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Kommunstyrelsen

Tid
Tisdagen den 6 februari 2018 kl. 8:00
Plats
Sammanträdesrum Magistern
Enligt uppdrag

Anette Mellström

Föredragningslista
Val av protokollsjusterare
1.

Kommunstyrelsens årsrapport 2017
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Föredragande: Åsa Bejvall, kommunledningskontoret
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen godkänner årsrapport 2017 med
uppföljning av verksamhetsplan.
Kommunstyrelsen godkänner uppföljning av den interna
kontrollen för år 2017.

2.

Information inför regionbildning - Region Kalmar län
Föredragande: Ingeborg Eriksson, Landstinget i Kalmar län

3.

Genomgång av beslutsärenden
_____________________________
Ajournering för gruppmöten
___________________________

2 (8)

Kommunstyrelsen

4.

KALLELSE/
FÖREDRAGNINGSLISTA

Kalmar kommuns preliminära bokslut 2017
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Föredragande: Urban Sparre, kommunledningskontoret
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen överlämnar preliminärt bokslut 2017 till
kommunfullmäktige.
Handlingar överlämnas senare

5.

Överenskommelse om satsning på forskning, utveckling
och tillväxt
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen godkänner förslag till Överenskommelse
om satsning på forskning, utveckling och tillväxt.
Kommunstyrelsens ordförande Johan Persson och kommundirektör Annette Andersson får i uppdrag att underteckna
överenskommelsen.

6.

Taxor för småbåtshamnar och uppläggningsplatser 2018
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Föredragande: Tomas Lexinger, serviceförvaltningen
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige antar förslag till ny taxa för
småbåtshamnar och uppläggningsplatser att gälla från och
med båtsäsongen 2018 och uppläggningssäsongen
2018/2019.
________________________
Carl-Henrik Sölvinger (L) redovisade en protokollsanteckning
i arbetsutskottet den 23 januari 2018, se bilaga.

7.

Detaljplan för fastigheten Flodhästen 5 med flera, f.d.
Rifa
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Föredragande: Hanna Nilsson, samhällsbyggnadskontoret
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Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige antar förslag till detaljplan för
fastigheten Flodhästen 5 med flera, f.d. Rifa.
8.

Exploateringsavtal för fastigheten Flodhästen 5, f.d. Rifa
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Föredragande: Pär Svanfeldt, kommunledningskontoret
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige godkänner förslag till exploateringsavtal
för fastigheten Flodhästen 5, mellan Kalmar kommun och
PPE Fastigheter i Kalmar AB (org.nr. 556909-4690).

9.

Försäljning av fastigheten Månstenen 5
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen får sälja
fastigheten Månstenen 5 enligt kommunledningskontorets
förslag till Kalmarhem AB (org.nr 556526-5906) för en
köpeskilling om 16 704 000 kronor.

10.

Försäljning av fastigheten Storklas 1 i Lindsdal (friköp
av tomträtt)
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen får sälja tomträttsfastigheten Storklas 1 för
5 973 975 kronor till HSB:s Bostadsrättsförening Storklas i
Kalmar (org nr 732400-0798).

11.

Försäljning av fastigheten Blickfånget 1
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen får sälja fastigheten Blickfånget 1 till
Kalmarhem AB (org nr 556526-5906) för 8 280 000 kronor.

12.

Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L): Förebygg
fallolyckor hos våra äldre
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige besvarar Carl-Henrik Sölvingers (L)
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motion om att förebygga fallolyckor hos våra äldre med att
omsorgsnämnden från och med vintern 2017/2018 erbjuder
gratis broddar via Träffpunkterna och Seniorlotsen.
_______________________________
Carl-Henrik Sölvinger (L) redovisade en protokollsanteckning
i arbetsutskottet den 30 januari 2018, se bilaga.
13.

Motion från Björn Brändewall (L), Måns Linge (M) och
Christopher Dywik (KD): En bättre skola genom aktivt
skolval och gemensamt kösystem
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att
1. avslå motionens förslag avseende punkt 1, 4 och 5,
2. anse motionens förslag avseende punkt 2 och 3 som
besvarade.
Motionen ska härmed anses vara besvarad.
_____________________________
Christina Fosnes (M) och Carl-Henrik Sölvinger (L)
reserverade sig skriftligen i arbetsutskottet den 23 januari
2018, se bilaga.

14.

Instruktion för kommundirektören
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen fastställer instruktion för
kommundirektören.

15.

Kalmarhems köp av andelar i vindkraftverk samt aktier i
Rockneby Vind AB
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige godkänner att Kalmarhem AB förvärvar
4/32 delar i vindkraftverk 4 på fastigheterna Ryssbylund 1:1
samt Nöbble 1:1 i Kalmar kommun för 1 800 000 kronor
samt 100 aktier i driftbolaget Rockneby Vind AB för 10 000
kronor.
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Delegationsbeslut
-

Inhibitionsyttrande enligt kommunallagen avseende
trafikplanering vid Halltorpsskolan

-

Beslut om att avstå yttrande över remiss Nationella riktlinjer
för prevention och behandling vid ohälsosamma
levnadsvanor

-

Beslut om att avstå yttrande över remiss om främjande av
rena och energieffektiva vägtransportfordon, ändring av
direktiv (2009/33/EU)

-

Beslut om att avstå yttrande över remiss om ett enhetligt
regionalt utvecklingsansvar (Ds 2017:61)

-

Beslut om att avstå yttrande över remiss av promemorian
förutsättningar för vissa särskilda boendeformer för äldre (Ds
2017:68)

-

Beslut om att avstå yttrande över remiss om Naturvårdsverkets förslag till ny förordning om luftvårdsprogram och
utsläpp till luft. Genomförande av Europaparlamentets och
rådets direktiv (EU) 2016/2284 om minskning av nationella
utsläpp av vissa luftföroreningar

-

Beslut om gästfrihetsbidrag vid Kalmar Hästsportklubbs
hopptävling med kval till Göteborgs Horseshow

-

Beslut om gästfrihetsbidrag vid Kalmar Hästsportklubbs
ungdomskval till Falsterbo Grand Prix

-

Sammanställning delegationsbeslut inom kommunledningskontorets projekt- och exploateringsenhet – december 2017

-

Anställningar på kommunledningskontoret oktober december 2017

Anmälningsärenden
-

Arbetsutskottets protokoll den 23 januari och 30 januari 2018

-

Kalmar läns pensionskapitalförvaltning AB:s portföljrapport
för december 2017
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Reservationer och protokollsanteckningar
Ärende 6, Taxor för småbåtshamnar och uppläggningsplatser 2018
Carl-Henrik Sölvinger (L) redovisade en protokollsanteckning i arbetsutskottet
den 23 januari 2018.
”Liberalerna har under många år stött tankarna på att båt- och uppläggningsplatserna behöver bli självfinansierade. Det är därför glädjande att detta
kommer att uppnås 2018 och att våra taxor kommer att täcka de kostnader
kommunen har för skötsel och underhåll av båt- och uppläggningsplatser. Det
är också glädjande att det inom taxesystemet finns stor valfrihet att utifrån
servicenivå och behov välja mellan olika lösningar och prisnivåer. Detta verkar
också uppskattas av Kalmarborna då beläggningsgraden ökat.
Jag välkomnar att sommartaxan på uppläggningsplatserna ska öka för varje år
man väljer att ha sin båt kvar på land. Många båtar har vid våra uppläggningsplatser varit stående i många år på land. När priset har varit så lågt har det inte
funnits incitament för att flytta eller skrota uttjänta båtar. De har fått stå och
förfula vår kust.
När service förbättras och priser höjs är det viktigt att våra båtägare erbjuds
snygga och städade ytor. De betalar trots allt för detta. Det har gjorts engångsinsatser men är viktigt att kommunen har ett proaktivt förhållningssätt i att
lappa och ta bort svartbryggor, båtar, vagnar och bråte utan ägare från våra
småbåtshamnar, uppläggningsplatser och bryggor kontinuerligt.”
Ärende 12, Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L): Förebygg fallolyckor
hos våra äldre
Carl-Henrik Sölvinger (L) redovisade en protokollsanteckning i arbetsutskottet
den 30 januari 2018.
”Liberalerna i Kalmar kommun föreslog i en motion i november 2015 att
kommunen ska erbjuda broddar/halkskydd i första hand till äldre som idag har
hemtjänst eller larm, i andra hand till alla invånare över 65 år. Vårt förslag
behandlades på kommunfullmäktige i november 2016, den styrande
majoriteten (S-V-C) ville då avslå min motion.
Frågan om kostnaderna för att dela ut till riskgruppen, dvs. de som idag har
hemtjänst eller larm hade man i november 2016 inte utrett alls. Jag krävde
därför på fullmäktige att denna fråga utreddes först och med stöd av den
samlade oppositionen kunde vi också återremittera ärendet. I debatten kallades
mitt förslag populistiskt och ett förslag utan konstaterad nytta.
Sedan ärendet återremitterades har ett stort antal kommuner fattat beslut om
att dela ut broddar bl.a. S-styrda Borgholm, Emmaboda och Oskarshamns
kommun men även C-styrda Mönsterås kommun till sina invånare över 65 och
säger sig vara nöjda med satsningen.
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Ärendet behandlades i omsorgsnämnden i april, där min motion ansågs
besvarad. Efter april 2017 stannade min motion upp.
I höstas lyfte jag frågan på arbetsutskottet den 31 oktober, där jag begärde att
broddar skulle finansieras ur resultatet 2017 tillsammans med bland annat
landsbygdspengen och ökade investeringsbidrag till föreningar. På
kommunstyrelsen den 7 november skulle jag på nytt göra samma begäran men
möttes av nya besked. Muntligt besked lämnades om att omsorgsnämnden
kommer att köpa in 2000 par broddar och dela ut till riskgruppen. Detta
stadfästes senare i omsorgsnämndens internbudget för 2018, nu som del i ett
paket för att attrahera fler äldre till våra träffpunkter.
Nu i den formella hanteringen av min motion anses denna besvarad.
Jag är mycket glad för att äldre nu kommer att kunna uppsöka sin närmsta
träffpunkt och där få gratis broddar, helt i enlighet med motionens intentioner.
Mer än 2 år efter det att min motion lämnades in. Det är också mycket
välkommet att majoriteten vill öka äldres rörelsefrihet och på ett proaktivt sätt
vill förebygga mänskligt lidande och de kostnader som uppstår vid t.ex. ett
lårbensbrott.”
Ärende 13, Motion från Björn Brändewall (L), Måns Linge (M) och
Christopher Dywik (KD): En bättre skola genom aktivt skolval och
gemensamt kösystem
Christina Fosnes (M) och Carl-Henrik Sölvinger (L) reserverade sig skriftligen i
arbetsutskottet den 23 januari 2018.
”Vi välkomnar att man kommer att se över att den information som ges via
Skolmottagningsenheten om rätten att välja skola också ges på andra språk. Vi
välkomnar också en översyn av den information som finns på kommunens
hemsida om hur man väljer skola och att föräldrar kommer att ges information
om detta när barnet ska börja i förskoleklass.
Vi tror att ett förberedande arbete med att införa aktivt skolval skulle kunna
påbörjas i avvaktan på statliga direktiv. Det fungerar bevisligen redan i flera
kommuner. Ett aktivt skolval definieras av Skolkommissionen (SOU 2017:35)
som att ’alla vårdnadshavare förutsätts välja skola’ – varken mer eller mindre.
Kalmar kommun skulle kunna kommunicera detta utan att för den skull
behöva grotta ner sig i nya urvalskriterier, även om en del kommuner har valt
att gå den vägen. Självklart ska kommunen alltid vara lyhörd för kommuninvånarnas efterfrågan när skolornas kapacitet planeras.
Vi tror också att gemensamt och frivilligt kösystem med fristående aktörer bör
undersökas närmare. Det skulle underlätta för vårdnadshavare att snabbt få se
vilka skolor de har möjlighet att söka till. Det bör ligga i varje fristående aktörs
intresse att finnas med i ett sådant system så att de får mer exponering. Med
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ökad transparens följer även ökad rättssäkerhet; att Kalmar kommun aktivt
skulle säga nej till en sådan möjlighet vore mycket olyckligt.”

