
  

 
 
 

 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2017-02-07 

Kommunstyrelsen 
 

 

 
 
Anslaget på kommunens anslagstavla den 16 februari 2017. 

 
 
 

Tid 
Tisdagen den 7 februari 2017 kl. 8:00-10:00 

Plats 
Sammanträdesrum Magistern 

Omfattning 
§§ 15-30 

Beslutande 
Johan Persson (S) ordförande 
Christina Fosnes (M) 1:e vice ordförande 
Bertil Dahl (V) 2:e vice ordförande 
Steve Sjögren (S) 
Mattias Adolfson (S) 
Marianne Dahlberg (S) 
Roger Holmberg (S) 
Elisabeth Gustavsson (S) 
Michael Ländin (S) 
Anders Andersson (C) 
Per Dahl (M) 
Carl-Henrik Sölvinger (L) 
Christopher Dywik (KD) 
Thoralf Alfsson (SD) 
Max Troendlé (MP) 
 

Ersättare 
Marie Simonsson (S) 
Erik Ciardi (C) 
Ingemar Einarsson (C) 
Liselotte Ross (V) 
Jennie Uller (L) 
Lars Rosén (SD) 
  



 2 (19) 
Kommunstyrelsen 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2017-02-07 

 
 

 

Sekreterare 
 
 
 
Anette Mellström 
 

Justeras 
 
 
 
Johan Persson Mattias Adolfson 
ordförande  
 
 
  



 3 (19) 
Kommunstyrelsen 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2017-02-07 

 
§ 15 

Genomgång av beslutsärenden 
Överläggning 
Samtliga beslutsärenden gås igenom och kommunstyrelsens ledamöter har 
möjlighet att ställa frågor till ansvariga tjänstemän. 

Beslut 
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av informationerna. 
 

§ 16 

Svar på revisorernas granskningsrapport om 
budgetprocessen 
Dnr KS 2016/1183 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 31 januari 2017. 
 
Skrivelse från revisorerna. 
 
Granskningsrapport. 

Bakgrund 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har Ernst & Young AB (EY) 
genomfört en granskning av budgetprocessen i Kalmar kommun såväl för 
kommunstyrelsens centrala process som för nämnds interna process 
(socialnämnden, omsorgsnämnden och barn- och ungdomsnämnden).  
 
Sammanfattningsvis konstaterar revisorerna följande: 
”Kalmar kommun bedöms ha en väl utvecklad och inarbetad budgetprocess, 
såväl centralt som i granskade nämnder. Bedömningen grundar vi på att det 
finns en tydlig styrmodell och tydliga styrdokument. Rutiner, tidsplaner och 
anvisningar finns samlade i kommunens verksamhetshandbok. Beskrivningen 
av kommunens budgetprocess kompletteras även med information i den årliga 
budgeten.”  
 
Revisorerna noterar vidare ett antal förbättringsområden. Sju av dessa berör 
den centrala budgetprocessen under kommunstyrelsens ansvar och övriga tre 
avser andra nämnder som besvaras separat av berörd nämnd.  
 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande över 
granskningsrapporten om budgetprocessen.  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunledningskontorets yttrande som 
sitt och överlämna det till kommunens revisorer som svar på gransknings-
rapport om budgetprocessen. 
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§ 17 

Svar på revisorernas granskningsrapport om 
projektmedelshantering 
Dnr KS 2016/1190 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 11 januari 2017. 
 
Skrivelse från revisorerna. 
 
Granskningsrapport. 

Bakgrund 
Ernst & Young AB (EY) har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i 
Kalmar kommun genomfört en granskning av kommunens projektmedels-
hantering. Den övergripande bedömningen är att de externfinansierade 
projekten hanteras ur intern kontrollhänseende på ett i allt väsentligt 
tillfredsställande sätt. Några förslag till förbättringar framgår av revisions-
rapporten. Bland annat föreslås i rapporten att uppstyrningen av hur 
projektkoder används behöver förbättras. Revisorerna rekommenderar också 
att periodiseringen av projekt i samband med bokslut ska göras på speciella 
balanskonton.  
 
Kommunledningskontorets har tagit fram ett förslag till yttrande över 
granskningsrapporten om projektmedelshantering.  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunledningskontorets yttrande som 
sitt och överlämna det till kommunens revisorer som svar på gransknings-
rapport om projektmedelshantering. 
 

§ 18 

Preliminärt bokslut 2016 
Dnr KS 2017/0079 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 31 januari 2017. 
 
Preliminärt bokslut 2016. 

Bakgrund 
Kommunledningskontorets ekonomienhet har upprättat preliminärt bokslut 
för 2016. Årets resultat uppgår till 166,6 miljoner kronor, en avvikelse mot 
budget med 153,9 miljoner kronor.   
 
Balanskravsresultatet, justerat för realisationsvinster vid försäljning av 
anläggningstillgångar med 4,0 miljoner kronor samt reservering till 
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resultatutjämningsfond (RUR) med 127,1 miljoner kronor, uppgår till 35,5 
miljoner kronor. 

Överläggning 
Urban Sparre, kommunledningskontoret, redovisar Kalmar kommuns 
preliminära bokslut 2016. 

Beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar preliminärt bokslut 2016 till kommun-
fullmäktige.  
 

§ 19 

Kommunstyrelsens årsrapport 2016 
Dnr KS 2016/0012 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 24 januari 2017. 
 
Årsrapport 2016. 
 
Uppföljningsrapport verksamhetsplan 2016. 
 
Uppföljningsrapport intern kontroll 2016. 

Bakgrund 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till årsrapport för 
verksamheten 2016. Väsentliga händelser och ändrade förutsättningar samt 
strategiska framtidsfrågor belyses för de olika verksamheterna. Årsrapporten 
utgör budgetunderlag inför budget 2018. 
 
Det ekonomiska resultatet redovisas och analyseras. Utfallet för kontoret är en 
nettokostnad på 419,9 miljoner kronor jämfört med en budgetram på 469,3 
miljoner kronor. Totalt sett för kommunstyrelsens verksamheter blev 
överskottet 49,3 miljoner kronor. 
 
Årsrapporten sammanfattar också utfallet av de nämndsmål, aktiviteter och 
uppdrag som kontoret arbetat med under året för att stödja kommun-
fullmäktiges övergripande mål i Verksamhetsplan med budget 2016 och 
ekonomisk planering 2017-2018. Måluppfyllelsen uppgick till 71 %. 
 
Årsrapporten sammanfattar också utfallet av de utförda kontrollmomenten 
utifrån den beslutade interna kontrollplanen 2016. Slutsatsen är att den interna 
kontrollen är god men några förbättringsområden har identifierats. 
 
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunstyrelsen godkänner årsrapport 2016 
med uppföljning av verksamhetsplan samt uppföljning av den interna 
kontrollen för 2016. 
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Överläggning 
Åsa Bejvall, kommunledningskontoret, redovisar kommunstyrelsens årsrapport 
för 2016. 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner årsrapport 2016 med uppföljning av 
verksamhetsplan. 
 
Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av den interna kontrollen för år 
2016. 
 

§ 20 

Kapitaltäckningsgaranti för Del-Ta Produktion AB 
Dnr KS 2017/0052 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 18 januari 2017. 
 
Kapitaltäckningsgaranti.  

Bakgrund 
Del-Ta grundades 1986 och 1997 bildades ett bolag, Del-Ta Produktion AB, 
ägt av Del-Ta intressenter ideell förening där KIFAB i Kalmar AB gick in som 
medlem. Under 2015 överläts KIFAB i Kalmar AB:s medlemskap till Kalmar 
kommun. Sedan dess ägs Del-Ta Produktion AB av Del-Ta intressenter ideell 
förenings tre medlemmar; Kalmar kommun, Nybro kommun och Del-Ta 
Personalförening ideell förening. 
 
Det finns ett behov av att i en kapitaltäckningsgaranti överenskomma om de 
tre ägarnas ansvar vid eventuellt behov av kapitaltillskott. Förslaget innebär att 
en kapitaltäckningsgaranti tecknas där Del-Ta personalförening ideell förening 
undantas vid eventuellt behov av kapitaltillskott och att Del-Ta Produktion AB 
betraktas som ett företag. Detta innebär att om exempelvis Kalmarfabriken 
redovisar ett underskott ett räkenskapsår så blir det Kalmar kommun som 
tillskjuter kapital för att återställa det registrerade aktiekapitalet. Redovisar 
Nybrofabriken ett plusresultat samma räkenskapsår minskar Kalmars 
kommuns kapitaltäckning i motsvarande mån. 
 
Med detta förfaringssätt som grund föreslås att Kalmar kommun och Nybro 
kommun tecknar en kapitaltäckningsgaranti som garanterar att det egna 
kapitalet i bolaget uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet och att 
garantin gäller för tiden fram till och med årsstämman 2017. 
 
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunstyrelsen godkänner förslag till 
kapitaltäckningsgaranti för Del-Ta Produktion AB. 

Överläggning 
Ulrick Hultman, kommunledningskontoret, redogör för förslag till 
kapitaltäckningsgaranti för Del-Ta Produktion AB. 
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Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förslag till Kapitaltäckningsgaranti för Del-Ta 
Produktion AB.  
 
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna kapital-
täckningsgarantin. 
 

§ 21 

Detaljplan för Svanebergs cirkulationsplats, del av 
fastigheten Svaneberg 2:10 m.fl. 
Dnr KS 2017/0122 

Handlingar 
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 31 januari 2017, § 9. 
 
Samrådsredogörelse.  
 
Granskningsutlåtande den 31 januari 2017. 
 
Planbeskrivning rev. den 31 januari 2017. 
 
Karta. 

Bakgrund 
Planen syftar till att möjliggöra en representativ och funktionell entré till 
staden. Området ska bebyggas på ett yteffektivt sätt med en hög kvalitetsnivå i 
gestaltning av byggnader. Trafikplatsen ska kunna tillgodose behov från 
ökande trafikmängder för berörda trafikslag inom en överskådlig framtid. En 
attraktiv gestaltning av offentliga miljöer ska prioriteras och en god 
funktionalitet för gång- och cykeltrafik.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit att kommunfullmäktige antar förslag 
till detaljplan för Svanebergs cirkulationsplats, del av fastigheten Svaneberg 
2:10 m.fl.  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige antar förslag till detaljplan för Svanebergs 
cirkulationsplats, del av fastigheten Svaneberg 2:10 m.fl.  
 

§ 22 

Försäljning av fastigheten Måbäret 1, Snurrom, till 
Gyllene Parken AB 
Dnr KS 2016/0222 
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Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 23 januari 2017. 
 
Karta. 

Bakgrund 
Gyllene Parken AB är ett helägt dotterbolag till Gyllene Hem AB som tidigare 
har en markreservation på fastigheten Måbäret 1, Snurrom.  
 
Gyllene Parken AB har för avsikt att uppföra totalt ca 124 kooperativa 
hyresrätter i tre stycken flerbostadshus. Fastighetens areal är 5 147 m2. Priset 
för marken är 800 kronor/m2 BTA. Enligt inlämnat reviderat bygglov är BTA 
9 042 m2. Vid ytterligare byggnation ska tilläggsköpeskilling erläggas, 
uppräkning med KPI.      
 
Planutskottet har föreslagit att kommunstyrelsen säljer fastigheten Måbäret 1 
enligt kommunledningskontorets förslag till Gyllene Parken AB för 7 233 600 
kronor.  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att sälja fastigheten Måbäret 1, Snurrom, enligt 
kommunledningskontorets förslag till Gyllene Parken AB (559057-9263) för en 
köpeskilling om 7 233 600 kronor.  
 

§ 23 

Motion från Pelle Sederkvist (M) om att erbjuda större 
valfrihet vid konsumtion av kommunala handlingar 
Dnr KS 2016/0658 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 9 januari 2017. 
 
Motion.  

Bakgrund 
Pelle Sederkvist (M) föreslår i en motion att Kalmar kommun utreder 
förutsättningarna för att OCR-scanna alla handlingar till kommunstyrelse, 
fullmäktige samt nämnder och kommunala bolag. 
 
Enligt motionären skulle denna teknik ge möjlighet att markera och spara 
handlingen som en ljudfil som går att lyssna på samtidigt du kör bil, lagar mat 
eller till och med när du är ute och joggar. 
 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande. Av yttrandet 
framgår bland annat följande: 
Kalmar kommuns övergripande mål kring handlingar och information är att 
alla ska kunna läsa och ha möjlighet att ta till sig informationen. 
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Kommunen arbetar aktivt med struktur av texter, d.v.s. med taggar, rubriker, 
listor och länkar för att göra texterna så tillgängliga som möjligt. Det handlar 
även om att skriva kort och använda enkla, överskådliga och varierande 
meningar. 
 
Som ett led i att tillgängliggöra våra dokument avråder kommunlednings-
kontorets kommunikationsenhet från att ”ta ut dokumentet” från datorn och 
scanna in det. Utan en särskild programvara blir ett dokument som är 
inscannat en bild som inte går att läsa upp med olika hjälpmedel, eller i de 
hjälpmedel som finns på Kalmar kommuns hemsida.  
 
Genom att fortsätta att konvertera texter till tillgängliga pdf:er i kallelser till 
våra politiska nämnder ges även möjlighet att få texterna upplästa. Sedan kan 
det finnas undantag. Då det redan finns programvara idag som hanterar OCR- 
scanning på kommunledningskontoret ska vi däremot titta vidare på hur vi kan 
utveckla det användningsområdet i de fall dokument inte finns digitalt från 
början. Huvudprincipen är dock att enbart i undantagsfall ta ut digitala 
dokument och scanna in dem.  
 
När nya hemsidan kalmar.se publiceras kommer det även där att finnas 
utökade möjligheter att lyssna på digitalt material i både mobil och via dator. 
 
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunfullmäktige antar kommunlednings-
kontorets yttrande som svar på Pelle Sederkvists (M) motion om att erbjuda 
större valfrihet vid konsumtion av kommunala handlingar. 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets yttrande från den 
9 januari 2017 ska utgöra svar på från Pelle Sederkvists (M) motion om att 
erbjuda större valfrihet vid konsumtion av kommunala handlingar. 
 
Motionen ska härmed anses vara besvarad.  
 

§ 24 

Motion från Björn Brändewall (L) om att servera 
kommunfullmäktige samma mat som i äldreomsorgen 
Dnr KS 2016/0894 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 9 januari 2017. 
 
Motion. 

Bakgrund 
Björn Brändewall (L) föreslår i en motion från den 19 september 2016 att de 
luncher som serveras vid kommunfullmäktiges sammanträden ska bestå av 
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samma matlådor som levereras till brukare i hemtjänsten och att serveringen 
kombineras med information från kostenheten när så känns motiverat.  
 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande: 
Som Björn Brändewall (L) skriver i sin motion är det en god princip att 
beslutsfattare skaffar sig personlig erfarenhet av hur prioriteringar m.m. 
påverkar kommuninvånare. Därför är det relativt vanligt att nämnderna gör 
studiebesök inom de verksamheter de ansvarar för.  
 
Servicenämnden ansvarar för kostverksamheten i kommunen och hela 
nämnden har varit både på omsorgens kök och skolans kök och ätit.  
 
När det gäller kommunfullmäktige och förtäring av matlådor på plats ute vid 
Brofästet Hotell och Konferens är det mer problematiskt. Brofästet Hotell & 
Konferens är ett privat företag som bland annat är beroende av försäljning av 
luncher för att klara sin ekonomi. På samma sätt som att inte är möjligt att ta 
med sig en egen matlåda till en restaurang på Kvarnholmen kan inte Brofästet 
Hotell & Konferens leva på att låta andra servera mat i sina lokaler om de inte 
samtidigt tar betalt för lokalen. Det skulle alltså innebära att kommunen både 
skulle få betala 85 kronor/person för att äta lunchen i matsalen samt 
kostnaden för själva matlådan som då beställs från serviceförvaltningens 
kostenhet. Att låta Brofästet Hotell & Konferens tillverka samma matlådor 
som kostenheten gör och servera dessa vid kommunfullmäktige är också 
problematiskt. De har egna kockar och planering för luncher och det är svårt 
som kund att utan ökade kostnader beställa in särskilda matlådor. 
 
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunfullmäktige antar kommunlednings-
kontorets yttrande på Björn Brändewalls (L) motion om att servera kommun-
fullmäktige samma mat som i äldreomsorgen. 

Överläggning 
Under överläggningen föreslår Carl-Henrik Sölvinger (L), med instämmande av 
Max Troendlé (MP) och Christopher Dywik (KD), att kommunstyrelsen ska 
tillstyrka motionen.  
 
Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill 
tillstyrka motionen eller arbetsutskottets förslag. Han finner att kommun-
styrelsen tillstyrker arbetsutskottets förslag. 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets yttrande ska 
utgöra svar på Björn Brändewalls (L) motion om att servera kommun-
fullmäktige samma mat som i äldreomsorgen. 
 
Motionen ska härmed anses vara besvarad. 

Reservation 
Carl-Henrik Sölvinger (L), Max Troendlé (MP) och Christopher Dywik (KD) 
reserverar sig skriftligt mot beslutet och anför följande: 
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”Det är få frågor som engagerar som mat. Mat betyder mycket för människan 
och är något som binder oss samman, något att samlas kring och något som vi 
också när vi är ensamma kan se fram emot och positivt påverka oss och vår 
dag. Vi har i kommunen idag en centraliserad och professionell kostorganisa-
tion i Kalmar. 
 
Motionens intention är att lyfta upp detta, besvara frågor och stävja fördomar 
kring den mat som levereras till våra äldre. Att alla politiker vet vad de pratar 
om och med egna erfarenheter kan diskutera frågorna med våra medborgare är 
viktig. 
 
Av svaret på motionen framstår det som att Kalmar kommun måste hålla 
kommunfullmäktigesammanträden på Brofästet och är bunden av de villkor 
som entreprenören där ställer upp med lunch i matsalen. Så är inte fallet, det 
finns alla möjligheter för kommunen att hålla dessa möten i andra eller egna 
lokaler med vår mobila utrustning. I egna lokaler vore det fullt möjligt att ha 
sammanträden med kosttema om viljan fanns. Det borde om en vilja funnits 
också varit möjligt med provsmakning i plenum eller i angränsande 
konferensrum. 
 
Att kommunfullmäktige som Kalmars högsta beslutande organ någon gång per 
år fokuserade på kost vore välkommet framförallt för de fritidspolitiker idag 
som inte genom sitt uppdrag har kontakt med kostenheten. Intentionen är 
också att fokusera på den mat som levereras hem, något man sällan kommer i 
kontakt med vid verksamhetsbesök och måltid i matsal. Fler kunde då bli 
ambassadörer eller förbättringsivrare även för den levererade maten.” 
 

§ 25 

Motion från Max Troendlé (MP) om att mobilanpassa 
hemsidan 
Dnr KS 2017/0012 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 9 januari 2017. 
 
Motion. 

Bakgrund 
Max Troendlé (MP) föreslår i en motion att Kalmar kommun ska anpassa sin 
hemsida för mobiltelefoner och surfplattor. 
 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande över motionen 
enligt följande: 
Nuvarande webbplats har några år på nacken och hösten 2016 genomfördes 
därför en upphandling av nytt webbpubliceringssystem. Ett av de grund-
läggande kraven i upphandlingen var just möjligheten att mobilanpassa 
webbplatsen så att nya kalmar.se ska kunna upplevas även i mobiltelefon och 
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surfplatta. Under våren 2017 kommer den nya webbplatsen att arbetas fram 
och till sommaren ska den stå klar. 
 
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunfullmäktige bifaller motionen.  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige bifaller motionen från Max Troendlé (MP) om att 
mobilanpassa hemsidan.  
 

§ 26 

Medborgarförslag om att inrätta ett medborgarkontor i 
den nya stadsbiblioteksbyggnaden 
Dnr KS 2016/1065 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 11 januari 2017. 
 
Medborgarförslag. 

Bakgrund 
I ett medborgarförslag föreslås att kommunens kontaktcenter och konsument-
rådgivning sammanförs till en gemensam enhet, med benämningen medborgar-
kontor, med placering i den nya biblioteksbyggnaden som föreslås i det 
kommande kulturkvarteret.  
 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande. Av yttrandet 
framgår bland annat följande: 
I arbetet med att ta fram lokalprogram för kulturkvarteret ingår funktionen 
konsumentrådgivning och som därför kommer att finnas med i kulturkvarteret.  
 
Vidare pågår utredningar om kommunens förvaltningar ska samlas på ett och 
samma ställe och kontaktcentret, som idag är organiserat under kommun-
ledningskontoret med placering i stadshuset, bör i så fall placeras nära alla 
förvaltningar. Om det inte blir någon samlokalisering av kommunens 
förvaltningar så bör kontaktcenter ha kvar sin placering i nuvarande lokaler.  
 
En komplettering av kontaktcentrets verksamhet med konsumentvägledning är 
en god idé men att utöka öppettiderna ökar också kostnaderna. Bemannings-
frågor i en gemensam funktion för bibliotek, kontaktcenter och konsument-
vägledning uppstår. Här finns specialistkompetenser som idag inte kan utövas 
av kollegor i en gemensam funktion. 
 
Redan idag är det svårt att få plats med alla funktioner som ska finnas i 
kulturkvarteret och att lägga till ytterligare en funktion kommer att minska 
möjligheten att få plats med kulturverksamheterna. I kulturkvarteret kommer 
dock ytor för samhällsinformation att finnas. 
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Med anledning av ovanstående anser kommunledningskontoret att kontakt-
center inte bör flyttas till kulturkvarteret.  
 
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunledningskontorets yttrande ska 
utgöra svar på medborgarförslaget.  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningskontorets yttrande från  
den 11 januari 2017 ska utgöra svar på medborgarförslaget om att inrätta ett 
medborgarkontor i den nya stadsbiblioteksbyggnaden. 
 
Medborgarförslaget ska härmed anses vara besvarat.  
 

§ 27 

Medborgarförslag om att öka medborgarinflytandet 
genom att införa en mobil röstningsapp 
Dnr KS 2016/0951 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 24 januari 2017. 
 
Medborgarförslag. 

Bakgrund 
Ett medborgarförslag har lämnats om att öka medborgarinflytandet genom en 
mobil röstningsapp. Enligt förslagsställaren kan en sådan app användas för att 
öka medborgarinflytandet i vissa frågeställningar och på så sätt öka den 
demokratiska processen. Detta skulle ske genom rådgivande omröstningar i 
större frågor. 
 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande. Av yttrandet 
framgår bland annat följande: 
Som invånare i Kalmar finns en rad olika möjligheter att vara med och påverka, 
exempelvis genom medborgarförslag eller att använda funktionen Tyck till på 
kommunens hemsida. Kommunallagen ger även möjlighet för fullmäktige att 
som ett led i beredningen av ett ärende inhämta synpunkter från medlemmar i 
kommunen. Exempelvis genom en folkomröstning, opinionsundersökning 
eller något liknande förfarande.  
 
I de fall kommunen framöver vill genomföra undersökningar kommer 
kommunens nya hemsida ge bra möjlighet för sådana undersökningar. Då 
hemsidan kommer att vara helt mobilanpassad blir det enkelt att använda 
telefoner eller läsplattor och det kommer inte att behövas en särskild app för 
detta. På sikt undersöks även möjligheten att elektroniskt lämna medborgar-
förslag, även det kommer ske via den mobilanpassade hemsidan i så fall och 
inte genom en särkskild app.  
 
Att konsekvent i ”större” ärenden låta medlemmarna vara med och rösta skulle 
kunna vara ett sätt att öka inflytandet i kommunala frågor. Det är även viktigt 
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att fullmäktigeuppdraget inte urholkas för de ledamöter som väljer att ta på sig 
ett demokratiskt uppdrag. Kommunfullmäktige är direktvalda av alla 
kommunens röstberättigade, deras uppdrag är fatta beslut och det ingår att 
lyssna på och inhämta synpunkter från sina väljare.  
 
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunstyrelsen beslutar att inte införa en 
mobil röstningsapp. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att inte införa en mobil röstningsapp. 
  
Medborgarförslaget ska härmed anses vara besvarat.  
 

§ 28 

Yttrande över Utbildningsdepartementets promemoria 
En flexiblare ämneslärarutbildning 
Dnr KS 2016/1160 

Handlingar 
Utdrag ur barn- och ungdomsnämndens protokoll den 25 januari 2017, § 4. 
 
Barn- och ungdomsförvaltningens skrivelse den 4 januari 2017. 
 
Remiss. 

Bakgrund 
Kalmar kommun har fått möjlighet att yttra sig över Utbildningsdepartemen-
tets promemoria En flexiblare ämneslärarutbildning. I promemorian lämnas 
bland annat förslag om en mer flexibel ämneslärarutbildning med inriktning 
mot arbete i grundskolans årskurs 7-9. Syftet är att skapa förutsättningar för 
lärosätena att anordna en mer attraktiv ämneslärarutbildning och därmed öka 
söktrycket till och genomströmningen i utbildningen. Genom att det skapas 
större möjlighet till samläsning mellan inriktningarna, ökar också lärosätenas 
möjlighet att anordna utbildning i ämnen som få studenter vill läsa på båda 
inriktningarna.  
 
Barn- och ungdomsnämnden har föreslagit att kommunstyrelsen tillstyrker 
promemorians syfte.  

Beslut 
Kalmar kommun ställer sig positiva till promemorians syfte, att skapa 
förutsättningar för lärosätena att anordna en mer attraktiv ämneslärarutbildning 
och därmed öka söktrycket till och genomströmningen i utbildningen. 
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§ 29 

Yttrande över Näringsdepartementets promemoria 
Återbostadisering 
Dnr KS 2016/1159 

Handlingar 
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 31 januari 2017, § 6. 
 
Samhällsbyggnadskontorets skrivelse den 26 januari 2017. 
 
Sveriges Kommuner och Landstings yttrande den 20 januari 2017. 
 
Remiss. 

Bakgrund 
I Näringsdepartementets promemoria Återbostadisering föreslås en ny 
bestämmelse i plan- och byggförordningen som innebär att utformnings- och 
egenskapskraven på bostäder som tillkommer genom ändrad användning av 
utrymmen i flerbostadshus ska ställas med utgångspunkt i utformningen och 
egenskaperna hos befintliga bostäder i huset. Nybyggnadsreglerna ska därmed 
inte tillämpas vid byggnadsnämndens prövning av dessa ärenden. Förslaget 
utgör svaret på ett uppdrag att utarbeta författningsförslag som underlättar s.k. 
återbostadisering. 
 
Sverige Kommuner och Landsting (SKL) har yttrat sig över förslaget och 
tillstyrkt den föreslagna förändringen i plan- och byggförordningen. Samhälls-
byggnadsnämndens ställer sig bakom SKL:s yttrande och föreslår att 
kommunstyrelsen tillstyrker de föreslagna ändringarna.  

Beslut 
Kommunstyrelsen antar samhällsbyggnadsnämndens yttrande som sitt och 
överlämnar det till Näringsdepartementet som Kalmar kommuns svar på 
remissen om Återbostadisering.  
 

§ 30 

Yttrande över betänkandet En svensk flygskatt (SOU 
2016:83) 
Dnr KS 2016/1232 

Handlingar 
Regionförbundet i Kalmar läns yttrande den 2 februari 2017 inkl. bilaga. 
 
Remiss. 

Bakgrund 
Kalmar kommun har fått betänkandet En svensk flygskatt (SOU 2016: 83) för 
yttrande. Utredningen om skatt på flygresor har haft i uppdrag att analysera 
och lämna förslag på hur en skatt på flygresor kan utformas. Syftet med skatten 
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ska vara att flygets klimatpåverkan ska minska för att bidra till att nå 
miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. I utredningens uppdrag har 
även ingått att bedöma om den så kallade myndighetsavgiften inom luftfarts-
området som Transportsstyrelsen tar ut, bör avskaffas. Lagen om skatt på 
flygresor föreslås träda i kraft den 1 januari 2018. 
 
Regionförbundet i Kalmar län har tagit fram ett yttrande över betänkandet. 
Sammanfattningsvis innefattar yttrandet följande synpunkter: 
- Förslaget står i motsats till viktiga nationella mål till exempel för regional 

tillväxtpolitik, motverkar regeringens förslag om utflyttning av statliga verk 
samt Landsbygdskommitténs övergripande mål för landsbygdens 
utveckling. 

- Förslaget slår mot regioner där flyget är avgörande för möjligheterna att ta 
sig till och från huvudstaden samt till internationella förbindelser då 
alternativa kollektiva resmöjligheter saknas eller är bristfälliga.  

- Regionförbundet i Kalmar län menar att förslaget inte bör genomföras. 
- Om förslaget trots det genomförs bör regioner där alternativ kollektivtrafik 

inte är möjlig undantas från flygskatt. 
- För att nå huvudsyftet med utredningen, att minska flygets miljöpåverkan, 

bör ett förslag tas fram som ger incitament för flygbolagen att öka 
användning av biobränsle. 
 

Då Kalmar Öland Airport är en regional flygplats finns ett värde i att både 
Kalmar kommun och Regionförbundet lämnar ett samstämmigt yttrande.  

Överläggning 
Under överläggningen redovisas följande förslag: 
 

1. Christopher Dywik (KD) föreslår, med instämmande av Christina 
Fosnes (M), Thoralf Alfsson (SD), Carl-Henrik Sölvinger (L) och 
Anders Andersson (C), att kommunstyrelsen ska anta regionförbundets 
förslag till yttrande. 
 

2. Max Troendlé (MP) föreslår att kommunstyrelsen ska lämna följande 
yttrande: 
”Kalmar kommun bejakar en flygskatt då principen att varje 
transportslag skall bära sina klimatkostnader följer kommunens 
ambitioner för en fossilbränslefri kommun till 2030.  
 
Vi uppmanar Regeringen att i konsekvens med införandet särskilt föra 
en offensiv tilldelning på Trafikverkets medel i vår region för att aktivt 
ställa om och bruka en funktionell infrastruktur i form av uppgradering 
av länets järnvägar och kollektivtrafik. En nationell satsning för att 
utveckla biodrivmedel även för flyget bör initieras.” 
 

Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill 
bifalla Christopher Dywiks m.fl. förslag att anta regionförbundets yttrande eller 
Max Troendlés förslag. Han finner att kommunstyrelsen antar region-
förbundets yttrande. 
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Beslut 
Kommunstyrelsen antar Regionförbundet i Kalmar läns yttrande som sitt och 
överlämnar det till Finansdepartementet som Kalmar kommuns yttrande över 
betänkandet En svensk flygskatt (SOU 2016:83).  

Reservation 
Max Troendlé (MP) reserverar sig skriftligen mot beslutet och anför: 
 
”Detta då vi tycker att alla transportmedel ska bära sina klimatkostnader, och 
att subventioner till flygtransporter genom uteblivna skatter snedvrider 
konkurrensen. Förslaget kommer, enligt utredningen, varken drabba Kalmar 
kommun eller sysselsättningen i landet. Däremot kommer förslaget, enligt 
utredningen leda till minskade utsläpp, vilket är i linje med det nationella 
miljömålet ’begränsad klimatpåverkan’, samt de regionala och kommunala 
målen om att vara fossilbränslefria senast 2030.” 

Protokollsanteckning 
Bertil Dahl (V) och Liselotte Ross (V) redovisar en protokollsanteckning enligt 
följande: 
”Tillgång till flyg är mycket viktigt för utvecklingen av vår kommun och vår 
region. Flygresandet har också ökat under ett antal år. Detta beror bland annat 
på att kommunikationen med tåg inte är tillräckligt bra och att våra resor blir 
fler och längre.  
 
Men flyget har också stor negativ miljöpåverkan. Därför måste miljövänliga 
alternativ snabbare byggas ut och flygbränslet måste göras miljövänligare. En 
del har hänt, men de stora besluten för förändring finns inte. Detta är 
utgångspunkten för det förslag till svar som nu presenteras. 
 
Trots detta måste vi se nödvändigheten av att flyget mer tar sitt miljöansvar 
och större andel av de verkliga kostnaderna för sin miljöpåverkan. Den 
föreslagna flygskatten är en liten del. 
 
Vi har svårt att se att de föreslagna nivåerna med tillägg med 80 kr på resa i 
Europa, 280 kr på resa i världsdelarna runt Europa och 430 kr på de riktigt 
långa resorna i världen som orimliga. Det är antagligen få som ställer in sin resa 
till huvudstaden på grund av 80 kr. 
 
Flygskatt finns idag i ett antal EU-länder som exempelvis Tyskland och 
Storbritannien. Målet för EU bör naturligtvis vara att enhetliga regler gäller i 
Europa, men vi kan inte avvakta detta. Vi bör ta ett större ansvar.” 
 

Delegationsbeslut 
 
-  Ordförandebeslut Tillgänglighetspris 2016 

KS 2016/1093 
 

-  Beslut om försäljning av fastigheten Smedby 1:23, Boholmarna 
KS 2017/0056 
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-  Beslut om försäljning av fastigheten Hagby 12:12 

KS 2017/0057 
 

-  Beslut om förlängning av markreservation för Boet Bostad AB på 
fastigheterna Tranbäret 1 och Björnbäret 1, Snurrom 
KS 2016/0025 
 

-  Beslut om förlängning av markreservation för Gyllene Hem AB på 
fastigheten Måbäret 1, Snurrom 
KS 2016/0025 
 

-  Beslut om gästfrihet vid Kalmar Hästsportklubbs nationella 
kvaltävlingar 
KS 2016/1162 
 

-  Beslut om gästfrihet vid kvaltävling till Göteborgs Horseshows 
Sverigeponny 
KS 2016/1163 
 

-  Yttrande över Statens geotekniska instituts remiss om Handlingsplan för 
hållbart markbyggande i ett föränderligt klimat 
KS 2016/1199 
 

-  Beslut om att Kalmar kommun avstår från att yttra sig över förslag till 
Socialstyrelsens föreskrifter om legitimation för yrke inom hälso- och 
sjukvården vid utbildning från tredjeland 
KS 2017/0062 
 

-  Beslut om att Kalmar kommun avstår från att yttra sig över Boverkets 
förslag till allmänna råd om bredbandsanslutning 
KS 2017/0037 
 

-  Yttrande över ansökan om bygglov för fastigheten Hagbygärde 2:2 
KS 2016/1250 
 

-  Yttrande över ansökan om bygglov för fastigheten Vänskapen 1 
KS 2017/0029 
 

-  Yttrande över ansökan om bygglov för fastigheten Västerslät 16:3 
KS 2017/0032 
 

-  Yttrande över ansökan om bygglov för fastigheten Boken 15  
KS 2017/0038 
 

-  Yttrande över ansökan om bygglov för fastigheten Rovan 14  
KS 2017/0047 
 

-  Yttrande över ansökan om bygglov för fastigheten Krankelösa 2:2  
KS 2017/0055 
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-  Yttrande över ansökan om bygglov för fastigheten Talludden 1  

KS 2017/0072 
 

-  Yttrande över ansökan om bygglov för fastigheten Rinkaby 3:48  
KS 2017/0075 
 

-  Yttrande över ansökan om grävtillstånd för fjärrvärme servisledning kv. 
Rasten 2, Lech Walesas gata  
KS 2017/0053 
 

-  Yttrande över Matgrossisten Mårdskog & Lindkvist AB:s ansökan om 
tillstånd till allmän kameraövervakning  
KS 2016/1266 
 

-  Yttrande över Optimera Detaljhandel AB:s (Ica Maxi) ansökan om 
tillstånd till allmän kameraövervakning  
KS 2017/0045 

   

Anmälningsärenden 
 
-  Arbetsutskottets protokoll den 17 januari och 24 januari 2017  

KS 2017/0016 
 

-  Personalutskottets protokoll den 18 januari 2017  
KS 2017/0015 
 

-  Granskning av omsorgsnämndens resursplanering och bemanning  
KS 2017/0025 
 

-  Granskning av omsorgsnämndens arbete för minskad ohälsa bland 
anställda  
KS 2017/0026 
 

-  Sveriges Kommuner och Landstings beslut om Överenskommelse om 
att stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot män, pojkar och 
maskulinitetsfrågor  
KS 2017/0069 
 

-  Sveriges Kommuner och Landstings beslut om Kvalitet i särskilt boende 
KS 2017/0073 
 

-  Sveriges Kommuner och Landstings beslut om Handlingsplan för 
samverkan vid genomförande av vision e-hälsa 2025  
KS 2017/0105 

 
- 

  
Kalmar läns pensionskapitalförvaltning AB:s portföljrapport för december 
2016  
KS 2016/0007 
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