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§ 37 

Verksamhetsplan med budget 2016 och ekonomisk 
planering för 2017-2018 
Dnr KS 2015/0191 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 18 maj 2015. 
 
Verksamhetsplan med budget 2016 och ekonomisk planering 2017-2018.  

Bakgrund 
Den politiska majoriteten presenterar förslag till verksamhetsplan med budget 
för 2016 och ekonomisk planering för 2017-2018. 
 
Resultatet för år 2016 uppgår till 39,9 miljoner kronor, för år 2017 till 35,0 
miljoner kronor och för år 2018 till 1,7 miljoner kronor. 

Överläggning 
Annette Andersson, Urban Sparre och Jonas Agerhed, kommunlednings-
kontoret, redovisar ärendet.  
 
Anders Andersson (C) och Bertil Dahl (V) föreslår att arbetsutskottet ska 
tillstyrka förslag till verksamhetsplan med budget 2016 och ekonomisk 
planering för 2017-2018. 
 
Efter att överläggningen avslutats beslutar arbetsutskottet i enlighet med 
Anders Anderssons m.fl. förslag.  

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till verksamhetsplan med budget 

för 2016 och ekonomisk planering för 2017-2018. 
 
Det innebär att samtliga nämnders begäran om medel inför 2016 är 
besvarade.  
 
Nämndernas ramar för 2015 ligger fast med undantag för de regleringar 
avseende statsbidrag enligt finansieringsprincipen som kan uppstå till följd 
av riksdagens beslut i vårändringsbudgeten 2015. Kommunlednings-
kontoret får i uppdrag att göra erforderliga justeringar utifrån detta.   
 

2. Kommunfullmäktige beslutar att skrivningen under rubriken ”Fler 
bostäder” inom ”Ett växande attraktivt Kalmar” utgör kommunens 
riktlinjer för bostadsförsörjningen. 
 

3. Anslag i budgeten för 2016 anvisas direkt till nämnderna som ”totala 
nettoanslag” i driftbudgeten. För ombudgeteringar av anslag gäller: 
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- Nämnd får inte fatta beslut om ombudgeteringar som medför 

väsentliga ändringar av servicenivå, berör frågor av principiell art eller 
annars är av särskild vikt. Sådana förslag ska överlämnas till 
kommunfullmäktige för beslut. I övriga fall kan nämnd besluta om 
ombudgeteringar inom sitt verksamhetsområde. 

 
- Kommunstyrelsen får fatta beslut om sådana ombudgeteringar mellan 

nämnder som inte medför ändringar av servicenivå, berör frågor av 
principiell art eller annars är av särskild vikt.  

 
- Justering av ramar mellan nämnder, av administrativ karaktär, som inte 

får någon nettopåverkan på resultatet eller nämndernas verksamhet får 
beslutas av kommundirektören.  
 

4. Kommunstyrelsen får rätt att besluta om senareläggning av planerade 
investeringar i budgeten för 2016, om det riskerar att bli avvikelser mot 
fastställd budget som begränsar kommunens finansiella handlings-
utrymme. 

 
5. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för 

Kalmar Kommunbolag AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 230 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens 
respektive ursprungliga lånebelopp. 

 
6. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för 

Kalmarhem AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 
1 588 200 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det 
totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive 
ursprungliga lånebelopp. 

 
7. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för 

KIFAB i Kalmar AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 768 200 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens 
respektive ursprungliga lånebelopp. 

 
8. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för 

HB Telemarkens låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 
192 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala 
högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive 
ursprungliga lånebelopp. 

 
9. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för 

Kalmar Vatten AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp 
om 350 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det 
totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive 
ursprungliga lånebelopp. 
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10. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för 

Kalmar Öland Airport AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 30 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens 
respektive ursprungliga lånebelopp. 

 
11. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2016 har rätt 

att nyupplåna, d.v.s. öka kommunens skulder, upp till totalt 1 330 200 000 
kronor.  
 

12. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2016 har rätt 
att omsätta lån, d.v.s. låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller 
till betalning under år 2016. 

 
13. Den årliga avgiften för borgensåtagande för lån till helägda företag 

fastställs till 0,30 procent av utnyttjad borgen vid det senaste årsskiftet. 
 
14. Kommunfullmäktige beslutar att betala ut 1 814 628 kronor i partistöd år 

2016. Av partistödet ska 10 % fördelas som ett grundstöd till varje parti i 
fullmäktige och resterande som ett mandatbundet stöd.  

 

§ 38 

Motion från Per Dahl (M) om översyn av kommun-
fullmäktiges målkatalog 
Dnr KS 2015/0178 

Handlingar 
Motion. 
 
Kommunledningskontorets skrivelse den 24 april 2015. 

Bakgrund 
Per Dahl har i en motion föreslagit att kommunfullmäktige förutsättningslöst 
men samlat utanför budgetbehandlingen, diskuterar den målkatalog som är satt 
i verksamhetsplan 2015 och omprövar mål och formuleringar som inte låter sig 
brytas ned till tydligt tidssatta resultatkrav med specificerade uppdrag. Vidare 
föreslås att kommunfullmäktige uppmanar nämnder och styrelser att diskutera 
och formulera kompletterande verksamhetsspecifika resultatkrav för sina 
respektive ansvarsområden. 
 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande över 
motionen. Av yttrandet framgår bland annat följande: 
 
Arbetet med verksamhetsplan och budget för 2016 har startat och kommer 
upp beslutas av kommunfullmäktige i juni. Det är då möjligt att diskutera och 
föreslå andra mål och uppdrag. 
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Mål och uppdrag sätts av politiken och har en koppling till den politiska 
visionen. Mål på fullmäktiges nivå har en tidshorisont på cirka fem år och 
behöver inte vara mätbara. Målen ska beskriva ett uppnått tillstånd om vad 
som ska uppnås. Målen omprövas inför varje verksamhetsplan och kan 
återkomma flera år. Antalet mål har minskat från 41 stycken år 2013 till 14 
stycken i verksamhetsplan och budget för 2015. 
 
Respektive nämnd och styrelse bryter ner kommunfullmäktiges mål, formulerar 
egna mål och aktiviteter för sin verksamhet i sin internbudget och beslut tas i 
respektive nämnd och styrelse senast i november. Därefter överlämnas de till 
kommunstyrelsen för information. I internbudgetarna finns tydliga exempel på 
resultatmål.  
 
Uppdragen har ett kortare tidsperspektiv och beskriver vad kommun-
fullmäktige vill ha gjort nästa år eller inom en 2-årsperiod. Genom att ge 
uppdrag så kan kommunfullmäktige också säkra deltagande av flera nämnder. 
Uppdragen är mätbara och delas alltid ut till en ansvarig nämnd eller styrelse. 
Uppdragen betraktas som utdelade och återkommer inte i nästa års 
verksamhetsplan. 
 
Samtliga mål och uppdrag följs upp i beslutsstödsystemet Hypergene. Även om 
uppdragen inte hunnit slutföras till årsredovisningen så ligger de kvar och 
bevakas i Hypergene. 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen om att utanför budgetbehandlingen 
ompröva mål och formuleringar i den verksamhetsplan för 2015 som redan 
beslutats och hänvisar till fullmäktiges behandling av kommande verksamhets-
plan för 2016. 
 
Kommunfullmäktige avslår även delen om att uppmana nämnder och styrelser 
att diskutera och formulera resultatkrav eftersom det redan ligger inom deras 
uppdrag. 
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