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§ 31 

Kommunstyrelsens företagsbesök 
Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare delas in i grupper och besöker 
olika företag mellan kl. 08:00-09:30. Efter återsamling görs en kort resumé av 
besöken.  

Beslut 
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut i ärendet. 
 

§ 32 

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. 
 

§ 33 

Fastställande av förändring av verksamhetsområde för 
Kalmar Vatten AB: vattenanläggning 
Dnr KS 2017/0183 

Handlingar 
Kalmar Vatten AB:s skrivelse den 19 februari 2017. 
 
Utdrag ur Kalmar Vatten AB:s styrelseprotokoll den 31 januari 2017, § 7. 
 
Kartor. 

Bakgrund 
Under det senaste året har det tillkommit eller planeras för nya bostads-
områden i kommunen. Kalmar Vatten AB har byggt ut eller planerar att bygga 
ut VA-ledningar till dessa områden vilket medför att verksamhetsområden ska 
anpassas. Samtidigt kommer bolaget att bygga ut VA-ledningar till befintliga 
fastigheter under 2017 enligt VA-planen.  
 
Verksamhetsområdet för respektive ledningsutbyggnad vatten och avlopp ska 
fastställas för norra Vimpeltorpet, Förlösa kyrkby och Gösbäck, Rockneby, 
södra Ljungbyholm, Bjursnäs, Lovers och Igelösa. Verksamhetsområde för 
dagvatten ska fastställas för norra Vimpeltorpet, delar av Ängö, delar av kv. 
Getingen och södra Ljungbyholm.  
 
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunfullmäktige fastställer utökade 
verksamhetsområden enligt Kalmar Vatten AB:s förslag.  
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Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa utökade verksamhetsområden för 
vatten, spillvatten och dagvatten i enlighet med Kalmar Vatten AB:s förslag. 
 

§ 34 

Handlingsplan för giftfria förskole- och skolmiljöer i 
Kalmar kommun 
Dnr KS 2017/0169 

Handlingar 
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 22 februari 2017, § 38. 
 
Samhällsbyggnadskontorets skrivelse den 21 februari 2017. 
 
Förslag till handlingsplan. 

Bakgrund 
Samhällsbyggnadsnämnden fick tillsammans med barn- och ungdomsnämnden 
och servicenämnden i uppdrag att under 2016 ta fram en plan för hur, samt 
också starta arbetet med att fasa ut farliga ämnen i förskole- och skolmiljöer 
för att skapa en sådan giftfri miljö som möjligt.  
 
Ett förslag till handlingsplan har nu tagits fram. Samhällsbyggnadsnämnden 
föreslår att kommunfullmäktige antar samhällsbyggnadskontorets förslag till 
handlingsplan för giftfria förskole- och skolmiljöer i Kalmar kommun.  
 
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunfullmäktige antar handlingsplanen.  

Överläggning 
Daniel Jönsson, samhällsbyggnadskontoret, redogör för ärendet.  
 
Under överläggningen redovisas följande förslag: 
 
1. Christopher Dywik (KD) föreslår att kommunstyrelsen återremitterar 

ärendet för att komplettera handlingsplanen med en utfasning av ljuskällor 
innehållande kvicksilver. 
 

2. Bertil Dahl (V) – med instämmande av Max Troendlé (MP) och Christina 
Fosnes (M) – föreslår att kommunstyrelsen ska tillstyrka arbetsutskottets 
förslag med följande ändring och tillägg: 
- På sidan 14 ska handlingsplanen ha samma skrivning som målet i 

verksamhetsplan med budget 2017 när det gäller ekologisk eller 
närproducerad mat. 

- Handlingsplanen ska kompletteras med källhänvisning och referenser. 
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Sedan överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill 
avgöra ärendet idag eller återremittera det. Han finner att kommunstyrelsen 
beslutar att avgöra ärendet idag. 
 
Härefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill tillstyrka Bertil Dahls 
m.fl. förslag eller arbetsutskottets förslag. Han finner att kommunstyrelsen 
tillstyrker Bertil Dahls m.fl. förslag.  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige antar Handlingsplan för Giftfria förskole- och skolmiljöer 
i Kalmar kommun med följande ändring och tillägg: 
 
- På sidan 14 ska handlingsplanen ha samma skrivning som målet i 

verksamhetsplan med budget 2017 när det gäller ekologisk eller 
närproducerad mat 

- Handlingsplanen ska kompletteras med källhänvisning och referenser. 

Reservation 
Christopher Dywik (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag 
om återremiss.  

§ 35 

Detaljplan för del av fastigheten Oxhagen 2:1, vid 
Kungsgårdsvägen 
Dnr KS 2014/0991 

Handlingar 
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 22 februari 2017, § 24. 
 
Samhällsbyggnadskontorets skrivelse den 22 februari 2017. 
 
Samrådsredogörelse rev. den 26 oktober 2016. 
 
Granskningsutlåtande rev. den 22 februari 2017. 
 
Förslag till detaljplan den 22 februari 2017. 

Bakgrund 
Syftet med detaljplanen är att förtäta staden med fler bostäder längs med det 
utpekade stråket ”Diagonalen” och ”Innerstaden” i översiktsplanen. Dessa 
områden anses i översiktsplanen lämpliga för förtätning med bostäder och 
verksamheter. Detaljplanen möjliggör för cirka 170-190 nya bostäder, varav ett 
flertal av dessa kommer att utgöra studentbostäder. Bostadshusen placeras 
längs med Kungsgårdsvägen och Perstorpsvägen på den östra sidan av f.d. 
Bergabanan. Hushöjden varierar mellan 5-6 våningar.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit att kommunfullmäktige antar förslag 
till detaljplan för del av fastigheten Oxhagen 2:1. 
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Överläggning 
Filippa Olsson, samhällsbyggnadskontoret, redogör för ärendet. 
 
Under överläggningen redovisas följande förslag: 
 
1. Thoralf Alfsson (SD) föreslår i första hand att ärendet återremitteras för 

omarbetning så att endast de två husen vid Perstorpsvägen byggs. I andra 
hand, om kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag, föreslås att 
kommunstyrelsen avstyrker samhällsbyggnadsnämndens förslag.  
 

2. Christopher Dywik (KD) föreslår att kommunstyrelsen återremitterar 
ärendet för att avsluta detaljplanearbetet för område 4, 5, 6, 7, 8 och 9. 
 

3. Mattias Adolfson (S), med instämmande av Carl-Henrik Sölvinger (L), 
föreslår att kommunstyrelsen ska tillstyrka samhällsbyggnadsnämndens 
förslag. 

 
Sedan överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill 
avgöra ärendet idag eller återremittera det enligt Thoralf Alfssons eller 
Christopher Dywiks förslag. Han finner att kommunstyrelsen beslutar att 
avgöra ärendet idag. 
 
Härefter frågar ordförande om kommunstyrelsen vill tillstyrka eller avstyrka 
samhällsbyggnadsnämndens förslag. Han finner att kommunstyrelsen tillstyrker 
samhällsbyggnadsnämndens förslag.  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige antar förslag till detaljplan för del av fastigheten Oxhagen 
2:1, vid Kungsgårdsvägen, Oxhagen.  

Reservation 
Thoralf Alfsson (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet och anför: 
”Just nu är närmare 1 000 bostäder i produktion inom Kalmar kommun och så 
gott som alla bostäder byggs inom Kalmar stad. Ytterligare detaljplaner med 
flera hundra bostäder har vunnit laga kraft eller kommer vinna laga kraft under 
2017. Dessutom finns ytterligare detaljplaner som bearbetas av Samhälls-
byggnadsförvaltningen om ytterligare ca 2 000 bostäder fram till 2019. 
Detaljplanen för det närbelägna så kallade Rifa-området beräknas ge 600-700 
bostäder enligt uppgifter i media. Rifa-området ligger i samma stadsdel och 
inkräktar inte på något grönområde och borde därmed prioriteras före den 
aktuella detaljplanen för Oxhagen 2:1 m.fl Kungsgårdsvägen. 
 
Den aktuella detaljplanen berör ett grönområde som pekas ut som särskilt 
värdefullt i Grönstrukturplanen enligt bilaga 4, som antogs under 2010. Att 
Grönstrukturplanen redan skulle vara inaktuell är helt orimligt och Kalmar 
kommun befinner sig inte heller i någon nödsituation när det gäller brist på 
bostäder. 
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Att Grönstrukturplanen inte är bindande känner vi till men om 
Grönstrukturplanen och dess intentioner skall vara trovärdig kan inte områden 
som i planen betecknas som ’särskilt värde-fulla i sin helhet’ fullständigt 
nonchaleras när en detaljplan skall tas fram. Det resonemang som förs i 
granskningsutlåtandet är mycket märkligt. 
 
’Detaljplanen strider inte mot Kommunfullmäktiges beslut angående 
grönstrukturplanen, eftersom det är samma instans som antar detaljplanen. 
Detaljplanen är samtidigt ett juridiskt bindande dokument medan 
grönstrukturplanen är ett planeringsunderlag (underordnad detaljplanen och 
översikts-planens intentioner).’ 
 
Med andra ord är Grönstrukturplanen bara ett vackert ’skrytdokument’ och ett 
spel för gallerierna, när inte tjänstemän inom Samhällsbyggnadsförvaltningen 
ens försöker följa viktiga intentioner när det gäller stadens utveckling som 
fastslås i Grönstrukturplanen. 
 
Med tanke på det stora antalet inkomna synpunkter på detalj-planen under 
samrådstiden, de två granskningstiderna och den demonstration som hållits 
mot detaljplanen är det ingen djärv gissning att det kommer in överklaganden 
av detaljplanen från de boende. Kalmar kommun borde därför lägga mer 
energi på en ny detaljplan på den så kallade Rifa-tomten om man vill få igenom 
en detaljplan utan många överklaganden. En detaljplan för Rifa-området utan 
överklagan kan till och med vinna laga kraft innan den nu aktuella detaljplanen. 
Tänk om och gör rätt! 
 
Att som förvaltningen i sina svar till berörda/klagande hänvisa till att Kalmar 
kommun har som mål att ha laga kraftvunna detaljplaner som skall ge 2 500 
bostäder fram till 2018 är inget argument för att bebygga utpekade 
grönområden som pekas ut som värdefulla i Grönstrukturplanen. Det är heller 
inte första gången som intentionerna i Grönstrukturplanen åsidosätts. Det har 
snarare blivit regel än undantag under styret av det socialdemokratiska 
kommunalrådet Johan Persson. 
 
Med tanke på det stora antalet bostäder som just nu produceras eller som 
redan finns planerade anser vi att risken är stor för att en överexploatering kan 
uppstå ganska snart på bostadsmarknaden. På grund av att detta grönområde 
också pekas ut i Grönstrukturplanen som särskilt värdefullt bör kommunen 
vänta med att ta beslut om denna detaljplan eller minska detaljplanens 
omfattning radikalt. Vi ifrågasätter också om inte en 
Miljökonsekvensbeskrivning behöver genomföras. 
 
Sverigedemokraterna anser att detaljplanen bör ändras så att grönområdet 
bibehålles i så stor utsträckning som möjligt. För att uppnå detta anser vi att 
endast de två husen i södra delen av området som ligger närmast 
Perstorpsvägen kan byggas. 
 
Sverigedemokraterna yrkar i första hand på en återremiss av detaljplanen enligt 
ovanstående förslag med att endast de två husen vid Perstorpsvägen byggs och 
i andra hand avslag på detaljplanen om ärendet skall avgöras idag.” 
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Christopher Dywik (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag. 

Protokollsanteckning 
Carl-Henrik Sölvinger (L) redovisar en protokollsanteckning enligt följande: 
”I samband med att nämnda område detaljplaneläggs behöver den framtida 
möjligheten att ansluta Kungsgårdsvägen direkt till Lorensbergsleden via ’Rifa-
tomten’ – som en ’ringled’ – värderas.” 

§ 36 

Ny hamntaxa i Kalmar Hamn 
Dnr KS 2017/0221 

Handlingar 
Utdrag ur Kalmar Kommunbolag AB:s protokoll den 14 februari 2017, § 7. 
 
Skrivelse från Kalmar Hamn AB den 6 februari 2017. 

Bakgrund 
Fartygsavgifterna i Kalmar hamn har varit oförändrade sedan år 1999. Kalmar 
Hamn har lägst avgift mot jämförda liknande hamnar. Förändrade och nya 
tillkommande avgifter är en förutsättning för att hamnens maskinpark ska 
kunna förnyas och klara ökade avskrivningskostnader. Ett förslag till ny 
hamntaxa har tagits fram. 
 
Kalmar Kommunbolag AB har föreslagit att kommunfullmäktige godkänner 
förslag till ny hamntaxa. 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige godkänner Kalmar Hamn AB:s förslag till ny hamntaxa. 
 

§ 37 

Förlängning av tidsram för investeringsbeslut gällande 
Kalmarhem AB:s nyproduktioner som ej är 
färdigställda inom tidigare beslutad tidsram 
Dnr KS 2017/0222 

Handlingar 
Utdrag ur Kalmar Kommunbolag AB:s protokoll den 14 februari 2017, § 9. 
 
Kalmar Kommunbolag AB:s skrivelse den 9 februari 2017. 
 
Utdrag ur Kalmarhem AB:s protokoll den 9 februari 2017. 
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Bakgrund 
Som ett led i Kalmar kommuns mål för Kalmarhem att producera 75 hyres-
lägenheter per år har Kalmarhem för avsikt att under 2017-2019 nyproducera 
hyreslägenheter inom kvarteren Konvaljen 1, Bryggaren 23 och Kungsljuset 3 
(Skärgårdsstaden). I det tidigare beslutet omfattades också Tegelviken 2:4 
(Vallmon) som färdigställdes under 2016.  
 
Befintligt investeringsbeslut som uppgick till 420 miljoner kronor för perioden 
2014-2016 behöver förlängas och en förlängning föreslås till och med 2019. 
Beräknad investering ryms inom Kalmarhems sedan tidigare godkända 
borgensram.  
 
Kalmar Kommunbolag AB föreslår att kommunstyrelsen godkänner 
förlängning av tidsram till och med 2019 för Kalmarhem AB:s investerings-
beslut gällande nyproduktioner som ej är färdigställda inom tidigare beslutad 
tidsram.  

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förlängning av tidsram till och med 2019 för 
Kalmarhem AB:s investeringsbeslut gällande nyproduktioner som ej är 
färdigställda inom tidigare beslutad tidsram.  
 

§ 38 

Ägardirektiv 2017 för Kalmar Kommunbolag AB och de 
majoritetsägda dotterbolagen 
Dnr KS 2017/0151 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 14 februari 2017. 
 
Förslag till ägardirektiv. 
 
Bakgrund 
Koncernledningen i Kalmar kommun har tagit fram ett förslag till ägardirektiv 
för de kommunala bolagen. 
 
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunfullmäktige antar förslag till 
ägardirektiv för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda 
dotterbolagen. Efter arbetsutskottets behandling av ärendet har vissa 
korrigeringar gjorts efter överläggningar mellan partierna i arbetsutskottet.  

Överläggning 
Under överläggningen redovisas följande förslag: 
 
1. Anders Andersson (C) föreslår att kommunstyrelsen tillstyrker arbets-

utskottets förslag med följande ändring: 
Ägardirektiven ska ha följande skrivning under Administrativa system på 
sidan 4: ”Bolagen ska använda sig av administrativa system som underlättar 
för information mellan kommunen och de kommunägda bolagen. Det är 
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också viktigt att kommunen utåt visar upp ett enhetligt system.” 
 

2. Christina Fosnes (M) föreslår följande tillägg under Kalmar Vatten AB på 
sidan 6: ”Bolaget ska därtill delta i utbyggnad av vatten och avlopp i takt 
med kommande nyproduktion.” 
 

3. Christopher Dywik (KD) föreslår följande tillägg: 
- Destination Kalmar AB: 

Infoga efter ordet ”idrottsturismen” i andra meningen: ”samt 
marknadsföra Kalmars unika historia och kulturbebyggelse, vår vackra 
landsbygd och kustmiljö. 
Infoga efter de tre punkterna: ”Utveckla kulturarvsturismen i Kalmar 
kommun genom att lyfta fram Kalmar kommuns unika historia och 
kulturbebyggelse.” 
”Utveckla naturturismen genom att lyfta fram Kalmar kommuns vackra 
landsbygd och kustmiljö.” 

 
- Kalmarhem AB: Infoga efter nuvarande text: ”Det innebär bland annat 

att bolaget har ett särskilt ansvar att gå före och bygga på kommunens 
mindre tätorter där det råder bostadsbrist men ett behov av inflyttning 
existerar.” 
 

4. Max Troendlé (MP) föreslår att i meningen ”I bolagens årsrapporter ska 
tydligt framgå hur bolagen uppfyllt de bolagsspecifika ägardirektiven” göra 
följande tillägg: ”samt hur bolagen hjälpt till att uppfylla eller motverkat 
uppfyllande av Kalmar kommuns fullmäktigemål som deras verksamhet 
berör”. 
 

Sedan överläggningen avslutats frågar ordföranden först om kommunstyrelsen 
vill tillstyrka Anders Anderssons ändringsförslag eller arbetsutskottets förslag 
när det gäller skrivningen under Administrativa system. Han finner att 
kommunstyrelsen tillstyrker Anders Anderssons förslag. 
 
Därefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå 
Christina Fosnes tilläggsförslag under Kalmar Vatten AB. Han finner att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget. 
 
Härefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå 
Christopher Dywiks tilläggsförslag. Han finner att kommunstyrelsen avslår 
tilläggsförslagen.  
 
Avslutningsvis frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå 
Max Troendlés tilläggsförslag. Han finner att kommunstyrelsen avslår 
tilläggsförslaget.  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
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Kommunfullmäktige antar förslag till ägardirektiv 2017 för Kalmar 
Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen med följande ändring 
och tillägg:  
- Ägardirektiven ska ha följande skrivning under Administrativa system på 

sidan 4: ”Bolagen ska använda sig av administrativa system som underlättar 
för information mellan kommunen och de kommunägda bolagen. Det är 
också viktigt att kommunen utåt visar upp ett enhetligt system.” 

- Följande ska läggas till under Kalmar Vatten AB på sidan 6: ”Bolaget ska 
därtill delta i utbyggnad av vatten och avlopp i takt med kommande 
nyproduktion.” 

Reservation 
Christopher Dywik (KD) reserverar sig mot beslutet att avslå egna tilläggs-
förslag.  

Protokollsanteckning 
Christopher Dywik (KD) redovisar en protokollsanteckning enligt följande: 
”Kristdemokraterna vill understryka att ägardirektiven på intet sätt övertrumfar 
Svensk lagstiftning såsom Aktiebolagslagen.” 
 

§ 39 

Försäljning av del av fastigheten Krafslösa 5:1 
Dnr KS 2016/0221 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 14 februari 2017. 
 
Karta över norra området. 
 
Köpekontrakt norra området. 
 
Karta över södra området. 
 
Köpekontrakt södra området. 

Bakgrund 
OBOS Mark AB är ett helägt dotterbolag till OBOS Sverige AB som sedan 
tidigare har en markreservation på del av fastigheten Krafslösa 5:1 i Norra 
Vimpeltorpet.  
 
OBOS Mark AB har för avsikt att på det norra området uppföra totalt  
16 radhus och två hus i bostadsrättsform. Områdets areal är ca 7 126 m2.  
Priset för marken är 5 850 000 kronor.  
 
På det södra området planeras för nio friliggande villor i två våningar och 
delvis penthouse med äganderätt. Områdets areal är ca 2 896 m2. Priset för 
marken är 4 950 000 kronor.  
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Planutskottet har föreslagit att kommunfullmäktige säljer del av fastigheten 
Krafslösa 5:1 till OBOS Mark AB enligt kommunledningskontorets förslag.  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att sälja del av fastigheten Krafslösa 5:1 enligt 
kommunledningskontorets förslag till OBOS Mark AB (org.nr 556070-7464 ) 
för en köpeskilling om 5 850 000 kronor för det norra området och för en 
köpeskilling om 4 950 000 kronor för det södra området.  
 

§ 40 

Ändring i Kalmar kommuns politiska organisation 
2014-2018 
Dnr KS 2017/0193 

Handlingar 
Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse den 23 februari 2017. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade den 20 oktober 2014, § 137, att anta 
organisation för mandatperioden 2014-2018. Av beslutet framgår att Kalmar 
kommun ska ha fyra kommunalråd och två oppositionsråd med följande 
tjänstgöringsgrader: 
 
- 4 kommunalråd med tjänstgöringsgrad på 100 % 
- 1 oppositionsråd med tjänstgöringsgrad på 100 % 
- 1 oppositionsråd med tjänstgöringsgrad på 60 % 
 
Vidare beslutades att kommunal- och oppositionsråden ingår i kommun-
styrelsens arbetsutskott, som tillika är kommunalrådsberedning, samt i Kalmar 
Kommunbolag AB. Vidare ska ordförande och vice ordförande i kommun-
styrelsens personaldelegation utses bland kommunal- och oppositionsråden. 
 
Anders Andersson (C) har nu meddelat att han avgår från posten som 
kommunalråd från och med den 1 april 2017. Anders avser dock att kvarstå 
som ordförande i Kalmar Kommunbolag AB. Tidigare arvoderades 
ordförandeskapet i kommunbolaget med 10 % och därför föreslås att samma 
arvodering införs igen. Det innebär då att det nya kommunalrådet utses på  
90 % tjänstgöringsgrad.  
 
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens ordförandes förslag.  
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Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige beslutar, med ändring av tidigare beslut den 20 oktober 
2014 § 137 punkt 1, att kommunen ska ha fyra kommunalråd och två 
oppositionsråd med följande tjänstgöringsgrader:  
 
- 3 kommunalråd med tjänstgöringsgrad på 100 % 
- 1 kommunalråd med tjänstgöringsgrad på 90 % 
- 1 oppositionsråd med tjänstgöringsgrad på 100 % 
- 1 oppositionsråd med tjänstgöringsgrad på 60 % 

 
Kommunal- och oppositionsråden ingår i kommunstyrelsens arbetsutskott. 
Vidare ska ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsens personal-
utskott utses bland kommunal- och oppositionsråden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att ordförandeposten i Kalmar Kommunbolag 
AB ska arvoderas med 10 %. Kommunledningskontoret får i uppdrag att 
införa ändringen i arvodesregler för Kalmar kommuns förtroendevalda. 

§ 41 

Ändring i servicenämndens och samhällsbyggnads-
nämndens reglementen 
Dnr KS 2017/0225 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 2 mars 2017. 
 
Utdrag från servicenämndens protokoll den 15 februari 2017, § 16. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade den 26 september 2016, § 165 att anta nya 
reglementen för bland annat samhällsbyggnadsnämnden och servicenämnden. 
Av dessa nämnders reglementen framgår att de ska ha ett nära samarbete och 
att de tillsammans tar fram en skriftlig ansvarsfördelning. 
 
Under hösten 2016 fick en verksamhetsutvecklare på kommunlednings-
kontoret i uppdrag av kommundirektören att tillsammans med 
serviceförvaltningen och samhällsbyggnadskontoret arbeta fram ett förslag till 
arbetsfördelning. Under december var ett förslag färdigt och ett förvaltnings-
gemensamt samverkansmöte genomfördes där facken ställde sig bakom 
förslaget. Både nämnderna har därefter ställt sig bakom förslaget.  
 
Förslaget innebär bland annat att den personal som idag tillhör skyltverkstaden 
ändrar organisatorisk tillhörighet från serviceförvaltningen till 
samhällsbyggnadskontoret. Med anledning av den ändringen behöver 
kommunfullmäktige fastställa de nya reglementena så att samhällsbyggnads-
nämnden får ansvaret för drift, underhåll och administration avseende 
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områdena vägmärken, trafikanordningar och trafiksignaler. Detta ansvar ligger 
idag på servicenämnden.  
 
Servicenämnden har föreslagit att ommunfullmäktige godkänner förslag till 
ändring i servicenämndens och samhällsbyggnadsnämndens reglementen. 

Överläggning 
Ulrick Hultman, kommunledningskontoret, redogör för ärendet.  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:  
 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till ändring i servicenämndens och 
samhällsbyggnadsnämndens reglementen vilket innebär att samhällsbyggnads-
nämnden får ansvaret för drift, underhåll och administration avseende 
områdena vägmärken, trafikanordningar och trafiksignaler. 
 
Kommunledningskontoret får i uppdrag att uppdatera reglementena utifrån 
kommunfullmäktiges beslut.  
 

§ 42 

Motion från Thoralf Alfsson (SD) om att fira 500-
årsjubileum av Gustav Vasas landstigning på Stensö 
Dnr KS 2016/1221 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 14 februari 2017. 
 
Motion. 

Bakgrund 
Thoralf Alfsson (SD) har kommit in med en motion om att ska fira 500-
årsjubiléet av Gustav Vasas landstigning på Stensö. I motionen föreslås att 
Kalmar kommun ska ta initiativ till att skapa en arbetsgrupp med syfte att 
utreda möjligheten att skapa ett större evenemang vid 500-årsjubiléet den  
31 maj 2020. 
 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande: 
Kommunfullmäktige beslutade den 19 december 2016 att godkänna ”Utveck-
lingsplan för Kalmars destinationsarbete fram till 2025”. I utvecklingsplanen 
omnämns tankarna på ett större evenemang år 2020 då både Linné-
universitetets nya lokaler i hamnen invigs och då det är 500 år sedan Gustav 
Vasa landsteg vid Stensö udde. 
 
Arbetet med att uppmärksamma Gustav Vasas landstigning har redan startat. 
Destination Kalmar AB och Statens Fastighetsverk lyfte i sin reviderade 
utvecklingsplan in att som utvecklande insats, under 2020 uppmärksamma 
Gustav Vasas landstigning på Stensö 1520. Man har som ambition att med 
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jubileet sprida kunskap om Vasas betydelse för Sveriges historiska utveckling 
samt slottets och Kalmar stads betydelse under Vasatiden.  
 
Destination Kalmar har sedan den utvecklande insatsen beslutades tagit 
initiativ till samarbeten med andra nationella institutioner för att få till stånd en 
utställning tillsammans om Gustav Vasa. Detta arbete är under utveckling. 
Destination Kalmar planerar att utställningen invigs den 31 maj 2020 på 
Kalmar Slott och är en del av stadens 500-årsfirande av landstigningen på 
Stensö. Ambitionen är att utställningen sedan skall visas på andra museer, slott 
eller arenor där Gustav Vasa har en självklar historia att berätta. 
 
Nämnas kan också att Regionförbundet i Kalmar län bidrar till ett arbete som 
syftar till att ta fram skisser och ritningar på hur landstigningen på Stensö udde 
kan tydliggöras. 
 
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att kommun-
ledningskontoret yttrande ska utgöra svar på Thoralf Alfssons (SD) motion.  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets yttrande ska 
utgöra svar på Thoralf Alfssons(SD) motion om att fira 500-årsjubileumet av 
Gustav Vasas landstigning på Stensö udde. 
 
Motionen ska härmed anses vara besvarad. 
 

§ 43 

Motion från Pelle Sederkvist (M) om att skapa Business 
Region Kalmar 
Dnr KS 2016/1257 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 6 februari 2017. 
 
Motion. 

Bakgrund 
Pelle Sederkvist (M) föreslår i en motion att Kalmar kommun tar initiativ och 
undersöker möjligheterna att skapa en gemensam näringslivsorganisation för 
allt företagande, det vill säga en kompetensorganisation som innefattar Kalmar 
och närliggande kommuners näringslivsenheter samt dess nyföretagardelar. 
Som exempel hänvisar motionären till Business Region Göteborg, som ägs av 
Göteborgs stad, och ansvarar för näringslivsutveckling för Göteborg och de 
kringliggande 12 kommunerna. 
 
Kommunledningskontorets näringslivsenhet har tagit fram ett förslag till 
yttrande över motionen: 
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Kalmar kommun har som mål att samverka och det är en fråga som drivs 
dagligen. Det finns en rad goda exempel på samverkan där kommunen är en 
aktiv och drivande part, exempelvis Kalmarsundsregionen.com, Kalmar 
Science Park AB, Ung Företagsverksamhet (UF) och Industriell utveckling 
Kalmar Län (IUC). 
 
Som ett led i beredningen av motionen kontaktades grannkommunerna för att 
efterhöra intresset i att medverka i en organisation enligt förslaget. Svaren från 
grannkommunerna är samstämmiga, de vill gärna fortsätta att samarbeta kring 
näringslivsfrågor men de är inte beredda att ingå i en gemensam organisation.  
 
Utifrån ovanstående föreslås att kommunfullmäktige avslår Pelle Sederkvists (M) 
motion om att undersöka möjligheterna att skapa en gemensam näringslivs-
organisation för allt företagande. 
 
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunfullmäktige avslår Pelle Sederkvists (M) 
motion om en gemensam näringslivsorganisation.  

Överläggning 
Under överläggningen redovisas följande förslag: 
 
1. Christina Fosnes (M) föreslår att kommunstyrelsen ska tillstyrka motionen. 

 
2. Johan Persson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska tillstyrka arbets-

utskottets förslag. 
 
Sedan 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 utifrån de svar som inkommit från grann-
kommunerna, att avslå Pelle Sederkvists (M) motion om att undersöka möjlig-
heterna att skapa en gemensam näringslivsorganisation för allt företagande.  

Reservation 
M, L och KD reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag att 
tillstyrka motionen.  
 

§ 44 

Medborgarförslag om att alla anställda i Kalmar 
kommun ska få de arbetskläder som arbetet kräver 
Dnr KS 2016/1179 

Handlingar 
Utdrag ur personalutskottets protokoll den 15 februari 2017, 8. 
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Kommunledningskontorets skrivelse den 6 februari 2017. 
 
Medborgarförslag.  
 
Komplettering från förslagsställarna.  

Bakgrund 
Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att alla anställda i 
kommunen ska få de arbetskläder som arbetet kräver och att det ska vara lika 
oavsett vilken förvaltning man arbetar i. 
 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande: 
Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter reglerar området 
arbetskläder utifrån ett arbetsmiljö- och säkerhetsperspektiv. Det finns inte 
stöd i Arbetsmiljölagen eller Arbetsmiljöverkets föreskrifter att förelägga 
kommunen att tillhandahålla arbetskläder i någon annan omfattning. Däremot 
finns stöd för att arbetsgivaren ska tillhandahålla skyddsutrustning t.ex. 
varselklädsel och arbetskläder i vård och omsorg utifrån Socialstyrelsens 
föreskrift om basal hygien. 
 
Under flera år har kommunen även satsat på arbetskläder ur ett personal-
politiskt perspektiv och behovet och tillämpningen kommer att fortsätta se 
olika ut beroende på verksamhet och yrke. Många yrkesgrupper i kommunen 
har idag, utöver det som lagen anger, olika former av arbetskläder. Bland annat 
har jämställdhetspengar avsatts till arbetskläder inom förskolan för barn-
skötare, förskollärare och fritidspedagoger. Under 2017 beräknar barn- och 
ungdomsförvaltningen att vara i mål med att de grupperna har ”ytterkläder” 
och ”innekläder”.  
 
Vilka anställda som har arbeten som kräver arbetskläder är ibland svårt att 
avgöra samt en ekonomisk avvägning och arbetsgivaren samverkar med de 
fackliga organisationerna i frågan både utifrån ett arbetsmiljö- och ett 
attraktivitetsperspektiv. 
 
Personalutskottet har föreslagit att kommunstyrelsens yttrande ska utgöra svar 
på medborgarförslaget om arbetskläder.  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningskontorets yttrande från den  
6 februari 2017 ska utgöra svar på medborgarförslaget. 
 
Medborgarförslaget ska härmed anses vara besvarat 

§ 45 

Information om verksamhetsplan med budget 2018 
Överläggning 
Johan Persson (S) informerar om överläggningen med gruppledarna kring 
beslut om verksamhetsplan med budget 2018. De är överens om att 
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verksamhetsplanen kommer att behandlas av kommunfullmäktige under 
hösten/vintern 2017 istället för vid sammanträdet i juni.  

Beslut 
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
 

Delegationsbeslut 
 
-  Beslut om att Kalmar kommun avstår från att yttra sig över remiss om 

förslag till ändringar i Boverkets byggregler m.m. (2016:6 och 2016:12) 
KS 2017/0068 
 

-  Beslut om att Kalmar kommun avstår från att yttra sig över remiss om 
nematoder, insekter och spindeldjur som bekämpningsmedel 
KS 2017/0130 
 

-  Beslut om att Kalmar kommun avstår från att yttra sig över remiss om 
etableringshinder på bostadsmarknaden 
KS 2017/0049 
 

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

-  Beslut om att Kalmar kommun avstår från att yttra sig över remiss av 
åtgärdsprogram för hotade arter 
KS 2017/0133 
 

-  Beslut om att Kalmar kommun avstår från att yttra sig över remiss om 
mottagandet vid nationella evakueringar till Sverige (Ds 2016:43) 
KS 2016/1285 
 

-  Fullmakt att företräda Kalmar kommun i Arrendenämnden i Växjö 
KS 2017/0128 
 

-  Fullmakt för Advokat Henrik Selliger att företräda Kalmar kommun i 
upphandlingsärende 
KS 2017/0128 
 

-  Beslut om gästfrihetsbidrag vid Ridsportgala 2017 
KS 2017/0103 
 

-  Försäljning av del av fastigheten Dokumentet 5 
KS 2016/1142 
 

-  Försäljning av fastigheten Vinrankan 14 
KS 2014/0819 
 

-  Försäljning av del av fastigheten Dokumentet 5 
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KS 2016/0361 
 

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

-  Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Hagby 12:12  
KS 2017/0148 
 

-  Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Åby 6:24 
KS 2017/0157 
 

-  Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Vassmolösa 7:24 
KS 2017/0152 
 

-  Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Harby 3:22 
KS 2017/0170 
 

-  Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Harby 1:5 
KS 2017/0149 
 

-  Yttrande över ansökan om grävtillstånd för annan ledning på 
Kläckebergavägen 
KS 2017/0153 
 

-  Yttrande över ansökan om grävtillstånd för Kalmar Energi AB avseende 
starkströmsledning Hagmarksvägen 
KS 2017/0172 
 

-  Anställningar på kommunledningskontoret november och december 2016  
KS 2016/0084 
 

-  Anställningar på kommunledningskontoret januari 2017 
KS 2017/0023 

   

Anmälningsärenden 
 
-  Arbetsutskottets protokoll den 31 januari, 21 februari och 28 februari 2017 

KS 2017/0016 
 

-  Planutskottets protokoll den 21 februari 2017 
KS 2017/0020 
 

-  Personalutskottets protokoll den 15 februari 2017 
KS 2017/0015 
 

-  Länsstyrelsens tillsynsprotokoll för tillsynsbesök vid Kalmar brandkår den 
26 januari 2017 
KS 2017/0217 
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-  Samhällsbyggnadsnämndens kontrollplan 2017 
KS 2016/1201 
 

-  Samhällsbyggnadsnämndens interna kontrollplan 2017 
KS 2016/1201 
 

-  Skrivelse till Mark- och miljödomstolen om begäran om förtur av prövning 
av överklagade detaljplaner 
KS 2017/0176 
 

-  Beslut från Mark- och miljödomstolen om att avslå kommunens begäran 
om förtursförklaring 
KS 2017/0176 
 

-  Skrivelse från Kalmar Öland Airport AB om uppföljning av SGEI-uppdrag 
och EU-kommissionens beslut 
KS 2015/1110 
 

-  Svar på skrivelse från Skäggenäs Villa- och Intresseförening om 
övergödningsproblemen i Norra Dragsviken 
KS 2016/1187 
 

-  Skrivelse från Sveriges Tivoliägareförening om att anordna en centralt 
belägen evenemangsplats  
KS 2017/0138 
 

-  Kalmar läns pensionskapitalförvaltning AB:s portföljrapport för januari 
2017 
KS 2017/0004 
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