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§ 49 

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

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 10 maj 2016. 
 
Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering 2018-2019. 

Bakgrund 
Den politiska majoriteten presenterar förslag till verksamhetsplan med budget 
för 2017 och ekonomisk planering för 2018-2019. 
 
Resultatet för år 2017 uppgår till 101,4 miljoner kronor, för år 2018 till 55,1 
miljoner kronor och för år 2019 till 24,0 miljoner kronor. 

Överläggning 
Urban Sparre och Jonas Agerhed, kommunledningskontoret, redovisar 
ärendet.  

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

för 2017 och ekonomisk planering för 2018-2019. 
 
Kommunfullmäktige antar riktlinjer för bostadsförsörjningen.  
 
Det innebär att samtliga nämnders begäran om medel inför 2017 är 
besvarade.   
 

2. Anslag i budgeten för 2017 anvisas direkt till nämnderna som ”totala 
nettoanslag” i driftbudgeten. För ombudgeteringar av anslag gäller: 
 
- 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.  
 

3. Kommunstyrelsen får rätt att besluta om senareläggning av planerade 
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investeringar i budgeten för 2017, om det riskerar att bli avvikelser mot 
fastställd budget som begränsar kommunens finansiella handlings-
utrymme. 
 

4. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för 
Kalmar Kommunbolag AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 82 500 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens 
respektive ursprungliga lånebelopp. 

 
5. 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. 

 
6. 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. 

 
7. 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. 

 
8. 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. 

 
9. 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. 

 
10. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2017 har rätt 

att nyupplåna, d.v.s. öka kommunens skulder, upp till totalt 1 260 000 000 
kronor.  
 

11. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2017 har rätt 
att omsätta lån, d.v.s. låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller 
till betalning under år 2017. 

 
12. Den årliga avgiften för borgensåtagande för lån till helägda företag 
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fastställs till 0,30 procent av utnyttjad borgen vid det senaste årsskiftet. 
 

13. Kommunfullmäktige beslutar att betala ut 1 818 715 kronor i partistöd år 
2017. Av partistödet ska 10 % fördelas som ett grundstöd till varje parti i 
fullmäktige och resterande som ett mandatbundet stöd. 
 

14. Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för år 2017 till 21:81 per 
skattekrona. 

 

§ 50 

Utökat stöd till föreningar 2016 
Dnr KS 2016/0488 

Handlingar 
Skrivelse från den politiska majoriteten den 11 maj 2016. 

Bakgrund 
Kalmar kommun beviljar årligen via kultur- och fritidsnämnden investerings-
bidrag till föreningsägda anläggningar. Varje år finns ansökningar som inte kan 
beviljas inom den ram som kultur- och fritidsnämnden förfogar över och 
kommunfullmäktige har därför genom åren beslutat om särskilda insatser. 
Även i år finns ett stort behov bland kommunens föreningar att göra 
investeringar i lokaler eller av andra åtgärder för deras verksamheter.  
 
Under 2016 bedöms det finnas ett ekonomiskt utrymme att bevilja ytterligare 
ansökningar om investeringsbidrag och för det enskilda året 2016 föreslås 
därför att kultur- och fritidsnämndens budgetram utökas med 15,3 miljoner 
kronor.  
 
Investeringsstöden förutsätter, enligt det nuvarande regelverket, att 
föreningarna själva finansierar 50 procent. För att också ge utrymme för nya 
ansökningar att komma in är utökningen av budgetramen för 2016 högre än de 
bidrag som föreningarna nedan har ansökt om. 
 
IFK Kalmars damlag är framgångsrikt och spelar nu i Elitettan. Laget är viktigt 
för Kalmar och är också förebild för yngre tjejer som spelar fotboll. Fram tills i 
år har Svensk Elitfotboll haft ett TV-avtal som gett lagen i Elitettan och All-
svenskan ekonomiskt stöd. I år har man misslyckats med att nå en 
motsvarande uppgörelse om TV-sändningar. Av den anledningen tappar IFK 
Kalmar cirka 400 000 kronor i intäkter. Det är ett uteblivet stöd som man 
själva inte har kunnat förutse men som riskerar föreningens ekonomi och 
därmed fortsatt spel i Elitettan. Mot denna bakgrund föreslås kultur- och 
fritidsnämndens budgetram för år 2016 även utökas med 400 000 kronor för 
ett driftbidrag till IFK Kalmar.  
 
Kultur- och fritidsnämnden föreslås också från och med 2016 och framåt få en 
utökad driftbudgetram på 400 000 kronor för ökade driftsbidrag till Skälby 4H 
och 150 000 kronor till Bjursnäs Bygdegårdsförening. 
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Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kultur- och fritidsnämndens budgetram 2016 utökas med 15 300 000 kronor 
för investeringsbidrag till föreningar. 
 
Kultur- och fritidsnämndens budgetram för 2016 utökas med 950 000 kronor 
för driftbidrag till föreningar. 
 

§ 51 

Utökat bidrag till förbättrings- och beläggnings-
åtgärder på enskilda vägar 2016 
Dnr KS 2016/0498 

Handlingar 
Skrivelse från den politiska majoriteten den 13 maj 2016. 

Bakgrund 
I Kalmar kommun finns ca 500 km enskilda vägar, detta vägnät har stor 
betydelse för alla transporter som sker utanför det vägnät som Trafikverket 
och kommunen ansvarar för. Trafikverket, kommunen och de enskilda 
vägsamfälligheterna finansierar drift och investeringar i detta vägnät. Behovet 
av angelägna förbättrings- och beläggningsåtgärder är stora och i år finns det 
ansökningar om bidrag till dessa åtgärder som överstiger den kommunala 
budgeten för enskilda vägar med 600 000 kronor. 

Under 2016 bedöms det finnas ekonomiskt utrymme att bevilja dessa bidrag 
och servicenämndens budgetram 2016 föreslås utöka med 600 000 kronor för 
förbättrings- och beläggningsåtgärder på enskilda vägar. En förutsättning för 
Trafikverkets medfinansiering är att kommunen och den enskilda 
vägsamfälligheten medverkar.  

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Servicenämndens budgetram 2016 utökas med 600 000 kronor för 
förbättrings- och beläggningsåtgärder på enskilda vägar. 
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