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§ 48 

Ändrad tid för kommunstyrelsens sammanträden 
Överläggning 
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsens sammanträden från och med maj 
startar kl. 8:30. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens sammanträden från och med 
maj startar kl. 8:30. 
 

§ 49 

Redovisning av SCB:s medborgarundersökning 2018 
för Kalmar kommun 
Bakgrund 
Sedan 2005 har Kalmar kommun deltagit i Statistiska centralbyråns (SCB) 
medborgarundersökning. Sammanlagt deltog 111 kommuner 2018. Sedan 
undersökningen genomfördes första gången hösten 2005 har 268 av landets 
kommuner deltagit och 253 av dessa har deltagit mer än en gång. 
 
Undersökningen genomfördes mellan den 23 augusti och den 5 november 
2018. Ett slumpmässigt urval på 1 200 personer i åldrarna 18–84 år tillfrågades 
och av dessa besvarade 43 procent enkäten. 

Överläggning 
Cecilia Ahlgren, kommunledningskontoret, redovisar Kalmar kommuns 
resultat från SCB:s medborgarundersökning. 

Beslut 
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
 

§ 50 

Redovisning av Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 
2018 
Bakgrund 
Kalmar kommun deltar sedan 2010 i Sveriges Kommuner och Landstings 
(SKL) arbete med Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). KKiK är ett 
nationellt projekt som pågått sedan 2006 och i dagsläget omfattar cirka 260 
kommuner. Dessa utmanar sig själva genom att årligen ta fram och jämföra 
resultat för att utveckla styrningen och kvaliteten på tjänsterna. Från och med 
2018 är KKiK indelade i tre mätområden; Barn och unga, Stöd och omsorg 
samt Samhälle och miljö.  
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Överläggning 
Cecilia Ahlgren, kommunledningskontoret, redovisar Kalmar kommuns 
resultat vid Sveriges Kommuner och Landstings mätning 2018. 

Beslut 
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
 

§ 51 

Information om Kalmar kommuns verksamhets-
ledningssystem 
Överläggning 
Cecilia Ahlgren, kommunledningskontoret, informerar om arbetet med Kalmar 
kommuns verksamhetsledningssystem.  

Beslut 
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
 

§ 52 

Utvärdering av bygdepeng 2018 
Bakgrund 
Hösten 2017 beslutade kommunstyrelsen att överföra fem miljoner kronor 
från 2017 års resultat till en satsning på lokalt ledd utveckling. Satsningen 
kallades för bygdepeng och gick ut på att lokala krafter i en by, ort eller 
stadsdel skulle kunna söka pengar för att genomföra demokratiskt framtagna 
förbättringar eller evenemang i bygden man bor i. Alla byar, orter eller 
stadsdelar har haft möjlighet att ansöka om upp till 300 000 kronor utan krav 
på annan eller egen ekonomisk medfinansiering. 
 
Totalt registrerades 54 ansökningar om bygdepeng från 37 olika föreningar och 
uppgick 6 387 889 kronor. 27 föreningar och 39 ansökningar beviljades 
bygdepeng medan 15 avslogs. Den vanligaste orsaken till avslag var brist på 
förankring i bygden. En annan orsak till avslag var att bygdepengen inte var 
ämnad att gå till drift och underhåll. 

Överläggning 
Jonas Svendsén, kommunledningskontoret, och Hanna Ivarsson, Södermöre 
kommundelsförvaltning, redovisar den utvärdering som gjorts av bygdepeng 
2018. 

Beslut 
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
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§ 53 

Information om Kalmar kommuns personalöversikt 
2018 
Bakgrund 
Kalmar kommun sammanställer årligen en personalöversikt som en del av 
kommunens redovisning. Personalöversikten är tänkt att ge en aktuell bild och 
jämförelser bakåt i tiden av kommunens personal beträffande omfattning, 
struktur, hälsa och kostnader. 

Överläggning 
Anne Elgmark, kommunledningskontoret, redovisar Kalmar kommuns 
personalöversikt för 2018. 

Beslut 
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
 

§ 54 

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

Beslut 
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av informationerna.  
 

§ 55 

Fastställande av förändring av verksamhetsområde för 
Kalmar Vatten AB:s VA-anläggning i Smedby 
industriområde, södra Ljungbyholm etapp 2 m.fl. 
Dnr KS 2019/0181 

Handlingar 
Kalmar Vatten AB:s skrivelse den 11 februari 2019. 

Bakgrund 
I Lag (2006:412) om allmänna Vattentjänstlagen § 6 är det inte huvudmannen 
för vatten och avlopp som fastställer verksamhetsområdet för vatten, avlopp 
och dagvatten. Sådana områden ska fastställas av kommunfullmäktige. 
 
Bolaget har byggt ut eller planerar att bygga ut VA-ledningar till nya och 
befintliga fastigheter vilket medför att verksamhetsområdena ska anpassas. 
Exploatering i Smedby industriområde och södra Ljungbyholm etapp 2.  
VA-utbyggnad Vadstena enligt VA-planen kommer också att utföras. Enstaka 
fastigheter i omedelbar närhet av verksamhetsområde har anslutits samt 
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verksamhetsområde för dagvatten ska utökas i Johannesborg i samband med 
VA-förnyelse. 

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. 
 

§ 56 
Detaljplan för del av fastigheten Sandås 2:7 m.fl., 
Tegelviken  
Dnr KS 2019/0241 

Handlingar 
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 21 februari 2019, § 31. 
 
Samhällsbyggnadskontorets skrivelse den 21 februari 2019. 
 
Granskningsutlåtande den 21 februari 2019. 
 
Samrådsredogörelse den 21 november 2018. 
 
Planbeskrivning rev. den 21 februari 2019. 
 
Plankarta. 

Bakgrund 
Avsikten med detaljplanen är att skapa förutsättningar att förtäta bebyggelsen 
längs Stensbergsvägens norra del med bostäder och med möjlighet till 
centrumverksamheter på ett sätt som passar in i omgivningen. Bebyggelsen 
syftar till att ge ett stadsmässigt intryck genom att vara placerad nära 
Stensbergsvägen och möjlighet finns för centrumverksamheter i bottenplan. 

Överläggning 
Birgit Endom, samhällsbyggnadskontoret, redovisar detaljplanen för del av 
fastigheten Sandås 2:7 m.fl. 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige antar detaljplan för del av fastigheten Sandås 2:7 m.fl., 
Tegelviken. 

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Lisa Jalmander (M) i handläggningen av detta 
ärende.  
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§ 57 
Överenskommelse mellan Trafikverket Region Syd och 
Kalmar kommun avseende gemensamt arbets- och 
förhållningssätt  
Dnr KS 2019/0137 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 5 februari 2019. 
 
Förslag till överenskommelse. 

Bakgrund 
Kalmar kommun och Trafikverket Region Syd har sedan 2010 en överens-
kommelse avseende gemensamt arbets- och förhållningssätt. Överens-
kommelsen syftar till att underlätta samverkan och innefattar samordning 
angående statliga och kommunala intressen inom trafik- och infrastruktur-
området.   
 
Ett reviderat förslag till överenskommelse för tiden 2019-2022 har nu 
gemensamt tagits fram av Trafikverket Region Syd och Kalmar kommun. 
 
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunstyrelsen godkänner förslag till 
överenskommelse.  

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. 
 

§ 58 
Implementering av barnkonventionen i Kalmar 
kommuns verksamheter 
Dnr KS 2018/0986 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 29 januari 2019. 
 
Förutsättningar och konsekvenser för implementering av barnkonventionen – 
implementeringsplan och ekonomisk konsekvensbeskrivning. 

Bakgrund 
Riksdagen har beslutat att inkorporera FN:s konvention om barnets rättigheter 
(barnkonventionen) i svensk lag från och med den 1 januari 2020. Av den 
anledningen fick kommunledningskontoret i uppdrag att utreda förutsättningar 
och konsekvenser för implementering av barnkonventionen i Kalmar 
kommuns verksamheter. I uppdraget ingick även att ta fram en lokal 
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implementeringsplan och en ekonomisk konsekvensbeskrivning av en sådan 
plan. 
 
De åtgärder som föreslås avser fem områden: 

- Styrning och ledning 
- Organisation och samverkan 
- Kommunikation och information  
- Bemötande av barn och rutiner 
- Utbildning och fortbildning 

 
Till varje åtgärd finns uppgifter om tidsplan och vilken enhet eller motsvarande 
som är ansvarig för genomförandet. Vad gäller kostnader förväntas majoriteten 
av förslagen kunna rymmas inom befintlig budget. Utbildningar om barn-
konventionen som kräver extern kompetens föreslås genomföras inom ramen 
för ett Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Rädda Barnens Riksförbund, 
Region Syd.  
 
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunstyrelsen ställer sig bakom den 
föreslagna planen med åtgärder och att kommunledningskontoret får i uppdrag 
att informera samtliga nämnder om implementeringsplanen i samband med 
nämndernas sammanträden. 

Överläggning 
Stina Nordström, kommunledningskontoret, redovisar uppdraget att utreda 
förutsättningar och konsekvenser för implementering av barnkonventionen i 
Kalmar kommuns verksamheter.  

Beslut 
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. 
 

§ 59 

Instruktion för Kalmar kommuns kommundirektör 
Dnr KS 2018/0056 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 31 januari 2019. 
 
Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll den 6 februari 2018, § 35. 
 
Instruktion för kommundirektören (med ändringsmarkeringar). 

Bakgrund 
Enligt 7 kap. kommunallagen ska kommunstyrelsen utse en kommundirektör 
som ska ha den ledande ställningen bland de anställda och vara chef för den 
förvaltning som finns under styrelsen. Vidare ska kommunstyrelsen i en 
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instruktion fastställa hur direktören ska leda förvaltningen under styrelsen. 
Instruktionen ska också fastställa direktörens övriga uppgifter. Med anledning 
av detta fastställde kommunstyrelsen den 6 februari 2018 en instruktion för 
kommundirektören.  
 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap (MSB) har tecknat en överenskommelse om kommunernas 
arbete med krisberedskap för perioden 2019-2022. Det är en justering av ett 
tidigare avtal mellan SKL och MSB som gällde 2014-2018. En av föränd-
ringarna jämfört med den tidigare överenskommelsen är att kommun-
direktörens roll i den kommunala krisberedskapen lyfts fram. Kommun-
direktörens instruktion kompletteras därför med även denna roll.  
 
Samtidigt läggs instruktionen in i kommunens verksamhetshandbok. 
 
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunstyrelsen godkänner föreslagna 
ändringar och komplettering av kommundirektörens instruktion.  

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner föreslagna ändringar i kommundirektörens 
instruktion och kompletteringen med ansvaret vid kris eller svår påfrestning. 
 

§ 60 

Revidering av Rätt att underteckna vissa handlingar – 
firmatecknare 2019 
Dnr KS 2019/0020 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 25 februari 2019. 
 
Rätt att underteckna vissa handlingar – firmatecknare. 

Bakgrund 
Enligt revisionsrapport från EY behöver tillvägagångssättet för att skicka 
utbetalningsfiler och hantera andra tjänster i internetbanken förändras. Dessa 
moment ska hanteras av två i förening. 
 
Ändringen medför att tjänstepersoner från socialförvaltningen behöver läggas 
till i förteckningen över firmatecknare för 2019, för att utbetalningar från 
socialförvaltningens system ska kunna utföras enligt nya rutiner. 

Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer kommunledningskontorets förslag till revidering 
av firmatecknare för 2019. 
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§ 61 

Revidering av reglemente för Kalmar kommuns 
tillgänglighetsråd 
Dnr KS 2018/0896 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 29 januari 2019. 
 
Reglemente.  

Bakgrund 
Reglementet för Kalmar kommuns tillgänglighetsråd är i behov av revidering. 
Senaste ändringen gjordes i mars 2015. Rådet bör på ett tydligare sätt vara 
remissinstans vid frågor som berör och även delta i olika kommunala 
arbetsgrupper för att bevaka och föra in tillgänglighetsperspektivet.  
 
I samband med att en ny nationell inriktning på funktionshinderpolitiken har 
beslutats av Riksdagen bör även tillgänglighetsrådets arbete utgå från denna 
inriktning. 
 
Både antalet deltagare från Kalmar kommuns nämnder och från funktions-
hinderorganisationerna är utökat. Önskvärt är att organisationernas 
representanter företräder så många olika funktionsnedsättningar som möjligt. 
Arvoden hanteras av respektive part. 
 
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunstyrelsen godkänner förslag till 
reglemente för tillgänglighetsrådet.  

Överläggning 
Under överläggningen föreslår Johan Persson (S) att kommunstyrelsen väljer 
Dzenita Abaza (S) och Carl-Henrik Sölvinger (L) till ledamöter och Liselotte 
Ross (V) och Christina Fosnes (M) till ersättare i Kalmar kommuns 
tillgänglighetsråd.  
 
Efter att överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen i enlighet med 
Johan Perssons förslag. 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets förslag till revidering 
av reglemente för Kalmar kommuns tillgänglighetsråd.  
 
Kommunstyrelsen väljer Dzenita Abaza (S) och Carl-Henrik Sölvinger (L) till 
ledamöter och Liselotte Ross (V) och Christina Fosnes (M) till ersättare i 
Kalmar kommuns tillgänglighetsråd.  
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§ 62 

Revidering av reglemente för Kalmar kommuns 
pensionärsråd 
Dnr KS 2019/0112 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 12 februari 2019. 
 
Reglemente.  

Bakgrund 
Mot bakgrund av ny mandatperiod ska aktuellt reglemente för kommunala 
pensionärsrådet revideras. Nu gällande reglemente antogs av kommunstyrelsen 
den 5 februari 2007. 
 
Förslaget innebär en anpassning till den norm som gällt inom pensionärsrådet, 
som inneburit att kommunens representant med ansvar för äldrefrågor 
innehaft ordförandeposten. Förslaget syftar också till att seniorperspektivet 
lyfts och tydliggörs i alla relevanta processer och beslut i Kalmar kommun. 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar reviderat reglemente för Kalmar kommuns 
pensionärsråd. 
 

§ 63 

Reglemente för Kalmar kommuns integrationsråd 
Dnr KS 2019/0132 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 4 februari 2019. 
 
Reglemente. 

Bakgrund 
Kalmar kommun inrättade 2015 ett integrationsråd som ett forum där olika 
aktörer möts i en gemensam mötesplats, ett integrationsråd, för att öka 
förutsättningar och möjligheter för integration och samordning av insatser. 
 
Syfte med rådet är att öka dialogen och för att förenkla och förkorta vägen till 
aktiviteter, insatser och samverka med varandra inom integrationen. Rådet har 
haft stor genomslagskraft och är i behov av att formaliseras varför ett 
reglemente har arbetats fram. 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar förslag till reglemente för Kalmar kommuns 
integrationsråd. 
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§ 64 

Reglemente för Kalmar kommuns lokala 
brottsförebyggande råd 
Dnr KS 2019/0113 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 12 februari 2019. 
 
Reglemente. 

Bakgrund 
Kalmar kommun har sedan 2013 ett brottsförebyggande råd med syfte att 
bidra till minskad brottslighet och ökad trygghet. I kommunfullmäktiges beslut 
från den 28 januari 2013 fastställdes att ordförandeposten och den som leder 
arbetet är kommunalråd med ansvar för social hållbarhet och till vice 
ordförande utses oppositionens motsvarighet. Vidare fastställdes i beslutet 
vilka förtroendevalda och funktioner som skulle ingå i rådet, samt att social-
förvaltningen skulle svara för rådets kanslifunktion. 
 
Kalmar kommun och lokalpolisområde Kalmar upprättade 2016 ett nytt sam-
verkansavtal där parterna kom överens om att ta fram gemensamma 
medborgarlöften. Medborgarlöftena fokuserar på den lokala lägesbilden, 
beskriver vad polis, kommun och andra aktörer lovar att åstadkomma 
tillsammans med tidssatta och konkreta aktiviteter. Arbetet med medborgar-
löften innebär en utveckling och förstärkning av det lokala brottsförebyggande 
arbetet, men kräver också en tydligare samordning. I samverkansavtalet kom 
parterna överens om att lokala brottsförebyggande rådet ska användas som 
samverkansforum för dessa frågor, vilket innebär att rådet behöver utvecklas 
och utvidgas. 
 
Förslag till reglemente har förankrats i de verksamheter som berörs av arbetet, 
lokalpolisområde Kalmar samt andra externa aktörer, som samtliga ställt sig 
positiva till förslaget.  

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. 
 

§ 65 

Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) om att 
samlokalisera mer 
Dnr KS 2018/1145 
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Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 11 februari 2019. 
 
Motion.  

Bakgrund 
Carl-Henrik Sölvinger (L) föreslår i en motion att berörda nämnder och bolag 
ges i uppdrag att utreda om verksamheter som är finansierade av flera 
kommuner skulle kunna samlokaliseras för ett effektivare resursutnyttjande och 
bättre samordning. Ett annat skäl som anges är att samlade verksamheter skulle 
göra det naturligare för medborgare att hitta till dem.  
 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande över motionen 
och konstaterar, efter undersökning av intresset, att det sammantaget talar för 
att det saknas tillräckliga skäl för att gå vidare med en utredning om 
samlokalisering av föreslagna verksamheter.  
 
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunledningskontorets yttrande ska 
utgöra svar på motionen om att samlokalisera mer.  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets yttrande ska 
utgöra svar på Carl-Henrik Sölvingers (L) motion om att samlokalisera mer.  
 
Motionen ska härmed anses vara besvarad. 

Protokollsanteckning 
Carl-Henrik Sölvinger (L) redovisar en protokollsanteckning enligt följande: 
”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 verksam-
heterna 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.  
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Intentionen var vidare att finna lösningar för att gemensamma medel skulle 
räcka längre och gå till ändamålet snarare än lokaler.” 
 

§ 66 

Medborgarförslag om förutsättningarna för att öka den 
digitala delaktigheten bland seniorer i Kalmar kommun 
Dnr KS 2018/0957 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 4 februari 2019. 
 
Medborgarförslag.  

Bakgrund 
I ett medborgarförslag föreslås att kommunen undersöker förutsättningarna 
för att öka den digitala delaktigheten bland seniorer i Kalmar kommun, bland 
annat genom ett samarbete mellan bibliotek, äldreomsorg och kommunens 
träffpunkter.  
 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande över med-
borgarförslaget. Av yttrandet framgår bland annat följande: 
Som ett led i arbetet pågår ett antal aktiviteter, t.ex. planering av projektet ”Mer 
digital”, och olika insatser på träffpunkter och bibliotek. Insatsen ”Mer digital” 
är ett grundläggande utbildningsinitiativ som vänder sig till invånare 65 år och 
äldre i syfte att minska det digitala utanförskapet.  Projektet innehåller 
workshops med grundläggande IT-utbildning i syfte att sänka tröskeln för att 
testa digitala lösningar och öka användningen av kommunens e-tjänster för 
samhällsnytta och medborgarnytta. Projektet kommer att genomföras i maj 
med totalt åtta workshops förlagda till Ljungbyholm, Rockneby och centrala 
Kalmar. 
 
Under vårvintern 2019 kommer digitaliseringsledare i berörda verksamheter 
tillsammans med kommunens centrala funktioner för digitalisering och 
folkhälsa att bjuda in företrädare för seniororganisationerna för att tillsammans 
skapa en bred bild av de utmaningar och möjligheter som finns i Kalmar och 
utifrån den komma fram till en gemensam färdväg framåt för att öka äldres 
förutsättningar för digital delaktighet.  
 
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunledningskontorets yttrande ska 
utgöra svar på medborgarförslaget.  

Överläggning 
Under överläggningen presenterar förslagsställaren sitt medborgarförslag.  

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.  
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Medborgarförslaget ska härmed anses vara besvarat. 
 

§ 67 
Yttrande över betänkandet Framtidens specialist-
sjuksköterska – ny roll, nya möjligheter (SOU 2018:77) 
Dnr KS 2018/1260 

Handlingar 
Omsorgsnämndens protokollsutdrag den 30 januari 2019, § 6. 
 
Omsorgsförvaltningens skrivelse den 14 januari 2019. 
 
Remiss. 

Bakgrund 
Kalmar kommun har fått möjlighet att yttra sig över betänkandet Framtidens 
specialistsjuksköterska – ny roll, nya möjligheter. En särskild utredare utsågs 
2017 med uppdrag att se över specialistsjuksköterskeutbildningen i syfte att 
den framtida utbildningen ska möta hälso- och sjukvårdens förändrade behov 
och ge studenterna den kunskap och förmåga som krävs för att självständigt 
arbeta som specialistsjuksköterska. 
 
Utredningen skulle även analysera vårdens tillgång på och behov av specialist-
sjuksköterskor och föreslå åtgärder för att öka specialistsjuksköterskeyrkets 
attraktivitet.  
 
Omsorgsnämnden har yttrat sig över betänkandet.  

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). 
 

§ 68 
Yttrande över promemorian En anpassning av 
bestämmelser om kontroll i livsmedelskedjan till EU:s 
nya kontrollförordning 
Dnr KS 2018/1252 

Handlingar 
Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag den 21 februari 2019, § 37. 
 
Samhällsbyggnadskontorets skrivelse den 31 januari 2019. 
 
Remiss. 
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Bakgrund 
Kalmar kommun har fått möjlighet att yttra sig promemorian En anpassning 
av bestämmelser om kontroll i livsmedelskedjan till EU:s nya kontroll-
förordning. Promemorian beskriver hur den nya kontrollförordningen bör 
anpassas till svensk lagstiftning då det tillkommit fler områden där 
kontrollförordningen ska tillämpas.  
 
Den nya kontrollförordningen utökas med lagstiftningen rörande genetiskt 
modifierade organismer, animaliska biprodukter, skyddsåtgärder mot 
växtskadegörare, användande av växtskyddsmedel, ekologiska produkter samt 
skyddande geografiska beteckningar och garanterade traditionella specialiteter. 
Vissa delar skiljer sig inte mycket från den nuvarande kontrollförordningen och 
det är endast vissa förändringar som kommer att beröra kommunens offentliga 
livsmedelskontroll. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig över promemorian.  

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 

KS 2018/1151 
 

-  Beslut om gästfrihet vid utbudsdag för professionell scenkonst 
KS 2018/1154 
 

-  Beslut om gästfrihet vid Kalmar Hästsportklubbs hopptävling med kval till 
Göteborgs Horseshow 
KS 2019/0108 
 

-  Sammanställning av delegationsbeslut inom kommunledningskontorets 
projekt- och exploateringsenhet – januari 
KS 2019/0027 
 

-  Anställningar på delegation november-december 2018 
KS 2018/0159 
 

-  Brandkårens tillsyn av skydd och tillstånd januari 2019 
KS 2019/0023 
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Anmälningsärenden 
 
-  Arbetsutskottets protokoll den 29 januari, 12 februari och  

19 februari 2019  
KS 2018/1089 
 

-  Planutskottets protokoll den 12 februari 2019  
KS 2018/1084 

   
 



 

 
 

 

 

 
Socialförvaltningen Verksamhetschef och handläggar    

ök    
Tel 0480-45 00 00 vx │Kristina.Appert@kalmar.se  

   

    TJÄNSTESKRIVELSE 
Handläggare Datum Ärendebeteckning 

Kristina Appert 2019-02-08 SN 2018/0289.11.01 
Tel 0480-50950 

 
 
 
Socialnämnden 

 
 
 

Ej verkställda beslut kvartal 4 2018 

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar att godkänna informationen avseende ej verkställda 
beslut för 4:e kvartalet och överlämna denna till kommunfullmäktige. Samman-
ställningen skickas även till kommunrevisorerna. 

Bakgrund 

Socialnämnden ska kvartalsvis redovisa ej verkställda beslut till Inspektionen 
för vård och omsorg, IVO. Besluten ska även redovisas till kommunens reviso-
rer samt rapporteras till kommunfullmäktige. Detta enl. 28 § f-h, lag om stöd 
och service till vissa funktionshindrade, LSS samt 16 kap 6 § f-h, socialtjänstla-
gen, SoL. De beslut som inte har verkställts inom tre månader från datum då 
beslut togs samt avbrott i verkställigheten som har varat mer än tre månader 
ska rapporteras.  
 
I bifogad fil finns redovisning av de beslut som rapporterats till IVO för 4:e 
kvartalet 2018. Redovisningen avser ärenden som tidigare rapporterats med 
datum för när de verkställts, ärenden som kvarstår som ej verkställda samt 
ärenden som tillkommit under senaste kvartalet. 
 
 
 
 
Maria Minich-Karlsson Cecilia Frid 
Verksamhetsutvecklare Socialchef 
 
 
 
Bilaga: 
Statistikrapport ej verkställda beslut kvartal 4 2018. 
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UTDRAG 
 

Sammanträdesdatum 

2019-01-31 

 

Kultur- och fritidsnämnden 
 
 

 

 
Anslaget på kommunens anslagstavla den 8 februari 2019. 
 

Beslutsärenden 

§ 9 

Svar på medborgarförslag om ny cykelpark på Lindö 

Dnr KFN 2018/0239 

Handlingar 

Förvaltningschef Lolita Perssons och friluftsutvecklare Eva-Lena Larsdotters 
skrivelse 14 januari 2019, samt inskickat medborgarförslag. 

Bakgrund 

Vad roligt att ni är ett gäng kompisar som fastnat för att cykla i naturen! Tack 
för ert medborgarförslag om att bygga en cykelpark, men just området vid 
Lindö bedömer kommunen i nuläget inte vara lämpligt för att anlägga en 
cykelpark, typ terrängbana i. Däremot finns aktuella planer på att anlägga en 
terrängbana för cykel i Snurrom i anslutning till Värsnäs golfbana.  
 
Friluftsfrämjandet har tagit initiativ till att anlägga en cykelbana i 
Värsnäsområdet och kommunen har tillsammans med föreningen hittat ett 
lämpligt skogsområde där stigar kan anläggas för terrängcykling, ungefär som 
på bilderna i medborgarförslaget. Arbetet planeras komma igång våren 2019.  
 
Området i Snurrom nås via cykelvägar från alla delar i stan och kommer vara 
allmänt tillgängligt för alla som vill cykla i terräng. Man måste inte vara med i 
någon förening eller cykla på särskilda tider.  
 
Intresset från er att hjälpa till att bygga en cykelbana kan komma till glädje för 
de ideella krafter som kommer arbeta med detta från Friluftsfrämjandet. 
Kommunen kommer att bistå med jordmassor från närområdets byggprojekt 
och kommer ansvara för skyltning till terrängcykelområdet men det är 
föreningen som ska anlägga stigarna. Kommunen kan förmedla kontakten 
mellan Friluftsfrämjandet och ert kompisgäng så ni kan vara med i planering 
och byggandet av banan om ni vill. 
 

Tilläggsyrkande 

Niklas Hellström (C) yrkar på följande tillägg:  
”Vi ger presidiet i uppdrag att med andra förvaltningar se vilka möjligheter det 
finns att iordningställa en centralt belägen mindre plats där unga kan cykla som 
beskrivet i medborgarförslaget”. 



2 (2) 

Kultur- och fritidsnämnden UTDRAG 

  Sammanträdesdatum 
   2019-01-31 

 

 

 
Micael Foghagen (SD) yrkar bifall till Niklas Hellströms tilläggsförslag.  

Överläggning 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut dels förvaltningens 
förslag och dels ett tilläggsyrkande från Niklas Hellström. 
 

Omröstning 

Ordförande frågar om nämnden kan bifalla förvaltningens förslag och finner 
att nämnden bifaller förvaltningens förslag. Ordförande frågar om nämnden 
kan bifalla Niklas Hellströms tilläggsförslag och finner att nämnden bifaller 
tilläggsyrkandet. 

Beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget att bygga en 
cykelpark på Lindö med hänvisning till pågående planering av terrängcykelbana 
i Snurrom. Nämnden ger presidiet i uppdrag att med andra förvaltningar se 
vilka möjligheter det finns att iordningställa en centralt belägen mindre plats 
där unga kan cykla som beskrivet i medborgarförslaget. 
 
 
 

Sekreterare 

Pia Axeheim 
 
 

Justeras 

 
Marianne Dahlberg John Wahlgren 
ordförande  
 



 

 
 

 

 

 
Kultur- och fritidsförvaltningen    

Adress Box 610  , 391 26 Kalmar   │ Besök Tullslätten 4    
Tel 0480-45 00 00 vx │eva-lena.larsdotter@kalmar.se  

KF 

    TJÄNSTESKRIVELSE 
Handläggare Datum Ärendebeteckning 

Eva-Lena Larsdotter 2019-01-14 KFN 2018/0239 
45 06 11 

 
 
Kultur- och fritidsnämnden 

Svar på medborgarförslag om ny cykelpark på 
Lindö 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget att bygga en 
cykelpark på Lindö med hänvisning till pågående planering av terrängcykelbana 
i Snurrom. 

Bakgrund 

Vad roligt att ni är ett gäng kompisar som fastnat för att cykla i naturen! Tack 
för ert medborgarförslag om att bygga en cykelpark, men just området vid 
Lindö bedömer kommunen i nuläget inte vara lämpligt för att anlägga en cy-
kelpark, typ terrängbana i. Däremot finns aktuella planer på att anlägga en ter-
rängbana för cykel i Snurrom i anslutning till Värsnäs golfbana.  
 
Friluftsfrämjandet har tagit initiativ till att anlägga en cykelbana i Värsnäsområ-
det och kommunen har tillsammans med föreningen hittat ett lämpligt skogs-
område där stigar kan anläggas för terrängcykling, ungefär som på bilderna i 
medborgarförslaget. Arbetet planeras komma igång våren 2019.  
 
Området i Snurrom nås via cykelvägar från alla delar i stan och kommer vara 
allmänt tillgängligt för alla som vill cykla i terräng. Man måste inte vara med i 
någon förening eller cykla på särskilda tider.  
 
Intresset från er att hjälpa till att bygga en cykelbana kan komma till glädje för 
de ideella krafter som kommer arbeta med detta från Friluftsfrämjandet. 
Kommunen kommer att bistå med jordmassor från närområdets byggprojekt 
och kommer ansvara för skyltning till terrängcykelområdet men det är före-
ningen som ska anlägga stigarna. Kommunen kan förmedla kontakten mellan 
Friluftsfrämjandet och ert kompisgäng så ni kan vara med i planering och byg-
gandet av banan om ni vill. 
 
 
 
Lolita Persson Eva-Lena Larsdotter 
förvaltningschef friluftsutvecklare 
 
Bilagor: Medborgarförslag om ny cykelpark på Lindö 







































Motion om insynsplats i kommunens utskott.

Kalmar har genom åren omorganiserat sin politiska organisation i  strävan att bli mer 
effektiv  när det gäller kostnader, resurser och samordning. Så långt allt väl men i 
kölvattnet har utskotten blivit fler och där är inte alla folkvalda partier i fullmäktige 
representerade. Dessa utskottssammanträden protokollförs givetvis men som regel består 
dessa av att överläggning har skett, ärendet har föredragits av NN och beslut X fattats.

Var och en förstår att närvarande som fått ta del av föredragning och varit delaktig i 
överläggning och lyssnat på argumentationerna har en mycket bredare kunskap i ärenden 
än de som inte har varit det.

Dessbättre finns det en mycket enkel lösning på problemet med snedfördelad kunskap 
nämligen införa närvarorätt/insynsplats. Kommunallagen ( 2017:725) som behandlar 
närvarorätt i 4 kap. 28§ reglerar inte insynsplats i utskott men sakkunniga jurister, både i 
Kalmar kommun och på SKL menar att det är helt upp till politiken och ytterst fullmäktige 
som äger frågan. Om den politiska viljan finns så går det utmärkt att införa. 

Majoriteten skriver i sin avsiktsförklaring i senaste Verksamhet med budget 2019 under 
Demokrati och kommunal verksamhet  ”I Kalmar utövas ett öppet och inkluderande 
politiskt ledarskap som välkomnar medborgarnas insyn och delaktighet....tillsammans 
arbetar vi för att göra Kalmar ännu bättre. I alla beslut och vägval. Varje dag.”

Kalmar har en bra demokratisk politisk organisation men den kan bli bättre. Låt oss därför 
ta ovanstående avsiktsförklaring på orden.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi: 

Att kommunfullmäktige beslutar att samtliga partier i fullmäktige som inte har 
ordinarie eller ersättarplats i kommunens utskott  skall ha rätt till en 
oarvoderad insynsplats i dessa.

Micael Foghagen Vice Gruppledare
Sverigedemokraterna Kalmar

Kalmar 11 februari 2019
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