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§ 148
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.

§ 149
Skattesats för år 2019
Dnr KS 2018/0019

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 15 oktober 2018.
Bakgrund
Kommunallagen 11 kap. 8§ föreskriver; ”Förslag till budget skall upprättas av
styrelsen före oktober månads utgång. Om det finns särskilda skäl för det får
budgetförslaget upprättas i november månad. I så fall ska styrelsen före
oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i
den preliminära inkomstskatten under det följande året.”
Förslaget till Verksamhetsplan med budget 2019 samt ekonomisk planering
2020-2021 kommer att behandlas av kommunfullmäktige den 17 december.
Med anledning av detta måste styrelsen föreslå skattesatsen vid den tidpunkt
som anges i kommunallagen, det vill säga i oktober.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för år 2019 till 21:81.

§ 150
Avslut av Regionförbundet i Kalmar län

Dnr KS 2018/0964

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 10 oktober 2018.
Skrivelse från Regionförbundet den 26 september 2018 - Avslut av
Regionförbundet i Kalmar län.
Förslag till förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län.
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Förslag till reglemente för styrelsen för Regionförbundet i Kalmar län.
Bakgrund
För att hantera avslutet av Regionförbundet i Kalmar län behöver det finnas en
styrelse även under en del av 2019. Styrelsens uppdrag blir att hantera regionförbundets årsredovisning 2018 samt själva likvideringen av förbundet.
Ledamoten och ersättaren har ett uppdrag fram till dess att Regionförbundet i
Kalmar län har likviderats. Respektive huvudman står för samtliga ersättningar
till ledamoten.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beslutar att:
-

godkänna att Regionförbundet i Kalmar län ska avvecklas och därmed
träda i likvidation den 1 januari 2019.

-

godkänna ändringar i förbundsordningen för Regionförbundet i
Kalmar län enligt förslag. Ändringarna börjar gälla från och med den
1 januari 2019.

-

godkänna ändringar i reglementet för styrelsen för Regionförbundet i
Kalmar län. Ändringarna börjar gälla från och med den 1 januari 2019.

I samband med övriga val vid kommunfullmäktiges sammanträde den 17
december 2018, utse en ledamot och en ersättare till Regionförbundets styrelse
som ska hantera årsredovisning för 2018 samt likvidationen av Regionförbundet i Kalmar län.

§ 151
Revidering av reglemente för intern kontroll

Dnr KS 2018/0994

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 19 oktober 2018.
Reglemente för intern kontroll.
Bakgrund
Enligt gällande reglemente för intern kontroll ska nämnden senast under
november månad varje år anta en intern kontrollplan baserat på riskanalyserna
för kommande års uppföljning/granskning av den interna kontrollen.
Reglementet har omarbetats för att bättre anpassas till nämndernas arbetsprocess avseende riskanalys och intern kontrollplan och innebär att nämnden
senast i samband med att verksamhetsplanen med internbudget behandlas anta
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en intern kontrollplan baserat på riskanalyserna för kommande års
uppföljning/granskning av den interna kontrollen.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för intern kontroll.

§ 152
Revidering av förvaltade donationsstiftelsers
beslutsattestanter och firmatecknare 2018
Dnr KS 2017/1120

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 17 oktober 2018.
Beslutsattestanter för stiftelser 2018.
Bakgrund
Kommunstyrelsen utser årligen beslutsattestanter och firmatecknare för
förvaltade stiftelser. Med anledning av personalförändring på kommunledningskontorets ekonomienhet behöver dokumentet tas upp igen för beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen fastställer kommunledningskontorets förslag till beslutsattestanter och firmatecknare för förvaltade donationsstiftelser 2018.

§ 153
Revidering av kommunledningskontorets beslutsattestanter och firmatecknare 2018
Dnr KS 2017/1121

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 17 oktober 2018.
Beslutsattestanter 2018.
Firmatecknare 2018.
Bakgrund
Kommunstyrelsen utser årliga beslutsattestanter och firmatecknare för sina
ansvarsområden. Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag.
Förändringarna härrör från personal- eller organisationsförändringar jämfört
med det beslutade förslaget i december 2017.
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Beslut
Kommunstyrelsen fastställer kommunledningskontorets förslag till beslutsattestanter och firmatecknare för 2018 enligt kommunledningskontorets
förslag.

§ 154
Renhållningstaxa för hushållsavfall 2019 samt
taxeföreskrifter 2019 för Kalmarsundsregionens
Renhållare

Dnr KS 2018/0975

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 15 oktober 2018.
Skrivelse inkl. förslag till taxor från Kalmarsundsregionens Renhållare.
Bakgrund
Förbundsdirektionen Kalmarsundsregionens Renhållare har tagit fram ett
förslag till taxor och föreskrifter för 2019 för beslut i medlemskommunerna.
Förslaget innebär generellt oförändrade taxor med följande förändringar mot
2018:
-

Höjning av taxor vid tätare tömningsintervall än varannan vecka
14 dagars hämtning för latrin avskaffas till 4 veckors tömning men med
samma antal latrinkärl.
Höjning av trädgårdsavfall för kompensering av ökade
behandlingskostnader.
Taxa extra tömning höjs och gäller även vid felaktigt avfall i
hushållskärlen.
Möjligheten att lämna extra säck avskaffas, med undantag för de
abonnenter som idag har säck som behållare. Undantag kan göra i
händelse av ”force majeure”.
Batterihämtning hos kunder avskaffas och ersätts med farligt avfall kärl
– Elvin.
Framkörningsavgift för kärl införs i de fall när kärlet inte är tillgängligt
vid byte av kärlstorlek eller vid beviljat undantag.
Möjlighet för abonnenter med enskilda avlopp att mot höjd taxa få
tömning på specifik dag.

Arbetsutskottet har föreslagit att kommunfullmäktige godkänner förslag till
taxor och taxeföreskrifter 2019.
Överläggning
Jan Fors, Kalmarsundsregionens Renhållare, går igenom förslag till taxor och
taxeföreskrifter 2019.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
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Kommunfullmäktige godkänner förslag till taxor och taxeföreskrifter 2019 för
Kalmarsundsregionens Renhållare.
Protokollsanteckning
Carl-Henrik Sölvinger (L) redovisar en protokollsanteckning enligt följande:
”Varje människa har ett eget ansvar för sina handlingar. När det gäller miljön
påverkar våra beslut även andra. Jag vill att individen genom sitt beteende och
sina val ska kunna bidra till en hållbar miljö, bra val ska också vara lönsamt
ekonomiskt. Omvänt ska förorenaren betala.
Kommunen och de kommunala bolagen har i sin taxesättning idag en stor fast
del, så också KSRR. Dvs. en del av avgiften på fakturan är alltid densamma,
oavsett hur mycket sopor kunden slänger. Det är kanske praktiskt att ha en
stabil extraintäkt likt en skatt, men det gynnar inte vare sig miljön eller
kommuninvånarna.
Ett viktigt mål i avfallsplanen 2015-2022 är att minska mängden sopor.
Med detta som utgångspunkt. Är det rimligt att kostnaden per liter sopor är
billigare ju större kärl kunden använder?
I taxorna för 2019, jämför det minsta och största kärlet med tömning var 14:e
dag; för 140 l kärlet blir literpriset för soporna 6, 15 kr och för det största om
660 l, 5,52 kr per liter sopor. Vid fritidstömning, dvs med tömningarna var 4:e
vecka är skillnaderna ännu större, minsta kärlet 3,91 kr per liter sopor och
största kärlet 2,89 kr per liter sopor.
Förhållandena borde vara de omvända.
Jag vill att den som är sparsam och slänger mindre mängd sopor också ska
märka detta i större utsträckning på sin räkning. De kunder som slänger
mycket sopor ska i motsvarande omfattning betala mer.
Jag önskade att direktionen inför 2018 skulle titta på den rörliga delen gällande
avgiften för hushållsopor för KSRR:s kunder, så även inför 2019. Dessa
önskningar har tyvärr inte hörsammats.
Inför översynen av taxekonstruktionen 2020. Jag förordar INTE vägning av
sopor utan se över literpriset för sopor per kärl. Skapa ett hållbart taxesystem
som gynnar mindre kärl med färre tömningar framför stora kärl med frekventa
tömningar.”

§ 155
Godkännande av Kalmarsundsregionens Renhållares
delårsrapport 2018 jämte revisionsberättelse
Dnr KS 2018/0970
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Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 16 oktober 2018.
Utlåtande och granskningsrapport.
Delårsrapport efter augusti 2018.
Bakgrund
Enligt kommunal redovisningslag ska medlemskommunerna godkänna
delårsrapporten inklusive revisionsrapport för 2018.
Delårsrapporten visar ett överskott på 0,4 miljoner kronor. Helårsprognosen
visar på en balanserad budget.
Viktigaste budgetavvikelserna i övrigt är:
- Ökade personalkostnader
- Ökade utrustningskostnader
- Räntekostnader
- Deponiavsättningar
Arbetsutskottet har förslagit att kommunfullmäktige godkänner delårsrapport
efter augusti 2018.
Överläggning
Jan Fors, Kalmarsundsregionens Renhållare, går igenom KSRR:s delårsrapport
efter augusti 2018.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport efter augusti 2018 för
Kalmarsundsregionens Renhållare.

§ 156
Ändring av riktlinjer för friköp av tomträttsmark för
småhus och flerbostadshus
Dnr KS 2018/0963

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 10 oktober 2018.
Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll den 24 november 2008, § 182.
Bakgrund
Nu gällande riktlinjer för tomträtter beslutades av kommunfullmäktige i
december 1985, med senaste ändring beslutad november 2008.
NAI Svefa redovisade i oktober 2008 en rapport ”Tomträtter i Kalmar”. Den
innehåller en bakgrund till tomträttsinstitutet, gällande regelverk, en jämförelse
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med andra kommuners hantering av tomträtter. Efter framtagandet av denna
rapport gjordes en ändring i då gällande riktlinjer av kommunfullmäktige som
innebär att tomträttsmark för småhus och flerbostadshus får friköpas när som
helst för ett belopp som motsvarar 75 procent av avgäldsunderlaget.
Bakgrunden till beslutet var att Sverige under 2008 befann sig i en ekonomisk
kris och man ville erbjuda ett rabatterat friköpspris till ägare av tomträtter för
småhus och flerbostadshus. Idag är läget inte detsamma. Kommunen strävar
efter att alla prissättningar av mark ska spegla ett korrekt marknadsvärde. Att
en viss form av markförvärv från kommunen ska rabatteras och andra inte
skapar en obalans i prissättningar. Kommunledningskontoret föreslår därför att
rabatten på friköp ska tas bort.
Planutskottet har föreslagit att kommunfullmäktige ändrar kommunens
riktlinjer för friköp av tomträttsmark för småhus och flerbostadshus.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige ändrar kommunens riktlinjer för friköp av tomträttsmark
för småhus och flerbostadshus enligt kommunledningskontorets förslag. Detta
innebär att friköp av tomträtter för småhus och flerbostadshus ska fortsättningsvis erbjudas, när som helst, till ett belopp som motsvarar det fulla
avgäldsunderlaget.

§ 157
Motion från Jan R Andersson (M) och Christina Fosnes
(M) om en ny modell för kommunal myndighetstillsyn

Dnr KS 2018/0540

Handlingar
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 19 september 2018,
§ 198.
Samhällsbyggnadskontorets skrivelse den 24 augusti 2018.
Motion.
Bakgrund
Jan R Andersson (M) och Christina Fosnes (M) föreslår i en motion att Kalmar
kommun inleder en process i syfte att införa en modell för myndighetstillsyn
liknande Rättviksmodellen. Vidare föreslås att tillsynsavgifter ska, där möjlighet
föreligger, faktureras efter genomförd tillsyn och endast då tillsynsbesök
utförts.
Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig och föreslår att motionen om en ny
modell för kommunal myndighetstillsyn avslås. Arbetsutskottet har tillstyrkt
samhällsbyggnadsnämndens förslag.
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Överläggning
Under överläggningen föreslår Christina Fosnes (M), med instämmande av
Johan Persson (S), att kommunstyrelsen ska återremittera ärendet till
samhällsbyggnadsnämnden för att bereda motionssvaret i samråd med
socialnämnden.
Efter att överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen att återremittera
ärendet till samhällsbyggnadsnämnden.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för att bereda motionssvaret i samråd med socialnämnden.

§ 158
Motion från Pelle Sederkvist (M) om att ge föreningar
möjlighet att sälja namnet på sin arena
Dnr KS 2018/0450

Handlingar
Utdrag ur kultur- och fritidsnämndens protokoll den 27 september 2018, § 90.
Skrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen den 14 september 2018.
Motion.
Bakgrund
Pelle Sederkvist (M) föreslår i en motion att Kalmar kommun ska utreda
möjligheten och skapa tydliga riktlinjer så att fler föreningar ska kunna stärka
sin ekonomi genom att sälja namnet på den kommunägda arenan/anläggningen.
Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över motionen och föreslår att
kommunfullmäktige bifaller motionen samt ger kultur- och fritidsförvaltningen
och kommunledningskontoret i uppdrag att i samverkan genomföra utredningen och samtidigt se över föreningslivets totala reklam- och sponsormöjligheter i kommunala anläggningar.
Arbetsutskottet har tillstyrkt kultur- och fritidsnämndens förslag.
Överläggning
Under överläggningen föreslår Christopher Dywik (KD) att kommunstyrelsen
ska tillstyrka kultur- och fritidsnämndens förslag.
Efter att överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen att tillstyrka
kultur- och fritidsnämndens förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
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Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen från Pelle Sederkvist (M) om
att utreda möjligheten och skapa tydliga riktlinjer så att fler föreningar ska
kunna stärka sin ekonomi genom att sälja namnet på kommunägda arenor/
anläggningar.
Kultur- och fritidsförvaltningen och kommunledningskontoret får i uppdrag
att i samverkan genomföra utredningen och samtidigt se över föreningslivets
totala reklam- och sponsormöjligheter i kommunala anläggningar.
Utredningen ska vara klar senast i juni 2019.
Protokollsanteckning
Carl-Henrik Sölvinger (L) redovisar en protokollsanteckning enligt följande:
”Jag välkomnar bifallet på Sederqvists motion om att göra det möjligt för fler
föreningar att sälja arenanamnet på kommunalt ägda arenor, för att kunna
stärka sin ekonomi. Det är viktigt att alla föreningar ges likvärdiga förutsättningar av kommunen. Att fler föreningar ges den möjlighet KFF fått är en
rättvisefråga. Jag välkomnar också tilläggsuppdraget om att se över föreningslivets totala reklam- och sponsormöjligheter.
Av rättviseskäl återstår nu också att KFF betalar en marknadsmässig hyra av
GFA. Idag är gynnar kommunen en enskild förening.
Andra föreningar som t.ex. IFK Kalmar och Kalmar HC betalar 20 % av
matchdagsintäkterna i hyra, detsamma borde gälla KFF. Intäkten till Kalmar
kommun är 425 Tkr/år, motsvarande några procent av budgeterade matchdagsintäkter. Detta måste rättas till vid omförhandling av KFFs 2-åriga
hyresavtal.”

§ 159
Motion från Björn Brändewall (L) om att återkoppla
gymnasieavhopp till grundskolorna
Dnr KS 2018/0459

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 16 oktober 2018.
Motion.
Utdrag ur barn- och ungdomsnämndens protokoll den 29 augusti 2018, § 57.
Bakgrund
Björn Brändewall (L) föreslår i en motion att kommunfullmäktige beslutar:
-

Att uppdra åt Kalmarsunds gymnasieförbund att regelbundet
rapportera avhopp och programbyten till de huvudmän som
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tillhandahållit elevernas grundskoleutbildning. Åtminstone till de
huvudmän som är verksamma inom förbundets medlemskommuner.
-

Att uppdra åt barn- och ungdomsnämnden att använda dessa data i sitt
kvalitetsarbete kring studie- och yrkesvägledning.

-

Att utreda i vilken utsträckning Kalmarsunds gymnasieförbund kan
inhämta liknande data om sina gamla elever från högskolor och
universitet, för att utveckla sitt eget kvalitetsarbete kring studie- och
yrkesvägledning.

Barn- och ungdomsnämnden har fått i uppdrag att yttra sig över motionens
andra punkt och föreslår att om data, som ger en (årlig) bild av hur vanlig
förekomsten av programbyte och avhopp är bland gymnasieeleverna, finns
tillgänglig, ställa sig positiv till att använda dessa data i kvalitetsarbetet kring
studie- och yrkesvägledning.
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande över motionen
och summerar att det inte finns någon formell möjlighet för Kalmar kommun
att ge Kalmarsunds gymnasieförbund direkta uppdrag. Det finns dock inga
hinder att Kalmar kommuns representanter i förbundsstyrelsen (direktionen)
lyfter och driver olika frågor som är angelägna för den egna kommunen.
Motionärens intentioner är dock mycket goda då avhopp är kostsamma både
för samhället och för den enskilde eleven. En förhoppning finns därför om att
en samverkan/ett informationsutbyte mellan Kalmarsunds gymnasieförbund
och kommunens grundskolor sker där det är möjligt.
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunledningskontorets yttrande ska
utgöra svar på Björn Brändewalls (L) motion om att återkoppla gymnasieavhopp till grundskolorna.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets yttrande ska
utgöra svar på Björn Brändewalls (L) motion om att återkoppla gymnasieavhopp till grundskolorna.
Protokollsanteckning
Carl-Henrik Sölvinger (L) redovisar en protokollsanteckning enligt följande:
”Precis som Kalmarsunds gymnasieförbund skriver, ’bakom varje enskilt
avhopp eller programbyte finns en individuell historia’. I all den elevkontakt
och handläggning som således sker i anslutning till varje elevärende, vore det
en simpel sak att i förbifarten anteckna två saker:
’Vilken grundskola kom den här eleven ifrån?’ (Borde stå i grundskolebetyget
som förbundet tog del av i samband med antagningen.)
’Vilket program bytte eleven från respektive till, eller hoppade av ifrån?’
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Därmed har man hela statistikunderlaget för att kunna återrapportera till
grundskolehuvudmännen årligen. Det är svårt att se hur det skulle vara ett
’mycket omfattande administrativt arbete’.
Det är samtidigt inte Kalmarsunds gymnasieförbunds sak att avgöra om
grundskolornas huvudmän har nytta av statistiken. Barn- och ungdomsnämndens yttrande visar att intresset finns. Det borde ligga i en
gymnasieskolehuvudmans intresse att grundskolehuvudmännen i regionen har
alla verktyg de behöver för att förbättra sin studie- och yrkesvägledning,
eftersom fler lyckade gymnasieval sparar stora utgifter för gymnasieskolan.
Jag konstaterar, och beklagar, att denna motion inte varit uppe som ett ärende i
Kalmarsunds gymnasieförbunds styrelse, där en diskussion lätt hade kunnat få
styrelsen att själva ta ställning till om man vill gå vidare med frågorna.
Liberalerna i Kalmar kommer därför att ta initiativ till en sådan diskussion via
gymnasieförbundets styrelse.”

§ 160
Yttrande över betänkandet Särskilda persontransporter
– moderniserad lagstiftning för ökad samordning (SOU
2018:58)
Dnr KS 2018/0742

Handlingar
Utdrag ur omsorgsnämndens protokoll den 27 september 2018, § 56.
Omsorgsförvaltningens skrivelse den 10 september 2018.
Remiss.
Bakgrund
Regeringen beslutade den 13 oktober 2016 att ge en särskild utredare i uppdrag
att analysera reglerna för särskilda persontransporter. Utredningen har haft i
uppdrag att analysera reglerna för särskilda persontransporter i syfte att
identifiera hinder för kommunala och regionala myndigheter att åstadkomma
en effektiv samordning av organiserandet och utförandet av sådana transporter
samt att föreslå ändrade eller nya regler för att undanröja sådana hinder. Syftet
med uppdraget har varit att möjliggöra en effektiv samordning av särskilda
persontransporter och därigenom bidra till att kommuner och landsting kan
skapa en hållbarhet när det gäller kostnader och kvalitet. De särskilda
persontransporterna utgörs av färdtjänst, riksfärdtjänst, skolskjuts och
sjukresor.
Omsorgsnämnden har tagit fram ett förslag till yttrande över betänkandet
Särskilda persontransporter.
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Beslut
Kommunstyrelsen antar omsorgsnämndens yttrande som sitt och överlämnar
det till Näringsdepartementet som Kalmar kommuns svar över betänkandet
Särskilda persontransporter – moderniserad lagstiftning för ökad samordning
(SOU 2018:58).

§ 161
Yttrande över remiss Med tillit växer handlingsutrymmet (SOU 2018:47) och En lärande tillsyn (SOU
2018:48)
Dnr KS 2018/0704

Handlingar
Utdrag ur omsorgsnämndens protokoll den 27 september 2018, § 55.
Omsorgsförvaltningens skrivelse den 7 september 2018.
Remiss.
Bakgrund
Kalmar kommun har fått möjlighet att yttra sig över Tillitsdelegationens
huvudbetänkande ”Med tillit växer handlingsutrymmet” SOU 2018:47.
Betänkandet fokuserar på offentliga myndigheters ledning och styrning inom
skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård. Tillitsdelegationen tar avstamp i att
traditionell styrning i dessa organisationer består av ekonomi-, mål- och
resultatstyrning.
Omsorgsnämnden har tagit fram ett förslag till yttrande över remissen.
Beslut
Kommunstyrelsen antar omsorgsnämndens yttrande som sitt och överlämnar
det till Finansdepartementet som Kalmar kommuns svar över betänkandena
Med tillit växer handlingsutrymmet (SOU 2018:47) och En lärande tillsyn
(SOU 2018:48).

§ 162
Sammanträdestider 2019 för kommunstyrelsen
Dnr KS 2018/1007

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 24 oktober 2018.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att under 2019 sammanträda vid följande tillfällen:
-

8 januari
5 februari
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-

5 mars
2 april
7 maj
4 juni
3 september
1 oktober
5 november
3 december

§ 163
Val av sex ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott - tillika styrelse för vuxenutbildning samt
krisledningsnämnd
Dnr KS 2018/1037

Handlingar
Partiernas nomineringar till kommunstyrelsen den 29 oktober 2018.
Beslut
Kommunstyrelsen väljer följande ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott
fram till det sammanträde då val av nytt arbetsutskott förrättas av kommunstyrelsen nästa gång i oktober 2022:
1. Johan Persson (S)
2. Christina Fosnes (M)
3. Dzenita Abaza (S)
4. Ingemar Einarsson (C)
5. Liselotte Ross (V)
6. Carl-Henrik Sölvinger (L)
I uppdragen som ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott ingår också att
vara Kalmars representanter i Styrelsen för vuxenutbildning i Kalmar,
Mörbylånga och Torsås.
Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör även kommunens krisledningsnämnd.

§ 164
Val av ordförande och vice ordförande i
kommunstyrelsens arbetsutskott, styrelsen för
vuxenutbildning samt krisledningsnämnd
Dnr KS 2018/1038

Handlingar
Partiernas nomineringar till kommunstyrelsen den 29 oktober 2018.
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Beslut
Kommunstyrelsen väljer Ingemar Einarsson (C) till ordförande och Christina
Fosnes (M) till vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott fram till det
sammanträde då val av ordförande och vice ordförande i arbetsutskottet
förrättas av kommunstyrelsen nästa gång i oktober 2022.
Kommunstyrelsen väljer Johan Persson (S) till ordförande och Christina
Fosnes (M) till vice ordförande i Styrelsen för vuxenutbildning fram till det
sammanträde då val av ordförande och vice ordförande i Styrelsen för
vuxenutbildning förrättas av kommunstyrelsen nästa gång i oktober 2022.
Kommunstyrelsen väljer Johan Persson (S) till ordförande och Christina
Fosnes (M) till vice ordförande i krisledningsnämnden fram till det
sammanträde då val av ordförande och vice ordförande i krisledningsnämnden
förrättas av kommunstyrelsen nästa gång i oktober 2022.

§ 165
Val av fem ledamöter och två ersättare i
kommunstyrelsen planutskott
Dnr KS 2018/1039

Handlingar
Partiernas nomineringar till kommunstyrelsen den 29 oktober 2018.
Beslut
Kommunstyrelsen väljer följande ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens
planutskott fram till det sammanträde då val av nytt planutskott förrättas av
kommunstyrelsen nästa gång i oktober 2022:
Ledamöter
1. Johan Persson (S)
2. Kajsa Hedin (M)
3. Mattias Adolfson (S)
4. Ingemar Einarsson (C)
5. Liselotte Ross(V)
Ersättare
1. Marianne Dahlberg (S)
2. Johanna Petersson (C)

§ 166
Val av ordförande och vice ordförande i
kommunstyrelsens planutskott
Dnr KS 2018/1040

Handlingar
Partiernas nomineringar till kommunstyrelsen den 29 oktober 2018.
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Beslut
Kommunstyrelsen väljer Mattias Adolfson (S) till ordförande och Kajsa Hedin
(M) till vice ordförande i kommunstyrelsens planutskott fram till det sammanträde då val av ordförande och vice ordförande i planutskottet förrättas av
kommunstyrelsen nästa gång i oktober 2022.

§ 167
Val av fem ledamöter och två ersättare i
kommunstyrelsens utskott för integration och
arbetsmarknad
Dnr KS 2018/1041

Handlingar
Partiernas nomineringar till kommunstyrelsen den 29 oktober 2018.
Beslut
Kommunstyrelsen väljer följande ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens
utskott för integration och arbetsmarknad fram till det sammanträde då val av
nytt utskott för integration och arbetsmarknad förrättas av kommunstyrelsen
nästa gång i oktober 2022:
Ledamöter
1. Dzenita Abaza (S)
2. Måns Linge (M)
3. Roger Holmberg (S)
4. Erik Ciardi (C)
5. Liselotte Ross (V)
Ersättare
1. Jenny Melander (S)
2. Lasse Johansson (S)

§ 168
Val av ordförande och vice ordförande i
kommunstyrelsens utskott för integration och
arbetsmarknad
Dnr KS 2018/1042

Handlingar
Partiernas nomineringar till kommunstyrelsen den 29 oktober 2018.
Beslut
Kommunstyrelsen väljer Dzenita Abaza (S) till ordförande och Måns Linge (M)
till vice ordförande i kommunstyrelsens utskott för integration och arbetsmarknad fram till det sammanträde då val av ordförande och vice ordförande i
utskottet för integration och arbetsmarknad förrättas av kommunstyrelsen nästa
gång i oktober 2022.
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§ 169
Val av personalansvarigt kommunalråd och
oppositionsråd
Dnr KS 2018/1043

Handlingar
Partiernas nomineringar till kommunstyrelsen den 29 oktober 2018.
Beslut
Kommunstyrelsen väljer Liselotte Ross (V) till personalansvarigt kommunalråd
och Carl-Henrik Sölvinger (L) till personalansvarigt oppositionsråd fram till det
sammanträde då val av personalansvarigt kommunalråd och personalansvarigt
oppositionsråd förrättas av kommunstyrelsen nästa gång i oktober 2022.

§ 170
Nominering av ledamot i styrelsen för Del-Ta
Produktion AB
Dnr KS 2018/0998

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 22 oktober 2018.
Bakgrund
Kalmar kommun är tillsammans med Nybro kommun och Del-Ta
Personalförening Ideell Förening medlem i Del-Ta Intressenter Ideell
Förening. Föreningens ändamål är att skapa en trygg och meningsfull
sysselsättning med sikte på personlig utveckling och ökad livskvalitet för
personer som har svårt att konkurrera på arbetsmarkanden.
Sedan 1997 äger föreningen ett aktiebolag, Del-Ta Produktion AB 5564425154, där den operativa verksamheten sker.
Maria Björkman föreslås ersätta Urban Sparre som en av kommunens
representanter i styrelsen för Del-Ta Produktion AB.
Beslut
Kommunstyrelsen nominerar Maria Björkman till styrelsen för Del-Ta
Produktion AB.

Delegationsbeslut
-

Beslut om att Kalmar kommun avstår yttrande över remiss av förslag till
ändringar avseende regleringen av marktjänster vid flygplatser
KS 2018/0655
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-

Beslut om att Kalmar kommun avstår yttrande över promemorian Tillstånd
till offentlig danstillställning (Ds 2018:20)
KS 2018/0713

-

Beslut om att Kalmar kommun avstår yttrande över departementspromemoria, Ds 2018:33, om översyn av lagstiftningen mot s.k.
fordonsmålvakter
KS 2018/0787

-

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

-

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

Anmälningsärenden
-

Arbetsutskottets protokoll den 9 oktober 2018
KS 2018/0009

-

Uppföljning av granskning av omsorgsnämndens resursplanering och
bemanning
KS 2018/0926

-

Uppföljning av granskning av omsorgsnämndens arbete för minskad
ohälsa bland anställda
KS 2018/0930

