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§ 37 

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 
näringslivschefen Thomas Davidsson. 

Beslut 
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut i ärendet. 
 

§ 38 

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. 
 

§ 39 

Förslag till ny organisation inför mandatperioden 2019-
2022 
Dnr KS 2017/0577 

Handlingar 
Politiska majoritetens skrivelse rev. den 27 februari 2018. 
 
Förslag till ny organisation inför mandatperiod 2019-2022 – remiss. 
 
Organisation inför ny mandatperiod 2019 – Remisshandling. 
 
Gemensamma synpunkter (M, L, KD, MP) på förslag till remisshandling. 
 
Synpunkter (SD) på förslag till remisshandling. 
 
Synpunkter (MP) för förslag till remisshandling. 
 
Remissvar från samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Remissvar från kultur- och fritidsnämnden. 
 
Remissvar från socialnämnden. 
 
Remissvar från överförmyndarnämnden. 
 
Remissvar från barn- och ungdomsnämnden. 
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Remissvar från Södermöre kommundelsnämnd 
 
Remissvar från servicenämnden. 
 
Remissvar från serviceförvaltningen. 
 
Yttrande från politiker i servicenämnden (S, C, V). 
 
Yttrande från politiker i servicenämnden (SD). 
 
Yttrande från politiker i servicenämnden (M). 
 
Skrivelse från Vision. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2016 att ge kommunstyrelsen 
i uppdrag att tillsammans med en parlamentariskt tillsatt politisk styrgrupp 
presentera ett förslag till politisk organisation som kan beslutas före valet år 
2018. Kommunstyrelsen fick också i uppdrag att samtidigt presentera ett 
förslag till förvaltningsorganisation som stödjer den nya politiska organisa-
tionen. 
 
Den parlamentariska gruppen har tagit fram förslag till organisation som gått ut 
på remiss till nämnder och kommunala bolag. Det har dessutom inkommit tre 
olika skrivelser med synpunkter på remisshandlingen från företrädarna för M, 
L, KD, MP och SD.  
 
Under remisstiden inkom synpunkter från barn- och ungdomsnämnden, 
kultur- och fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, servicenämnden, 
serviceförvaltningen, Södermöre kommundelsnämnd och Visions kommun-
avdelning för Kalmar. Efter remissomgången har förslaget till ändrad 
organisation omarbetats och resulterat i flera ändringar.  
 
Kostnaderna för förändringar av organisationen som föreslås ska i sin helhet 
beaktas i budget för 2019. 
 
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
majoritetens förslag till ny organisation inför mandatperioden 2019-2022 med 
tillägget att en ny översyn av organisationen ska göras inför mandatperioden 
2023-2026. 

Överläggning 
Kommundirektör Annette Andersson går igenom förslaget. 
 
Under överläggningen redovisas följande förslag: 
 

1. Johan Persson (S) föreslår – med instämmande av Elisabeth 
Gustavsson (S), Bertil Dahl (V) och Ingemar Einarsson (C) – att 
kommunstyrelsen ska tillstyrka arbetsutskottets förslag med de 
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ändringarna att nedanstående punkter kommer att gälla från och med  
1 april 2018: 
- Punkt 4: Kommunstyrelsen tillförs ansvar för att samordna 
kommunens upphandlingar av varor och tjänster från servicenämnden. 
- Punkt 5 b: Kommunstyrelsen ges rätt att utse dataskyddsombud för 
samtliga nämnder. 
 

2. Christina Fosnes (M) föreslår – med instämmande av Carl-Henrik 
Sölvinger (L), Christopher Dywik (KD) och Max Troendlé (MP) – att 
kommunstyrelsen ska tillstyrka arbetsutskottets förslag med följande 
tillägg: 
- Insynsplatser införs för de partier som är invalda i kommun-
fullmäktige men saknar representation i kommunstyrelsens utskott.  
- Södermöre kommundelsnämnd tillförs ansvar och budget för kost-, 
städ- och gata/parkverksamhet inom sitt geografiska område. 
 

3. Carl-Henrik Sölvinger (L) föreslår – med instämmande av Christopher 
Dywik (KD) och Max Troendlé (MP) – att punkt 16 ska ha följande 
lydelse: 
”Det totala beloppet för partistöd skall motsvara antal mandat i 
fullmäktige multiplicerat med 67 procent av det prisbasbelopp enligt 
socialförsäkringsbalken som gällde två år före bidragsåret. Av det totala 
beloppet ska 20 procent fördelas som ett grundstöd till samtliga partier 
i fullmäktige, övrigt partistöd fördelas utifrån antalet mandat i  
fullmäktige.” 
 

4. Thoralf Alfsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska tillstyrka 
Christina Fosnes tilläggsförslag om insynsplatser i kommunstyrelsens 
utskott. 

 
Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden först om kommun-
styrelsen vill tillstyrka arbetsutskottets förslag med undantag av de delar där det 
redovisats motförslag. Han finner att kommunstyrelsen tillstyrker förslaget. 
 
Härefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill tillstyrka eller avstyrka 
Johan Perssons tilläggsförslag. Han finner att de tillstyrks.  
 
Vidare frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill tillstyrka eller avstyrka 
Christina Fosnes tilläggsförslag om insynsplatser i kommunstyrelsens utskott. 
Han finner att det avstyrks. 
 
Därefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill tillstyrka eller avstyrka 
Christina Fosnes tilläggsförslag om utökat ansvarsområde för Södermöre 
kommundelsnämnd. Han finner att det avstyrks.  
 
Avslutningsvis frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill tillstyrka 
arbetsutskottets förslag eller Carl-Henrik Sölvingers ändringsförslag angående 
punkt 16. Han finner att kommunstyrelsen tillstyrker arbetsutskottets förslag.  
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Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige beslutar, med undantag av punkt 4 och 5b, att från och 
med 1 januari 2019: 
 
1. Inrätta en nämnd, Vatten- och miljönämnden, med 9 ledamöter och 4 

ersättare. Kommunledningskontoret ska utgöra förvaltning för nämnden 
som ansvarar för strategiska vatten-, miljö- och klimatfrågor. 
Samhällsbyggnadsnämnden har dock fortsatt ansvar för myndighetsfrågor 
enligt miljöbalken.  

2. Under kommunstyrelsen inrätta ett nytt utskott, utskottet för integration 
och arbetsmarknad.  

3. Kommunstyrelsen tillförs ansvar för IT-verksamheten från 
servicenämnden. 

4. Kommunstyrelsen tillförs ansvar för att samordna kommunens 
upphandlingar av varor och tjänster från servicenämnden. Beslutet gäller 
från 1 april 2018. 

5. Kommunstyrelsen ges rätt att fatta följande beslut som rör andra 
nämnders verksamhet i enlighet med 6 kap 8 § kommunallagen: 
a) Av ekonomiska skäl besluta om stopp för inköp och anställningar. 
b) Besluta om anställning av dataskyddsombud för samtliga nämnder. 
Beslutet gäller från 1 april 2018. 

6. Kommunstyrelsen ges rätt att besluta om strategiska IT-frågor och 
styrande dokument som rör andra nämnders verksamhet. Fokus ska vara 
digitalisering av verksamheten som t.ex. e-tjänster, verksamhetsutveckling 
och säkerhet, men besluten kan även röra övrig IT-verksamhet. 

7. Barn- och ungdomsnämnden och dess förvaltning byter namn till 
utbildningsnämnden respektive utbildningsförvaltningen.  

8. Samhällsbyggnadsnämnden ska säkerställa servicenämndens behov av 
landskapsarkitekt och projektör/ projektledare. 

9. Utomhusvaktmästarorganisationen på idrottsanläggningar överförs från 
servicenämnden till kultur- och fritidsnämnden. 

10. Samtliga nämnder får i uppdrag att se över sina delegationsordningar med 
syfte att ta fram förslag för att öka det politiska inslaget i beslutsprocessen. 
Förslaget ska överlämnas till tillträdande nämnd som beslutar för 
mandatperioden 2019-2022. Kommunledningskontoret får i uppdrag att 
samordna arbetet.  

11. Arvodet för ordförande och vice ordförande i Kalmar Hamn AB och 
Kalmar Science Park AB ska ha lika ersättning som övriga majoritetsägda 
kommunala bolag enligt arvodesreglerna.  

12. Arvodet för ordförande och vice ordförande i vatten- och miljönämnden 
samt utskottet för arbetsmarknad och integration ska, i likhet med 
planutskottet, ha en ersättningsgrad om 30 procent till ordförande 
respektive 20 procent till vice ordförande.  

13. Förtroendevalda med minst 40 procent arvodering ska få ekonomiska och 
andra förmåner som till stor del svarar mot de löne- och anställnings-
villkor som gäller för övriga anställda i kommunen, enligt 4 kap 18 § 
kommunallagen. Kommunstyrelsen ges rätt att utse ersättare för 
förtroendevald med mer än 40 procent årsarvodering vid längre tids 
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sjukdom, föräldralediget, m.m. Rätten gäller inte förtroendevalds plats i 
kommunfullmäktige som utses av länsstyrelsen.  

14. Näringslivsrådet ska årligen lämna en rapport till kommunstyrelsen och 
minnesanteckningar från mötena publiceras på kalmar.se. Politiskt 
deltagande kommer att finnas från och med mandatperioden 2019-2022. 

15. Kommunen ska under mandatperioden anställa politiska sekreterare 
motsvarande 6,0 tjänster på samma sätt som innevarande mandatperiod. 

16. Det totala beloppet för partistöd skall motsvara antal mandat i fullmäktige 
multiplicerat med 100 procent av det prisbasbelopp enligt social-
försäkringsbalken som gällde två år före bidragsåret. Av det totala 
beloppet ska 20 procent fördelas som ett grundstöd till samtliga partier i 
fullmäktige, övrigt partistöd fördelas utifrån antalet mandat i fullmäktige.  

17. Inte göra någon utredning om att lägga ut hela eller delar av IT-
avdelningens ansvarsområden inom kommunkoncernen på entreprenad.  

18. En ny översyn av organisationen ska göras inför mandatperioden  
2023-2026. 

19. Kommunledningskontoret får i uppdrag att göra nödvändiga förändringar 
i berörda nämnders reglementen samt övriga styrande dokument utifrån 
ovanstående beslut samt förtydliga ansvaret för demokrati- och lands-
bygdsutveckling.  

 
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan beslutar 
kommunstyrelsen för egen del: 
1. Att kommundirektören får i uppdrag att genomföra sammanslagning av 

personal- och arbetsmiljöenheten till en ny HR-enhet.  
2. Att kommundirektören får i uppdrag att vidta de organisatoriska åtgärder 

som krävs med anledning av de nya funktioner och uppgifter som tillförs 
kommunledningskontoret.  

Reservationer 
Ledamöterna från M, L och KD reserverar sig skriftligen mot beslutet: 
”Kalmar kommun har genomfört ett omfattande arbete för att ta fram förslag 
till ny politisk organisation inför mandatperioden 2019-2022. Vi har redan 
tidigt i detta arbete tydligt framhållit våra gemensamma åsikter inom Allians-
partierna – M, L, KD - med stöd från Mp. En del av dessa har tillgodosetts helt 
och andra delvis. Vi har fått gehör för att politiker återigen ska ingå i närings-
livsrådet, att nämndernas delegationsordningar ur ett demokratiperspektiv ska 
ses över och att den nya politiska organisationen ska utvärderas. Vi har delvis 
fått våra synpunkter tillgodosedda gällande integration- och arbetsmarknads-
frågorna och att Vatten- och miljönämnden får ett större ansvarsområde i en 
större nämnd. Processen har skett i goda samtal där vi kunnat presentera våra 
tankar. Vi har dock ett par kvarstående invändningar.  
 
- Vi vill se ett införande av insynsplatser i utskotten för gruppledare. Det är 

enligt oss av största vikt för att kommunen skall vara öppen och 
transparent.  

 
- Vi hade velat att integrations- och arbetsmarknadsfrågorna gavs en större 

politisk tyngd i en egen nämnd snarare än ett utskott under kommun-
styrelsen. Med en nämnd ökar möjligheterna till öppenhet och bred politisk 
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representation, men vi har ställt oss bakom förslag till beslut om Utskott 
som en kompromisslösning att utvärdera under kommande mandatperiod. 

 
- Gällande Södermöre kommundelsnämnd anser vi, enligt vårt tidigare 

förslag, att man bör ge nämnden ordentliga förutsättningar både vad det 
gäller ekonomi och organisation att bedriva och styra sin egen verksamhet. 
Vi behöver därför decentralisera mer för att ge Södermöre kommundels-
nämnd verktygen för utökat självbestämmande. Detta innebär konkret att 
nämnden tillförs ansvar och budget för kost-, städ- och gata- parkverk-
samhet inom sitt geografiska område. Detta är också nämndens vilja idag.” 

 
Ledamöterna från L, KD och MP reserverar sig skriftligen mot beslutet: 
”Vi har motsatt oss en ökning av partistödet om 900 Tkr per år. Detta då vi 
anser att de utökningarna som görs av den politiska organisationen i ärendet är 
tillräckliga. En ny nämnd och ett nytt utskott skapas och arvoden höjs i två 
kommunala bolag. Dessa utökningar kommer att kosta och vi vill inte 
ytterligare bidra till kostnadsökningen för politiken med ett utökat partistöd, 
särskilt med tanke på de tuffa besparingar som gjorts i kommunens 
kärnverksamheter. 
  
Vi stödjer dock tanken på ett ökat grundstöd till partierna. De små partierna 
har idag inte samma möjligheter att bedriva politik och följa den politiska 
dagordningen som de större partierna. Detta är viktigt att utjämna ur 
demokratisynpunkt. Vi stödjer därför tanken på en höjning av grundstödet från 
10 till 20 procent.” 

Protokollsanteckning 
Thoralf Alfsson (SD) redovisar en protokollsanteckning enligt följande: 
”Sverigedemokraterna hade önskat att det nya utskottet under 
kommunstyrelsen för integration och arbetsmarknad istället blivit en nämnd 
för att öka de demokratiska förutsättningarna även för de mindre partierna. 
Följden blir nu att ansvaret i dessa väldigt viktiga frågor koncentreras till ett 
ytterst fåtal personer av kommunstyrelsens ledamöter. 
 
Ett alternativ hade varit att ge alla partier representerade i kommunstyrelsen 
som inte har en ledamot i utskotten istället en insynsplats i utskotten men detta 
förslag avvisas tyvärr av majoriteten. 
 
Det vore dock önskvärt att tillsättningen av ledamöterna i de olika utskotten 
som är underställda kommunstyrelsen sker med ett bredare urval.” 
 

§ 40 

Gemensam överförmyndarnämnd mellan Borgholms 
kommun, Mörbylånga kommun och Kalmar kommun 
Dnr KS 2017/1288 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 22 februari 2018. 
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Avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd. 
 
Reglemente för gemensam överförmyndarnämnd. 
 
Utdrag ur överförmyndarnämndens protokoll den 15 februari 2018, § 11. 

Bakgrund 
Ett förslag om gemensam överförmyndarnämnd har tagits fram i samarbete 
mellan Borgholms, Kalmar och Mörbylånga kommuner. Förutsättningarna för 
en gemensam överförmyndarnämnd är att kommunfullmäktige i respektive 
kommun godkänner förslag till samverkansavtal om gemensam nämnd och 
reglemente för den gemensamma nämnden.  
 
Samverkansavtalet om gemensam överförmyndarnämnd ersätter det tidigare 
samverkansavtalet om gemensam organisation för överförmyndarverksamhet 
mellan parterna. I förslag till reglemente framgår det att nämnden ska bestå av 
sex ledamöter och sex ersättare. Samverkanskommunerna utser vardera två 
ledamöter och två ersättare. Värdkommunen utser ordförande.  
 
Under 2014 genomfördes en utredning kring att införa en gemensam 
organisation för överförmyndarverksamheten i Kalmar, Mörbylånga och 
Borgholms kommun. Kommunfullmäktige i respektive kommun beslutade att 
införa modellen med gemensam tjänstemannaorganisation och egen 
överförmyndare eller överförmyndarnämnd i respektive kommun från och 
med 1 januari 2016. 
 
Verksamheten har sedan samgåendet haft tre huvudmän, överförmyndar-
nämnden i Kalmar kommun, överförmyndaren i Borgholms kommun och 
överförmyndaren i Mörbylånga kommun. Erfarenheterna hittills är att både det 
löpande arbetet och det mer långsiktiga utvecklingsarbetet försvåras med tre 
olika huvudmän. Både kostnader och effektivitet skulle bli bättre i ett 
samarbete med en gemensam nämnd. 
 
Förslaget om gemensam nämnd innebär ingen förändring avseende ekonomi 
och kostnadsfördelning för verksamheten i jämförelse med det befintliga 
samverkansavtalet. För huvudmannaskapet blir det en förändring när en 
nämnd och två överförmyndare blir en gemensam nämnd med den förslagna 
bemanningen, men gällande ersättningarna till nämnden föreslås ingen 
förändring, d.v.s. att respektive kommun fastställer och bekostar ersättningen/ 
arvode till respektive ledamot/ersättare. 
 
Kalmar kommun avser att säga upp befintligt samverkansavtal eftersom en 
gemensam huvudman genom en gemensam nämnd anses som en förutsättning 
för att på ett demokratiskt sätt genomföra den verksamhetsutveckling som 
krävs för att möta de utmaningar som verksamheten står inför. Alternativet till 
en gemensam nämnd för ingående kommuner är att återigen organisera 
verksamheten i den egna kommunen. 
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Den gemensamma nämnden benämns ”Kalmarsunds överförmyndarnämnd” 
och föreslås träda i kraft den 1 januari 2019. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 23 januari 2018 att efter genom-
förda ändringar i § 7 i avtalet och § 17 i reglementet sända förslaget om 
gemensam överförmyndarnämnd på remiss till överförmyndarnämnden i 
Kalmar kommun. Överförmyndarnämnden har i sitt remissvar ställt sig bakom 
förslaget om en gemensam nämnd tillsammans med Borgholms kommun och 
Mörbylånga kommun men föreslagit en annan sammansättning av nämnden. 
 
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunfullmäktige ska godkänna förslag till 
samverkansavtal samt reglemente om gemensam överförmyndarnämnd.  

Överläggning 
Under överläggningen redovisas följande förslag: 
 

1. Johan Persson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska tillstyrka 
arbetsutskottets förslag. 
 

2. Carl-Henrik Sölvinger (L) föreslår att kommunstyrelsen ska tillstyrka 
arbetsutskottets förslag med den ändringen att sista stycket i förslag till 
beslut ska ha följande lydelse: ”Kalmar kommun utser fyra ledamöter 
och fyra ersättare, Borgholm och Mörbylånga kommun utser två 
ledamöter och två ersättare. Värdkommun är Kalmar som utser 
ordförande.” 

 
Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill 
tillstyrka arbetsutskottets förslag eller Carl-Henrik Sölvingers förslag. Han 
finner att kommunstyrelsen tillstyrker arbetsutskottets förslag. 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till samverkansavtal om gemensam 
överförmyndarnämnd samt reglemente för gemensam överförmyndarnämnd i 
Borgholms kommun, Kalmar kommun och Mörbylånga kommun och att den 
gemensamma nämnden träder i kraft den 1 januari 2019. 
 
Respektive kommun utser två ledamöter och två ersättare. Värdkommun är 
Kalmar som utser ordförande. 

Reservation 
Carl-Henrik Sölvinger (L) reserverar sig skriftligen mot beslutet: 
”Jag är mycket positiv till en gemensam överförmyndarnämnd. Samarbetet 
kommer skapa en verksamhet med högre kvalité, bättre kompetens som är 
rustad för framtidens utmaningar till nytta för invånarna i samarbets-
kommunerna. 
 
Jag har reserverat mig till förmån för mitt yrkande om att Kalmar kommun 
borde ha 4 ledamöter i vår framtida gemensamma överförmyndarnämnd. Det 
var en tydlig önskan i överförmyndarnämnden i Kalmars remissvar, tagen i 
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politisk enighet och jag håller med. Den gemensamma överförmyndar-
organisationens nettokostnader ska enligt förslaget fördelas mellan sam-
verkanskommunerna efter antalet invånare i respektive kommun. I andra 
politiska samverkansorganisationer såsom regionförbundet, gymnasieförbundet 
och KSRR där kostnadsfördelning sker på samma sätt efter invånarantal, har 
också de större bidragsgivarna en större politisk representation. Jag tycker det 
är rimligt att en gemensam överförmyndarnämnd med kostnadsfördelning 
efter invånarantal också har en representation efter invånarantal. 4 ledamöter 
och 4 ersättare ger också bättre förutsättningar för bred politisk representation, 
öppenhet och transperens.” 
 

§ 41 

Ny grafisk profil för Kalmar kommun 
Dnr KS 2017/0051 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 14 februari 2018. 
 
Förslag till grafisk profil. 

Bakgrund 
Kalmar kommun har sedan juni 2007 en antagen grafisk profil som ger 
riktlinjer för hur kommunens kommunikation ska se ut. Profilen svarar på 
frågorna om vad, när och hur kommunikationen ska ske och se ut. Den 
nuvarande grafiska profilen har setts över och ett nytt förslag till grafisk profil 
har tagits fram.  
 
Kalmar kommun är en stor koncern med många skilda verksamheter. En 
grafisk profil behövs för att alla olika förvaltningar ska kunna visa upp ett 
enhetligt ansikte utåt.  
 
Genom tydlighet och enhetlighet blir det lättare för våra medborgare att 
uppfatta att det är just Kalmar kommun som står som avsändare för 
informationen. Genom ett konsekvent och rätt användande av den grafiska 
profilen bidrar den till att stärka bilden av Kalmar kommun. 
 
All kommunikation ska följa den grafiska profilen och det är kommunikations-
enheten som ska samordna arbetet och ansvara för tillämpningen. Den verkliga 
genomslagskraften får vi först när den tillämpas av alla och att kommunika-
tionen därmed är tydlig, särskiljande och konsekvent. 
 
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunfullmäktige ska fastställa förslag till 
grafisk profil samt ge kommunledningskontoret i uppdrag att registrera Kalmar 
kommuns vapen.  

Överläggning 
Under överläggningen föreslår Christopher Dywik (KD) att kommunstyrelsen 
ska avstyrka förslag till ny grafisk profil för Kalmar kommun. Vidare föreslår 
Christopher Dywik (KD) att kommunstyrelsen tillstyrker arbetsutskottets 
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förslag att kommunledningskontoret får i uppdrag att ansöka och registrera 
Kalmar kommuns vapen i enlighet med Kungörelse (1973:686) om registrering 
av svenska kommunala vapen. 
 
Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill 
tillstyrka arbetsutskottets förslag eller Christopher Dywiks förslag. Han finner 
att kommunstyrelsen tillstyrker arbetsutskottets förslag.  
 
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande omröstnings-
proposition: ”Den som vill tillstyrka arbetsutskottets förslag röstar ja och den 
som vill tillstyrka Christopher Dywiks förslag röstar nej.” Vid omröstningen 
avges 14 ja-röster och 1 nej-röst enligt följande: 
 
Ja-röst: Christina Fosnes (M), Bertil Dahl (V), Dzenita Abaza (S),  
Mattias Adolfson (S), Michael Ländin (S), Roger Holmberg (S), Elisabeth 
Gustavsson (S), Steve Sjögren (S), Ingemar Einarsson (C), Per Dahl (M),  
Carl-Henrik Sölvinger (L), Thoralf Alfsson (SD), Max Troendlé (MP) samt 
Johan Persson (S).  
 
Nej-röst: Christopher Dywik (KD). 
 
Det innebär att kommunstyrelsen tillstyrker arbetsutskottets förslag.  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige fastställer ny grafisk profil för Kalmar kommun. 
 
Kommunfullmäktige ger kommunledningskontoret i uppdrag att ansöka och 
registrera Kalmar kommuns vapen i enlighet med Kungörelse (1973:686) om 
registrering av svenska kommunala vapen. 
 
Kommundirektören medges rätt att göra redaktionella ändringar i den grafiska 
profilen.  

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

§ 42 

Plan för resursbortfall inom samhällsviktig verksamhet 
Dnr KS 2017/0544 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivselse den 5 februari 2018. 
 
Förslag till plan för resursbortfall inom samhällsviktig verksamhet i Kalmar 
kommun. 
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Bakgrund 
Kalmar kommun har sedan tidigare en pandemiplanering som anger 
kapaciteten hos en viss verksamhet vid ett visst mått av personell frånvaro. 
Planen är från 2009 och efterhand som kommunens verksamheter har 
förändrats, både organisatoriskt och i fråga om verksamhet, har planen fått 
felaktigheter som idag inte går att applicera på kommunens verksamhet.  
 
Ett förslag till plan för resursbortfall inom samhällsviktig verksamhet i Kalmar 
kommun har nu tagits fram. Syftet med planen är att den samhällsviktiga 
verksamheten inom Kalmar kommuns geografiska område ska ha förberett 
verksamheten för ett bortfall av resurser i form av personal då kommunen i 
praktiken får svårt att lösa alla förekommande uppgifter. Anledningarna till 
bortfallet kan vara flera, bl.a. väderhändelser, epidemier eller en helt eller delvis 
utslagen infrastruktur.  
 
Representanter för de samhällsviktiga verksamheterna har tillsammans enats 
om en grundstruktur för att hantera ett omfattande resursbortfall. Verksam-
heterna har prioriterat alla förekommande arbetsuppgifter inom sin verk-
samhet.  
 
I den samhällsviktiga verksamheten ingår förvaltningar, kommunala bolag, 
delvis kommunala bolag och förbund. För Kalmarsundsregionens renhållare 
omfattas endast verksamheternas uppgifter inom Kalmar kommun.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 16 maj 2017 att skicka 
förslaget på remiss till berörda instanser. Inga synpunkter har härefter kommit 
in.  
 
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunfullmäktige antar Plan för resurs-
bortfall inom samhällsviktig verksamhet i Kalmar kommun.  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige antar Plan för resursbortfall inom samhällsviktig 
verksamhet i Kalmar kommun.  
 
Pandemiplanering för Kalmar kommun upphör därmed att gälla. 
 
Kommunstyrelsen bemyndigas att vid behov göra revideringar av plan för 
resursbortfall inom samhällsviktig verksamhet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning av kommun-
fullmäktiges beslut ovan, att bemyndiga kommunstyrelsens arbetsutskott att 
behov göra revideringar av plan för resursbortfall inom samhällsviktig 
verksamhet.  
 



 14 (23) 
Kommunstyrelsen 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2018-03-06 

 
§ 43 

Antagande av Sveriges Kommuner och Landstings 
rekommendation för kvalitet i särskilt boende 
Dnr KS 2017/1153 

Handlingar 
Utdrag ur omsorgsnämndens protokoll den 26 oktober 2017, § 76. 
 
Omsorgsförvaltningens skrivelse den 5 oktober 2017. 
 
Sveriges Kommuner och Landstings skrivelse den 20 januari 2017. 

Bakgrund 
För att stärka kvaliteten på omsorgen nattetid på särskilda boenden för äldre 
har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i dialog med kommuner, 
Föreningen Sveriges socialchefer, FAMNA och Vårdföretagarna tagit fram en 
rekommendation. 
 
Bakgrunden är att regeringen våren 2016 avslog Socialstyrelsens förslag till 
bemanningsföreskrifter för särskilt boende för äldre. Socialstyrelsens uppdrag 
med föreskrifterna var att säkerställa en trygg och individanpassad omsorg 
samt försäkra sig om att det på särskilda boenden för äldre skulle finnas 
personal dygnet runt som utan dröjsmål kunde hjälpa de äldre. 
 
I stället för bemanningsföreskrifterna valde regeringen att förtydliga Social-
tjänstförordningen (2001:937, 2 kap 3§). Där framgår det att den enskildes 
behov ska vara styrande och att personal ska finnas tillgänglig dygnet runt. För 
att ytterligare stötta kommunernas arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt 
boende för äldre har SKL tagit fram denna rekommendation där de områden 
anges som kräver ett särskilt fokus i förnyelse- och förbättringsarbetet. 
 
Rekommendationens fyra delar: 

1. Koll på läget: Ledningen behöver i större utsträckning ta reda på hur 
arbetet bedrivs nattetid. 

2. Individens behov: En planering behöver genomföras med den äldre 
och den äldres anhöriga vad gäller omsorgsinsatser och tillsyn även 
nattetid. 

3. Strategi för ny teknik: Kommunen bör ta fram en teknikstrategi som 
omfattar såväl infrastruktur, informationssäkerhet, tillämpning av 
lagstiftning. 

4. Ledarskap: Ledarskapet inom särskilt boende för äldre behöver stärkas 
för att förändringsarbetet med att identifiera och införa nya arbetssätt. 

 
Omsorgsnämnden har föreslagit att kommunfullmäktige antar SKL:s 
rekommendation om kvalitet i särskilt boende. 
 
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunstyrelsen fastställer SKL:s 
rekommendation för kvalitet i särskilt boende samt ger kommundirektören i 
uppdrag att ta fram förslag på teknikstrategi utifrån rekommendationen.  
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Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa Sveriges Kommuner och Landstings 
rekommendation för kvalitet i särskilt boende 
 
Kommundirektören får via kommunens IT-styrgrupp i uppdrag att fram ett 
förslag på teknikstrategi utifrån rekommendationen.  

Protokollsanteckning 
Carl-Henrik Sölvinger (L) redovisar en protokollsanteckning enligt följande: 
 
”Liberalerna har den 17 september 2017 lämnat in en motion om att Kalmar 
skulle ta fram en innovationsstrategi. Denna strategi skulle skapa en 
innovationsstruktur för att nya idéer kring såväl organisation, finansiering och 
ny teknik bättre ska kunna tas tillvara inom hela kommunkoncernen.  
 
Motionen återremitterades av arbetsutskottet 30 jan 2018 för att bättre svara på 
hur kommunen arbetar med dessa frågor idag. Svaret hänvisade bland annat till 
kommunens ’tyck till’ funktion som ett sätt att sprida nya idéer inom 
kommunkoncernen. Det var glädjande att det svaret kunde återremitteras. 
 
I detta ärende ges kommundirektören och IT-styrgruppen i uppdrag att ta fram 
ett förslag på teknikstrategi utifrån SKLs rekommendation. 
 
Enligt rekommendationerna bör strategin utformas genom att ’Kommunen 
bör utarbeta en övergripande strategi som på ett tydligt sätt visar hur 
digitaliseringens möjligheter ska tas tillvara. Strategin behöver exempelvis 
omfatta områden som infrastruktur, informationssäkerhet, juridik, finansiering, 
standardisering och former för samverkan med andra kommuner. Strategin bör 
beslutas av kommunstyrelsen och kan exempelvis innehålla:  
• Politisk viljeinriktning  
• Värdegrunder och förhållningssätt för arbetet  
• Handlingsplan med konkreta åtgärder för att den politiska viljeinriktningen 
ska nås  
• Fastställda mål på olika nivåer och i olika verksamheter i organisationen  
• Hur strategin förhåller sig till alternativa utförare  
• Hur samverkan med andra kommuner, alternativa utförare, leverantörer och 
invånare ska etableras’ 
 
Parallellt med detta har omsorgsnämnden beslutat om att ta fram en e-hälso-
strategi inom sitt verksamhetsområde. 
 
Kommundirektören gavs dessutom följande uppdrag på området i verksam-
hetsplan och budget för 2018 antagen av kommunfullmäktige 27 november 
2017. 

• Stärka den digitala kompetensen i kommunkoncernen.  
• Utarbeta en strategi som vägledning för kommunkoncernen att med 

hjälp av modern teknik, effektivisera verksamheten och utveckla en 
modern e-förvaltning. Syftet med strategin ska bl.a. vara att beskriva en 
gemensam målbild som skapar förutsättningar för kommunkoncernen 
att utarbeta egna planer för införande av e-tjänster. 
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Det finns risk att dessa uppdrag staplas på varandra och att dubbelarbete sker i 
kommunen.  
 
Liberalernas motion har samma intentioner som alla dessa uppdrag men att 
detta ska ske ur ett koncernperspektiv dvs. att även de kommunala bolagen ska 
involveras och att nya idéer ska fångas upp på ett systematiskt sätt i organisa-
tionen. Vi hoppas att ovanstående uppdrag kan tas med i den fortsatta behand-
lingen av vår motion samt att kommundirektörens olika uppdrag inom detta 
område kan tydliggöras.” 
 
 

§ 44 

Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) - Bevara 
vinnarverket i sandskulpturfestivalen 
Dnr KS 2017/1060 

Handlingar 
Utdrag ur kultur- och fritidsnämndens protokoll den 14 december 2017, § 140. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse den 2 november 2017. 
 
Motion. 

Bakgrund 
Carl-Henrik Sölvinger (L) föreslår i en motion att ansvarig(a) förvaltning(ar) 
tillsammans med Destination Kalmar och eventuella sponsorer avsätter medel 
för att gjuta vinnaren i sandskulpturfestivalens bidrag i lämpligt material och att 
detta verk placeras som utsmyckning i staden. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över motionen och föreslår att den 
avslås.  
 
Arbetsutskottet har tillstyrkt kultur- och fritidsnämndens förslag. 

Överläggning 
Under överläggningen redovisas följande förslag: 
 

1. Carl-Henrik Sölvinger (L) föreslår – med instämmande av Christopher 
Dywik (KD) – att kommunstyrelsen ska tillstyrka motionen.  
 

2. Max Troendlé (MP) föreslår att kommunstyrelsen ska avstyrka 
motionen.  

 
Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill 
tillstyrka eller avstyrka motionen. Han finner att kommunstyrelsen avstyrker 
motionen.  
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Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen från Carl-Henrik Sölvinger (L) om att 
bevara vinnarverket i sandskulpturfestivalen. 

Reservation 
Carl-Henrik Sölvinger (L) reserverar sig skriftligen mot beslutet:  
”Kalmar har under sex år arrangerat sandskulpturfestivalen i Kalmar. Arrange-
manget är mycket uppskattat och välbesökt och har utvecklats till att också 
innefatta skapande skola. Festivalen har internationella deltagare och verken är helt 
unika i Sverige. Verken är i sand och är som anges i svaret på min motion som jag 
fullt förstår av naturliga skäl är förgängliga.  
 
Så kommer också de allra flesta av verken vara även enligt mitt förslag. Jag har 
föreslagit att vinnarverket varje år förevigas. Vinnarverk som utses genom 
Kalmarbornas röster och engagemang. Idag står verken några veckor efter 
festivalen. Jag anser att Kalmar kommun säger nej till en möjlighet att skapa något 
unikt i Kalmar, jag anser att festivalen skulle kunna behålla ett intresse under 
större del av året då besökare och invånare kan påminnas om ’förra årets vinnare’ 
och vara stolta över denna unika festival. Äran för vinnaren skulle även bli större 
då verket förevigas.  
 
Ett nytt treårsavtal är på väg att tecknas för sandskulpturfestivalen och mitt 
förslag skulle på denna tid skapa tre fantastiska och helt unika utsmyckningar i 
Kalmar. Den möjligheten missar man nu och jag beklagar detta.” 
 

§ 45 

Motion från Björn Brändewall (L) om att tvätta rent utan 
tvättmedel 
Dnr KS 2017/1273 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 16 februari 2018. 
 
Motion. 
 
Bakgrund 
Björn Brändewall (L) föreslår i en motion att Kalmar kommun verkar för att 
tvätt av textilier i den egna verksamheten sker med avjoniserat vatten samt att  
Kalmar kommun i sina ägardirektiv till Kalmarhem AB uppdrar åt bolaget att 
införa teknik med avjoniserat vatten i sina tvättstugor. 
 
Kommunledningskontoret har i samråd med Kalmarhem AB tagit fram ett 
yttrande över motionen: 
”MKB Fastighets AB i Malmö har under 2016-2017 gjort en testpilot i två 
tvättstugor med avjoniserat vatten. Piloten är först i världen på att testa en ny 
teknik som använder kallt, avjoniserat vatten för att tvätta rent kläder istället 
för varmt vatten med tvättmedel.  
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Avjoniserat vatten kan användas även i annan typ av rengöring. Under 2017 
testade serviceförvaltningen avjoniserat vatten vid städning av Rinkabyholms-
skolan med gott resultat. Tekniken anses dock i dagsläget vara för dyrt för 
fortsatt användning. 
 
Då tekniken som nu testas av MKB Fastighets AB är helt ny och endast testats 
i en pilot så väljer både Kalmar kommun och Kalmarhem AB att avvakta 
större omställningar till dess att tekniken är grundligare undersökt. Kalmar 
kommuns befintliga tvätteriavtal kommer att förnyas under 2019-2020. Tills 
dess kommer upphandlingsenheten bevaka marknaden och avjoniserat vatten 
kan då vara intressant som alternativ. 
 
Kalmarhem AB har följt utvecklingen av avjoniserat vatten med intresse och är 
redan i diskussion med en leverantör om möjlighet finns att testa avjoniserat 
vatten i 1-2 tvättstugor som en pilot, i likhet med de test som MKB Fastighets 
AB gjort. Att införa avjoniserat vatten på samtliga tvättstugor är inte aktuellt 
innan tekniken är ordentligt beprövad.” 
 
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunledningskontorets yttrande ska 
utgöra svar på Björn Brändewalls (L) motion om att tvätta rent utan 
tvättmedel. 

Överläggning 
Under överläggningen föreslår Carl-Henrik Sölvinger (L) att kommunstyrelsen 
ska tillstyrka motionen. 
 
Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill 
tillstyrka arbetsutskottets förslag eller Carl-Henrik Sölvingers förslag. Han 
finner att kommunstyrelsen tillstyrker arbetsutskottets förslag.  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets yttrande ska 
utgöra svar på Björn Brändewalls (L) motion om att tvätta rent utan 
tvättmedel. 
 
Motionen ska härmed anses besvarad.  

Reservation 
Carl-Henrik Sölvinger (L) reserverar sig skriftligen mot beslutet: 
 
”Att tvätta med avjoniserat vatten är bättre för miljön, bättre för brukare, och 
billigare för kommunen på några års sikt. Vad väntar vi på? 
 
De som tvättar slipper köpa in och komma i kontakt med tvättmedel, som ofta 
kan skapa allergiska reaktioner. Detta är även värdefullt för brukare i 
kommunal omsorg, barn i förskola med mera. 
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Kommunen sparar pengar genom att slippa hetta upp tvättvattnet – energi-
förbrukningen kan minskas med upp till 40 %. Även slitaget på tvättmaskiner 
kan minska och därmed ge maskinerna längre avskrivningstider.  Kalmarhem 
gör lovvärda försök med att minska tvättmedelsanvändningen, men tekniken 
med avjoniserat vatten kan utesluta behovet av tvättmedel och sköljmedel helt 
och hållet. Det ger minskad användning av mikroplaster och minskad över-
gödning av Östersjön. 
 
MKB Fastighets AB har mycket riktigt avslutat sin pilot, men har sedan 
installerat denna teknik i ytterligare tvättstugor, bl.a. studenthuset Rönnen. 
Grand Hotell i Lund och omsorgsföretaget Förenade Care tvättar med denna 
metod. Avjoniserat vatten har alltså passerat experimentstadiet och finns redan 
i bruk. 
 
Syftet med att föreslå att detta skrivs in i Kalmarhems ägardirektiv är att vara 
tydlig från kommunfullmäktiges sida om inriktning och prioritering. Det ger 
mandat och utrymme för bolaget att faktiskt satsa. Ett sådant direktiv kunde 
lyda:  
Undersöka praktiska och ekonomiska möjligheter att införa teknik med 
avjoniserat vatten i bolagets tvättstugor.  
 
Det finns företag lokalt som arbetar med denna teknik vilka säkert skulle kunna 
informera mer om tekniken om frågor finns. Tekniken har uppmärksammats 
av både WWF och SDSN (Sustainable Development Solutions Network.) 
 
Liberalerna anser att svaret på motionen är positivt men vi skulle vilja gå längre 
än svaret genom att vara tydligare mot upphandlingsenhet och Kalmarhem att 
detta är en teknik som vi SKA prova i Kalmar kommun.  Naturligvis ska detta 
provas i en pilot för att sedan på ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt rullas ut för 
bredare användning. Denna inriktning skulle vi vilja förtydliga.” 

§ 46 

Yttrande över Vård- och underhållsplan för 
Krusenstiernska trädgården 
Dnr KS 2017/1209 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 12 februari 2018. 
 
Länsstyrelsens remiss angående Krusenstiernska trädgården. 
 
Vård- och underhållsplan för Krusenstiernska trädgården. 
 
Servicenämndens yttrande över remissen. 
 
Serviceförvaltningen skrivelse den 22 januari 2018. 
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Bakgrund 
Länsstyrelsen har under 2017 genom låtit ta fram en Vård- och underhållsplan 
för Krusenstiernska trädgården. Kalmar kommun har nu fått möjlighet att yttra 
sig över planen.  
 
I Vård- och underhållsplanens inledning skrivs bland annat: 
”Det finns idag i Sverige i princip ingen annan liknande välbevarad stadsgård 
där även trädgården finns kvar. Anläggningen är alltså ett unikt trädgårds-
historiskt och trädgårdsarkeologiskt tidsdokument som visar en tydlig 
trädgårdsarkitektur som representerar 1800-talets trädgårdsideal. och hur den 
hanteras är därför mycket viktigt Det är lustträdgården med det slingrande 
gångsystemet, det är köksväxtlandet med fruktträd och bärbuskar planterade i 
rader runtom köksväxterna. Här finns unika sorter av fruktträd, prydnads-
buskar och perenner, ett levande museum.” 
 
Verksamheten drivs av Stiftelsen Krusenstiernska gården där det finns 
representanter för Kalmar kommun som äger fastigheten samt för Stiftelsen 
Kalmar läns museum, som äger alla inventarier. För drift och underhåll av 
trädgården svarar Stiftelsen Krusenstiernska gården och Kalmar kommun 
svarar genom servicenämnden för byggnaderna. 
 
Stiftelsen Krusenstiernska gården har en mycket ansträngd ekonomi och har 
svårt att klara drift och underhåll av trädgården. Verksamhetens ekonomi har 
varit beroende av arbetsmarknadspolitiska åtgärder, både vad gäller cafédelens 
försäljning av eget bakat kaffebröd samt arbetskraft i trädgården. 
 
Stiftelsen betalar en hyra till servicenämnden och får genom kultur- och 
fritidsnämnden ett årligt driftsbidrag som för 2018 uppgår till 500 000 kronor. 
För 2017 fick stiftelsen utöver det årliga driftsbidraget även ett extra bidrag på 
300 000 kronor för att akut klara sin ekonomiska situation. Stiftelsen har 
dessutom intäkter från sommarteatern vilka utgör en betydande del av de totala 
intäkterna. 
 
Servicenämnden har den 31 januari 2018 yttrat sig över Vård- och underhålls-
planen, vad gäller byggnader och trädgård, och därefter överlämnat ärendet till 
kommunstyrelsen. 
 
I servicenämndens yttrande skrivs bland annat: Allmänt välkomnar 
förvaltningen en Vård- och underhållsplan för Krusenstiernska trädgården. 
Ambitionen att hålla en trädgård bevarad i sin dåtid är dock en stor utmaning 
praktiskt och ekonomiskt vilket i detta skede inte kan bedömas fullt ut utan 
kräver mer genomarbetning. Ambitionsnivån och åtgärdsplanen behöver 
därför en mer följsam utveckling i det avseendet. 
 
Servicenämnden har beräknat kostnader för åtgärder för de byggnadsdelar som 
är omtalade i Vård- och underhållsplanen. Planen nämner inte huvud-
byggnaden, caféet eller den nyligen uppförda servicebyggnaden.  
 
Även kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande över 
planen: 
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Bedömningen är att den framtagna Vård- och underhållsplanen ger en praktisk 
vägledning för hur den unika trädgården i vissa delar kan restaureras men också 
vårdas och utvecklas. Enligt planen måste berörda parter bli överens om mål 
och tillvägagångssätt samt tider och etapper för genomförandet. Trädgårdens 
kulturhistoriska värden kommer bäst till sin rätt genom rätt utnyttjande, 
öppenhet och tillgänglighet.   
 
Kalmar kommun har tidigare tillsammans med Statens Fastighetsverk skapat 
en framgångsrik utvecklingsplan för Kalmar Slott. Utfallet har visat att med 
investeringar och satsningar har tillgängligheten och antalet besökare ökat. 
Detta har medfört ekonomiska möjligheter till ytterligare satsningar. Våra 
erfarenheter från Kalmar Slott visar att med ett liknande synsätt så ökas 
möjligheterna till att ta tillvara Krusenstiernska gården. 
 
Krusenstiernska gården är en del av den gamla staden och Kalmar kommun 
vill levandegöra den historiska platsen på dess egna villkor och är beredda att 
på sikt tillföra ytterligare resurser för bevarandet av trädgårdens kultur-
historiska värden efter överenskommelse om mål och tillvägagångssätt enligt 
underhållsplanens intentioner. Förutsättningen är dock att berörda parter, 
tillsammans kan enas om hur trädgården också kan göras öppen och tillgänglig 
för besökare.  
 
När länsstyrelsen fastställt Vård- och underhållsplanen kan kommunstyrelsens 
arbetsutskott ta initiativ till utredning om förutsättningar för på vilket sätt, 
driftsform, m.m. som Krusenstiernska gården ska hanteras framåt.  
 
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunstyrelsen lämnar servicenämndens 
och kommunledningskontorets yttrande som svar på länsstyrelsens remiss om 
Vård- och underhållsplan för Krusenstiernska gårdens trädgård. 

Överläggning 
Under överläggningen föreslår Christopher Dywik (KD) – med instämmande 
av Christina Fosnes (M), Max Troendlé (MP) och Bertil Dahl (V) – att 
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag.  
 
Efter att överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen att bifalla 
arbetsutskottets förslag.  

Beslut 
Kommunstyrelsen lämnar servicenämndens och kommunledningskontorets 
yttrande som svar på länsstyrelsens remiss om Vård- och underhållsplan för 
Krusenstiernska gårdens trädgård. 
 
Arbetsutskottet beslutar för egen del att kommundirektören får i uppdrag att ta 
upp en dialog med Stiftelsen Krusenstiernska gården om framtiden.  

Protokollsanteckning 
Max Troendlé (MP) redovisar en protokollsanteckning enligt följande: 
 
”Krusenstiernska gården är unik och ett viktigt kulturarv att förvalta. Inte 
minst med tanke på den rika biologiska mångfalden av gamla kultursorter som 
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riskerar att dör ut. Detta är väl dokumenterat i den gedigna vård- och under-
hållsplan skriven av Sven Plasgård för Länsstyrelsen. 
 
För att en så värdefull trädgård ska hållas levande måste den kunna användas. 
Och för att användas måste den ha mening i nutiden. Här finns det fantastiska 
möjligheter att utveckla just detta. Idag finns det ett växande intresse för vår 
matkultur och för miljösmart och hållbar mat. Många gamla sorter, t.ex. gråärt, 
får en renässans i fina restauranger runt om i landet. Ecoturism ökar och 
lokalproducerad mat är en viktig dragkraft. Genom att bygga på det fantastiska 
kulturarv i Krusenstiernska trädgården kan man erbjuda internationella turister 
en upplevelse av svensk mat och kulturhistoria samtidigt som man gör en 
viktig insats för biologisk mångfald genom att bevara gamla kultursorter av bär, 
buskar, fruktträd och grönsaker. Här kan man skapa en länk mellan förr och 
nu, mellan stad och land, mellan svenskar och nyanlända, mellan produktion 
och konsumtion som många turister och stadsbor har saknat. Här skulle skolor 
kunna göra studiebesök för att lära sig mer om hållbar produktion av frukt och 
grönt, här skulle kurser i trädgårdsodling och matlagning kunna hållas, här 
skulle stadsbon med ett ökande intresse för egenodling kunna få inspiration 
och stöd. Möjligheterna är oändliga – vi får inte missa att ta tillvara på dem. 
  
Inspiration för detta och mycket mer finns i  Pam Warhurst Ted Talks 
https://www.ted.com/talks/pam_warhurst_how_we_can_eat_our_landscapes
?language=sv” 
 

Delegationsbeslut 
 
-  Komplettering och yttrande till Förvaltningsrätten i mål nr 442-18; 

Överklagan om upphandling av personlig assistans  
KS 2018/0055 
 

-  Tilldelningsbeslut för Universitetskajen, kajplats 18b-20 
KS 2018/0140 
 

-  Beslut om gästfrihetsbidrag vid Triangelteaterns amatörteaterfestival 
KS 2017/1179 
 

-  Beslut om gästfrihetsbidrag vid Kalmardrillen 
KS 2018/0152 
 

-  Beslut om att avstå yttrande över remiss om promemorian Vissa farleds- 
och hamnfrågor 
KS 2017/1338 
 

-  Beslut om att avstå yttrande över remiss om förslag till Europa-
parlamentets och rådets förordning om fastställande av regler och 
förfaranden för överensstämmelser med och genomdrivande av unionens 
harmoniseringslagstiftning för produkter 
KS 2018/0097 
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-  Beslut om att avstå yttrande över remiss om förslag till ändringar i 

industriutsläppsförordningen (2013:250) för att genomföra BAT-slutsatser 
för produktion av massa, papper och kartong 
KS 2018/0155 
 

-  Beslut om att avstå yttrande över remiss För barnets bästa? Utredning om 
tvångsåtgärder mot barn inom psykiatrisk tvångsvård (SOU 2017:111) 
KS 2018/0096 
 

-  Beslut om att avstå yttrande över remiss om förslag till föreskrifter och 
allmänna råd om bidrag för grönare städer och ansökningsblankett för 
bidraget 
KS 2018/0146 
 

-  Sammanställning delegationsbeslut inom kommunledningskontorets 
projekt- och exploateringsenhet – januari 2018 
KS 2018/0015 
 

-  Brandkårens tillsyn av skydd och tillstånd januari 2018 
KS 2018/0004 

Anmälningsärenden 
 
-  Arbetsutskottets protokoll den 13, 20 och 27 februari 2018 

KS 2018/0009 
 

-  Planutskottets protokoll den 30 januari och 20 februari 2018 
KS 2018/0007 
 

-  Konkurrensverkets beslut att avskriva ärendet angående Kalmar kommuns 
uppförandekod 
KS 2017/0286 
 

-  Sveriges Kommuner och Landstings skrivelse Överenskommelse mellan 
staten och SKL om stöd till jämställdhetsarbete och kvinnofridsarbete på 
lokal och regional nivå 2018-2020 
KS 2018/0122 
 

-  Kalmar läns pensionskapitalförvaltning AB:s portföljrapport för januari 
2018 
KS 2018/0003 
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