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Anslaget på kommunens anslagstavla den 4 november 2016. 

 
 

Tid 
Tisdagen den 25 oktober 2016 kl. 8:30-9:30 

Plats 
KS-salen, stadshuset 

Omfattning 
§§ 107-115 

Beslutande 
Anders Andersson (C) ordförande 
Christina Fosnes (M) vice ordförande 
Johan Persson (S) 
Dzenita Abaza (S) §§ 107-114 
Bertil Dahl (V) 
Carl-Henrik Sölvinger (L) 
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Anette Mellström 
 

Justeras 
 
 
 
Anders Andersson Christina Fosnes 
ordförande  
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§ 107 

Avgifter för privata bryggor 
Dnr KS 2016/0811 

Handlingar 
Utdrag ur servicenämndens protokoll den 28 september 2016, § 110. 
 
Serviceförvaltningens skrivelse den 20 september 2016. 
 
Avtal om lägenhetsarrende. 

Bakgrund 
Serviceförvaltningen fick i mars 2014 i uppdrag av servicenämnden att utreda 
Kalmars privata bryggor på kommunal mark. Utredningen är nu klar och en 
dokumentation har gjorts av bryggor längs med kusten. Bryggorna har fått ett 
unikt referensnummer och med hjälp av dessa har bryggägare haft möjlighet att 
anmäla sig till sin brygga. I dagsläget har 186 bryggor blivit märkta och till 
dessa har 112 bryggägare och 138 båtar anmälts. 
 
Servicenämnden har föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att anta en 
avgift om 800 kronor årligen per brygga och båt med början 1 januari 2017 
enligt lägenhetsarrende. Arrendeavgiften ska justeras enligt konsument-
prisindex i enlighet med avtalen om lägenhetsarrende för privata bryggor, detta 
ska läggas till i beslutet inför kommunstyrelsens behandling av ärendet.  

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att införa en avgift om 800 kronor årligen per 
brygga och båt med början 2017-01-01 enligt lägenhetsarrende. 

§ 108 

Godkännande av Kalmarsundsregionens Renhållares 
investering för byggnation av kontor och garage vid 
Moskogens avfallsanläggning samt återvinnings-
central vid Flygstaden 
Dnr KS 2016/0979 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 10 oktober 2016. 
 
Skrivelse från KSRR den 3 oktober 2016. 
 
Utdrag ur Förbundsdirektionen KSRR:s sammanträde den 16 september 2016, 
§ 18. 
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Bakgrund 
Enligt förbundsordningen ska medlemskommunerna få tillfälle att yttra sig 
innan Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) fattar beslut i verksamheten 
som är av principiell art eller annars av större vikt. Vidare föreskriver 
förbundsordningen att varje investeringsprojekt som överstiger 20 miljoner 
kronor ska godkännas av medlemskommunerna. 
 
KSRR ska flytta sin verksamhet från Tegelviken i Kalmar på grund av uppsagt 
arrendeavtal. Förbundsdirektionen har beslutat att lokalisera kontor och garage 
vid Moskogens avfallsanläggning samt återvinningscentral (ÅVC) vid 
Flygstaden. Investeringsutgiften för byggprojekten, inklusive utrustning och 
inventarier, beräknas uppgå till 115 miljoner kronor.   
 
Bedömningen är att investeringen måste finansieras med taxehöjningar. För de 
första årens underskott (åren 2019 – 2021) disponeras resultatutjämningsreserv. 
År 2022 bedöms taxorna behöva höjas med 5 procent med anledning av 
investeringen. 
 
För medlemskommun utgör ett godkännande av investeringen ringa finansiell 
risk med hänvisning till att verksamheten är reglerad (monopolställning) och 
att finansieringen erhålls via taxor från avfallskollektivet. 

Överläggning 
Förbundschef Jan Fors, Kalmarsundsregionens Renhållare, redogör för 
ärendet.  

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige godkänner Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens 
Renhållares (KSRR) investering för byggnation av kontor och garage vid 
Moskogens avfallsanläggning samt återvinningsstation (ÅVC) vid Flygstaden 
upp till 115 miljoner kronor.  
 

§ 109 

Renhållningstaxa för hushållsavfall 2017 samt 
taxeföreskrifter 2017 för Kalmarsundsregionens 
Renhållare 
Dnr KS 2016/0978 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 10 oktober 2016. 
 
Skrivelse inklusive förslag till taxor från KSRR.  

Bakgrund 
Enligt ändrad rättspraxis ska medlemskommunerna fatta beslut om 
Kalmarsundsregionens Renhållares (KSRR) taxor och föreskrifter. 
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Förbundsdirektionen har föreslagit följande ändringar jämfört med 2016: 
- Taxor och föreskrifter är sammanfört i ett dokument. 
- Endast överföring till hyresgäst för kunder med organisationsnummer. 
- Tillägget för hämtning på öar tas bort. 
- Antalet närliggande bostäder med gemensam behållare som har halv 

grundavgift sänks från 20 till 15. 
- Latrintaxorna höjs med 10 %.  

 
I övrigt är taxorna oförändrade gentemot 2016. 

Överläggning 
Förbundschef Jan Fors, Kalmarsundsregionens Renhållare, redogör för 
ärendet.  

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till taxor och taxeföreskrifter 2017 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.  
 
Kommunen och de kommunala bolagen har i sin taxesättning idag en stor fast 
del, så också KSRR. D.v.s. 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. 
 
Är det rimligt att kostnaden per liter sopor är billigare ju större kärl kunden 
använder? Eller hur uppmuntras kunder som redan har minsta sopkärlet med 
månadstömning att slänga mindre? Det är lätt att kunder känner att deras insats 
för att minska sin sopmängd inte spelar någon roll. 
 
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 önskar att direktionen inför 2018 års taxor kunde titta på denna fråga och 
ta fram ett hållbart förslag med betoning på större rörlig/påverkansbar del för 
KSRR:s kunder.” 
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§ 110 

Kommunstyrelsens interna kontrollplan 2017 
Dnr KS 2016/1011 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 18 oktober 2016. 
 
Intern kontrollplan 2017. 

Bakgrund 
Enligt kommunallagen är nämnderna ansvariga för att den interna kontrollen 
är tillräcklig och att verksamheten i övrigt bedrivs på ett tillfredsställande sätt. 
Kommunstyrelsen, som ansvarig nämnd för kommunledningskontorets 
verksamhet, ska därmed säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig inom 
kommunledningskontoret. 
 
För att identifiera de områden där riskerna är störst för att verksamheten inte 
fungerar på ett tillfredsställande sätt har en riskanalys gjorts. Utifrån denna har 
sedan de områden där risktalet är högst (över 9) valts ut och ska sedan testas 
enligt den föreslagna interna kontrollplanen. Återrapportering av kontroll-
planen sker i samband med att årsrapporten för verksamhetsåret lämnas. 

Överläggning 
Cecilia Ahlgren och Åsa Bejvall, kommunledningskontoret, redogör för 
ärendet.  

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna den interna kontrollplanen för 2017. 
 

§ 111 

Vänortsförfrågan från Lutsk, Ukraina 
Dnr KS 2016/0806 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 20 oktober 2016. 
 
Förfrågan från Lutsk.  

Bakgrund 
Kalmar kommun har fått en vänortsförfrågan från borgmästaren i Lutsk 
kommun i Ukraina om att upprätta en formell vänortsrelation.  
 
Lutsk är den största staden i västra Ukraina med ca 216 000 invånare. Staden 
utgör ett politiskt, ekonomiskt och kulturellt centrum i regionen. Lutsk har för 
närvarande internationella kontakter i ett tiotal länder, bl.a. Grekland, Turkiet, 
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Litauen och Slovakien. I förfrågan anges följande tänkbara områden för 
samarbete: kultur, utbildning, idrott, näringsliv och turism. 
 
Kalmar kommun har idag nio vänorter i lika många länder. Levande 
vänortsrelationer kräver kontinuerliga möten mellan politiker och tjänstemän 
på kommunstyrelse- och kommunledningsnivå. Med nuvarande resurser i form 
av tid för politiker och tjänstemän på kommunledningskontoret finns det 
endast möjlighet att upprätthålla regelbundna kontakter och möten med tre av 
dessa.  

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Kalmar kommun inte ska inleda 
vänortssamarbete med Lutsk i Ukraina. 
 

§ 112 

Vänortsförfrågan från Ilemela, Tanzania 
Dnr KS 2016/0808 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 20 oktober 2016. 
 
Vänortsförfrågan.  

Bakgrund 
Kalmar kommun har fått en intresseförfrågan från Ilemela Municipality 
Council i Tanzania om att inleda ett vänortssamarbete. Frågan har ställts via 
Lake Victoria Region Local Authorities and Counties Cooperation 
(LVRLACC), en samarbetsorganisation för kommuner och regioner omkring 
Viktoriasjön.  
 
Ilemela som är beläget vid södra delen av Viktoriasjön, har 343 000 invånare 
med en årlig tillväxttakt på ca 3 %. Kommunen är en transportnod med 
regionens största flygplats. De huvudsakliga näringarna är fiske och 
fiskeindustri, jord- och skogsbruk samt turism. Även små och medelstora 
bryggerier är etablerade samt småskalig produktion av bl.a. snickerier, metall 
och livsmedelsförädling. 
 
Kalmar kommun har idag nio vänorter i lika många länder. Levande 
vänortsrelationer kräver kontinuerliga möten mellan politiker och tjänstemän 
på kommunstyrelse- och kommunledningsnivå. Med nuvarande resurser i form 
av tid för politiker och tjänstemän på kommunledningskontoret finns det 
endast möjlighet att upprätthålla regelbundna kontakter och möten med tre av 
dessa.  

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Kalmar kommun inte ska inleda 
vänortssamarbete med Ilemela i Tanzania. 
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§ 113 

Motion från Anna-Britt Wejdsten (L): Ny vänort i 
Rumänien 
Dnr KS 2016/0641 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 14 september 2016. 
 
Motion. 

Bakgrund 
Anna-Britt Wejdsten (L) föreslår i en motion att kommunledningskontoret 
utreder förutsättningarna för Kalmar kommun att teckna ett nytt vänortsavtal 
eller annan typ av formaliserat samarbete med Rumänien, samt ger förslag på 
kommun i Rumänien för framtida samarbete. Ett samarbete ska bygga på 
extern finansiering genom t.ex. EU:s fonder och stöd. 
 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande. Av yttrandet 
framgår bland annat följande: 
 
Stöd till insatser för att förbättra romernas situation i Rumänien har utformats 
av både EU och den svenska regeringen. Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL) utreder för närvarande möjligheterna för engagemang på regional och 
lokal nivå. Att knyta ytterligare vänorter till Kalmar är problematiskt då tid och 
resurser till vänortsarbete på kommunledningsnivå redan i dag är mycket 
begränsade.  
 
Under de senaste åren har EU avsatt pengar till utvecklingsprojekt för 
utbildning och sociala insatser för att hjälpa Rumänien och Bulgariens fattiga. 
Målet har varit att säkerställa romernas tillgång till utbildning, sjukvård, arbete 
och bostad. Långt från alla de avsatta medlen har använts. Enligt 
organisationer som European Roma rights centre och European policy Roma 
coalition är orsakerna till de otillräckliga satsningarna bl.a. att den politiska 
viljan för satsningar på romer är låg, EU-medel kräver en egeninsats som inte 
alltid finns, det saknas en effektiv förvaltning som sköter det regelverk som 
krävs för ansökningar och utbetalningar av EU-fonder. De bristande 
satsningarna har fått hård kritik av den svenska regeringen.  
 
Det finns dock inga helt givna finansieringsalternativ för svenska kommuner 
som vill engagera sig i Rumänien. Det stöd som Sida ger till vänortssamarbete 
via ICLD (Internationellt Center för Lokal Demokrati) riktar sig inte till 
Rumänien. Flera av de tillgängliga EU-fonderna kräver transnationella 
partnerskap med flera länder eller så handlar det om nationellt baserade EU-
program som administreras och i huvudsak genomförs på nationell nivå i 
Rumänien.   
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Just nu utreder SKL International, på uppdrag av regeringen, förutsättningarna 
för svenska kommuner att arbeta för att förbättra romernas situation i 
Rumänien. Studien handlar om att undersöka omständigheterna kring utsatta 
gruppers immigration från Rumänien till Sverige. Utredningen förväntas ge 
svar på hur SKL:s medlemmar skulle kunna bidra till att förbättra utsatta 
gruppers situation i Rumänien samt hur samarbete på lokal och regional nivå 
skulle kunna finansieras. Utredningen förväntas färdigställas under hösten 
2016. 
 
På nationell nivå finns ett samarbetsavtal mellan Sverige och Rumänien. 
Avtalet som skrevs under 2015 gäller det sociala området och är tänkt att 
utgöra en byggsten i ett paket som omfattar initiativ i Sverige, EU och 
Rumänien. Genom utbyte av kunskap, erfarenheter och goda exempel samt 
genom att underlätta ideella organisationers arbete är avsikten att förbättra livet 
för utsatta människor.  

Överläggning 
Under överläggningen föreslår Carl-Henrik Sölvinger (L) – med instämmande 
av Christina Fosnes (M) och Dzenita Abaza (S) – att ärendet ska återremitteras 
till kommunledningskontoret för att avvakta SKL:s utredning om 
förutsättningarna för svenska kommuner att arbeta för att förbättra romernas 
situation i Rumänien. Utredningen kan ge svar på hur Kalmar skulle kunna 
finansiera ett sådant samarbete. Utifrån utredningens innehåll ska en ny 
bedömning göras och svaret omprövas. 
 
Efter att överläggningen avslutats beslutar arbetsutskottet att återremittera 
ärendet i enlighet med Carl-Henrik Sölvingers (L) med flera förslag.  

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att återremittera motionen om ny vänort i Rumänien 
till kommunledningskontoret för att avvakta SKL:s utredning om 
förutsättningarna för svenska kommuner att arbeta för att förbättra romernas 
situation i Rumänien. Utredningen kan ge svar på hur Kalmar skulle kunna 
finansiera ett sådant samarbete. Utifrån utredningens innehåll ska en ny 
bedömning göras och svaret omprövas 
 

§ 114 

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 
Dnr KS 2016/0948 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 7 oktober 2016. 
 
Förslag till delegationsordning för kommunstyrelsen. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige antog den 26 september 2016 nya reglementen för 
kommunstyrelsen och nämnderna. De nya reglementena gäller från 1 oktober 
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2016. Med anledning av det nya reglementet för kommunstyrelsen har förslag 
till reviderad delegationsordning arbetats fram. 
 
Kommunens revisorer kom i sin rapport om intern kontroll inom redo-
visningsområdet i januari 2016, med förslag till förbättringar när det gäller 
nämndernas delegationsordningar. Revisorerna påpekade att vissa nämnders 
delegationsordningar är av äldre datum och att ett sådant centralt styr-
dokument bör tas upp i nämnden kontinuerligt för övervägande om det finns 
behov av förändring. Revisorerna konstaterade också att delegations-
ordningarna varierar mycket i utformning och föreslog en standardiserad mall. 
 
Kommunledningskontoret har tagit fram en standardiserad mall i samråd med 
förvaltningarna. Mallen innehåller en första del med beskrivning av vad 
delegerad beslutsrätt innebär och vad som gäller för delegaterna. Vidare följer 
några gemensamma avsnitt under rubrikerna Allmänt, Personal och Ekonomi. 
Respektive nämnd kan därefter lägga till verksamhetsspecifika avsnitt. 
 
Mallen innehåller också en skrivning om att kommunstyrelsen/nämnden ska 
aktualisera delegationsordningen i samband med varje ny mandatperiod.  

Överläggning 
Verksamhetsutvecklare Anders Saur, kommunledningskontoret, redogör för 
ärendet.  
 
Vissa redaktionella ändringar kommer att göras inför kommunstyrelsens 
behandling av ärendet.   

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen antar förslag till delegationsordning för kommunstyrelsen. 
 

§ 115 

Motion från Inger Hilmansson (L): En väl förankrad 
organisation 
Dnr KS 2016/0813 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 29 september 2016. 
 
Motion.  

Bakgrund 
Inger Hilmansson (L) föreslår i en motion att en ny politisk organisation ska 
arbetas fram av samtliga politiska partier som är representerade i 
kommunfullmäktige. Organisationen ska vara beslutad före valet 2018. 
Därmed ska också antalet politiska uppdrag och arvodering av dessa vara väl 
kända av väljarna före valet. 
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I motionen föreslås också att beslut om den politiska organisationen ska följas 
av beslut om direktiv för en förvaltningsorganisation som stöder den nya 
politiska organisationen. 
 
I samband med varje ny mandatperiod så har kommunledningskontoret 
tillsammans med en parlamentarisk grupp gjort en översyn av organisationen 
för både politik och förvaltning.  
 
Under det nyss genomförda arbetet med uppdatering av nämndernas 
reglementen så har flera frågor om ansvarsfördelning aktualiserats vilket visar 
ett behov av en översyn och motionen föreslås bifallas.  

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen från Inger Hilmansson (L) 
om en väl förankrad organisation. 
 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med en parlamentariskt tillsatt 
politisk styrgrupp presentera ett förslag till politisk organisation, som kan 
beslutas före valet år 2018.  
 
Kommunstyrelsen får också i uppdrag att samtidigt presentera ett förslag till 
förvaltningsorganisation som stöder den nya politiska organisationen. 
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