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§ 123 

Förslag till VA-taxa för 2017 
Dnr KS 2016/1154 

Handlingar 
Skrivelse från Kalmar Vatten AB den 21 november 2016. 
 
Förslag till VA-taxa 2017. 

Bakgrund 
Den nu gällande VA-taxan antogs av kommunfullmäktige i december 2015. 
Styrelsen för Kalmar Vatten AB beslutade den 17 november 2016 att föreslå 
kommunfullmäktige att besluta om ny VA-taxa för 2017. 
 
Kalmar Vatten står inför stora investeringar nästa år och kommande år och det 
har tagits ett beslut om att VA-taxan ska revideras under 2017. Syftet med 
översynen är att fördela kostnaderna på de avgiftskyldiga enligt vad som är 
skäligt och rättvist enligt gällande lagstiftning. Översynen omfattar både 
anläggningsavgifter och brukningsavgifter samt revidering av VA-taxans 
konstruktion. 
 
I förslaget föreslås bland annat att anslutningsavgiften och brukningsavgiften 
höjs med 3 procent inför 2017. Kostnadsförändringar består av ökade 
kostnader för kemikalier, underhåll på bolagets utrustningar, nya stödsystem 
för verksamheten, köp av tjänster, fler antal anställda. Kapitalkostnader 
avseende avskrivningar och räntor är oförändrad.  

Överläggning 
Bengt-Åke Selldahl, Kalmar Vatten AB, går igenom förslag till VA-taxa för 
2017. 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige antar ny VA-taxa att gälla från den 1 januari 2017. 
 

§ 124 

Kalmar kommuns ekonomirapport 2016 – efter oktober 
Dnr KS 2016/0011 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 23 november 2016. 

Bakgrund 
Delårsbokslutet för perioden januari – augusti redovisade en helårsprognos för 
årets resultat på 56,7 miljoner kronor, en positiv avvikelse mot budget på  
44,0 miljoner kronor. Motsvarande prognos för årets balanskravsresultat var då 
49,2 miljoner kronor. 



 3 (11) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2016-11-29 

 
 
I denna uppföljning, efter oktober månad, har flera nämnder reviderat sin 
tidigare prognos. 
 
Kommunstyrelsen redovisar nu en prognos på 39,1 miljoner kronor (32,6 
miljoner kronor i delårsrapporten), servicenämnden redovisar 4,2 miljoner 
kronor (enligt budget), barn- och ungdomsnämnden redovisar 7,4 miljoner 
kronor (6,3 miljoner kronor) och omsorgsnämnden redovisar 3,5 miljoner 
kronor (enligt budget).  
 
Sammantaget innebär denna nya prognos, för nämndernas nettokostnader, en 
förbättring med 15,3 miljoner kronor.   
 
För internränta, pensioner, jämförelsestörande poster m.m. beräknas en 
budgetavvikelse på -2,5 miljoner kronor, (-3,1 miljoner kronor i delårs-
bokslutet), en förbättring med 0,6 miljoner kronor. 
 
Enligt den senaste skatteunderlagsprognosen från Sveriges Kommuner och 
Landsting (cirkulär 16:51) och Skatteverkets besked den 22 november 2016 
avseende slutligt taxeringsutfall för 2015 års inkomster beräknas en 
budgetavvikelse för skatter och kommunal utjämning på -2,2 miljoner kronor, 
(-13,0 miljoner kronor i delårsbokslutet), en förbättring med 10,8 miljoner 
kronor.  
 
För finansnettot beräknas en budgetavvikelse på 14,9 miljoner kronor, (13,5 
miljoner kronor i delårsbokslutet), en förbättring med 1,4 miljoner kronor. 
 
Slutligt besked har nu lämnats avseende ansökan av ”Statsbidrag för ökat 
bostadsbyggande” för 2016. Kalmar kommun erhåller 24,0 miljoner kronor.  
 
Efter oktober månad uppgår investeringarna till 314,5 miljoner kronor (246,8 
miljoner kronor i delårsbokslutet).      
 
Med hänvisning till ovanstående redovisas, efter oktober månad, en 
helårsprognos för årets resultat på 108,8 miljoner kronor, en avvikelse mot 
budget på 96,1 miljoner kronor.  
 
Motsvarande prognos för årets balanskravsresultat är 101,3 miljoner kronor.  
 
Kommunen erhöll i december 2015 27,4 miljoner kronor av det tillfälliga 
stödet till kommuner och landsting för att hantera den rådande flykting-
situationen. Av dessa medel är 25,3 miljoner kronor intäktsförda 2016. I denna 
rapport görs ingen annan bedömning än att pengarna kommer att användas 
under året. 

Överläggning 
Urban Sparre, kommunledningskontoret, redogör för Kalmar kommuns 
ekonomirapport, efter oktober. 
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Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av ekonomirapport 
2016 – efter oktober månad. 
 

§ 125 

Kommunstyrelsens ekonomirapport 2016 – efter 
oktober 
Dnr KS 2016/0012 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 21 november 2016. 
 
Ekonomisk uppföljning per oktober 2016. 

Bakgrund 
Kommunledningskontoret redovisar varannan månad det ekonomiska utfallet 
för perioden och en ekonomisk prognos för årsutfallet. Efter april och augusti 
görs också uppföljning av verksamhetsplanen. 
 
Förbrukningen efter oktober uppgår till 66,3 % jämfört mot riktvärdet 83,3 %. 
Något periodiserat bokslut per oktober har inte upprättats. 
 
Prognosen pekar mot ett överskott med 39,1 miljoner kronor jämfört mot 
budget. Det är exploateringsverksamhetens försäljning av Ölandshamnen till 
Linnéuniversitetet samt andra exploateringsprojekt som utgör den största delen 
av det prognostiserade överskottet, ca 30 miljoner kronor. Därtill redovisar 
verksamheten administration och stöd ett överskott på 7 miljoner kronor på 
grund av låga kostnader och vakanta tjänster. Här ingår överförmyndar-
verksamheten som i tidigare prognoser redovisat underskott men nu ser ut att 
redovisa ett överskott på ca 1 miljon kronor tack vare återsökning av arvoden 
hos Migrationsverket. Gymnasieskolan kommer också att redovisa ett 
överskott på 1,2 miljoner kronor beroende på antalet 16-19 åringar är färre än 
förväntat.  

Överläggning 
Åsa Bejvall, kommunledningskontoret, redogör för kommunstyrelsens 
ekonomirapport, efter oktober.  

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av uppföljningen 
efter oktober. 
 



 5 (11) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2016-11-29 

 
§ 126 

Ändringar i Verksamhetsplan med budget 2017 och 
ekonomisk planering 2018-2019 
Dnr KS 2016/0343 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 24 november 2016. 
 
Ändringar i Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering 
2018-2019. 

Bakgrund 
Den politiska majoriteten presenterar förslag till ändringar i Verksamhetsplan 
med budget för 2017 och ekonomisk planering för 2018-2019. 
 
Ändringarna syftar till att uppdatera den beslutade budgeten med de senast 
kända omvärldsfaktorerna såsom skatteunderlagets utveckling, regeringens 
höstbudgetproposition och de demografiska förändringarna. Nämnderas ramar 
kan anpassas till nya förutsättningar som kan ha uppstått efter det att budgeten 
i juni beslutades. Även ombudgetering mellan nämnder till följd av om-
organisationer eller andra verksamhetsförändringar förekommer. 

Överläggning 
Jonas Agerhed, kommunledningskontoret, går igenom förslag till ändringar i 
verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering 2018-2019. 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige gör följande ändringar och tillägg till sitt tidigare beslut 
den 20 juni 2016 § 146 om Verksamhetsplan med budget för 2017 och 
ekonomisk planering 2018-2019: 
 
1. Kommunfullmäktige beslutar att justera nämndernas driftbudgetramar 

med de rampåverkande poster som redovisas under avsnittet 
”Nämndernas driftbudgetramar”.  

 
Den samlade förändringen för respektive nämnd specificeras i belopp 
under avsnittet ”Förändringar per nämnd”. 

 
2. Kommunfullmäktige beslutar att justera de samlade budgeterade 

intäkterna från kommunalskatt, kommunal utjämning och generella 
statsbidrag, baserat på ny skatteunderlagsprognos samt nya demografiska 
förutsättningar. De ändringar som påverkar resultatet jämfört med tidigare 
beslutad budget redovisas i tabell under avsnittet ”Resultaträkning”. 
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Dessa justeringar, tillsammans med ändringar i nämndernas drift-
budgetramar enligt punkt 1 ovan, ger följande budgeterade årets resultat 
(årets resultat enligt tidigare beslut inom parentes); 2017 55,0 (101,4) 
mnkr, 2018 7,3 (55,1) mnkr, 2019 -33,4 (24,0) mnkr. Den samlade effekten 
av det justerade resultatet redovisas i avsnittet ”Resultaträkning.” 

 
3. Kommunfullmäktige beslutar att göra de ändringar och tillägg till 

respektive fokusområden och mål som redovisas under avsnittet 
”Ändringar och tillägg till fokusområden, mål och uppdrag i 
verksamhetsplan 2017”. 

 
4. Kommunfullmäktige beslutar att göra de tillägg till ekonomistyrnings-

principerna som redovisas under avsnittet ”Tillägg till Kalmar kommuns 
principer för ekonomistyrning”. 

 

§ 127 

Kommunstyrelsens verksamhetsplan med 
internbudget 2017 
Dnr KS 2016/1130 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 22 november 2016. 
 
Verksamhetsplan med internbudget 2017. 

Bakgrund 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan med 
internbudget för 2017. Förslaget är lagt inom de ekonomiska ramar som 
tilldelats av kommunfullmäktige i juni i Verksamhetsplan med budget 2017 och 
ekonomisk planering för 2018-2019. 
 
Förslaget till verksamhetsplan innehåller en redovisning av de utmaningar och 
risker som kontoret står inför och de ekonomiska förutsättningar och 
prioriteringar som gjorts i verksamhetsplanen. Den ekonomiska ramen har 
fördelats mellan kommunledningskontorets olika verksamhetsområden. 
Fullmäktiges mål har brutits ned till nämndsmål med aktiviteter för att uppnå 
målen. 

Överläggning 
Åsa Bejvall, kommunledningskontoret, redogör för kommunstyrelsens 
verksamhetsplan med internbudget 2017. 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets förslag till 
verksamhetsplan med internbudget 2017. 
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§ 128 

Beslutsattestanter och firmatecknare 2017 
Dnr KS 2016/1132 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 22 november 2016. 
 
Beslutsattestanter 2017. 
 
Firmatecknare och rätt att underteckna handlingar 2017. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen ska årligen fastställa beslutsattestanter och firmatecknare för 
sina ansvarsområden. Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag. 
 
Förslagen följer 2016 års beslut. Förändringar härrör från personal- eller 
organisationsförändringar. Enheterna har själva möjlighet att beslutsattestera 
upp till 1 000 000 kronor. Fakturor som överskrider denna beloppsgräns ska 
eskalera till överordnad nivå. Kommundirektören eller dess ersättare har 
möjlighet att beslutsattestera för hela kommunen oavsett belopp. 
 
Då annan tjänsteman under löpande verksamhetsår ersätter en av de 
nuvarande beslutsattestanterna eller ersättare på samma befattning, följer 
attesträtten med till den nya tjänstemannen utan särskilt beslut. Tillfälligt 
delegerade attesträtter vid kortare frånvaro beslutas av förvaltningschef.  

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen fastställer kommunledningskontorets förslag till besluts-
attestanter och firmatecknare för 2017 enligt kommunledningskontorets 
förslag. 
 

§ 129 

Medborgarförslag om att snarast avveckla Salve som 
boplats för EU-medborgare 
Dnr KS 2016/0603 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 22 november 2016. 
 
Protokollsutdrag från servicenämnden den 28 september 2016, § 108. 
 
Serviceförvaltningens skrivelse den 17 augusti 2016. 
 
Medborgarförslag. 
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Bakgrund 
Ett medborgarförslag har inkommit om att Kalmar kommun snarast avvecklar 
bosättningen vid Salve. Servicenämnden beslutade den 28 september 2016 att 
föreslå kommunfullmäktige besluta att servicenämndens yttrande ska utgöra 
svar på medborgarförslaget om att avveckla Salve som boplats för EU-
medborgare. 
 
Av yttrandet framgår att Kalmar kommun har en dialog med Stadsmissionen 
om det fortsatta samarbetet och att huvudspåret är en avveckling på sikt, 
eftersom Salve är en tillfällig lösning på ett nationellt problem. 
 
Efter servicenämndens behandling av ärendet gjordes en anmälan om risk för 
brand vid Salve. Brandkåren gjorde en tillsyn där det bekräftades att det fanns 
risk för brand m.m. Detta resulterade i ett tillsynsföreläggande riktat till 
serviceförvaltningen. Den senaste tidens utveckling av den sanitära situationen 
i området tillsammans med de brister som Brandkåren pekade på gjorde att 
serviceförvaltningen valde att informera berörda och stänga Salve den  
16 november 2016. 
 
Efter stängningen pågår nu en diskussion med förvaltningar, kyrkan och 
frivilligorganisationer för att titta på olika lösningar utifrån de nya förut-
sättningarna.  

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att som svar på medborgarförslaget meddela att 
bosättningen på Salve stängdes den 16 november 2016.  

Protokollsanteckning 
Carl-Henrik Sölvinger (L) redovisar en protokollsanteckning enligt följande: 
 
”I ett helt år har vi fått höra att beslut att anvisa Salve till fattiga EU-
medborgare har fattats av tjänstemän. Vi politiker har haft att lyssna på 
information och ställa frågor, men utan att få ta några beslut. Frågor och 
ansvar som borde ha behandlats politiskt har majoriteten (S, V, C) skjutit över 
på tjänstemän med förevändningen att det har varit en tillfällig lösning. 
Beslutet om att slutligt stänga Salve fattades på ett internt möte för majoriteten 
och har alltså inte förankrats demokratiskt på något politiskt sammanträde. 
 
Vi välkomnar därför behandlingen av detta medborgarförslag. 
 
Att anvisa en plats är inte en långsiktigt hållbar lösning. Vi stödjer en stängning 
av Salve-lägret, men stängningen kunde ha skötts mycket bättre. Man skulle ha 
haft en tydlig tidsplan och också en tydlig beredskap för vad som kan hända 
efter en stängning. Viktigast av allt är att man också skulle ha tagit ansvar för 
det politiskt under hela processen.  
 
Liberalerna har varit aktiva i frågan om fattiga EU-medborgare som uppehåller 
sig i vår kommun. Bland annat antog kommunfullmäktige vårt förslag om 
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översatta informationskort med rättigheter och skyldigheter som nu finns att 
dela ut. 
 
Frågan är mycket svår då beslutet rör individer av kött och blod, som visat 
handlingskraft i sina försök att förbättra sin livssituation och som ofta kommer 
från mycket fattiga förhållanden. Särskilt svårt blir det då deras hemländer inte 
tar ansvar för sina egna medborgare såsom de förbundit sig när de gick med i 
EU. 
 
Vi vet att en långsiktigt förbättrad situation för gruppen fattiga EU-
medborgare bara kan uppnås genom insatser i hemländerna. Ett eventuellt 
tiggeriförbud löser inte detta. Här i Kalmar har vi föreslagit ett formaliserat 
samarbete mellan Kalmar kommun och en rumänsk kommun. Tanken är att 
Kalmar skulle kunna hjälpa till med att t.ex. utveckla skola och socialtjänst på 
plats i Rumänien. Förslaget behandlas nu och vi väntar på besked från SKL 
International om hur kommunerna kan arbeta med frågan och hur ett sådant 
projekt kan finansieras med t.ex. EU-medel. 
 
Vi har ett ansvar att bistå med akut nödbistånd för alla som uppehåller sig i vår 
kommun, ansvaret är större för barn. Akut nödbistånd innefattar möjlighet till 
hemresa, mat och boende för dagen och akut sjukvård. Varken mer eller 
mindre.  
 
Det ansvaret ska vi ta. Det handlar om värdighet och medmänsklighet.” 

§ 130 

Motion från Inger Hilmansson (L): Nolltolerans mot 
våld i nära relationer 
Dnr KS 2016/0653 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 21 november 2016. 
 
Handlingsplan för att förebygga våld mot kvinnor i nära relationer. 
 
Motion.  

Bakgrund 
Inger Hilmansson (L) föreslår i en motion uppdrag till kommunstyrelsen inom 
fyra områden: 
- Utveckla samverkan mellan samhällets aktörer för att förebygga och tidigt 

upptäcka förtryck och våld i nära relationer. 
- Kartlägga fakta för att höja kunskapsnivån och föreslå åtgärder som ger 

långsiktiga resultat. 
- Ta fram ett program för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. 
- Pröva en långsiktig överenskommelse med Kvinnojouren genom Idéburet 

Offentligt Partnerskap (IOP). 
 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande.  
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Med anledning av motionen har en översiktlig inventering genomförts om de 
insatser som sker inom området hos primärt socialförvaltningen och Alternativ 
till våld (ATV), två centrala aktörer för insatser som rör både förebyggande 
arbete, stöd och skydd till våldsutsatta och behandling och insatser riktade till 
förövare. Motionen har även beaktats utifrån den styrning för frågorna som 
finns i befintliga styrande dokument och Verksamhetsplan med Budget 2017.  
 
Det finns fortfarande stora utmaningar vad gäller kvinnors våldsutsatthet och 
att stoppa våld i nära relationer är en prioriterad fråga för Kalmar kommun. 
Tidigare har arbetet fokuserat på att i hög utsträckning hantera våldets 
konsekvenser snarare än dess orsaker, därför har kommunfullmäktige 
uppdragit till kommunstyrelsen att under 2017 revidera och uppdatera 
handlingsplanen för att förebygga våld mot kvinnor i nära relationer samt 
inventera och effektivisera arbetet också ur ett arbetsgivarperspektiv. Ett annat 
område som behöver utvecklas är den kommunövergripande samordningen 
och uppföljningen av kvinnofridsfrågorna, vilket är en prioriterad fråga i 
kommunens jämställdhetsarbete 2017.  
 
När det gäller samverkan mellan samhällets aktörer för att förebygga och tidigt 
upptäcka förtryck och våld i nära relationer bör detta utvecklas lokalt, precis 
som föreslås i motionen. Att forma en struktur för detta ingår i det uppdrag 
som tidigare refererats till och som ska genomföras under 2017. 
 
I socialförvaltningen finns en kvinnofridssamordnare som följer upp kvinno-
fridsfrågorna inom förvaltningens verksamheter månadsvis. En kommunöver-
gripande kartläggning kommer att genomföras under 2017.  
 
Hedersrelaterat våld och förtryck är en del av Kalmar kommuns delmål i 
aktuellt jämställdhetsprogram, mer kunskap behövs och arbetet inom 
målområdet behöver samordnas mer effektivt och ett inledande arbete med 
detta har påbörjats. 
 
Det är socialförvaltningen som ansvarar för stöd till våldsutsatta kvinnor och 
kvinnojouren tillhandahåller ett viktigt komplement till deras verksamhet.  
Samverkan mellan parterna regleras via en samverkansöverenskommelse. 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets yttrande ska 
utgöra svar på Inger Hilmanssons (L) motion Nolltolerans mot våld i nära 
relationer. 
 
Motionen ska härmed anses vara bevarad.  

§ 131 

Kalmar kommuns destinationsutveckling 
Dnr KS 2016/1157 
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Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 23 november 2016. 
 
Utvecklingsplan. 
 
Avtal om tjänster mellan Kalmar kommun och Destination Kalmar AB. 
 
Utdrag ur protokoll från Kalmar Kommunbolag AB:s styrelsemöte den  
22 november 2016, § 84. 

Bakgrund 
I ”Utvecklingsplan för Kalmars destinationsarbete fram till 2025” redovisas 
den positiva utveckling som skett inom besöksnäringen i Kalmar. Här beskrivs 
också kommunens förväntningar när det gäller Kalmars destinationsarbete och 
vägen framåt.  
 
Kalmar kommun som ägare formulerar sitt uppdrag till Destination Kalmar 
AB i bolagsordning, ägardirektiv och ett avtal. Förslag till avtal baseras på den 
utvecklingsplan som tagits fram och i avtalet framgår de resurser som 
kommunen och Kalmar Kommunbolag skjuter till för att bolaget ska kunna 
fullgöra sitt uppdrag. Med det nya avtalet kommer bolaget att kunna behålla 
nuvarande nivå på verksamheten genom att resurser tillförs och bolaget får 
dessutom möjlighet att, i samverkan med övriga inom besöksnäringen, verka 
för en fortsatt utveckling. 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ”Utvecklingsplan för Kalmars  
destinationsarbete fram till 2025” samt ”Avtal om tjänster mellan Kalmar 
kommun och Destination Kalmar AB”.  
 
Kommunens del, 1 500 000 kronor för tillkommande kostnader i nytt avtal 
mellan Kalmar kommun och Destination Kalmar AB ska täckas i ändrings-
budget 2017. 

§ 132 

Information om förändringar på kommunlednings-
kontoret 
Överläggning 
Kommundirektör Annette Andersson informerar och redogör för de 
förändringar som under hösten genomförts på kommunledningskontoret.  

Beslut 
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
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