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Tid
Tisdagen den 5 mars 2019 kl. 8:00
Plats
Sammanträdesrum Magistern
Enligt uppdrag

Anette Mellström

Föredragningslista
Val av protokollsjusterare
1.

Redovisning av SCB:s medborgarundersökning 2018 för
Kalmar kommun
Föredragande: Cecilia Ahlgren, kommunledningskontoret

2.

Redovisning av Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK)
2018
Föredragande: Cecilia Ahlgren, kommunledningskontoret

3.

Information om Kalmar kommuns verksamhetsledningssystem
Föredragande: Cecilia Ahlgren, kommunledningskontoret

4.

Utvärdering av bygdepeng 2018
Föredragande: Jonas Svendsén, kommunledningskontoret,
och Hanna Ivarsson, Södermöre kommundelsförvaltning

5.

Information om Kalmar kommuns personalöversikt 2018
Föredragande: Anne Elgmark, kommunledningskontoret
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Genomgång av beslutsärenden
_________________
Ajournering för gruppmöten
_________________

7.

Fastställande av förändring av verksamhetsområde för
Kalmar Vattens AB:s VA-anläggning i Smedby
industriområde, södra Ljungbyholm etapp 2 m.fl.
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa utökade
verksamhetsområden för vatten, spillvatten och dagvatten i
enlighet med Kalmar Vatten AB:s förslag.

8.

Detaljplan för del av fastigheten Sandås 2:7 m.fl.,
Tegelviken
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Föredragande: Birgit Endom, samhällsbyggnadskontoret
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige antar detaljplan för del av fastigheten
Sandås 2:7 m.fl., Tegelviken

9.

Överenskommelse mellan Trafikverket Region Syd och
Kalmar kommun avseende gemensamt arbets- och
förhållningssätt
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen godkänner förslag till överenskommelse
mellan Trafikverket Region Syd och Kalmar kommun
avseende gemensamt arbets- och förhållningssätt 2019-2022.
Kommunstyrelsens ordförande Johan Persson och
kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Christina Fosnes får i
uppdrag att underteckna överenskommelsen.

10.

Implementering av barnkonventionen i Kalmar
kommuns verksamheter
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Föredragande: Stina Nordström, kommunledningskontoret
Förslag till beslut:
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Kommunstyrelsen ställer sig bakom den föreslagna planen
med åtgärder i rapporten om implementering av
barnkonventionen i Kalmar kommun.
Kommunledningskontoret får i uppdrag att informera
samtliga nämnder om implementeringsplanen i samband med
nämndernas sammanträden.
11.

Instruktion för Kalmar kommuns kommundirektör
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen godkänner föreslagna ändringar i
kommundirektörens instruktion och kompletteringen med
ansvaret vid kris eller svår påfrestning.

12.

Revidering av Rätt att underteckna vissa handlingar –
firmatecknare 2019
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen fastställer kommunledningskontorets
förslag till revidering av firmatecknare för 2019.

13.

Revidering av reglemente för Kalmar kommuns
tillgänglighetsråd
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets
förslag till revidering av reglemente för Kalmar kommuns
tillgänglighetsråd.

14.

Revidering av reglemente för Kalmar kommuns
pensionärsråd
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen antar reviderat reglemente för Kalmar
kommuns pensionärsråd.

15.

Reglemente för Kalmar kommuns integrationsråd
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
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Kommunstyrelsen antar förslag till reglemente för Kalmar
kommuns integrationsråd.
16.

Reglemente för Kalmar kommuns lokala
brottsförebyggande råd
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen antar förslag till reglemente för Kalmar
kommuns lokala brottsförebyggande råd.
Reglementet ersätter de delar som avser organisation i
kommunfullmäktiges beslut från den 28 januari 2013, § 9,
Inrättande av ett brottsförebyggande råd i Kalmar.

17.

Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) om att
samlokalisera mer
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets
yttrande ska utgöra svar på Carl-Henrik Sölvingers (L)
motion om att samlokalisera mer.
Motionen ska härmed anses vara besvarad.
_______________________
Carl-Henrik Sölvinger (L) redovisade en protokollsanteckning
i arbetsutskottet den 26 februari 2019, se bilaga.

18.

Medborgarförslag om förutsättningarna för att öka den
digitala delaktigheten bland seniorer i Kalmar kommun
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningskontorets
yttrande ska utgöra svar på medborgarförslaget om att
undersöka förutsättningarna för att öka den digitala
delaktigheten bland seniorer i Kalmar kommun.
Medborgarförslaget ska härmed anses vara besvarat.

19.

Yttrande över betänkandet Framtidens specialistsjuksköterska – ny roll, nya möjligheter (SOU 2018:77)
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
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Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen antar omsorgsnämndens yttrande som sitt
och överlämnar det till Utbildningsdepartementet som
Kalmar kommuns svar på betänkandet Framtidens
specialistsjuksköterska – ny roll, nya möjligheter (SOU
2018:77).
_________________
Kenneth Sjöström (S) redovisade en protokollsanteckning i
omsorgsnämnden den 30 januari 2019, se bilaga.
20.

Yttrande över promemorian En anpassning av
bestämmelser om kontroll i livsmedelskedjan till EU:s
nya kontrollförordning
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen antar samhällsbyggnadsnämndens yttrande
som sitt och överlämnar det till Näringsdepartementet som
Kalmar kommuns svar på promemorian En anpassning av
bestämmelser om kontroll i livsmedelskedjan till EU:s nya
kontrollförordning.

Delegationsbeslut
-

Beslut om gästfrihet vid Kalmar Soroptimistklubbs
vänklubbsmöte

-

Beslut om gästfrihet vid utbudsdag för professionell
scenkonst

-

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

-

Sammanställning av delegationsbeslut inom kommunledningskontorets projekt- och exploateringsenhet – januari

-

Anställningar på delegation november-december 2018

-

Brandkårens tillsyn av skydd och tillstånd januari 2019

Anmälningsärenden
-

Arbetsutskottets protokoll den 29 januari, 12 februari och
19 februari 2019

-

Planutskottets protokoll den 12 februari 2019
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Reservationer och protokollsanteckningar
Ärende 17, Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) om att samlokalisera
mer
Carl-Henrik Sölvinger (L) redovisade en protokollsanteckning i arbetsutskottet
den 26 februari 2019.
”Intentionen med min motion var att nyttja ledig kapacitet i KIFAB:s bestånd
med anledning av flytten av Linnéuniversitetet och att samla och tillhandahålla
flexibla och anpassade lokaler för gemensamt finansierade verksamheter som
idag finns spridda i Kalmar. Medborgaren skulle då enklare hitta till dem.
Genom att erbjuda ett koncept av flexibelt ’kontorshotell’ kunde verksamheterna samnyttja ytor typ fikarum, konferensrum, samtalsrum m.m. Det vore
också möjligt att ordna en gemensam reception/mottagning och utbyta tjänster
för bättre tillgänglighet för medborgarna. Som det är ordnat idag måste varje
verksamhet stå för dessa overheadkostnader. En billigare lösning vore att
erbjuda gemensamma lokaler där man tillsammans kunde nyttja vissa
funktioner medan andra fått anpassas till respektive verksamhet. Ev.
sekretessfrågor måste verksamheterna lösa i sina nuvarande lokaler idag och
torde kunna lösas under ett tak.
Min samlade bild av att ha besökt de flesta av dessa verksamheter är att
samtliga har utmaningar med sina lokaler idag och att det finns behov av att
kunna växa, att anpassningar i lokalerna idag driver kostnader och att det är en
utmaning att hålla god tillgänglighet via t ex telefon eller personliga möten
särskilt för de mindre verksamheterna.
Intentionen var vidare att finna lösningar för att gemensamma medel skulle
räcka längre och gå till ändamålet snarare än lokaler.”
Ärende 19, Yttrande över betänkandet Framtidens specialistsjuksköterska – ny roll, nya möjligheter (SOU 2018:77)
Kenneth Sjöström (S) redovisade en protokollsanteckning i omsorgsnämnden
den 30 januari 2019.
”I dag finns det 11 nationellt fastställda specialistutbildningar för
sjuksköterskor som leder till en generell magisterexamen och en yrkesexamina.
Det har under många år rått stor brist på specialistsjuksköterskor i hela landet.
Orsaker till bristen är främst att arbetsgivarna Inte har tydliggjort befattningen
och att lönen inte motsvarar den kunskap och kompetens som utbildningen
medför. Därför var det välkommet med en utredning om framtidens
specialistsjuksköterskor. Mycket av det som sägs i utredningen är bra beskrivet
som exempelvis orsaker till bristen på specialistsjuksköterskor samt förslaget
till en ny specialistsjuksköterska, avancerad klinisk specialistsjuksköterskeexamen på 120 högskolepoäng. Det som är mindre bra är att minska på antalet
nationellt fastställda specialistutbildningar från dagens 11 till att bli enbart fyra.
Alla fyra är dessutom helt inriktade på den akuta vården och högspecialiserad
vård. (Anestesivård, intensivvård, operationsvård och avancerad klinisk vård).

7 (7)

Kommunstyrelsen

KALLELSE/
FÖREDRAGNINGSLISTA

Utredningen beskriver behovet av specialistkompetenser för sjuksköterskor
som riktar sig mot öppna vården men utan att tydligt fastställa mer specificerad
specialistutbildning. Som jag tolkar utredningens förslag blir det upp till varje
lärosäte och arbetsgivare att fastställa behovet av specialistutbildningar
framöver. Vi vet att vårdbehovet av psykisk ohälsa, äldre med multipla
sjukdomar och förebyggande hälsovård är oerhört stort i dag och kommer att
öka i framtiden (i dag utgörs uppemot 70-80% av vårdens samlade
patientunderlag av äldre) Det borde därmed vara självklart att även dessa
specialistutbildningar fastställs på nationell nivå. Risken med att lämna över en
stor del av dagens specialistutbildningar till de enskilda lärosätena och
arbetsgivarna är att vi kommer få olika inriktningar på specialistutbildningarna
och som därmed kan leda till en ojämlik vård. Det gör också att statusen på
specialistutbildningarna bli olika där specialistutbildningar mot den akuta
vården får den högsta statusen.
Många talar i dag om betydelsen av att den nära vården (vård i hemmet) måste
utvecklas och förbättras för klara morgondagens vårdbehov. Utredningens
förslag pekar mot det motsatta med en tydlig prioritet sjukhusvård.”

