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Kommunstyrelsen

Tid
Tisdagen den 6 mars 2018 kl. 10:00
Mellan kl. 8:00 och 9:30 ca besöker kommunstyrelsen olika företag.
Se särskild inbjudan.

Plats
Sammanträdesrum Magistern
Enligt uppdrag

Anette Mellström

Föredragningslista
Val av protokollsjusterare
1.

Kommunstyrelsens företagsbesök

2.

Genomgång av beslutsärenden
____________________
Ajournering för gruppmöten
_____________________

3.

Förslag till ny organisation inför mandatperioden
2019-2022
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Förslag till beslut:
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.
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Under kommunstyrelsen inrätta ett nytt utskott,
utskottet för integration och arbetsmarknad.
Kommunstyrelsen tillförs ansvar för IT-verksamheten
från servicenämnden.
Kommunstyrelsen tillförs ansvar för att samordna
kommunens upphandlingar av varor och tjänster från
servicenämnden.
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.
Kommunstyrelsen ges rätt att besluta om strategiska ITfrågor 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.
Barn- och ungdomsnämnden och dess förvaltning byter
namn till utbildningsnämnden respektive
utbildningsförvaltningen.
Samhällsbyggnadsnämnden ska säkerställa
servicenämndens behov av landskapsarkitekt och
projektör/ projektledare.
Utomhusvaktmästarorganisationen på
idrottsanläggningar överförs från servicenämnden till
kultur- och fritidsnämnden.
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.
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.
Arvodet för ordförande och vice ordförande i vattenoch 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.
Förtroendevalda med minst 40 procent arvodering ska få
ekonomiska och andra förmåner som till stor del svarar
mot de löne- och anställningsvillkor 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
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årsarvodering vid längre tids sjukdom, föräldralediget,
m.m. Rätten gäller inte förtroendevalds plats i
kommunfullmäktige som utses av länsstyrelsen.
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.
Kommunen ska under mandatperioden anställa politiska
sekreterare motsvarande 6,0 tjänster på samma sätt som
innevarande mandatperiod.
Det totala beloppet för partistöd skall motsvara antal
mandat i fullmäktige multiplicerat med 100 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.
Inte göra någon utredning om att lägga ut hela eller delar
av IT-avdelningens ansvarsområden inom
kommunkoncernen på entreprenad.
En ny översyn av organisationen ska göras inför
mandatperioden
2023-2026.
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 landsbygdsutveckling.

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.
___________________________
Christina Fosnes (M) och Carl-Henrik Sölvinger (L)
redovisade en protokollsanteckning i arbetsutskottet den 27
februari 2018, se bilaga.
4.

Gemensam överförmyndarnämnd mellan Borgholms
kommun, Mörbylånga kommun och Kalmar kommun
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
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Föredragande: Ulrick Hultman, kommunledningskontoret
Förslag till beslut:
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.
___________________________
Carl-Henrik Sölvinger (L) reserverade sig i arbetsutskottet
den 27 februari 2018, se bilaga.
5.

Ny grafisk profil för Kalmar kommun
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Föredragande: Henrik Nilsson, kommunledningskontoret
Förslag till beslut:
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 mindre justeringar i
den grafiska profilen.

6.

Plan för resursbortfall inom samhällsviktig verksamhet
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Föredragande: Peo Carlsson, kommunledningskontoret
Förslag till beslut:
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
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verksamhet.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning
av kommunfullmäktiges beslut ovan, att bemyndiga
kommunstyrelsens arbetsutskott att vid behov göra
revideringar av plan för resursbortfall inom samhällsviktig
verksamhet.
7.

Antagande av Sveriges Kommuner och Landstings
rekommendation för kvalitet i särskilt boende
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa Sveriges Kommuner
och Landstings rekommendation för kvalitet i särskilt
boende.
Kommundirektören får via kommunens IT-styrgrupp i
uppdrag att ta fram ett förslag på teknikstrategi utifrån
rekommendationen.

8.

Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) - Bevara
vinnarverket i sandskulpturfestivalen
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige avslår motionen från Carl-Henrik
Sölvinger (L) om att bevara vinnarverket i sandskulpturfestivalen.
___________________________
Carl-Henrik Sölvinger (L) reserverade sig i arbetsutskottet
den 13 februari 2018, se bilaga.

9.

Motion från Björn Brändewall (L) om att tvätta rent utan
tvättmedel
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets
yttrande ska utgöra svar på Björn Brändewalls (L) motion om
att tvätta rent utan tvättmedel.
Motionen ska härmed anses besvarad.
___________________________
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Carl-Henrik Sölvinger (L) redovisade en protokollsanteckning
i arbetsutskottet den 27 februari 2018, se bilaga.
10.

Yttrande över Vård- och underhållsplan för
Krusenstiernska trädgården
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Föredragande: Anders Saur, kommunledningskontoret
Förslag till 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.

Delegationsbeslut
-

Komplettering och yttrande till Förvaltningsrätten i mål nr
442-18; Överklagan om upphandling av personlig assistans

-

Tilldelningsbeslut för Universitetskajen, kajplats 18b-20

-

Beslut om gästfrihetsbidrag vid Triangelteaterns
amatörteaterfestival

-

Beslut om gästfrihetsbidrag vid Kalmardrillen

-

Beslut om att avstå yttrande över remiss om promemorian
Vissa farleds- och hamnfrågor

-

Beslut om att avstå yttrande över remiss om förslag till
Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande
av regler och förfaranden för överensstämmelser med och
genomdrivande av unionens harmoniseringslagstiftning för
produkter

-

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

-

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

-

Beslut om att avstå yttrande över remiss om förslag till

7 (10)

Kommunstyrelsen

KALLELSE/
FÖREDRAGNINGSLISTA

föreskrifter och allmänna råd om bidrag för grönare städer
och ansökningsblankett för bidraget
-

Sammanställning delegationsbeslut inom kommunledningskontorets projekt- och exploateringsenhet – januari 2018

-

Brandkårens tillsyn av skydd och tillstånd januari 2018

Anmälningsärenden
-

Arbetsutskottets protokoll den 13, 20 och 27 februari 2018

-

Planutskottets protokoll den 30 januari och 20 februari 2018

-

Konkurrensverkets beslut att avskriva ärendet angående
Kalmar kommuns uppförandekod

-

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

-

Kalmar läns pensionskapitalförvaltning AB:s portföljrapport
för januari 2018
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Reservationer och protokollsanteckningar
Ärende 3, Förslag till ny organisation inför mandatperioden 2019-2022
Christina Fosnes (M) och Carl-Henrik Sölvinger (L) redovisade en protokollsanteckning i arbetsutskottet den 27 februari 2018.
”Kalmar kommun har under de senaste månaderna 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 Allianspartierna – 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 näringslivsrådet, 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 integrations- och arbetsmarknadsfrågorna 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 kommunstyrelsen. Med en nämnd ökar möjligheterna till öppenhet och bred politisk
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 kommundelsnämnd verktygen för utökat självbestämmande. Detta innebär konkret att
nämnden tillförs ansvar och budget för kost-, städ- och gata- parkverksamhet inom sitt geografiska område. Detta är också nämndens vilja idag.”
Ärende 4, Gemensam överförmyndarnämnd mellan Borgholms
kommun, Mörbylånga kommun och Kalmar kommun
Carl-Henrik Sölvinger (L) reserverade sig i arbetsutskottet den 27 februari
2018.
”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 samarbetskommunerna.
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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
politisk enighet och jag håller med. Den gemensamma överförmyndarorganisationens nettokostnader ska enligt förslaget fördelas mellan samverkanskommunerna 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.”
Ärende 8, Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) - Bevara vinnarverket i
sandskulpturfestivalen
Carl-Henrik Sölvinger (L) reserverade sig skriftligen i arbetsutskottet den 13
februari 2018.
”Kalmar har under sex år arrangerat sandskulpturfestivalen i Kalmar.
Arrangemanget 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.”
Ärende 9, Motion från Björn Brändewall (L) om att tvätta rent utan
tvättmedel
Carl-Henrik Sölvinger (L) redovisade en protokollsanteckning i arbetsutskottet
den 27 februari 2018.
”Att tvätta med avjoniserat vatten har flera fördelar ur energi- och
miljösynpunkt. Tekniken gör att man slipper upphettning av tvättvattnet och
helt kan utesluta användningen av tvättmedel. Även slitaget på tvättmaskiner
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kan minska och därmed ge lägre avskrivningstider. Lovvärda försök görs med
att minska tvättmedelsanvändningen inom Kalmarhem men tekniken med
avjoniserat vatten kan utesluta behovet av tvättmedel helt.
MKB Fastighets AB har mycket riktigt avslutat sin pilot och har installerat
denna teknik i ytterligare tvättstugor.
Syftet med att föreslå att detta skrivs in i Kalmarhems ägardirektiv är att precis
som i fallet med KalmarÖland Airport och biobränsle, 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.
I fallet med flygplatsens direktiv kunde bolaget sedan enkelt ges ett mer
konkret direktiv när detta uppdrag var genomfört.
Det finns företag lokalt som arbetar med denna teknik vilka säkert skulle kunna
informera mer om tekniken om frågor finns.
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.”

