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Tid
Tisdagen den 5 december 2017 kl. 8:00
Plats
Sammanträdesrum Magistern
Enligt uppdrag

Anette Mellström

Föredragningslista
Val av protokollsjusterare
1.

Redovisning av Kalmar Vatten AB:s luktutredning vid
Tegelviken
Föredragande: Roger Walde, Kalmar Vatten AB och
Sten-Åke Barr, ÅF

2.

Genomgång av beslutsärenden
_______________________
Ajournering för gruppmöten
_______________________

3.

Ny VA-taxa för 2018
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Föredragande: Thomas Bergfeldt, Karin Svensson och
Bengt-Åke Selldahl, Kalmar Vatten AB
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige antar ny VA-taxa att gälla från
den 1 juli 2018.
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Taxa för tillsyn inom miljöbalksområdet
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Föredragande: Eva Jansson, samhällsbyggnadskontoret
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige godkänner, med stöd av miljöbalken 27
kap. 1 § första stycket, förslag till ny taxa för tillsyn inom
miljöbalksområdet.

5.

Upphandlingspolicy i Kalmar kommun
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Föredragande: Sara Gripstrand, kommunledningskontoret
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige godkänner förslag till Upphandlingspolicy för Kalmar kommun med följande ändringar:
-

Tillägg under punkt sju i ”Riktlinjer till
upphandlingspolicyn”:
”Vid upphandling och inköp av fordon ska bästa
miljöbränsle, företrädesvis biogas och el väljas. Om
verksamheten väljer fordon med annat drivmedel ska
anledningen till avvikelsen motiveras utifrån
synnerliga skäl.”

-

Servicenämndens föreslagna tillägg utgår ur
Upphandlingspolicyn, d.v.s:
”Vid upphandling av ny leverantör eftersträvas, om
möjligt, en naturlig övergång för de anställda, med
bibehållen anställningstrygghet, anställningsgrad och
anställningsvillkor.”

________________________
Carl-Henrik Sölvinger (L) redovisade en protokollsanteckning
i arbetsutskottet den 28 november 2017, se bilaga.
6.

Verksamhetsplan med budget 2018 för Kommunernas
hjälpmedelsnämnd i Kalmar län
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Föredragande: Kari Lindén, omsorgsförvaltningen
Förslag till beslut:
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Kommunfullmäktige godkänner verksamhetsplan med
budget 2018 för Kommunernas hjälpmedelsnämnd i Kalmar
län.
7.

Svar på revisorernas granskning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets yttrande
som sitt och överlämnar det till kommunens revisorer som
svar över granskningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

8.

Kalmar kommuns ekonomirapport 2017 – efter oktober
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Föredragande: Urban Sparre, kommunledningskontoret
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av
ekonomirapport 2017 – efter oktober månad.

9.

Kommunstyrelsens ekonomirapport 2017 – efter oktober
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Föredragande: Åsa Bejvall, kommunledningskontoret
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av
den ekonomiska uppföljningen efter oktober 2017.

10.

Kommunstyrelsens riskanalys och interna kontrollplan
2018
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Föredragande: Åsa Bejvall, kommunledningskontoret
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna riskanalysen och
den interna kontrollplanen för 2018.

11.

Kommunstyrelsens beslutsattestanter och firmatecknare
2018
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
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Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen fastställer kommunledningskontorets
förslag till beslutsattestanter och firmatecknare för 2018.
12.

Beslutsattestanter och firmatecknare för förvaltade
stiftelser 2018
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen fastställer kommunledningskontorets
förslag till beslutsattestanter och firmatecknare för förvaltade
stiftelser 2018.

13.

Utdelning ur förvaltade donationsstiftelser 2017
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar om utdelning ur förvaltade
stiftelser enligt donationskommitténs förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:
Kommunfullmäktige bifaller förslag till utdelning ur August
Peterssons donationsfond, Dahmska stiftelsen å Stensberg
och Appeltoffts donationsfond.

14.

Detaljplan för fastigheten Falken 4, Malmen
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige antar förslag till detaljplan för
fastigheten Falken 4, Malmen.

15.

Förslag till nya gatu- och torgnamn vid Fredriksskans
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att de nya gatorna och torgen ska
heta Fredriksskanstorget, Kay Wieståls gata, Per Jarlbos torg,
Ronny Nilssons gata samt Rävspelstorget.

16.

Markreservation för flerbostadshus på fastigheten
Ljungby 38:16, södra Ljungbyholm
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
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Kommunstyrelsen reserverar fastigheten Ljungby 38:16 för
East Coast Livings AB (org. nr 556914-4818) till och med
den 30 juni 2018.
17.

Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L): Inför ”måltidsvän” inom Kalmars omsorg
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till de
satsningar som redan pågår kring att förbättra måltidssituationen och för att minska ensamheten för äldre.
___________________________
Carl-Henrik Sölvinger (L) reserverade sig skriftligen i
arbetsutskottet den 28 november 2017, se bilaga.

18.

Motion från Inger Hilmansson (L): Ett starkt och
samordnat ideellt arbete
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets
yttrande ska utgöra svar på Inger Hilmanssons (L) motion
om ett starkt och samordnat ideellt arbete.
Motionen ska härmed anses besvarad.

19.

Yttrande över remiss över Lantmäteriets rapport;
Föreskrifter om gemensamma standarder för
information i grundkartor och Boverkets rapport;
Digitala detaljplaner - reglering av hur detaljplaner ska
utformas digitalt
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen antar samhällsbyggnadsnämndens yttrande
som sitt och överlämnar det till Näringsdepartementet som
Kalmar kommuns svar på remissen om Lantmäteriets rapport
”Föreskriftsrätt om gemensamma standarder för information
i grundkartor” och Boverkets rapport ”Digitala detaljplaner –
reglering av hur detaljplaner ska utformas digitalt”.

20.

Yttrande över Trafikverkets remiss med förslag till
nationell plan för transportsystemet 2018-2029
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Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Föredragande: Per Ålind, samhällsbyggnadskontoret
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen antar samhällsbyggnadskontorets yttrande
som sitt och överlämnar det till Trafikverket som Kalmar
kommuns svar på förslag till nationell transportplan för
transportsystemet 2018-2029.
21.

Investerings- och borgensram för Kalmarhem AB
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att Kalmarhem AB får
genomföra nyproduktion av hyreslägenheter enligt detaljplan
i följande områden: Månstenen 5 (Stadsträdgården),
Blickfånget 1 (Karlssons äng), Svärdet 2 och 5 (förtätning i
Funkabo) och Tolvmannagatan (del av Tallhagen 2:13) inom
investerings- och borgensramen 530 miljoner kronor.

Delegationsbeslut
-

Beslut om att avstå yttrande över remiss om marknadskontrollmyndigheter – befogenheter och sanktionsmöjligheter (SOU 2017:69)

-

Beslut om att avstå yttrande över remiss av förslag till
föreskrifter om vilka kurser som omfattas av rätt att delta i
kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

-

Sammanställning delegationsbeslut inom kommunledningskontorets projekt- och exploateringsenhet – oktober 2017

-

Brandkårens tillsyn av skydd och tillstånd oktober 2017

Anmälningsärenden
-

Arbetsutskottets protokoll 31 oktober och 21 november 2017

-

Planutskottets protokoll 21 november 2017

-

Personalutskottets protokoll 17 oktober och 8 november
2017

-

Avrapportering tillsynsbesök enligt arkivlagen och tillsynsplan
2018

-

Gemensamt yttrande över förslag till nationell plan för

7 (9)

Kommunstyrelsen

KALLELSE/
FÖREDRAGNINGSLISTA

transportsystemet 2018-2029
-

Kalmar läns pensionskapitalförvaltning AB:s portföljrapport
för oktober 2017
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Reservationer och protokollsanteckningar
Ärende 5, Upphandlingspolicy i Kalmar kommun
Carl-Henrik Sölvinger (L) redovisade en protokollsanteckning på
arbetsutskottet den 28 november 2017:
”Kommunen lägger stora summor på upphandlade varor och tjänster.
Tjänstepersonerna som upphandlar åt kommunen är mycket viktiga
medarbetare i kommunen. Precis som skrivs i underlagen är själva
upphandlingen viktig att göra på ett korrekt sätt men också att leverans av
upphandlad vara eller tjänst följs upp löpande under hela kontraktstiden. Detta
för att leverera mesta möjliga värde till skattebetalarna. Det är också viktigt att
ha en löpande dialog med leverantörer om gällande regelverk och ta emot feedback från dem på hur upphandlingsprocessen kan göras mer företagsvänlig.
Detta måste ske i återkommande dialoger med branscherna.
Lite synpunkter på riktlinjerna.
Punkten 8
Kommunens upphandlingar ska bidra till att personer som står långt från
arbetsmarknaden bereds möjlighet till sysselsättning. Möjligheten att ställa
sociala krav eller ta sociala hänsyn i upphandlingar har funnits länge i Kalmar
kommun och var möjlig även i tidigare upphandlingspolicy. Sociala hänsyn vid
upphandlingar är bra. Man kan till exempel ställa krav på att den som vinner ett
anbud att bygga en fastighet även ska ta emot lärlingar eller tillhandahålla
arbetsträningsplatser. Vi har många människor i Kalmar som av olika
anledningar står långt ifrån arbetsmarknaden, och vi tjänar alla på om de
kommer i arbete, både ekonomiskt och mänskligt. För många företag är
kommunen en mycket värdefull kund, och vi bör utnyttja det till att ställa krav
vid våra upphandlingar. Trots att möjligheten har funnits har möjligheten till
detta inte använts alls eller i mycket liten omfattning. Liberalerna har vid ett
flertal tillfällen lyft detta i kommunfullmäktige och det har tyvärr hänt mycket
lite. Vi hoppas att dessa nya riktlinjer och omvärldsbevakningen nu leder till att
denna möjlighet används ofta.
Punkten 11
Kalmar kommun strävar efter att i större utsträckning använda sig av
funktionsupphandling, och om möjligt av innovationsupphandling. Ytterligare
ett område som är underutnyttjat enligt Liberalerna. Funktionsupphandling
eller innovationsupphandling har använts vid enstaka tillfällen. Detta borde
nyttjas mer då kommunens roll blir att beskriva vad vi behöver men där
experterna och entreprenörerna kan avgöra hur detta bäst görs. Vi är
övertygade om att det finns en stor potential i detta både vad det gäller nya sätt
att göra.”
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Ärende 17, Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L): Inför ”måltidsvän”
inom Kalmars omsorg
Carl-Henrik Sölvinger (L) reserverade sig skriftligen i arbetsutskottet den 28
november 2017.
”Vi blir fler äldre i Sverige och i Kalmar. Det är bra att fler kan leva friskare
och längre liv, prognoser visar att Kalmar kommer att ha 2000 fler personer
över 65 år 2025. Det är en utveckling som kräver både medvetenhet och mod
från oss politiker att tydligt prioritera äldreomsorgen men också kreativitet för
att hitta nya vägar att öka kvaliteten i omsorgen.
Jag har föreslagit att man startar projektet ’måltidsvän’ i Kalmar kommun.
Syftet är att minska ofrivillig ensamhet och skapa måltidsglädje. Idén kommer
från Kävlinge kommun. Där besöker frivilliga en äldre person en gång i veckan
för en gemensam måltid. De äter tillsammans hemma hos den äldre eller på
någon av de kommunala träffpunkterna. För den årsrike innebär det ingen
extra kostnad då måltidsvännens portion betalas av kommunen. Projektet har
varit en sådan framgång att man permanentat projektet i Kävlinge, kostnaden
beräknas där till ynka 5000 kr per år! Ängelholms kommun har valt att följa
efter.
Min motion behandlas i omsorgsnämnden och KSau. Där är förslaget att säga
nej till min motion bl.a. med hänvisning till att man kommer ha fler
socialpedagogiska måltider på våra särskilda boenden. Tyvärr har det dock
inget att göra med de äldre jag försöker förbättra situationen för d.v.s. de som
fortfarande bor hemma och som besväras av ensamhet.
Man hänvisar också till en utredning att nya omsorgstagare i verksamheten
kanske ska erbjudas ett tillfälle att besöka en närliggande träffpunkt för att delta
i önskad aktivitet och bjudas på en fri lunch. Det är bra, men har inget att göra
med mitt förslag som kan involvera en vän i vilken ålder som helst som inte
annars träffat en äldre person i deras hem. Frågan om att kunna beställa hem
en extra matlåda till måltidsvännen tas inte upp alls i svaret på min motion.
Mitt förslag kan vara ett komplement till annat som görs för att stärka det
sociala innehållet specifikt för de äldre som bor kvar hemma. Jag uppmanar
därför kommunstyrelsen att säga ja till ett bra förslag.”

