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§ 91
Lägesrapport över hur arbetet med digitalisering
fortskrider
Överläggning
Niklas Hörling, digitaliseringsledare, redogör för pågående digitaliseringsinitiativ. I nuläget pågår 100 digitaliseringsarbeten, varav 28 är rena
e-tjänstaktiviteter.
Beslut
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av informationen.

§ 92
Redovisning av åtgärder för socialnämnden med
anledning av delårsuppföljning efter april
Bakgrund
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 2 april 2019 noterade kommunstyrelsen en avvikelse från socialnämnden och begärde en redovisning i maj
2019 med åtgärder som nämnden enligt kommunfullmäktiges beslut är skyldig
att vidta för att hålla budgeten.
Överläggning
Cecilia Frid, socialförvaltningen, lämnar en redovisning av socialnämndens
budgetavvikelse.
Under överläggningen föreslår Johan Persson (S) att kommunstyrelsen uttalar
följande:
”Kommunstyrelsen uttalar att den del av socialnämndens underskott som rör
ökade kostnader för personlig assistans inte behöver återställas under 2019.
En ny redovisning ska ske vid kommunstyrelsens sammanträde i september.”
Efter att överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen i enlighet med
Johan Perssons förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen uttalar att den del av socialnämndens underskott som rör
ökade kostnader för personlig assistans inte behöver återställas under 2019.
En ny redovisning ska ske vid kommunstyrelsens sammanträde i september.
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§ 93
Redovisning av åtgärder för Södermöre kommundelsnämnd med anledning av delårsuppföljning efter april
Bakgrund
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 2 april 2019 noterade kommunstyrelsen en avvikelse från Södermöre kommundelsnämnd och begärde en
redovisning i maj 2019 med åtgärder som nämnden enligt kommunfullmäktiges
beslut är skyldig att vidta för att hålla budgeten.
Överläggning
Maria Engblom, Södermöre kommundelsförvaltning, lämnar en redovisning av
Södermöre kommundelsnämnds budgetavvikelse och förslag på åtgärder för
att hålla budgeten.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att en redovisning ska ske vid kommunstyrelsens
sammanträde i september om inte vidtagna åtgärder medför en budget i balans.

§ 94
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.

§ 95
Utvecklingsplan för Kalmar slott 2020-2029
Dnr KS 2019/0426

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 8 april 2019.
Investeringar utvecklingsplanen.
Utvecklingsplan 2020-2029.
Bakgrund
2009 undertecknade Kalmar kommun och Statens Fastighetsverk en
gemensam tioårig utvecklingsplan för Kalmar slott. Verksamhetens mål under
denna period har varit innehållet i utvecklingsplanen och investeringar och
driftkostnader har finansierats av Statens Fastighetsverk och Kalmar kommun.
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Samarbetet har fungerat mycket väl och verksamheten har utvecklats
framgångsrikt såväl publikmässigt som ekonomiskt under denna period.
Antalet intäktsskapande besökare på Kalmar Slott har ökat från 91 833
personer 2008 till 150 000 personer 2018.
Kalmar slott står nu inför uppgiften att förädla sina värden och att synliggöra
samt utveckla sin roll som motor i den lokala, regionala och nationella
samhällsutvecklingen. Kalmar kommun och Statens Fastighetsverk har
tillsammans gemensamma mål för hur Kalmar slott och dess verksamhet ska
utvecklas från ”bäst till ännu bättre” fram till år 2029 enligt utvecklingsplanen.
Finansieringen i förslag till ny Utvecklingsplan 2020-2029 ska rymmas inom
befintliga budgetnivåer avseende drift- och investeringskostnader.
För att säkerställa en grundläggande finansiering av insatserna avser parterna
att tillsammans tillföra Kalmar slott resurser motsvarande 74 miljoner kronor
under perioden 2020-2029, varav 20 miljoner kronor riktas till ersättning för
investeringar.
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunfullmäktige antar utvecklingsplan för
Kalmar slott.
Överläggning
Mimmi Mannheimer, Kalmar slott, redogör för utvecklingsplanen för Kalmar
slott 2020-2029.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
1. Kommunfullmäktige godkänner ”Utvecklingsplan” för Kalmar slott för
perioden 2020-2029.
2. Destination Kalmar AB får i uppdrag att teckna nytt hyresavtal med
Statens Fastighetsverk för perioden 2020-2029.
3. Kalmar kommun ersätter Destination Kalmar AB för de årliga
investeringskostnaderna som skapar förutsättningar för Kalmar slotts
utveckling, totalt 10 miljoner kronor under perioden.
4. Nuvarande ersättning till Kalmar slott omfattande skötsel av mark samt
tillsyn av byggnader och installationer, som ingår i Avtal om tjänster
mellan Destination Kalmar AB och Kalmar kommun, förlängs till och
med 2029.

§ 96
Arrendeavtal för Vita Sands camping AB avseende
badplatsen
Dnr KS 2019/0436

Handlingar
Utdrag ur servicenämndens protokoll den 27 mars 2019, § 39.
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Serviceförvaltningens skrivelse den 18 mars 2019.

Arrendeavtal Vita Sands badplats inkl. bilaga driftsåtgärder.
Bakgrund
Badplatsen Vita Sand ligger på privat mark och har under många år varit en av
kommunens badplatser för allmänheten. För detta finns ett arrendeavtal som
skrevs 1971 med revidering 1998. Avtalet är i stort behov av att uppdateras
efter nuvarande förutsättningar.
Serviceförvaltningen och kommunledningskontorets plan- och exploateringsenhet har tillsammans med Vita Sands Camping AB tagit fram ett nytt förslag
på arrendeavtal mellan parterna.
Arrendetiden utgör 40 år och arrendeavgiften utgör 20 000 kronor per år.
Jordägaren åtar sig att utföra städning inom området samt utmed den å
kartkopian angivna gångvägen samt för daglig drift av toaletter.
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunfullmäktige godkänner arrendeavtalet
med Vita Sands camping.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige godkänner förslag till arrendeavtal med Vita Sands
camping AB avseende badplatsen.
Protokollsanteckning
Christopher Dywik (KD) redovisar en protokollsanteckning enligt följande:
”Kristdemokraterna gläds över att ett bra arrendeavtal kunnat nås med Vita
Sands Camping AB, tack vare en duktig förvaltningschefs förhandlingsförmåga
och styrelsens klokhet att besluta att inga bidrag skulle betalas ut till campingen
förrän ett arrendeavtal ingått.
Inför framtiden hoppas vi dock att majoriteten lärt sig nått om faran med att
inte lyssna på våra tjänstemäns varningar och göra investeringar i mångmiljonklassen på en privat näringsidkares mark, utan att först slutit ett arrendeavtal
som garanterar allmänhetens tillgång till området.”

§ 97
Detaljplan för del av fastigheten Harby 1:81 (Ester
Bagerskas väg), Trekanten
Dnr KS 2019/0528

Handlingar
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 25 april 2019, § 68.
Samhällsbyggnadskontorets skrivelse den 5 april 2019.
Granskningsutlåtande den 22 april 2019.
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Samrådsredogörelse den 21 februari 2019.
Planbeskrivning rev. den 25 april 2019.
Plankarta.
Bakgrund
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse i form av
friliggande villor och andra boendeformer. Planen syftar också till att utreda
möjligheten till etablering av ny förskola inom planområdet. Stor hänsyn ska
tas till befintliga natur- och rekreationsvärden där inslag av skogsbevuxna
åkerholmar är vanligt förekommande i landskapet.
I planförslaget föreslås cirka 100 nya bostäder i blandad bebyggelse om villor,
rad-/parhus samt flerbostadshus. Planen föreslår även en ny förskola i den
västra delen av planområdet. I samband med planen ändras huvudmannaskapet
för en del av Källstorpsvägen från enskilt till kommunalt. Stor vikt har ägnats
åt de befintliga naturvärdena som finns på platsen.
Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit att kommunfullmäktige antar förslag
till detaljplan för del av fastigheten Harby 1:81.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige antar förslag till detaljplan för del av fastigheten Harby
1:81 (Ester Bagerskas väg), Trekanten.
Protokollsanteckning
Petra Gustafsson (SD) och Micael Foghagen (SD) redovisar en protokollsanteckning enligt följande:
”Sverigedemokraterna Kalmar ställer sig positiv till detaljplanen men vill sända
ett medskick när det kommer till genomförandeplanen. Vi menar att det är
bättre ur säkerhets- och miljöskäl att tidigarelägga anslutningen mellan
Källstorpsvägen och detaljområdet i sin helhet (redan vid etapp 1).
Detta för att slippa tung trafik på Gamla vägen förbi övergångsställe, skola och
förskola där små barn både ska ta sig till och vistas kring. Även längs Ester
Bagerskas väg är det många barn som färdas till och från sin skoldag men även
på sin fritid till lekplats och kompisar.”

§ 98
Försäljning av fastigheten Asplövet 1
Dnr KS 2017/0279

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 8 april 2019.
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Karta.
Köpekontrakt.

Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade den 7 november 2017 efter en markanvisningstävling om markreservation av fastigheten Asplövet 1 till GBJ Bostadsutveckling AB som nu vill köpa fastigheten genom sitt nybildade dotterbolag
GBJ Asplövet 1 och bebygga den med bostadsrätter. Byggnationen omfattar
tre flerbostadshus med sammanlagt 51 lägenheter upplåtna med bostadsrätt.
Bygglov är beviljat och har vunnit laga kraft.
Fastigheten omfattar 4 455 m2 med en total byggrätt på 3 903 m2 BTA+OPA.
Köpeskillingen för den föreslagna försäljningen är 5 659 350 kronor och
baserar sig på 1 450 kronor/m2 BTA+OPA för bostadsrätter enligt
markanvisningstävlingen.
Planutskottet har föreslagit att kommunstyrelsen beslutar att kommunledningskontoret får sälja fastigheten Asplövet 1 till GBJ Bostadsutveckling
AB.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningskontoret får sälja fastigheten
Asplövet 1 till GBJ Bostadsutveckling AB:s (org nr 556974-6729) dotterbolag
GBJ Asplövet 1 (org nr 559197-5262) för 5 659 350 kronor.

§ 99
Säkerhetsprövning av förtroendevalda
Dnr KS 2019/0405

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 1 april 2019.
Bakgrund
Den nya säkerhetsskyddslagen (2018:585) trädde i kraft den 1 april 2019. Enligt
3 kap. 1§ av denna lag framgår att säkerhetsprövning inte ska göras för
uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige. I samma avsnitt framgår dock att
”den som genom en anställning eller på något annat sätt ska delta i
säkerhetskänslig verksamhet ska säkerhetsprövas”.
Detta innebär att den fullmäktigeledamot som även har andra uppdrag, som
t.ex. styrelseledamot, inom säkerhetskänslig verksamhet måste vara
säkerhetsprövad. Det är huvudverksamhetens tolkning av ”säkerhetskänslig
verksamhet 1” som gäller, d.v.s. att om ett bolag eller nämnd hanterar
säkerhetskänsliga uppgifter ska hela verksamheten anpassas efter det, vilket

9 (28)

Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-05-07

innebär att även styrelse eller nämnd bedöms hantera säkerhetskänsliga
uppgifter.
Säkerhetsprövning innebär att myndigheten framställer om registerkontroll hos
Säkerhetspolisen. Registerkontrollen kräver ett medgivande av den
kontrollerade. Det är myndighetens säkerhetsskyddschef som hanterar ärendet.
Säkerhetsprövningen innebär även en intervju som genomförs av aktuell
förvaltning eller bolag.
Säkerhetsprövningen syftar till att klarlägga om en person kan antas vara lojal
mot de intressen som skyddas genom säkerhetsskyddslagstiftningen och i
övrigt pålitlig från säkerhetssynpunkt. Vid säkerhetsprövningen ska sådana
omständigheter beaktas som kan antas innebära sårbarheter i säkerhetshänseende.
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunledningskontorets förslag med tillägget att en genomgång och
återkoppling av arbetet med säkerhetsprövning ska ske regelbundet till
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Överläggning
Under överläggningen föreslår Christina Fosnes (M) att kommunstyrelsen ska
återremittera ärendet till kommunledningskontoret för att förtydliga
beslutsunderlaget.
Efter att överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen att återremittera
ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till kommunledningskontoret för att förtydliga beslutsunderlaget.

§ 100
Representation vid internationella evenemang
Dnr KS 2018/0951

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 8 april 2019.
Representation.
Bakgrund
Den 15 april 1996 fattade kommunstyrelsen beslut om att ”Kalmar kommun
ska vid de årliga Hansedagarna representeras av kommunstyrelsens presidium
samt en tjänsteman. Make/maka/sambo ska beredas möjlighet att medfölja på
kommunens bekostnad.”
Frågan om medföljande har kommit att uppstå även vid andra former av
representation, såsom externa besök hos vänorter m.m. Av denna anledning
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föreslås därför beslutet ses över för att vara gällande för större evenemang där
representanter från kommunen är inbjudna.
Vilka som ska representera Kalmar kommun, samt eventuella medföljande, vid
större och/eller återkommande besök utanför kommunen bedöms från fall till
fall beroende på evenemangets art och beslut föreslås då fattas av kommunstyrelsens arbetsutskott. Med större återkommande besök avses Schwedenfest,
Hansedagarna samt officiella arrangemang vid någon av kommunens vänorter.
Detta beslut innefattar inte de fall då en politiker och/eller tjänsteperson, i sin
roll, är personligen inbjuden tillsammans med medföljande till ett officiellt
evenemang.
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunledningskontorets förslag om representation vid internationella
evenemang.
Överläggning
Under överläggningen föreslår Christopher Dywik (KD) att kommunstyrelsen
ska besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Efter att överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen att ställa sig
bakom kommunledningskontorets förslag om representation vid
internationella evenemang.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom kommunledningskontorets
förslag om representation vid internationella evenemang.
Kommunstyrelsens beslut från den 15 april 1996 om representation vid de
årliga Hansedagarna upphävs.

§ 101
Uppföljning av intern kontroll 2018
Dnr KS 2019/0445

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 11 april 2019.
Internkontroll uppföljning den 18 april 2019.
Bakgrund
Enligt reglementet för intern kontroll ska kommunstyrelsen med utgångspunkt
från nämndernas uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade system
för intern kontroll. I de fall förbättringar behövs ska styrelsen besluta om
sådana.
Uppföljning av intern kontroll för Kalmar kommun 2018 redovisas i rapport
”Internkontroll uppföljning – Kommunstyrelsen”.
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De brister som främst noterats vid uppföljningen av Kalmar kommuns interna
kontroll 2018 har varit inom processerna Svara för vård, omsorg och sociala
tjänster, Hantera ekonomi, Hantera ärende och dokument, Leverera IT-stöd,
Rekrytera, utveckla och avveckla personal, Stödja och utveckla den
demokratiska processen samt Tillhandahålla varor och tjänster.
De brister som uppdagats har dock korrigerats, återkopplats och åtgärdats
löpande för att förhindra framtida avsiktliga eller oavsiktliga fel. Uppföljning
att tillräckliga åtgärder vidtagits sker löpande eller med aktiviteter/påverkan i
kommande riskanalyser och interna kontrollplaner.
Utöver den interna kontrollen har externrevision genomförts av kommunens
förtroendevalda revisorer. Ett flertal verksamhetsområden har granskats
ingående. Förbättringsområden har identifierats där respektive verksamhet har
ansvar för att vidta åtgärder.
Den samlade bedömningen är, trots vissa avvikelser, att kommunen
sammantaget har en god intern kontroll.
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunstyrelsen godkänner rapporten om
uppföljning av intern kontroll 2018.
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner rapporten om uppföljning av intern kontroll
2018.

§ 102
Kommunstyrelsens beslutsattestanter och
firmatecknare 2019
Dnr KS 2019/0020

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 25 april 2019.
Beslutsattestanter.
Rätt att underteckna vissa handlingar – firmatecknare.
Bakgrund
Med anledning av omorganiseringen i början på 2019 så krävs ytterligare
förändringar i beslutsattestförteckningen och förteckningen över
firmatecknare.
Beslut
Kommunstyrelsen fastställer kommunledningskontorets förslag till revidering
av beslutsattestanter och firmatecknare för 2019.
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§ 103
Revidering av avtal och reglemente för kommunernas
hjälpmedelsnämnd i Kalmar län
Dnr KS 2019/0471

Handlingar
Utdrag ur kommunernas hjälpmedelsnämnd i Kalmar läns protokoll den 27
mars 2019, § 14.
Tjänsteutlåtande den 18 mars 2019 – ”Revidering avtal och reglemente för
hjälpmedelsnämnden”.
Förslag till avtal.
Förslag till verksamhetsbeskrivning, bilaga 1.
Förslag till reglemente, bilaga 3.
Förslag till Budget och verksamhetsuppföljning, ny bilaga 4.
Bakgrund
Hjälpmedelsnämnden tog beslut om förslag till revidering av avtal med länets
kommuner angående hjälpmedelsverksamheten och revidering av reglemente
för hjälpmedelsnämnden vid sitt sammanträde den 23 november 2018.
Anledningen till att förändringar i reglemente och avtal behöver ses över är
dels att regionförbundet ändras och primärkommunala nämnden inte kommer
att finnas kvar och dels revisorernas rapport kring hjälpmedelsnämndens
verksamhet.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige godkänner förslag till revidering av ”Avtal om gemensam
nämnd för hjälpmedelsverksamhet”, revidering av ”Verksamhetsbeskrivning
för gemensam Hjälpmedelsverksamhet”, revidering av ”Reglemente för
gemensam nämnd” och att lägga till bilaga 4 ”Budget och verksamhetsuppföljning”.

§ 104
Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) om tillräcklig och
likvärdig räddningstjänst
Dnr KS 2019/0159

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 8 mars 2019.
Insatstider.
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Bakgrund
Carl-Henrik Sölvinger (L) har inkommit med en motion om en tillräcklig och
likvärdig räddningstjänst. I motionen finns två förslag:
”Kalmar brandkår ges i uppdrag att utreda kostnaderna för ett införande av
deltidsstyrka vid brandstationen i Kalmar som kan gå in då heltidsstyrkan är på
larm och på detta sätt bättre klara dubbellarm.”
”Kalmar brandkår ges i uppdrag att presentera förslag på en organisation som
ger en likvärdig räddningstjänst eventuellt i samverkan med andra avseende
bl.a. utryckningstider i hela Kalmar kommun.”
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande över
motionen.
Invånarantalet i Kalmar kommun ökar för varje år. Detta innebär också en
utmaning för kommunen, så även för Kalmar brandkår. Utmaningen består i
allt fler arbetsuppgifter inom såväl förebyggande arbete som operativ
räddningstjänst. Inom det förebyggande området handlar det om att granska
planhandlingar, riskanalyser för nyetableringar, granskning av bygglovsärenden
och ett växande antal tillsynsobjekt.
När det gäller operativ räddningstjänst består utmaningen av mer komplexa
räddningsinsatser samt ett stort antal ökade operativa uppdrag. Byggnadstekniken idag är mer komplex vilket ställer större krav på kompetens vid en
operativ insats mot brand i byggnad.
Den största operativa utmaningen är dock att brandkårens operativa uppdrag i
form av räddningsinsatser under de senaste 15 åren har ökat med nära 100 %,
från drygt 500 larm per år till att 2018 överstiga 1000 larm. Larmutvecklingen
kan förklaras med en växande befolkning, nyetableringar, nybyggnationer etc.
Med mer människor i rörelse ökar också sannolikheten för olyckor. En del av
utvecklingen kan också förklaras med nya uppdrag i form av sjukvårduppdrag
som genomförs genom avtal med Region Kalmar län.
Kommunledningskontoret i sin riskanalys för 2019 valt att ta upp som en risk
att det ökade antalet uppdrag kan påverka förmågan till effektiv räddningstjänst. Det är helt naturligt att en förändring av antalet uppdrag med 100 %
påverkar verksamhetens möjlighet till effektiva räddningsinsatser. Syftet med
att belysa detta i riskanalysen är att under 2019 analysera på djupet hur det
ökade antalet uppdrag påverkar förmågan att bedriva effektiv räddningstjänst.
Under 2018 har det gjorts stora framsteg gällande samverkan mellan
räddningstjänsterna i Kalmar län. Det kommer att vara nödvändigt med ökade
resurser för att möta framtidens krav på en effektiv räddningstjänst. Kalmar
kommun anses dock idag ha en effektiv och rätt organiserad räddningstjänst.
Genom samverkan finns också tillgång till en deltidsstation i Färjestaden som
mycket snabbt kan stötta Kalmar.
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Arbetsutskottet har föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets yttrande ska utgöra svar på Carl.-Henrik Sölvingers (L)
motion om en tillräcklig och likvärdig räddningstjänst.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets yttrande ska
utgöra svar på Carl-Henrik Sölvingers (L) motion om en tillräcklig och
likvärdig räddningstjänst.
Motionen ska härmed anses vara besvarad.
Protokollsanteckning
Carl-Henrik Sölvinger (L) redovisar en protokollsanteckning enligt följande:
”Kalmar tar regelbundet hjälp av grannkommunernas räddningstjänst vid både
insatser och för att täcka upp då heltidsstyrkan är på insats. Dessutom finns
överenskommelser om att detta sker kostnadsfritt. Det är bra med goda
grannar och att kunna poola resurser dit de behövs som mest, det ska vi
fortsätta med.
Faktum kvarstår dock att kommunerna har som det ser ut idag ett huvudansvar
för räddningstjänsten inom sitt geografiska område. Vi ska alltså klara vårt
uppdrag inom vår geografi och inte göra oss beroende av andra. Om
larm/insatser pågår samtidigt i Kalmar och grannkommunen, så kommer inte
den hjälp vi vant oss vid från våra grannar. Jag hoppas därför att detta också
kommer ta med i den inventering av ’dubbellarm’ som ska pågå under 2019
dvs. att vi inventerar både när vi får 2 larm samtidigt i kommunen och när vi
har larm samtidigt som en grannkommun och de inte kan avlasta oss. Det vore
också intressant att veta i hur många larm en annan räddningstjänst än vår egen
är först på plats.
Förutom att ta hjälp av grannkommuner för att klara bemanning av t.ex.
brandstationen då heltidsstyrkan är på larm är det vanligt att kalla in ledig
personal. Detta fungerar kortsiktigt men är ohållbart vid längre insatser då
skiftscheman och planerad vila uteblir. Vid längre insatser behövs en robustare
egen organisation än den vi har idag.
Jag vidhåller att åtgärder kommer behöva vidtas och resurser tillföras för att
klara uppdraget med en tillräcklig och likvärdig räddningstjänst i ett växande
Kalmar. Precis som när Liberalerna tidigare lagt förslag om förändringar och
reformer i räddningstjänsten väljer man istället att vänta. Förändringar tar tid
och vi anser att dessa skulle påbörjas nu på ett kontrollerat sätt då
räddningstjänsten fortfarande klarar sitt uppdrag.”
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§ 105
Motion från Thoralf Alfsson (-) angående förbud mot
tiggeri
Dnr KS 2019/0011

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 4 april 2019.
Motion.
Bakgrund
Thoralf Alfsson (-) föreslår i en motion att i de lokala ordningsföreskrifterna
för Kalmar kommun, infoga en paragraf för att reglera penninginsamling och
förbud mot passivt tiggeri på geografiskt begränsade områden samt årligen
lyssna på näringsidkare och kommunens invånare och utefter deras önskemål
revidera den infogade paragrafen till de områden där tiggeri upplevs störa den
allmänna ordningen.
Varken penninginsamling genom ”skramlande med bössor”, såsom många
ideella organisationer genomför, eller ”passivt tiggeri” är tillståndspliktigt i
Kalmar kommun. I förarbetena till ordningslagen (prop. 1992/93:210 s. 142)
framhålls att kommunerna bör avhålla sig från att besluta föreskrifter som är
onödiga och att det därför är angeläget att kommunerna noga prövar om de
verkligen behövs. Därtill måste kommunen även ange vilka geografiska och
tidsmässiga begränsningar en föreskrift ska innehålla.
Kommunfullmäktige har flera gånger tidigare prövat frågan om lokala
ordningsföreskrifter för tiggeri och penninginsamling. Någon faktisk
omständighet som föranleder ett införande av begränsningar i föreskrifterna
har inte uppkommit, varför det inte kan bedömas nödvändigt att införa
begränsningar enligt motionärens förslag.
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att avslå
motionen angående förbud mot tiggeri.
Överläggning
Under överläggningen föreslår Carl-Henrik Sölvinger (L), Anna Thore (S),
Christina Fosnes (M) och Ingemar Einarsson (C) att kommunstyrelsen ska
tillstyrka arbetsutskottets förslag att avslå motionen.
Efter att överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen i enlighet med
arbetsutskottets förslag att avslå motionen.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige avslår motionen från Thoralf Alfsson (-) att införa en
reglering av penninginsamling och ett förbud mot passivt tiggeri.
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Reservationer
Petra Gustafsson (SD) och Micael Foghagen (SD) reserverar sig mot beslutet.
Protokollsanteckningar
Carl-Henrik Sölvinger (L) redovisar en protokollsanteckning enligt följande:
”Liberalerna har idag röstat för att avslå förslag om införande av tiggeriförbud.
Liberalerna tror inte man kan förbjuda fattigdom och inte heller människor
från att hjälpa. I de fall tiggeriet sker organiserat och mot någons vilja är detta
kriminaliserat idag och en uppgift för polisen. Flera fällande domar visar att
detta är något rättsväsendet tar på stort allvar.
På Liberalernas initiativ finns idag ett översatt informationskort som delas ut
till fattiga EU-medborgare som tigger i Kalmar kommun. Av kortet framgår
vilka rättigheter och skyldigheter man har när man vistas i Kalmar/Sverige.
I förslagen utmålas tiggeri till ett stort problem i Kalmar. Det har varit
problematiskt tidigare då fattiga EU-medborgare tilläts bo vid Dämmet, men
inte idag. Vi känner inte igen oss i bilden förslagställarna försöker måla upp
med bosättningar, nedskräpning, påhopp eller hindrande av människor att
komma in i butiker. Vår bild är att antalet fattiga EU-medborgare som
uppehåller sig i kommunen minskat. Att i det sammanhanget ändå förespråka
tiggeriförbud för sakens skull verkar totalt ologiskt och riskerar bara att
stigmatisera människor som lever i fattigdom.”
Petra Gustafsson (SD) och Micael Foghagen (SD) redovisar en protokollsanteckning enligt följande:
”Sverigedemokraterna Kalmar har lämnat in en motion i samma ämne, ärende
16. Även om motionerna är formulerade på något olika vis är innebörden
densamma, vilket understryks av att svaren är identiska.
Vi kommer därför yrka bifall till Thoralf Alfssons motion däremot kommer vi
främst debattera från talarstolen när vår egen motion behandlas.”
Christopher Dywik (KD) redovisar en protokollsanteckning enligt följande:
”Kristdemokraterna delar den oro som motionärerna och författaren till
medborgarförslaget ger uttryck för gällande den situation som råder runtom i
kommunen med tiggare utanför framförallt våra livsmedelsbutiker, och anser
att mer måste göras. Tiggeriet är inte värdigt och är inte heller något som tar
dem ur sin utsatta situation. Det går inte heller att blunda för de rapporter som
gör gällande att det i vissa fall rör sig om tvång och människohandel.
Men till skillnad från motionärerna och författaren till medborgarförslaget så
tror vi inte att ett lokalt tiggeriförbud kommer lösa den problematik som finns
utan ser det snare som ett symbolpolitiskt slag i luften. Dels eftersom den
kommunala ordningsstadgan enbart omfattar kommunal mark, dvs enbart
Kvarnholmen. Men framförallt eftersom ett stopp på tiggeriet kräver att man
attackera grundproblemet - fattigdom, diskriminering och korruption i de
tiggandes hemländer.
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Det första vi bör inse är att regeringarna i Bulgarien och Rumänien inte är en
del av lösningen, dem är själva problemet. I Rumänien har t ex den
Socialdemokratiska regeringen legaliserat korruption. Att skicka mer pengar till
dessa länder eller tro att stoppade utbetalningar gör någon positiv skillnad för
dessa grupper är naivt. Insatser i länderna krävs, och därför bör den svenska
linjen vara att EU-stödet för sociala insatser styrs om från t ex rumänska
myndigheter till de många hjälporganisationer och kyrkor som både i
Rumänien och Sverige arbetar långsiktigt (och framgångsrikt) med att lyfta
romerna ur deras utsatta situation genom arbete och utbildning.
Samtidigt finns det saker små saker som faktiskt går att göra här i Kalmar
kommun.
-

-

Vi tycker exempelvis att Kalmar kommun ska erbjuda natthärbärge.
Ingen människa skall behöva sova utomhus vintertid, oavsett
härkomst.
Det går också att genom den kommunala ordningsstadgan (om man
samtidigt samordnar sig med de privata näringsidkarna) minska den
friktioner/irritation och de konflikter som kan uppstå mellan tiggare
och kunder eller mellan olika grupperingar som träter om de bästa
platserna – genom tydliga regler för hur nära dörröppningar tiggare,
gatumusikanter och småskaliga försäljare får sitta. Exempelvis 2–3
meter.
När de gäller de bylten som ibland placeras ut så är dessa ofta en
sanitär olägenhet, och redan idag kräver begagnande av offentlig plats
ett tillstånd – något som måste beivras.
Vi kan inte heller blunda för den omänskliga situation som råder där
människor ofta tvingas sitta och tigga under långa perioder i snö, regn
och snålblåst. Vi anser därför att det bör finnas ordningsregler för
under vilka tidpunkter som det okej att tigga, exempelvis mellan
klockan 11–15. Det handlar i grunden om medmänsklighet.

Vi har ett medmänskligt ansvar att agera när våra medmänniskor lider – att inte
göra något alls och hoppas att problemet försvinner av sig självt kan rimligtvis
inte vara den bästa lösningen vi i Kalmar kommun kan frammana.
Kalmarbygden kan bättre!”

§ 106
Motion från Petra Gustafsson (SD) om att införa ett
lokalt förbud av passiv pengainsamling
Dnr KS 2019/0033

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 2 april 2019.
Motion.
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Bakgrund
Petra Gustafsson (SD) föreslår i en motion att Kalmar kommun definierar
avgränsade platser vid butiker, köpcentra, bensinstationer och liknande platser i
det offentliga rummet där människor vistas och lägger till ett passivt
pengainsamlingsförbud på dessa med hänvisning till den lokala ordningsstadgan.
Varken penninginsamling genom ”skramlande med bössor”, såsom många
ideella organisationer genomför, eller ”passivt tiggeri” är tillståndspliktigt i
Kalmar kommun. I förarbetena till ordningslagen (prop. 1992/93:210 s. 142)
framhålls att kommunerna bör avhålla sig från att besluta föreskrifter som är
onödiga och att det därför är angeläget att kommunerna noga prövar om de
verkligen behövs. Därtill måste kommunen även ange vilka geografiska och
tidsmässiga begränsningar en föreskrift ska innehålla.
Kommunfullmäktige har flera gånger tidigare prövat frågan om lokala
ordningsföreskrifter för tiggeri och penninginsamling. Någon faktisk
omständighet som föranleder ett införande av begränsningar i föreskrifterna
har inte uppkommit, varför det inte kan bedömas nödvändigt att införa
begränsningar enligt motionärens förslag.
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att avslå
motionen om att införa ett lokalt förbud av penninginsamling på definierade
platser.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige avslår motionen från Petra Gustafsson (SD) att införa
passivt pengainsamlingsförbud på definierade avgränsade platser.
Reservationer
Petra Gustafsson (SD) och Micael Foghagen (SD) reserverar sig mot beslutet.
Protokollsanteckningar
Carl-Henrik Sölvinger (L) redovisar en protokollsanteckning enligt följande:
”Liberalerna har idag röstat för att avslå förslag om införande av tiggeriförbud.
Liberalerna tror inte man kan förbjuda fattigdom och inte heller människor
från att hjälpa. I de fall tiggeriet sker organiserat och mot någons vilja är detta
kriminaliserat idag och en uppgift för polisen. Flera fällande domar visar att
detta är något rättsväsendet tar på stort allvar.
På Liberalernas initiativ finns idag ett översatt informationskort som delas ut
till fattiga EU-medborgare som tigger i Kalmar kommun. Av kortet framgår
vilka rättigheter och skyldigheter man har när man vistas i Kalmar/Sverige.
I förslagen utmålas tiggeri till ett stort problem i Kalmar. Det har varit
problematiskt tidigare då fattiga EU-medborgare tilläts bo vid Dämmet, men
inte idag. Vi känner inte igen oss i bilden förslagställarna försöker måla upp
med bosättningar, nedskräpning, påhopp eller hindrande av människor att
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komma in i butiker. Vår bild är att antalet fattiga EU-medborgare som
uppehåller sig i kommunen minskat. Att i det sammanhanget ändå förespråka
tiggeriförbud för sakens skull verkar totalt ologiskt och riskerar bara att
stigmatisera människor som lever i fattigdom.”
Christopher Dywik (KD) redovisar en protokollsanteckning enligt följande:
”Kristdemokraterna delar den oro som motionärerna och författaren till
medborgarförslaget ger uttryck för gällande den situation som råder runtom i
kommunen med tiggare utanför framförallt våra livsmedelsbutiker, och anser
att mer måste göras. Tiggeriet är inte värdigt och är inte heller något som tar
dem ur sin utsatta situation. Det går inte heller att blunda för de rapporter som
gör gällande att det i vissa fall rör sig om tvång och människohandel.
Men till skillnad från motionärerna och författaren till medborgarförslaget så
tror vi inte att ett lokalt tiggeriförbud kommer lösa den problematik som finns
utan ser det snare som ett symbolpolitiskt slag i luften. Dels eftersom den
kommunala ordningsstadgan enbart omfattar kommunal mark, dvs enbart
Kvarnholmen. Men framförallt eftersom ett stopp på tiggeriet kräver att man
attackera grundproblemet - fattigdom, diskriminering och korruption i de
tiggandes hemländer.
Det första vi bör inse är att regeringarna i Bulgarien och Rumänien inte är en
del av lösningen, dem är själva problemet. I Rumänien har t ex den
Socialdemokratiska regeringen legaliserat korruption. Att skicka mer pengar till
dessa länder eller tro att stoppade utbetalningar gör någon positiv skillnad för
dessa grupper är naivt. Insatser i länderna krävs, och därför bör den svenska
linjen vara att EU-stödet för sociala insatser styrs om från t ex rumänska
myndigheter till de många hjälporganisationer och kyrkor som både i
Rumänien och Sverige arbetar långsiktigt (och framgångsrikt) med att lyfta
romerna ur deras utsatta situation genom arbete och utbildning.
Samtidigt finns det saker små saker som faktiskt går att göra här i Kalmar
kommun.
-

-

Vi tycker exempelvis att Kalmar kommun ska erbjuda natthärbärge.
Ingen människa skall behöva sova utomhus vintertid, oavsett
härkomst.
Det går också att genom den kommunala ordningsstadgan (om man
samtidigt samordnar sig med de privata näringsidkarna) minska den
friktioner/irritation och de konflikter som kan uppstå mellan tiggare
och kunder eller mellan olika grupperingar som träter om de bästa
platserna – genom tydliga regler för hur nära dörröppningar tiggare,
gatumusikanter och småskaliga försäljare får sitta. Exempelvis 2–3
meter.
När de gäller de bylten som ibland placeras ut så är dessa ofta en
sanitär olägenhet, och redan idag kräver begagnande av offentlig plats
ett tillstånd – något som måste beivras.
Vi kan inte heller blunda för den omänskliga situation som råder där
människor ofta tvingas sitta och tigga under långa perioder i snö, regn
och snålblåst. Vi anser därför att det bör finnas ordningsregler för
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under vilka tidpunkter som det okej att tigga, exempelvis mellan
klockan 11–15. Det handlar i grunden om medmänsklighet.
Vi har ett medmänskligt ansvar att agera när våra medmänniskor lider – att inte
göra något alls och hoppas att problemet försvinner av sig självt kan rimligtvis
inte vara den bästa lösningen vi i Kalmar kommun kan frammana.
Kalmarbygden kan bättre!”

§ 107
Motion från Micael Foghagen (SD) om att införa
insynsplatser i kommunens utskott
Dnr KS 2019/0174

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 1 april 2019.
Motion.
Bakgrund
Micael Foghagen (SD) skriver i en motion att Kalmar genom åren har
omorganiserat sin politiska organisation i strävan att bli mer effektiv när det
gäller kostnader, resurser och samordning. Samtidigt har utskotten blivit fler
och där inte alla folkvalda partier i fullmäktige är representerade.
I motionen konstateras att Kalmar kommun har en bra politisk organisation
men den kan bli bättre. Slutligen föreslås att kommunfullmäktige beslutar att
samtliga partier i fullmäktige som inte har ordinarie eller ersättarplats i
kommunens utskott ska ha rätt till en oarvoderad insynsplats i dessa.
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande över
motionen.
Som konstateras i motionen regleras inte insynsplatser i utskott i kommunallagen, men om och hur sådan insyn ska ske är upp till varje kommun att
besluta i så fall. Information till övriga partier sker regelbundet genom olika
forum och informationskanaler, exempelvis genom möten mellan kommundirektör och opposition varje månad då aktuella ärenden gås igenom. Vid sidan
av detta hålls särskilda dragningar för oppositionen vid handläggning av större
ärenden.
I samband med kommunfullmäktiges beslut om organisation inför nuvarande
mandatperiod avslogs yrkanden om att införa insynsplatser. Då kommunfullmäktige redan prövat frågan bedöms det inte finnas några omständigheter
som föranleder en annan bedömning.
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunfullmäktige avslår motionen.
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Överläggning
Under överläggningen föreslår Micael Foghagen (SD), Christina Fosnes (M),
Christopher Dywik (KD) och Carl-Henrik Sölvinger (L) att kommunstyrelsen
ska bifalla motionen.
Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill
tillstyrka arbetsutskottets förslag att avslå motionen eller Micael Foghagens
m.fl. förslag att bifalla motionen. Han finner att kommunstyrelsen tillstyrker
arbetsutskottets förslag att avslå motionen.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beslutar att avslå Micael Foghagens (SD) motion om att
införa insynsplatser i kommunens utskott.

§ 108
Medborgarförslag om att införa förbud mot tiggeri
Dnr KS 2018/1276

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 4 april 2019.
Medborgarförslag.
Bakgrund
Jan-Ingemar Lundström föreslår i ett medborgarförslag att Kalmar kommun, i
paritet med Vellinge kommun, snarast inför förbud mot tiggeri, på utpekade
och utsatta platser i kommunen.
Varken penninginsamling genom ”skramlande med bössor”, såsom många
ideella organisationer genomför, eller ”passivt tiggeri” är tillståndspliktigt i
Kalmar kommun. I förarbetena till ordningslagen (prop. 1992/93:210 s. 142)
framhålls att kommunerna bör avhålla sig från att besluta föreskrifter som är
onödiga och att det därför är angeläget att kommunerna noga prövar om de
verkligen behövs. Därtill måste kommunen även ange vilka geografiska och
tidsmässiga begränsningar en föreskrift ska innehålla.
Kommunfullmäktige har flera gånger tidigare prövat frågan om lokala
ordningsföreskrifter för tiggeri och penninginsamling. Någon faktisk
omständighet som föranleder ett införande av ett förbud mot tiggeri har inte
uppkommit, varför det inte kan bedömas nödvändigt att införa begränsningar
enligt medborgarförslaget.
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att avslå
medborgarförslaget om att införa ett förbud mot tiggeri.
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Överläggning
Under överläggningen föreslår Carl-Henrik Sölvinger (L) att kommunstyrelsen
ska tillstyrka arbetsutskottets förslag att avslå medborgarförslaget.
Efter att överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen i enlighet med
arbetsutskottets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om att på utpekade och utsatta
platser i Kalmar kommun införa ett förbud mot tiggeri.
Reservationer
Petra Gustafsson (SD) och Micael Foghagen (SD) reserverar sig mot beslutet.
Protokollsanteckningar
Carl-Henrik Sölvinger (L) redovisar en protokollsanteckning enligt följande:
”Liberalerna har idag röstat för att avslå förslag om införande av tiggeriförbud.
Liberalerna tror inte man kan förbjuda fattigdom och inte heller människor
från att hjälpa. I de fall tiggeriet sker organiserat och mot någons vilja är detta
kriminaliserat idag och en uppgift för polisen. Flera fällande domar visar att
detta är något rättsväsendet tar på stort allvar.
På Liberalernas initiativ finns idag ett översatt informationskort som delas ut
till fattiga EU-medborgare som tigger i Kalmar kommun. Av kortet framgår
vilka rättigheter och skyldigheter man har när man vistas i Kalmar/Sverige.
I förslagen utmålas tiggeri till ett stort problem i Kalmar. Det har varit
problematiskt tidigare då fattiga EU-medborgare tilläts bo vid Dämmet, men
inte idag. Vi känner inte igen oss i bilden förslagställarna försöker måla upp
med bosättningar, nedskräpning, påhopp eller hindrande av människor att
komma in i butiker. Vår bild är att antalet fattiga EU-medborgare som
uppehåller sig i kommunen minskat. Att i det sammanhanget ändå förespråka
tiggeriförbud för sakens skull verkar totalt ologiskt och riskerar bara att
stigmatisera människor som lever i fattigdom.”
Petra Gustafsson (SD) och Micael Foghagen (SD) redovisar en protokollsanteckning enligt följande:
”Sverigedemokraterna Kalmar har lämnat in en motion i samma ämne, ärende
16. Även om medborgarförslaget är formulerat på något annorlunda vis är
innebörden densamma, vilket understryks av att svaren är identiska.
Vi kommer därför yrka bifall till Jan-Ingemar Lundström medborgarförslag
däremot kommer vi främst debattera från talarstolen när vår egen motion
behandlas.”
Christopher Dywik (KD) redovisar en protokollsanteckning enligt följande:
”Kristdemokraterna delar den oro som motionärerna och författaren till
medborgarförslaget ger uttryck för gällande den situation som råder runtom i
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kommunen med tiggare utanför framförallt våra livsmedelsbutiker, och anser
att mer måste göras. Tiggeriet är inte värdigt och är inte heller något som tar
dem ur sin utsatta situation. Det går inte heller att blunda för de rapporter som
gör gällande att det i vissa fall rör sig om tvång och människohandel.
Men till skillnad från motionärerna och författaren till medborgarförslaget så
tror vi inte att ett lokalt tiggeriförbud kommer lösa den problematik som finns
utan ser det snare som ett symbolpolitiskt slag i luften. Dels eftersom den
kommunala ordningsstadgan enbart omfattar kommunal mark, dvs enbart
Kvarnholmen. Men framförallt eftersom ett stopp på tiggeriet kräver att man
attackera grundproblemet - fattigdom, diskriminering och korruption i de
tiggandes hemländer.
Det första vi bör inse är att regeringarna i Bulgarien och Rumänien inte är en
del av lösningen, dem är själva problemet. I Rumänien har t ex den
Socialdemokratiska regeringen legaliserat korruption. Att skicka mer pengar till
dessa länder eller tro att stoppade utbetalningar gör någon positiv skillnad för
dessa grupper är naivt. Insatser i länderna krävs, och därför bör den svenska
linjen vara att EU-stödet för sociala insatser styrs om från t ex rumänska
myndigheter till de många hjälporganisationer och kyrkor som både i
Rumänien och Sverige arbetar långsiktigt (och framgångsrikt) med att lyfta
romerna ur deras utsatta situation genom arbete och utbildning.
Samtidigt finns det saker små saker som faktiskt går att göra här i Kalmar
kommun.
-

-

Vi tycker exempelvis att Kalmar kommun ska erbjuda natthärbärge.
Ingen människa skall behöva sova utomhus vintertid, oavsett
härkomst.
Det går också att genom den kommunala ordningsstadgan (om man
samtidigt samordnar sig med de privata näringsidkarna) minska den
friktioner/irritation och de konflikter som kan uppstå mellan tiggare
och kunder eller mellan olika grupperingar som träter om de bästa
platserna – genom tydliga regler för hur nära dörröppningar tiggare,
gatumusikanter och småskaliga försäljare får sitta. Exempelvis 2–3
meter.
När de gäller de bylten som ibland placeras ut så är dessa ofta en
sanitär olägenhet, och redan idag kräver begagnande av offentlig plats
ett tillstånd – något som måste beivras.
Vi kan inte heller blunda för den omänskliga situation som råder där
människor ofta tvingas sitta och tigga under långa perioder i snö, regn
och snålblåst. Vi anser därför att det bör finnas ordningsregler för
under vilka tidpunkter som det okej att tigga, exempelvis mellan
klockan 11–15. Det handlar i grunden om medmänsklighet.

Vi har ett medmänskligt ansvar att agera när våra medmänniskor lider – att inte
göra något alls och hoppas att problemet försvinner av sig självt kan rimligtvis
inte vara den bästa lösningen vi i Kalmar kommun kan frammana.
Kalmarbygden kan bättre!”
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§ 109
Årsredovisning och revisionsberättelse 2018 för
Kalmarsunds Gymnasieförbund
Dnr KS 2019/0443

Handlingar
Utdrag ur Kalmarsunds Gymnasieförbunds protokoll den 28 mars 2019, § 23.
Årsredovisning 2018.
Revisionsberättelse 2018.
Granskning av årsredovisning.
Bakgrund
Kalmarsunds Gymnasieförbund har överlämnat sin årsredovisning till
kommunfullmäktige i de fyra medlemskommunerna. Revisorerna föreslår att
kommunfullmäktige ska godkänna årsredovisningen och bevilja styrelsen
(förbundsdirektionen) ansvarsfrihet.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kalmar kommun beviljar för sin del styrelsen (förbundsdirektionen) för
Kalmarsunds Gymnasieförbund och enskilda förtroendevalda i detta organ
ansvarsfrihet för 2018 och godkänner årsredovisningen 2018.

§ 110
Årsredovisning och revisionsberättelse 2018 för
Samordningsförbundet i Kalmar län
Dnr KS 2019/0475

Handlingar
Samordningsförbundet i Kalmar läns skrivelse den 10 april 2019.
Årsredovisning 2018.
Granskning av årsredovisning 2018.
Revisionsberättelse 2018.
Bakgrund
Samordningsförbundet i Kalmar län har överlämnat årsredovisning för 2018.
Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att
förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 2018.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
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Kalmar kommun beviljar för sin del förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län ansvarsfrihet för 2018 och godkänner årsredovisningen
2018.

§ 111
Årsredovisning och revisionsberättelse 2018 för
Kalmarsundsregionens Renhållare
Dnr KS 2019/0439

Handlingar
Skrivelse från Kalmarsundsregionens Renhållares den 4 april 2019.
Kalmarsundsregionens Renhållares protokoll den 22 mars 2019.
Årsredovisning 201.
Revisionsberättelse.
Revisionsrapport.
Bakgrund
Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare har överlämnat sin
årsredovisning till kommunfullmäktige. Revisorerna föreslår att kommunfullmäktige ska godkänna årsredovisningen och bevilja styrelsen (förbundsdirektionen) ansvarsfrihet.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kalmar kommun beviljar för sin del styrelsen (förbundsdirektionen) för
kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare och enskilda
förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2018 och godkänner
årsredovisningen 2018.

§ 112
Årsredovisning och revisionsberättelse 2018 för
Stiftelsen Norra Möre Vägfond
Dnr KS 2019/0534

Handlingar
Årsredovisning 2018.
Revisionsberättelse.
Bakgrund
Styrelsen för Stiftelsen Norra Möre Vägfond har lagt fram sin årsredovisning
för 2018.
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Stiftelsen har tillkommit genom Peter A. Jonssons testamente och har som
ändamål att förbättra och underhålla bygator i Norra Möre härad, företrädesvis
inom socknarna Åby, Ryssby, Bäckebo och Kristvalla.
Beslut
Kalmar kommun beviljar för sin del styrelsen för Norra Möre Vägfond
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018 och godkänner årsredovisningen 2018.

§ 113
Yttrande över Finansdepartementets remiss Lite mer
lika - översyn av kostnadsutjämningen för kommuner
och landsting
Dnr KS 2019/0188

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 15 april 2019.
Remiss.
Bakgrund
Kalmar kommun har beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet Lite mer lika.
Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting (SOU 2018:74)
Vid beredningen av yttrandet har Kalmar kommun samverkat med Region
Kalmar län samt Kalmar läns övriga kommuner. En rättvisande kostnadsutjämning är av stor vikt för att kunna upprätthålla god samhällsservice utifrån
de olika förutsättningar som råder i landet. Det gemensamma ställningstagandet är att utredningens förslag är bra och att det är av stor vikt med ett
snabbt införande för att nå en mer rättvisande kostnadsutjämning än dagens
system.
Beslut
Kommunstyrelsen antar kommunledningskontoret yttrande som sitt och
överlämnar det till Finansdepartementet som Kalmar kommuns svar på
betänkandet Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner
och landsting (SOU 2018:74).

§ 114
Uppföljning av handlingsplaner och program 2019
Dnr KS 2019/0408

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 10 april 2019.
Bakgrund
I Verksamhetsplan med budget för 2019 beslutade kommunfullmäktige om en
samlad uppföljning vid sammanträdet i maj, av tidigare beslutade handlingsplaner och program.

27 (28)

Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-05-07

I en kortfattad uppföljning/lägesrapport redovisas hur arbetet fortlöper, status
nuläge, risker/svårigheter, m.m.
Aktuella gällande handlingsplaner och program:
- Bostadsförsörjning - riktlinjer
- Drogpolitiskt program 2016-2020
- Förebygga våld mot kvinnor i nära relationer 2010 - handlingsplan
(revidering pågår)
- Förebyggande insatser mot våldsbejakande extremism – handlingsplan
- Giftfria förskole- och skolmiljöer i Kalmar kommun – handlingsplan
- God vattenstatus - handlingsplan (arbete pågår)
- Integration - en handlingsplan med fokus på inrikes och utrikes födda
kalmarbor - 2016-2020
- Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, 2015-2018 – handlingsplan
(revidering pågår)
- Plan för vattenhållande åtgärder (arbete pågår)
- På lika villkor - hbtq-handlingsplan 2016-2020
- Serviceplan 2016 – 2020 - verktyg för att upprätthålla en god service i
hela kommunen
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige lägger uppföljningen av handlingsplaner och program till
handlingarna.

Delegationsbeslut
-

Beslut om att avstå att lämna synpunkter på remissen Förbättrat
grundskydd för pensionärer S2019/00462/SF
KS 2019/0139

-

Fullmakt för Maria Björkman som Kalmar kommuns ombud vid
årsstämma med Kalmar läns Pensionskapitalförvaltning (KLP)
KS 2019/0424

-

Uppräkning av taxa för sotning och brandskyddskontroll 2019
KS 2019/0401

-

Sammanställning av delegationsbeslut inom kommunledningskontorets
mark- och exploateringsenhet – mars
KS 2019/0027

-

Anställningar på delegation februari 2019
KS 2019/0160

Anmälningsärenden
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-

Arbetsutskottets protokoll den 26 mars och 9 april 2019
KS 2018/1089

-

Planutskottets protokoll den 16 april 2019
KS 2018/1084

-

Utskottet för integration och arbetsmarknads protokoll den
2 april 2019
KS 2018/1088

-

Revidering av områdesindelning, Fjölebro
KS 2019/0462

-

Kalmar läns pensionskapitalförvaltning AB:s portföljrapport mars 2019
KS 2019/0022

