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§ 107
Redovisning av uppdrag Stärkt digital kompetens
Bakgrund
Kommundirektören fick i verksamhetsplan med budget 2018 i uppdrag att
stärka den digitala kompetensen i kommunkoncernen.
Överläggning
Niklas Hörling, kommunledningskontoret, redovisar uppdraget om stärkt
digital kompetens.
Beslut
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.

§ 108
Digital strategi för Kalmar kommun
Dnr KS 2018/0942

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 13 november 2018.
Förslag till Digital strategi för Kalmar kommun.
Bakgrund
I Kalmar kommuns verksamhetsplan med budget 2018 anges att kommunen
ska ta fram en strategi för e-förvaltning. Motivet för strategin är att ge vägledning för kommunkoncernen att med hjälp av modern teknik, effektivisera
verksamheten och utveckla en modern e-förvaltning.
Den strategi som nu föreslås tar ett vidare grepp om den framtida utvecklingen
och blir i stället en digital strategi för Kalmar kommun och koncernen.
Syftet med strategin är att vara ett stöd till kommunens nämnder, verksamheter
samt bolag och ge vägledning i att nå kommunens mål med hjälp av digitalisering. Kommunens ambition med strategin är att skapa förutsättningar för
digitalisering, både vad gäller ökad service och tillgänglighet samt i arbetet med
att bygga den hållbara och smarta kommunen. Med individen i centrum vill
kommunen skapa förutsättningar för hållbar digital välfärd.
Överläggning
Niklas Hörling, kommunledningskontoret, redogör för förslag till digital
strategi.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsen beslutar att anta Digital strategi för Kalmar kommun.
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§ 109
Verksamhetsplan med budget 2019 och ekonomisk
planering 2020-2021
Dnr KS 2018/0019

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 20 november 2018.
Verksamhetsplan med budget 2019 och ekonomisk planering 2020-2021.
Bakgrund
Den politiska majoriteten presenterar förslag till verksamhetsplan med budget
för 2019 och ekonomisk planering för 2020-2021.
Resultatet för år 2019 uppgår till 40,4 miljoner kronor, för år 2020 till 14,1
miljoner kronor och för år 2021 till -29,7 miljoner kronor.
Överläggning
Jonas Agerhed, kommunledningskontoret, går igenom majoritetens förslag till
verksamhetsplan med budget 2019 och ekonomisk planering 2020-2021.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige godkänner förslag till verksamhetsplan med budget för
2019 och ekonomisk planering för 2020-2021.
Det innebär att samtliga nämnders begäran om medel inför 2019 är besvarade.
1.

För 2019 anslås till kommunstyrelsen 1,0 mnkr för val till
Europaparlamentet. För detta val ska - liksom vid tidigare val och
folkomröstningar - gälla följande principer för fördelning av kostnader för
lokaler och personal: Valnämnden får disponera de kommunala lokaler
som behövs för valförrättningen och liksom tidigare ska det inte tas ut
någon hyra för dessa lokaler. Däremot ska valnämnden stå för
extrakostnader som drabbar förvaltningarna för i första hand städning och
extratid för vaktmästare och hantverkare. Vidare får valnämnden i samma
utsträckning som tidigare använda personal på kommunens förvaltningar
för planläggning av valen och det ska ske utan kostnad för valnämnden.

2.

Anslag i budgeten för 2019 anvisas direkt till nämnderna som ”totala
nettoanslag” i driftbudgeten. För ombudgeteringar av anslag gäller;
-

Nämnd får inte fatta beslut om ombudgeteringar som medför
väsentliga ändringar av servicenivå, berör frågor av principiell art eller
annars är av särskild vikt. Sådana förslag ska överlämnas till
kommunfullmäktige för beslut. I övriga fall kan nämnd besluta om
ombudgeteringar inom sitt verksamhetsområde.
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3.

-

Kommunstyrelsen får fatta beslut om sådana ombudgeteringar mellan
nämnder som inte medför ändringar av servicenivå, berör frågor av
principiell art eller annars är av särskild vikt.

-

Justering av ramar mellan nämnder, av administrativ karaktär, som inte
får någon nettopåverkan på resultatet eller nämndernas verksamhet får
beslutas av kommundirektören.

Kommunstyrelsen får rätt att, utifrån ändrade förutsättningar, besluta om
ändringar i investeringsbudgeten för planperioden 2019-2021. För beslut
om ändringar gäller;
-

Omdisponeringar får göras mellan åren i planperioden.

-

Den totala investeringsbudgetramen för respektive år inom planperioden får inte överskridas.

-

Omdisponeringar får göras mellan objekt som ingår i underlaget för
planperioden.

-

Helt nya objekt kan växlas mot att ett tidigare beslutat objekt helt eller
delvis tas bort för planperioden.

4.

Kommunstyrelsen får rätt att besluta om senareläggning av planerade
investeringar i budgeten för 2019, om det riskerar att bli avvikelser mot
fastställd budget som begränsar kommunens finansiella handlingsutrymme.

5.

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för
Kalmar Kommunbolag AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta
lånebelopp om 45 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och
kostnader.

6.

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för
Kalmarhem AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
2 118 200 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

7.

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för
KIFAB i Kalmar AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta
lånebelopp om 768 200 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och
kostnader.

8.

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för
HB Telemarkens låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp
om 195 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

9.

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för
Kalmar Vatten AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp
om 500 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
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10. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för
Kalmar Öland Airport AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta
lånebelopp om 36 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och
kostnader.
11. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för
Kalmar Hamn AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp
om 90 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader
12. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2019 har rätt
att nyupplåna, d.v.s. öka kommunens skulder, upp till totalt 1 237 200 000
kronor.
13. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2019 har rätt
att omsätta lån, det vill säga låna upp motsvarande belopp på de lån som
förfaller till betalning under år 2019.
14. Den årliga avgiften för borgensåtagande för lån till helägda företag
fastställs till 0,30 procent av utnyttjad borgen vid det senaste årsskiftet.
15. Kommunfullmäktige beslutar att betala ut 2 732 800 kronor i partistöd år
2019. Av partistödet ska 20 % fördelas som ett grundstöd till varje parti i
fullmäktige och resterande som ett mandatbundet stöd.
16. Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för år 2019 till 21:81 per
skattekrona.
17. Kommunstyrelsen arbetsutskott får därför rätt att göra förändringar i
budgeten med avseende på kompensation till nämnderna för eventuellt
uteblivet riktat statsbidrag för ökad bemanning inom äldreomsorgen.

§ 110
Ägardirektiv 2019 för Kalmar Kommunbolag AB och de
majoritetsägda dotterbolagen
Dnr KS 2018/1082

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 20 november 2018.
Ägardirektör.
Bakgrund
Koncernledningen föreslår att i samband med att kommunfullmäktige
fastställer verksamhetsplan med budget 2019 och ekonomisk planering
2020-2021 även fastställa ägardirektiv för år 2019.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
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Kommunfullmäktige antar förslag till ägardirektiv för Kalmar Kommunbolag
AB och de majoritetsägda dotterbolagen.

§ 111
Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) om drönare i
räddningstjänsten
Dnr KS 2018/0916

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 14 november 2018.
Motion.
Bakgrund
Carl-Henrik Sölvinger (L) föreslår i en motion att räddningstjänsten ges i
uppdrag att utreda hur drönare skulle kunna stärka räddningstjänsten i Kalmar
kommun samt återkomma till kommunstyrelsen med eventuella behov och
kostnader.
Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till yttrande och föreslår att
kommunfullmäktige bifaller motionen.
Överläggning
Under överläggningen föreslår Carl-Henrik Sölvinger (L) att arbetsutskottet ska
besluta i enlighet med kommunledningskontorets förslag.
Efter att överläggningen avslutats beslutar arbetsutskottet i enlighet med
kommunledningskontorets förslag.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige bifaller motionen från Carl-Henrik Sölvinger (L) om
drönare i räddningstjänsten.
Det innebär att en utredning om drönare i Kalmar kommuns räddningstjänst
ska presenteras för kommunstyrelsen under 2019.

§ 112
Övrig information från kommundirektören
Överläggning
Kommundirektör Annette Andersson informerar om sluttäckningen av
kommunens gamla deponi.
Beslut
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.

