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§1
Genomgång av beslutsärenden
Överläggning
Samtliga beslutsärenden gås igenom och kommunstyrelsens ledamöter har
möjlighet att ställa frågor till ansvariga tjänstepersoner.
Beslut
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av informationerna.

§2
Evenemangsstrategi för Kalmar
Dnr KS 2018/1110

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 21 november 2018.
Evenemangsstrategi.
Bakgrund
Kommunfullmäktige antog i december 2016 ”Utvecklingsplan för Kalmars
destinationsarbete fram till 2025”. Med den som underlag har Destination
Kalmar AB utarbetat ett förslag till evenemangsstrategi för Kalmar som varit
på remiss hos nämnder och styrelser.
Evenemangstrategin är tänkt att skapa förutsättningar för ett framgångsrikt och
tydligt evenemangsarbete. Strategidokumentet innehåller vision, syfte och
uppdrag, verktyg för värdering och urval, organisation, ansvarsfördelning samt
uppföljning.
2013 beslutade kommunfullmäktige om ett ”program för idrottsturism” för att
utveckla fler idrottsevenemang. Detta program ingår nu som en integrerad del
av evenemangsstrategin.
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunfullmäktige fastställer Evenemangsstrategi för Kalmar.
Överläggning
Pär Israelsson, Destination Kalmar AB, redogör för förslag till evenemangsstrategi för Kalmar.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Evenemangsstrategi för Kalmar.
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§3
Projekt- och byggenhet på kommunledningskontoret
Dnr KS 2018/1106

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 2 januari 2019.
Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden.
Reglemente för servicenämnden.
Bakgrund
Från och med 2015 har kommunstyrelsen och dess kommunledningskontor
ansvar för investeringsbudgeten i fastigheter och infrastruktur. Kommunledningskontoret är via kommundirektören och plan- och investeringsberedningen projektägare för de byggprojekt som genomförs. Kommunledningskontoret har i dagsläget få resurser för att projektleda, projektera och
genomföra upphandlingar i byggprojekten.
Samhällsbyggnadsnämnden har i sitt reglemente uppdraget att via sin
förvaltning ansvara, tillhandahålla och utveckla tjänster inom projektering och
projektledning vid ny-, om- och tillbyggnad av frilufts-, motions- och
idrottsanläggningar, gator, vägar, parker och övriga allmänna platser.
Servicenämnden har i sitt reglemente uppdraget att via sin förvaltning ansvara,
tillhandahålla och utveckla tjänster inom projektledning och utförande vid ny-,
om- och tillbyggnader av kommunens frilufts-, motions- och idrottsanläggningar, hus och byggnader.
Samhällsbyggnadskontoret och serviceförvaltningen tillhandahåller således
merparten av den resurs som kommunledningskontoret behöver för att
projektleda och projektera merparten av de byggprojekt som kommunstyrelsen
ansvarar för.
Denna ordning har upplevts som otydlig i ansvars- och befogenhetsfrågor
gällande resursplanering, prioritering, ekonomi, uppföljning, rapportering och
ansvarsfrågor kopplat till arbetsmiljö.
På sammanträdet den 17 december 2018 beslutade kommunfullmäktige att
återremittera ärendet projekt- och byggenhet på kommunledningskontoret
genom en så kallad minoritetsåterremiss. Syftet med återremissen var att
tydligare undersöka effekten på serviceförvaltningens uppdrag och effekten ur
ett maktkoncentrations- och demokratiperspektiv. Dessutom ville fullmäktige
veta hur förändringen påverkar samarbetet mellan serviceförvaltningen och
samhällsbyggnadskontoret.
Då ärendet återremitterades beslutade även kommunfullmäktige att avvakta
med att fastställa reglementena för samhällsbyggnadsnämnden och
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servicenämnden. I förslag till reglementen för de båda nämnderna är ansvaret
för att hålla resurser för projektledning och projektering borttagna.
Överläggning
Ulrick Hultman, kommunledningskontoret, redovisar ärendet och de
förtydliganden som gjorts efter återremissen.
Under överläggningen redovisas följande förslag:
1. Johan Persson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska besluta i enlighet
med kommunledningskontorets förslag.
2. Christina Fosnes (M), Carl-Henrik Sölvinger (L) och Christopher
Dywik (KD) föreslår att kommunstyrelsen ska avslå kommunledningskontorets förslag.
Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill
tillstyrka Johan Perssons eller Christina Fosnes m.fl. förslag. Han finner att
kommunstyrelsen tillstyrker Johan Perssons förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beslutar att införa en projekt- och byggenhet på
kommunledningskontoret.
Kommunfullmäktige fastställer reglementena för samhällsbyggnadsnämnden
och servicenämnden.
Reservationer
Christina Fosnes (M), Måns Linge (M), Carl-Henrik Sölvinger (L) och
Christopher Dywik (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna
förslag.

§4
Detaljplan för del av fastigheten Oxhagen 2:1, Norra
kyrkogården, Oxhagen
Dnr KS 2019/0014

Handlingar
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 19 december 2018, § 289.
Samhällsbyggnadskontorets skrivelse den 19 december 2018.
Granskningsutlåtande den 19 december 2018.
Planbeskrivning den 19 december 2018.
Plankarta.

6 (24)

Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-01-08

Bakgrund
Syftet med planen är att reservera och säkerställa mark för att utvidga
kyrkogården. Den ska ha karaktären av en skogskyrkogård, som är tillgänglig
för allmänheten att beträda och med inbjudande entréer från omgivande
vägnät.
Planen möjliggör även en eventuell breddning av Jacob Smålännings gata och
Kungsgårdsvägen i avsnittet vid kyrkogården för framtida utveckling av
gaturummet och en breddning av den allmänna dagvattendammen.
Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit att kommunfullmäktige antar förslag
till detaljplan för del av fastigheten Oxhagen 2:1.
Arbetsutskottet har tillstyrkt samhällsbyggnadsnämndens förslag.
Överläggning
Evelina Abrahamsson, samhällsbyggnadskontoret, redogör för förslag till
detaljplan för del av fastigheten Oxhagen 2:1.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige antar förslag till detaljplan för del av fastigheten Oxhagen
2:1, Norra kyrkogården, Oxhagen.
Jäv
Dzenita Abaza (S) deltar inte i handläggningen av detta ärende på grund av jäv.

§5
Förslag till avgifter för tillståndsprövning och anmälan
enligt ny lag om tobak och liknande
Dnr KS 2019/0003

Handlingar
Utdrag ur socialnämndens protokoll den 18 december 2018, § 209.
Socialförvaltningens skrivelse den 6 december 2018.
Bakgrund
Riksdagen beslutade den 12 december 2018 om ny lag om tobak och liknande
produkter (LTLP). Lagen börjar gälla den 1 juli 2019. Genom den nya lagen
upphävs tobakslagen och lag om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare. Flertalet av bestämmelserna i tobakslagen och lagen om elektroniska
cigaretter och påfyllnadsbehållare förs i sak oförändrade över till den nya lagen.
Därutöver syftar lagen till att ytterligare minska bruket av tobak och till att
motverka illegal handel med tobak.
Det införs en tillståndsplikt för handel med tobak. Detaljhandel och partihandel med tobaksvaror får bedrivas endast av den som har tillstånd för sådan
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handel. För elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare gäller även
fortsättningsvis endast anmälan om försäljning.
Socialnämnden har föreslagit att kommunfullmäktige antar förslag till avgift för
tillståndsprövning enligt ny lag om tobak och liknande produkter.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige antar socialförvaltningens förslag till avgift på 5 000
kronor för tillståndsprövning enligt ny lag om tobak och liknande produkter
samt att den kopplas till konsumentprisindex (KPI).
Kommunfullmäktige delegerar till socialnämnden att justera avgiften utifrån
KPI.
Avgiften träder i kraft omedelbart efter att protokollet från
kommunfullmäktiges sammanträde justerats.

§6
Revidering av förbundsordning för Kalmarsunds
gymnasieförbund
Dnr KS 2018/1049

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 3 december 2018.
Styrelsebeslut den 13 december 2018, § 95 samt 31 oktober 2018, § 73.
Förslag till förbundsordning den 26 november 2018.
Bakgrund
Kommunalförbundet Kalmarsunds gymnasieförbund bildades 1 januari 1995
och förbundsordningen reviderades senast 2004.
Under de senaste åren har en rad förändringar inom området genomförts vilket
medfört att förbundsordningen måste uppdateras. Exempelvis har en ny
gymnasiereform, reviderad läroplan, förändring av gymnasiesärskolan samt
ändringar i vuxenutbildningen genomförts. Vidare har kommunallagen ändrats
och skollagen infört krav på skolchef m.m.
Sammantaget behöver förbundsordningen anpassas till de nya bestämmelserna
och gymnasieförbundet har upprättat ett förslag till förbundsordning som nu
samtliga medlemskommuner har att godkänna.
Kommunledningskontoret har varit i kontakt med gymnasieförbundet under
framtagandet och har inget att erinra mot förslaget till förbundsordning.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
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Kommunfullmäktige godkänner förslag till reviderad förbundsordning för
kommunalförbundet Kalmarsunds gymnasieförbund.

§7
Medborgarlöften 2019-2020
Dnr KS 2018/1249

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 11 december 2018.
Bakgrund
Ett av kommunens viktigaste uppdrag är att bidra till att Kalmars invånare
känner sig trygga och säkra i vardagen. Trygghet är inte bara ett mål i sig utan
också en faktor som spelar stor roll för kommunens förutsättningar att vara en
attraktiv och växande kommun.
Kalmar har sedan många år en formaliserad samverkan med polisen, vilken
regleras genom en överenskommelse om samverkan.
Under 2018 har parterna arbetat fram en ny lägesbild för nya medborgarlöften.
Lägesbilden baseras på polisens trygghetsundersökning, medborgardialoger,
medarbetardialoger inom respektive organisation, trygghetsvandringar, CAN:s
undersökning om drogvanor för elever i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2,
samt lokal brottsstatistik.
Följande medborgarlöften föreslås för perioden 2019-2020:
- Ökad närvaro och trygghet i fem prioriterade stadsdelar
- Förstärkt arbete mot narkotika
Insatser som ska genomföras för att uppnå löftena:
- Genom olika forum hålla kommunens invånare informerade om
förebyggande insatser och trygghetsfrågor.
- Kontinuerlig samverkan mellan polis, kommun och andra aktörer i
syfte att motverka otrygghet, brottslighet och ordningsstörningar i
prioriterade områden.
- Genomföra minst en trygghetsvandring/år i respektive stadsdel i syfte
att identifiera förbättringsinsatser för ökad trygghet. Vid behov
utarbetas lokala åtgärdsplaner som kommuniceras med berörda aktörer
och boende.
- Återkommande kommunicera samlade lägesbilder samt insatser som
kan antas påverka upplevelsen av trygghet.
- Genomförande av riktade insatser mot droger och ungdomar i riskzon
för kriminalitet och missbruk.
- Förstärkta insatser som förväntas påverka tillgänglighet av narkotika.
- Skapa förutsättningar för en trygg och drogfri miljö tillsammans med
föräldrar för barn och unga genom att förstärka det förebyggande
arbetet, tidig upptäckt och snabba insatser i skola, socialtjänst och
fritid.
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Arbetsutskottet har föreslagit att kommunstyrelsen godkänner förslag till
gemensamma medborgarlöften för Kalmar kommun och Polismyndigheten
region syd/lokalpolisområde Kalmar.
Överläggning
Ann-Sofie Lagercrantz, kommunledningskontoret, redovisar förslag till
medborgarlöften.
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslag till gemensamma medborgarlöften för
Kalmar kommun och Polismyndigheten region syd/lokalpolisområde Kalmar.

§8
Förslag till nya gatunamn vid länssjukhuset
Dnr KS 2019/0009

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 2 januari 2019.
Karta.
Bakgrund
Landstinget i Kalmar län har framfört att de önskar erhålla ett antal nya
gatunamn inom sjukhusområdet i Kalmar. Det pågår en del ny- och
ombyggnationer i området och det kan underlätta orienteringen av var
anläggningar och verksamheter är belägna om det finns gatunamn. Landstinget
har föreslagit gatunamn som har med deras verksamhet att göra vilket ger
namnen en naturlig koppling till området. Efter någon mindre justering av
deras förslag föreslås namnen Försörjningsvägen, Hälsogränd, Klinikvägen och
Patientvägen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att de nya gatorna ska heta Försörjningsvägen,
Hälsogränd, Klinikvägen och Patientvägen.

§9
Försäljning av del av fastigheten Oxhagen 2:1 och del
av fastigheten Malmen 2:2 genom avtal och överenskommelse om fastighetsbildning Norra kyrkogården 1
Dnr KS 2014/0772

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 5 december 2018.
Avtal och överenskommelse fastighetsbildning N kyrkogården 1 inkl. karta.
Avtal och överenskommelse fastighetsbildning N kyrkogården 2 inkl. karta.
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Bakgrund
En ny detaljplan för del av Oxhagen 2:1 m.fl. ”Norra kyrkogården” är under
antagande i samhällsbyggnadsnämnden. I samband med genomförandet av
detaljplanen föreslår kommunledningskontoret att mark som enligt förslag till
detaljplan ska utgöra begravningsmark säljs till Kalmar Pastorat genom avtal
och överenskommelse om fastighetsbildning. Detta till ett överenskommet pris
om totalt 8 390 032 kronor enligt tidigare tecknat markanvisningsavtal.
Området som föreslås säljas har en yta om knappt 40 000 m2.
Då behovet av kyrkogårdsmark är akut och genomförandet av detaljplanen
omfattar en 3D-fastighetsbildning föreslås fastighetsbildningen göras i två steg.
Det första steget avser fastighetsreglering av ett markområde i sydöstra delen
av planområdet tillsammans med en markremsa längs Kungsgårdsvägen. Det
andra steget avser kvarvarande fastighetsbildningsåtgärder så som fastighetsreglering av övriga områden, avstyckning av 3D-fastighet, gemensamhetsanläggningar m.m.
Planutskottet har föreslagit att kommunstyrelsen beslutar att sälja del av
fastigheten Oxhagen 2:1 m.fl.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att sälja del av fastigheten Oxhagen 2:1 och del av
fastigheten Malmen 2:2 till Kalmar Pastorat (org.nr. 252003-8635) för en
ersättning om totalt 8 390 032 kronor.
Försäljningen sker genom en överenskommelse om fastighetsbildning där
fastigheterna överförs till Norra kyrkogården 1, som ägs av Kalmar Pastorat.

§ 10
Markreservation för del av fastigheten Smedby 1:3
(Flygstaden)
Dnr KS 2016/0361

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 11 december 2018.
Karta.
Bakgrund
LC Development 7 Kalmar AB vill på del av fastigheten Smedby 1:3 uppföra
ny logistikbyggnad som ska upplåtas till Scand Design Online. För att Design
Online ska kunna växa och utöka sin verksamhet på platsen föreslås de nu få
reservation på mark intill. Området som reserveras för Scand Design Online är
cirka 24 000 m2.
Planutskottet har föreslagit att kommunstyrelsen reserverar fastigheten Smedby
1:3 för Scand Design Online AB.
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Beslut
Kommunstyrelsen reserverar ca 24 000 m2 av fastigheten Smedby 1:3 för
Scand Design Online AB (org.nr. 556628-1597).
Reservationen ska gälla till och med den 31 december 2021. För det fall bolaget
önskar förlängs reservationen till och med den 31 december 2023.

§ 11
Kalmar kommuns tillgänglighetspris 2018
Dnr KS 2018/1020

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 7 januari 2019.
Bakgrund
I februari 2015 beslutade kommunfullmäktige om att inrätta ett årligt
tillgänglighetspris i syfte att uppmuntra insatser som ökar tillgängligheten för
funktionsnedsatta.
Priset ska lyfta fram och belöna förebilder och goda exempel i arbetet för en
tillgänglig kommun där alla har lika möjligheter. Priset kan erhållas av enskild
person, grupp, förening, organisation eller företag vars insats haft eller har
specifik betydelse för tillgängligheten.
Nomineringarna till 2018 års tillgänglighetspris har processats i Kalmar
kommuns tillgänglighetsråd.
Kalmar kommuns tillgänglighetspris föreslås tilldelas Kalmarbygdens
Fältrittklubb med följande motivering:
”Kalmarbygdens Fältrittklubb har i många år bedrivit ridning för funktionsnedsatta genom samverkan med särskola, gymnasiesärskola, boenden och
rehabilitering. Möjligheten till ridning stärker den ridande såväl till kropp som
själ. Det förbättrar balansen och ger möjlighet att få komma ut i naturen.
Ridningen bedrivs alla vardagar i veckan och vänder sig till funktionsnedsatta
barn men även vuxna, de äldsta är i 60-årsåldern.”
Beslut
Kalmar kommuns tillgänglighetspris 2018 tilldelas Kalmarbygdens Fältrittklubb

§ 12
Kalmar kommuns jämställdhetspris 2018
Dnr KS 2018/1021

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 7 januari 2019.
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Bakgrund
Enligt beslut i kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen årligen utse
mottagare av Kalmar kommuns jämställdhetspris. Priset ska stimulera till att
utveckla metoder och arbetssätt som förstärker jämställdheten på olika arenor i
samhällslivet. Priset kan erhållas av föreningar, organisationer, företag eller
enskilda vars insatser haft eller har specifik betydelse för jämställdheten. Priset
ska uttrycka en erkänsla för ett medvetet arbete för att förstärka jämställdheten.
Priset ska kunna erhållas även om man inte nått i mål eftersom priset kan
utgöra en viktig signal för att visa vikten av arbetet och dessutom stimulera till
vidare utveckling. Man måste dock ha kommit så långt att effekten av insatsen
kan utvärderas.
Kalmar kommuns jämställdhetspris 2018 föreslås tilldelas Julia Björknert och
Alexandra Durne med följande motivering:
”Julia Björknert, Briljanta tillsammans, och Alexandra Durne, Våga välja, för
deras arbete att sprida kunskap om sexualiserat våld och initiativet ’Queens of
Kalmar’ en jämställdhetsfestival som genomfördes i mars 2018. Syftet med
festivalen var att göra Kalmar län mer jämställt, lyfta frågor om kvinnors
utsatthet och ojämlika livsvillkor, likväl som att synliggöra och hylla kvinnokraft och goda exempel.”
Beslut
Kalmar kommuns jämställdhetspris 2018 tilldelas Julia Björknert, grundare av
Briljanta tillsammans, och Alexandra Durne, skapare av initiativet Våga Välja,
för deras arbete mot sexualiserat våld och genomförandet av jämställdhetsfestivalen ”Queens of Kalmar” i mars 2018.

§ 13
Kalmar kommuns integrationspris 2018
Dnr KS 2018/1045

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 7 januari 2019.
Bakgrund
Enligt beslut i kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen årligen utdela ett
integrationspris. Priset ska stimulera och uppmärksamma enskild person,
förening eller organisation som arbetar med att utveckla metoder och
arbetssätt som förstärker integrationen i kommunen.
Förslag på pristagare kan när som helst lämnas till Kalmar kommun.
Kommunen förbehåller sig rätten att premiera en insats som kommit till
kommunens kännedom även på annat sätt.
Kalmar kommuns integrationspris föreslås tilldelas Helena Isaksson Baeck med
följande motivering:
”Integrationspriset 2018 tilldelas Helena Isaksson Baeck för hennes fleråriga
arbete med inkludering av ungdomar med olika bakgrund i en rad olika insatser
av både sociala och kulturella karaktärer, under verksamheten Songlines.”

13 (24)

Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-01-08

Beslut
Kalmar kommuns integrationspris 2018 tilldelas Helena Isaksson Baeck.

§ 14
Motion från ledamöterna i Miljöpartiet om att stärka
Kalmar kommuns arbete i klimatomställningen
Dnr KS 2018/0777

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 29 oktober 2018.
Motion.
Bakgrund
Daphne Thuvesson (MP), Max Troendlé (MP), Annika Carlsson Wistedt (MP)
och Mark Hammar (MP) föreslår i en motion att:
1. En klimatomställningsplan tas fram med målet att kommunen ska vara
fossilbränslefri till 2030 och klimatneutral till 2045. Planen ska
inbegripa en koldioxidbudget med tydliga delmål och årliga utsläppsminskningar på minst 10 % (inklusive konsumtionsrelaterade utsläpp).
2. Kalmar kommun planerar och genomför en baslinje-mätning och
regelbundna uppföljningar av utsläpp inom samtliga relevanta sektorer
för att följa att delmålen uppnås.
3. Kalmar kommun kontaktar företag, organisationer och offentlig
verksamhet inom kommunen för att hjälpa till med en
hållbarhetsanalys samt stimulera energieffektivisering och andra
omställningsinsatser.
4. Kalmar kommun tar ställning för att inom tre år avyttra alla eventuella
innehav av investeringar i fossilutvinningsföretag genom exempelvis
pensionsfonder och istället investerar klimatsmart.
5. Kalmar kommun tar initiativ till att göra en informations- och
folkbildningskampanj i dialog med lokala organisationer, näringsliv och
skolor i syfte att nå alla invånare i kommunen.
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande.
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets yttrande ska utgöra svar på Miljöpartiets motion.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets yttrande ska
utgöra svar på Miljöpartiets motion om att stärka Kalmar kommuns arbete i
klimatomställningen.
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunledningskontoret att verka för att
Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltnings placeringspolicy uppdateras med en
skrivning om att undvika placeringar i företag som i sin huvudsakliga
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verksamhet ägnar sig åt prospektering, exploatering, utvinning eller produktion
av kol, olja, gas, oljesand och annan okonventionell fossil olja.
Motionen ska härmed anses vara besvarad.

§ 15
Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) om att införa
kompiskort i Kalmar kommun
Dnr KS 2018/0153

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 8 november 2018.
Motion.
Bakgrund
Carl-Henrik Sölvinger (L) föreslår i en motion att utifrån de goda exempel som
finns införa kompiskort även i Kalmar kommun.
Syftet med ett kompiskort är att öka möjligheten för personer med funktionsnedsättning att ta del av olika aktiviteter och arrangemang. Det görs genom att
personer med funktionsnedsättning får ta med sig en valfri person som extra
stöd och sällskap och som inte behöver betala för aktiviteten. Beroende på vad
arrangören har beslutat ska ingå i kompiskortet kan det innebära fri entré,
medlemskap etc. Kompisen är ingen förutbestämd person utan kan variera från
gång till gång beroende på aktivitet.
Kommunledningskontoret har tillsammans med socialförvaltningen och
kultur- och fritidsförvaltningen tagit fram ett yttrande över motionen och
föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen.
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunfullmäktige bifaller Carl-Henrik
Sölvingers (L) motion om att införa kompiskort i Kalmar kommun.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige bifaller Carl-Henrik Sölvingers (L) motion om att införa
kompiskort i Kalmar kommun.

§ 16
Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) om drönare i
räddningstjänsten
Dnr KS 2018/0916

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 14 november 2018.
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Bakgrund
Carl-Henrik Sölvinger (L) föreslår i en motion att räddningstjänsten ges i
uppdrag att utreda hur drönare skulle kunna stärka räddningstjänsten i Kalmar
kommun samt återkomma till kommunstyrelsen med eventuella behov och
kostnader.
Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till yttrande och föreslår att
kommunfullmäktige bifaller motionen.
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunfullmäktige bifaller Carl-Henrik
Sölvingers (L) motion om drönare i räddningstjänsten.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige bifaller motionen från Carl-Henrik Sölvinger (L) om
drönare i räddningstjänsten.
Det innebär att en utredning om drönare i Kalmar kommuns räddningstjänst
ska presenteras för kommunstyrelsen under 2019.

§ 17
Motion från Christopher Dywik (KD) - Dags för en ny
vindkraftspolicy
Dnr KS 2018/0853

Handlingar
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 21 november 2018, § 261.
Samhällsbyggnadskontorets skrivelse den 31 oktober 2018.
Motion.
Bakgrund
Christopher Dywik (KD) föreslår i en motion att kommunens vindkraftplan
uppdateras.
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram ett förslag till yttrande över
motionen. Av yttrandet framgår bland annat att i samband med
kommunfullmäktiges beslut den 24 september 2018 att aktualitetspröva
översiktplanen beslutades även att vindkraftsplanen ska uppdateras. I
uppdraget ingår att se över riktlinjerna för generella skyddsavstånd till bostäder
och att titta på konsekvenserna av att det nu ofta byggs högre vindkraftverk än
vad som var aktuellt när planen togs fram. Arbetet med uppdateringen pågår.
Arbetsutskottet har tillstyrkt samhällsbyggnadsnämndens förslag.
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Överläggning
Under överläggningen föreslår Christopher Dywik (KD) att kommunstyrelsen
ska tillstyrka motionen.
Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill
tillstyrka motionen eller samhällsbyggnadsnämndens förslag. Han finner att
kommunstyrelsen tillstyrker samhällsbyggnadsnämndens förslag.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande omröstningsproposition: ”Den som vill tillstyrka samhällsbyggnadsnämndens förslag röstar
ja, den som vill tillstyrka motionen röstar nej.” Vid omröstningen avges 12 jaröster och 3 nej-röster enligt följande:
Ja-röst: Christina Fosnes (M), Liselotte Ross (V), Dzenita Abaza (S), Mattias
Adolfson (S), Marianne Dahlberg (S), Roger Holmberg (S), Anna Thore (S),
Lasse Johansson (S), Ingemar Einarsson (C), Måns Linge (M), Carl-Henrik
Sölvinger (L) samt Johan Persson (S).
Nej-röst: Christopher Dywik (KD), Petra Gustafsson (SD) samt Micael
Foghagen (SD).
Det innebär att kommunstyrelsen tillstyrker samhällsbyggnadsnämndens
förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beslutar att samhällsbyggnadsnämndens yttrande ska
utgöra svar på Christopher Dywiks (KD) motion om att uppdatera vindkraftsplanen.
Motionen ska härmed anses besvarad.
Reservation
Christopher Dywik (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag
att bifalla motionen.
Protokollsanteckning
Carl-Henrik Sölvinger (L) redovisar en protokollsanteckning enligt följande:
”Liberalerna välkomnar beslutad översyn av vindkraftsplanen. Vi vill inte som
motionären föreslår från början fastslå minimalt avstånd till bebyggelse eller
maximal decibel invid fastighet. Istället har vi sett det av yttersta vikt uppdatera
vindkraftsplanen utifrån de nya högre verk som är aktuella i ansökningar idag.
Den gamla vindkraftsplanen var baserad på verk med en maximal höjd om 150
m. Idag förekommer verk på 250 m. Vindkraftsplanen behöver uppdateras
med hänsyn till detta och eventuellt lämpliga områden för utbyggnad av så
höga verk pekas ut. Påverkan på människa och natur av så höga verk har inte
varit utrett och nuvarande plan således inget stöd i beslut om etablering av ny
vindkraft i Kalmar kommun.
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Vi delar dock motionärens tankar på att inga verk bör tillstyrkas förrän
vindkraftsplanen är uppdaterad eller att det kommunala vetot inte bör
avskaffas.”

§ 18
Motion från Christopher Dywik (KD) och Fredrik
Sjömar (KD) om att införa porrfilter på Kalmarbygdens
skolor
Dnr KS 2018/0836

Handlingar
Utdrag ur barn- och ungdomsnämndens protokoll den 21 november 2018, §
80.
Barn- och ungdomsförvaltningens skrivelse den 13 november 2018.
Utdrag ur Södermöre kommundelsnämnds protokoll den 21 november 2018, §
69.
Södermöre kommundelsförvaltnings skrivelse den 14 november 2018.
Motion.
Bakgrund
Christopher Dywik (KD) och Fredrik Sjömar (KD) föreslår i en motion att
kommunfullmäktige ska besluta att Kalmar kommun ska installera ett porrfilter
på datorerna i Kalmarbygdens skolor.
Barn- och ungdomsnämnden har tillsammans med Södermöre kommundelsnämnd tagit fram ett förslag till yttrande över motionen. Av yttrandet framgår
bland annat följande:
”Kalmar kommun har sedan tidigare filter (NetClean) installerat på samtliga i
kommunen förekommande nätverk, i syfte att förhindra och upptäcka
eventuellt direkt lagstridigt digitalt sexuellt material med övergrepp på barn.
Detta filter fungerar på alla digitala enheter som är ansluta till kommunens
nätverk, antingen trådat eller trådlöst (WiFi) och som används i skola, förskola
och andra kommunala enheter.
Det är viktigt att inte enbart tillfälliga filter existerar, utan framförallt att sunda
värderingar och beteenden etableras bland annat då majoriteten av elevers
digitala närvaro sker utanför skolmiljön.
Dock, används en digital enhet i hemmet eller ansluts med internetdelning via
en mobiltelefon finns inte detta skydd.”
Arbetsutskottet har tillstyrkt barn- och ungdomsnämndens förslag.
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Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beslutar att barn- och ungdomsnämndens yttrande ska
utgöra svar på Christopher Dywiks (KD) och Fredrik Sjömars (KD) motion
om att införa porrfilter på Kalmarbygdens skolor.
Motionen ska härmed anses besvarad.
Protokollsanteckning
Christopher Dywik (KD) redovisar en protokollsanteckning enligt följande:
”Kristdemokraterna välkomnar majoritetens helomvändning i frågan om ett
porrfilter på våra skolor, för att skydda våra barn från allt för tidig exponering
av pornografi. Vi välkomnar också att majoriteten lyfter upp behovet av mer
värdegrundsarbete i skolan, något som KD också efterfrågat tidigare.
Ett porrfilter på våra kommunala nätverk kommer givetvis inte allena
förhindra att skolelever kommer i kontakt med pornografi. Men det är ett stort
och viktigt steg för att förhindra att barn på låg- och mellanstadiet av misstag
kommer in på pornografiskt material via skolans datorer. Vad som sen sker i
hemmet och på barnens fritid är föräldrarnas ansvar, där är kommunens
ansvarbegränsat till att stötta och stödja föräldrar med råd och kunskap.”

§ 19
Medborgarförslag om att kommunen arrenderar ut en
del av den mark Kalmar kommun äger vid Kläckeberga
gård, eller annan kommunal lämplig mark, för odling
till privatpersoner och/eller föreningar
Dnr KS 2018/0755

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse rev. den 18 december 2018.
Medborgarförslag.
Bakgrund
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att kommunen arrenderar ut
en del av den mark Kalmar kommun äger vid Kläckeberga gård, eller annan
kommunal lämplig mark, för odling till privatpersoner och/eller föreningar.
Förslagsställren framhåller att de senaste åren har intresset för att odla ökat
mycket starkt, den mark som finns i villaträdgårdar och koloniområden har
begränsade ytor att odla på. Förutom att ge odlingsintresserade människor
möjligheter att odla så skulle det även kunna medföra stora sociala fördelar
genom att skapa en plats dit alla är välkomna.
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till svar på medborgarförslaget att utveckla ett område med större odlingslotter inom kommunens
markinnehav bör tillstyrkas om det bildas en förening som ansvarar för
verksamheten och är arrendator.
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Planutskottet har föreslagit att utvecklingen av ett område med större
odlingslotter inom kommunens markinnehav bör utredas vidare om/när en
odlingsförening anmäler intresse för att ansvara för verksamheten.
Beslut
Kommunstyrelsens beslutar att förslaget att utveckla ett område med större
odlingslotter inom kommunens markinnehav bör utredas vidare om/när en
odlingsförening anmäler intresse för att ansvara för verksamheten.
Medborgarförslaget ska härmed anses besvarat.

§ 20
Medborgarförslag om att kommunen arrenderar ut en
del av den mark Kalmar kommun äger vid Kläckeberga
gård, eller annan kommunal lämplig mark, till
byggnation av hållbara boenden
Dnr KS 2018/0756

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 13 december 2018.
Medborgarförslag.
Bakgrund
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska arrendera
ut en del av den mark Kalmar kommun äger vid Kläckeberga gård, eller annan
kommunal lämplig mark, till byggnation av hållbara boenden då medvetenheten kring hållbarhet ökat mycket de senaste åren.
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till svar på medborgarförslaget.
I den kommunala verksamheten ingår inte i någon större utsträckning att
arrendera ut mark till bostadsändamål. Kommunen säljer mark till de som vill
exploatera och bygga bostäder. Endast mindre fritidsboenden har tidigare
arrenderats ut för boende. I något fall ingår även boende i de s.k. gårdsarrenden som arrenderas ut men i dessa är jordbrukandet det dominerande
inslaget i upplåtelsen.
Kommunen och det kommunala bostadsbolaget Kalmarhem jobbar aktivt för
att söka och få del av de stöd för bostadsproduktion som erbjuds nationellt.
Planutskottet har föreslagit att kommunledningskontorets yttrande ska utgöra
svar på medborgarförslaget.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningskontorets yttrande ska utgöra
svar på medborgarförslaget om att kommunen ska arrendera ut mark till
byggnation av hållbara boenden.
Medborgarförslaget ska härmed anses besvarat.

§ 21
Medborgarförslag om att göra en sida på internet där
volontärer kan anmäla sig till olika arrangemang i
Kalmar med omnejd
Dnr KS 2018/0774

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 30 november 2018.
Medborgarförslag.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit om att ta hjälp av Facebook eller göra en
egen hemsida för Kalmar där de som vill ha hjälp med något arrangemang kan
lägga ut en förfrågan till allmänheten om hjälp.
Ett förslag till yttrande över medborgarförslaget har tagits fram. Av yttrandet
framgår bland annat följande:
Frågan om en volontärpool eller något liknande har diskuterats många gånger
de senaste åren liksom ansvaret för en sådan. En volontärpool kräver ett
omfattande arbete. Det gäller bland annat att hålla poolen uppdaterad, att se till
att personer informeras om olika arrangemang och att volontärer har den
kompetens och får den utbildning som krävs för att de ska kunna medverka.
Destination Kalmar arrangerar varje år ett möte med föreningslivet där frågor
om säkerhet, trygghet med mera diskuteras. Vid nästa möte kommer
Destination Kalmar att ta upp frågan om föreningarnas syn när det gäller att
bemanna olika arrangemang och behovet av ytterligare volontärer. Därefter
kommer Destination Kalmar att lyfta frågan med Kommunförbundet Kalmar
län.
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunledningskontorets yttrande ska
utgöra svar på medborgarförslaget.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningskontorets yttrande ska utgöra
svar på medborgarförslaget om en sida på internet där volontärer kan anmäla
sig till olika arrangemang i Kalmar med omnejd.
Medborgarförslaget ska härmed anses vara besvarat.
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§ 22
Val av tre ledamöter och tre ersättare i Stiftelsen Norra
Möre vägfond
Dnr KS 2019/0047

Handlingar
Partiernas nomineringar.
Beslut
Kommunstyrelsen väljer Gunilla Johansson (S), Caisa Oscarsson (C) och PerOlof Jonsson (M) till ledamöter i Stiftelsen Norra Möre vägfond perioden
2019-2022.
Kommunstyrelsen väljer Ola Erlandsson (S), Åsa Bigelius (C) och Nasreen Zia
(KD) till ersättare i Stiftelsen Norra Möre vägfond perioden 2019-2022.

§ 23
Val av revisor och revisorsersättare i Stiftelsen Norra
Möre vägfond
Dnr KS 2019/0048

Handlingar
Partiernas nomineringar.
Beslut
Kommunstyrelsen utser Susanne Åkerfeldt (C) till revisor och Ann-Cristin
Modin (S) till revisorsersättare i Stiftelsen Norra Möre vägfond 2019-2022.

§ 24
Förslag till val av ledamot och ersättare i styrelsen för
Törnerum-Ljungnäs samfällighetsförening
Dnr KS 2019/0049

Handlingar
Partiernas nomineringar.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Gunnar Nilsson (S) ska väljas till ledamot och
Peter Ustrup (C) till ersättare i styrelsen för Törnerum-Ljungnäs samfällighetsförening perioden 2019-2022.
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§ 25
Val av ledamot i delegationen för Stiftelsen Syskonen
Karlbergs donationsfond
Dnr KS 2019/0050

Handlingar
Partiernas nomineringar.
Beslut
Kommunstyrelsen väljer Gunnel Akinder (S) till ledamot i delegationen för
Stiftelsen Syskonen Karlbergs donationsfond perioden 2019-2022.

§ 26
Val av ledamot i Familjen Danielssons stiftelse för
kulturella ändamål
Dnr KS 2019/0051

Handlingar
Partiernas nomineringar.
Beslut
Kommunstyrelsen väljer Göran Wiegert (S) till ledamot i styrelsen för Familjen
Danielssons stiftelse för kulturella ändamål perioden 2019-2022.

§ 27
Val av ledamot och ersättare i Kalmar kommuns
pensionärsråd
Dnr KS 2019/0052

Handlingar
Partiernas nomineringar.
Beslut
Kommunstyrelsen väljer Johan Persson (S) till ledamot och Christina Fosnes
(M) till ersättare i Kalmar kommuns pensionärsråd 2019-2022.

§ 28
Val av ledamot och ersättare i Kalmar kommuns
tillgänglighetsråd
Dnr KS 2019/0053

Handlingar
Partiernas nomineringar.
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Beslut
Kommunstyrelsen väljer Dzenita Abaza (S) till ledamot och Carl-Henrik
Sölvinger (L) till ersättare i Kalmar kommuns tillgänglighetsråd 2019-2022.

§ 29
Val av tre ledamöter i Kalmar kommuns integrationsråd
Dnr KS 2019/0054

Handlingar
Partiernas nomineringar.
Beslut
Kommunstyrelsen väljer Dzenita Abaza (S), Liselotte Ross (V) och Christina
Fosnes (M) till ledamöter i Kalmar kommuns integrationsråd 2019-2022.

§ 30
Val ledamot och ersättare i Brottsförebyggande rådet
Dnr KS 2019/0055

Handlingar
Partiernas nomineringar.
Beslut
Kommunstyrelsen väljer Dzenita Abaza (S) till ledamot och Christina Fosnes
(M) till ersättare i Brottförebyggande rådet 2019-2022.

§ 31
Val till regionalt barn- och ungdomsnätverk i Kalmar
län
Dnr KS 2019/0013

Bakgrund
Regionförbundets styrelse beslutade den 7 juni 2018 att Lupp-nätverket i
Kalmar län ersätts med ett barn- och ungdomsnätverk. Deltagarna i barn- och
ungdomsnätverket utses av respektive kommunstyrelse eller kommunfullmäktige för att få mandat att arbeta med frågan på lokal nivå. Deltagarna
ska bestå av tjänstepersoner i kommunerna. Det är också viktigt att deltagarna
rapporterar om arbetet i nätverket i sin kommun.
Överläggning
Under överläggningen föreslår Marianne Dahlberg (S) att kommunstyrelsen ska
välja Sophia Sundlin att ingå i regionalt barn- och ungdomsnätverk i Kalmar
län.
Efter att överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen i enlighet med
Marianne Dahlbergs förslag.
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Beslut
Kommunstyrelsen väljer Sophia Sundlin att ingå i regionalt barn- och
ungdomsnätverk i Kalmar län.

§ 32
Val ledamot och ersättare i Kalmarsundskommissionen
Dnr KS 2019/0056

Handlingar
Partiernas nomineringar.
Beslut
Kommunstyrelsen väljer Anna Thore (S) till ledamot och Johan Persson (S) till
ersättare i Kalmarsundskommissionen 2019-2022.

Delegationsbeslut
-

Beslut om att avstå att lämna synpunkter på remiss om långsiktig reglering
av forskningsdatabaser
KS 2018/1093

-

Sammanställning av delegationsbeslut inom kommunledningskontorets
projekt- och exploateringsenhet – november 2018
KS 2018/0015

-

Brandkårens tillsyn av skydd och tillstånd november 2018
KS 2018/0004

Anmälningsärenden
-

Arbetsutskottets protokoll den 27 november och
11 december 2018
KS 2018/0009

-

Revisorernas uppföljning av granskning av övergripande IT-genomgång
KS 2018/1150

-

Revisorernas granskning av långsiktig ekonomisk planering
KS 2018/1278

-

Kalmar läns pensionskapitalförvaltning AB:s portföljrapport för november
2018
KS 2018/0003

