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§ 115
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.

§ 116
Uttag ur Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB
Dnr KS 2019/0625

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 22 maj 2019.
Bakgrund
År 2000 togs beslut att kommunen skulle avsätta 50 miljoner kronor i Kalmar
Läns Pensionskapitalförvaltning AB (KLP) för att minska de negativa
effekterna som uppstod när ansvarsförbindelsen avseende pensionsåtaganden
kraftigt ökade.
För Kalmar kommun har pensionsförpliktelsen (förmåner intjänade före 1998)
sedan något år tillbaka nått ett maximum och är nu på väg att minska. Inget
nytt intjänande sker och en stor del av förmånerna är under utbetalning.
Däremot har en ny, mindre, skuld byggts upp avseende förmåner intjänade
från och med 1998. Denna skuld har minskat med cirka 123 miljoner kronor i
och med kommunfullmäktiges beslut i december 2018 om att teckna en
försäkringslösning för delar av pensionsskulden.
Sammantaget innebär förslaget att hela innehavet säljs till marknadsvärde. Per
30 april 2019 var marknadsvärdet 136,5 miljoner kronor. Försäljningen av
innehavet innebär att den likvidmässigt möter den del av pensionsskulden som
är löst. Kommunens uttag av hela sitt innehav eliminerar risken för att
förändringar av marknadsvärden ska påverka resultatet. Detta sammanfaller
likvidmässigt också väl med det beslut som kommunfullmäktige tog i december
2018 om att teckna en försäkringslösning för delar av pensionsskulden. Under
våren har beslutet effektuerats och skiftet från skuldförd till försäkrad
pensionslösning om 123 miljoner kronor har genomförts.
Däremot föreslås att aktierna (100 aktier á 100 kronor) i Kalmar Läns
Pensionskapitalförvaltning AB fortsatt finns kvar.
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunfullmäktige beslutar om uttag av hela
innehavet i Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB.
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Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beslutar om uttag av hela innehavet i Kalmar Läns
Pensionskapitalförvaltning AB. Aktieinnehavet om 100 aktier á 100 kronor i
Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB kvarstår som tidigare.

§ 117
Kalmar kommuns tertialrapport efter april 2019
Dnr KS 2019/0026

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 22 maj 2019.
Tertialrapport efter april 2019.
Bakgrund
I enlighet med kommunens principer för ekonomistyrning görs en uppföljning
av ekonomi och verksamhet i en tertialrapport per den siste april. I rapporten
ingår att göra en prognos för helårsutfallet i jämförelse med budget. Det ingår
även att göra en uppföljning av årets verksamhetsplan med fokusområden, mål
och uppdrag för det första tertialet.
Prognos för årets resultat 2019 är +52,1 miljoner kronor, vilket är 26,3
miljoner kronor högre än det budgeterade resultatet på 25,8 miljoner kronor.
Uppföljningen av verksamhetsplanen 2019 visar att av de 25 målen på
fullmäktigenivå bedöms samtliga vara antingen redan uppfyllda eller på rätt väg
med en positiv utveckling. 12 procent, eller 3 av 25 mål, bedöms som
uppfyllda.
Med anledning av de prognoser för helåret 2019 med befarad negativ
budgetavvikelse som socialnämnden och Södermöre kommundelsnämnd
redovisat per februari har nämnderna på kommunstyrelsens begäran i maj
lämnat en redovisning av budgetavvikelsen samt förslag på åtgärder för att
hålla budgeten. Kommunstyrelsen har då uttalat att den del av socialnämndens
underskott som rör ökade kostnader för personlig assistans inte behöver
återställas under 2019. Kommunstyrelsen har vidare beslutat att en ny
redovisning av respektive nämnd ska ske vid sammanträdet i september.
Överläggning
Jonas Agerhed, kommunledningskontoret, redovisar Kalmar kommuns
tertialrapport efter april.
Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar Kalmar kommuns tertialrapport efter april 2019
till kommunfullmäktige.
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Kommunstyrelsen följer utvecklingen för socialnämndens och Södermöre
kommundelsnämnds budgetavvikelser i enlighet med beslut i kommunstyrelsen
den 7 maj 2019, § 92 och § 93.

§ 118
Kommunstyrelsens tertialrapport efter april 2019
Dnr KS 2018/1102

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 16 maj 2019.
Kommunstyrelsens tertialrapport april 2019.
Bakgrund
Kommunledningskontoret redovisar varannan månad det ekonomiska utfallet
för perioden och en ekonomisk prognos för årsutfallet. Efter april och augusti
görs också uppföljning av verksamhetsplanen.
Kommunstyrelsens förbrukning efter april uppgår till 23,0 % jämfört mot
riktvärdet 33,3 %. Inom de olika verksamheterna finns både positiva som
negativa ekonomiska avvikelser som kommenteras i rapporten. Totalt för
kommunledningskontoret beräknas ett resultat i nivå med budget. För
gymnasieverksamheten beräknas en negativ avvikelse om -2,2 miljoner kronor,
som beror på demografi.
Uppföljningen av målen visar att aktiviteterna och uppdragen knutna till
nämndsmålen är påbörjade.
Överläggning
Anna Emrin, kommunledningskontoret, redovisar kommunstyrelsens
tertialrapport efter april.
Beslut
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av ekonomi- och
verksamhetsuppföljningen per april 2019.

§ 119
Uppföljning av ekonomi och verksamhet efter tertial 1
för koncernen Kalmar Kommunbolag AB
Dnr KS 2019/0661

Handlingar
Utdrag ur Kalmar Kommunbolag AB:s protokoll den 21 maj 2019, § 50.
Kalmar Kommunbolag AB:s skrivelse den 21 maj 2019.
Uppföljning av ekonomi och verksamhet efter tertial 1 för koncernen Kalmar
Kommunbolag AB.
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Bakgrund
Uppföljning av ekonomi och verksamhet för koncernen redovisas i
kommunstyrelsen efter april och augusti, i denna första rapport för året är
förutsättningarna att lämna en prognos för helårsutfallet begränsade.
Inriktningen i uppföljningen är väsentliga händelser, ekonomiskt utfall och
prognos, finansiell analys och intern kontroll och riskhantering.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige lägger Uppföljning av ekonomi och verksamhet efter
tertial 1 för koncernen Kalmar Kommunbolag AB till handlingarna.

§ 120
Kommunstyrelsens och vatten- och miljönämndens
budgetunderlag 2020
Dnr KS 2019/0607

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 20 maj 2019.
Budgetunderlag inför 2020.
Bakgrund
Ett underlag inför budget 2020 har tagits fram gällande kommunstyrelsens och
vatten- och miljönämndens verksamheter, där äskanden inför kommande år
framgår.
Beslut
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av budgetunderlag
för 2020.

§ 121
Säkerhetsprövning av förtroendevalda
Dnr KS 2019/0405

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 28 maj 2019.
Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll den 7 maj 2019, § 99.
Bakgrund
Den nya säkerhetsskyddslagen (2018:585) trädde i kraft den 1 april 2019. Enligt
3 kap. 1§ av denna lag framgår att säkerhetsprövning inte ska göras för
uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige. I samma avsnitt framgår dock att
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”den som genom en anställning eller på något annat sätt ska delta i säkerhetskänslig verksamhet ska säkerhetsprövas”.
Detta innebär att den fullmäktigeledamot som även har andra uppdrag, som
t.ex. styrelseledamot, inom säkerhetskänslig verksamhet måste vara
säkerhetsprövad. Det är huvudverksamhetens tolkning av ”säkerhetskänslig
verksamhet” som gäller, d.v.s. att om ett bolag eller nämnd hanterar
säkerhetskänsliga uppgifter ska hela verksamheten anpassas efter det, vilket
innebär att även styrelse eller nämnd bedöms hantera säkerhetskänsliga
uppgifter.
Säkerhetsprövningen syftar till att klarlägga om en person kan antas vara lojal
mot de intressen som skyddas genom säkerhetsskyddslagstiftningen och i
övrigt pålitlig från säkerhetssynpunkt. Vid säkerhetsprövningen ska sådana
omständigheter beaktas som kan antas innebära sårbarheter i säkerhetshänseende.
Kommunstyrelsen beslutade den 4 maj 2019 att återremittera ärendet till
kommunledningskontoret för att förtydliga beslutsunderlaget. Ett förtydligande
har härefter gjorts.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att för verksamheter som bedriver säkerhetskänslig
verksamhet ska ordförande och vice ordförande i nämnd eller styrelse
säkerhetsprövas och placeras i säkerhetsklass.
I de fall där ytterligare ledamöter behöver säkerhetsprövas (och eventuellt
placeras i säkerhetsklass) för att kunna ta del av säkerhetskänsliga handlingar
eller verksamhet, fattas de besluten av nämndens eller styrelsens ordförande i
samråd med förvaltningens chef eller bolagets VD.
En genomgång och återkoppling av arbetet med säkerhetsprövning ska ske
regelbundet till kommunstyrelsens arbetsutskott.

§ 122
Handlingsplan för angöring och parkering i Kalmar
City
Dnr KS 2019/0630

Handlingar
Utdrag ur ojusterat protokoll från samhällsbyggnadsnämndens den 22 maj
2019, § 83.
Samhällsbyggnadskontorets skrivelse rev. den 23 maj 2019.
Handlingsplan.
Ekonomi.
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Bildspel.
Avtal Kalmar Läns Trafik och Kalmar kommun.
Bakgrund
Inför år 2014 gjordes en gemensam kraftansträngning för att hindra en negativ
utveckling av stadskärnan i samarbete mellan representanter från kommunen,
fastighetsägarna och näringen. Arbetet resulterade i en avsiktsförklaring där
parterna blev överens om att verka för en ökad attraktion för Kalmars
stadskärna. I avsiktsförklaringen ingick även att parterna skulle verka för att
öka tillgängligheten med P-ledningssystem, att det finns goda parkeringsmöjligheter, att skapa bra tillgänglighet med kollektivtrafik och cykel, att
utveckla bostadssituationen och aktiviteter för ett Linnéuniversitetet i
stadskärnan.
En arbetsgrupp bestående av representanter från kommunen, fastighetsägarna
och näringen har sedan hösten 2017 arbetat med att ta fram en gemensam
handlingsplan för angöring och parkering på både kort och lång sikt.
Utgångspunkten för arbetet har varit att skapa fler parkeringar men samtidigt
att planera smartare i det befintliga systemet. Strategin har varit att öka antalet
möjliga färdsätt snarare än att strypa möjligheter till inpendling. Det ska vara
lätt och smidigt att välja färdsätt till city utifrån sin dagliga livssituation.
Handlingsplanens åtgärder på kort sikt är kostnadsneutrala på totalen då
förslagen på ökade avgifter (vissa parkeringszoner och vissa tider) finansierar
andra åtgärder i handlingsplanen som medför kostnader och intäktsbortfall.
Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit att kommunfullmäktige antar
handlingsplan för angöring och parkering i Kalmar City.
Överläggning
Ulrick Hultman, kommunledningskontoret, redogör för handlingsplanen för
angöring och parkering i Kalmar City.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige antar handlingsplan för angöring och parkering i Kalmar
City.
Protokollsanteckning
Christina Fosnes (M), Måns Linge (M), Kajsa Hedin (M) och Lisa Jalmander
(M) redovisar en protokollsanteckning enligt följande:
”Efter M/KD reservation i samhällsbyggnadsnämnden har ärendet inför beslut
i kommunstyrelsen kompletterats med mer omfattande underlag för att bättre
kunna bedöma lämpligheten och följderna av att anta handlingsplanen.
Moderaterna har sedan länge lyft behovet av nödvändig långsiktig parkeringsstrategi för en växande kommun som Kalmar. Mot den bakgrunden välkomnar
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vi att Kalmar kommun nu efter samverkan med näringslivet implementerar
handlingsplan för parkering för att utveckla tillgängligheten av stadskärnan.
Handlingsplanen indikerar en start på samhällsutveckling av parkeringsmöjligheter där moderaterna anser att det krävs fortsatt offensiv strategisk
planering av trafikstyrning för mer koncentrerad parkering i stadsmiljö med
parkeringshus, som tar hänsyn till historiska värden och attraktiv mark.
Vid KS framkom att beräkningsunderlag för arbetspendling inte uppdaterats
sedan 2008, vilket gör det svårt att förutse effekten av färre antal långtidsparkeringar enligt ny handlingsplan. Antalet parkeringsplatser kommer att öka
totalt i stadskärnan, medan antalet långtidsparkeringar kommer att minska. Vi
anser därför att nytt beräkningsunderlag behövs som komplement vid
genomförande av handlingsplan för en relevant bedömning om antal p-platser
täcker behovet vid arbetspendling.”
Carl-Henrik Sölvinger (L) redovisar en protokollsanteckning enligt följande:
”Jag välkomnar en övergripande och långsiktig handlingsplan för angöring och
parkering i Kalmar. Dessutom förankrad i näringslivet, bra! Handlingsplanen
är på många sätt också ett erkännande för Liberalernas mångåriga arbete för
fler parkeringar och en centralt placerad parkeringsanläggning i Kalmar.
Planen är seriös och innefattar såväl åtgärder på kort, medellång och lång sikt
vilket är positivt. Det är positivt också att den arbetsgrupp som arbetat med
detta handlingsprogram permanentas för att kunna utvärdera och föreslå nya
åtgärder för att förbättra tillgängligheten till centrum.
En synpunkt på handlingsplanen och avgifterna i systemet. Jag tror att 30 min
med p-skiva för ärendeparkering (gratis) är för snålt tilltagen. Då man samtidigt
vill undvika trafik som letar parkering allra mest centralt, måste dessa 30 min
parkeringar övervakas i större uträckning än idag, övervakning kostar pengar.
Bättre hade varit 1 h gratis med skiva i röda systemet.
Att erbjuda gratis parkering på helgen men samtidigt behålla maximal p-tid (3
h) kräver också det övervakning. Trots att vi vet att beläggningen är låg. Detta
känns onödigt och kostar i form av helgövervakning av parkeringarna. Det
leder troligen bara till irritation bland våra invånare då man också planerar att
kraftigt öka felparkeringsavgifterna från 200 till 500 kr.
En annan synpunkt är att jag ser en risk med att planerad pendlarparkering på
Ängö (10 kr/dag) kommer fyllas av bilar från boendeparkerare som är
hänvisade till områdesparkering (20 kr/dag). Pendlarparkeringen kommer då
inte fylla sitt syfte och pendlare blir hänvisade till dyrare mer centralt placerade
parkeringar – alltså precis tvärtemot det man vill uppnå med
pendlarparkeringen.
Det hade varit lovvärt om eventuellt överskott i parkeringssystemet, förutom
att finansiera billigare kollektivtrafik för Kalmarborna även kunde finansiera
hela/delar av den tänkta parkeringsanläggningen. Det ger en naturlig logik till
hur kommunen använder de ökade intäkterna.”
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Micael Foghagen (SD) och Krister Thornberg (SD) redovisar en
protokollsanteckning enligt följande:
”Sedan hösten 2017 har det pågått arbete i denna fråga och först på senaste
nämndsmöte i samhällsbyggnadsnämnden 2019-05-22 har det tagits upp och
dessutom avkrävts att besluta i frågan på sittande möte. De med insyn i
arbetsutskottet har fått informationsdragningar med jämna mellanrum, men vi
som inte har tillgång till detta forum kunde ju inte annat än reservera oss i
nämnden. 13 dagar senare kommer detta ärende upp i Kommunstyrelsen….
För en bättre förståelse, djupare kunskap och i förlängningen fatta därvidlag
kloka beslut i en sådan för Kalmar viktiga fråga är insynsplats på dessa
sammanträden (och likaledes i andra) oerhört viktiga. Det är första skälet till
denna anteckning.
Vi ställer oss bakom grundidén att något med parkeringsplatser behöver göras
på kort, medellång och lång sikt, så allt väl och det är helt klart en förbättring.
Men för att bifalla planen i sin helhet vill vi att ingen glesbygdspendlare som
inte har möjlighet att förändra sitt resemönster och inte kan välja kollektivtrafik, cykla eller gå till arbetet inte skall behöva betala mer än idag. Kalmar
kommun är beroende av dessa pendlare. Det är andra skälet till denna
anteckning.
Vi är vidare skeptiska till att Ängös pendlarparkering är lösningen, särskilt
eftersom parkeringen mittemot Stagnelius, C-plan, försvinner och att
Ängöborna kanske kommer finna det mer ekonomiskt att utnyttja den istället
för boendeparkering…”
Max Troendlé (MP) redovisar en protokollsanteckning enligt följande:
”Miljöpartiet gläds över delar av handlingsplanen ’Angöring och parkering i
Kalmar City’, men motsätter oss samtidigt stora delar.
Vi gläds över att en del av Miljöpartiets förslag nu genomförs med ett slags
park- and ride-system för pendlarparkering och att man höjer p-avgifterna.
Samtidigt finns mycket som är kortsiktig politik som kommer leda till ökade
utsläpp, fler bilar och därmed mer otrivsam trängsel i centrum. Vi motsätter
oss kraftigt att man helt tar bort p-avgifterna på lördagar och utökar antalet
p-platser.
Den allvarligaste bristen är dock att ingen analys gjorts med koppling till
kommunfullmäktiges mål tagna i budgeten. Vi ser att handlingsplanen har stor
inverkan på miljömålen men stjälper snarare än hjälper dem som den är
utformad nu. Hela handlingsplanen skulle behöva återremitteras för att formas
om så att förslagen som genomförs är i linje med våra miljömål och inte
tvärtom.”
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§ 123
Ny taxa för parkering
Dnr KS 2019/0629

Handlingar
Utdrag ur ojusterat protokoll från samhällsbyggnadsnämndens den 22 maj
2019, § 84.
Samhällsbyggnadskontorets skrivelse den 17 maj 2019.
Kartbilaga.
Bakgrund
En arbetsgrupp bestående av representanter från kommunen, fastighetsägarna
och näringen har sedan hösten 2017 arbetat med att ta fram en gemensam
handlingsplan för angöring och parkering på både kort och lång sikt.
Utgångspunkten för arbetet har varit att skapa fler parkeringar men samtidigt
att planera smartare i det befintliga systemet. Strategin har varit att öka antalet
möjliga färdsätt snarare än att strypa möjligheter till inpendling. Det ska vara
lätt och smidigt att välja färdsätt till city utifrån sin dagliga livssituation.
Handlingsplanen innehåller flera förslag som påverkar taxan för parkering och
ett förslag på ny taxa har därför tagits fram. Den nya taxan föreslås införas från
1 oktober 2019.
Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit att kommunfullmäktige antar förslag
till ny taxa för parkering.
Överläggning
Ulrick Hultman, kommunledningskontoret, redogör för förslag till ny taxa för
parkering.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige antar förslag till ny taxa för parkering.
De nya avgifterna ska gälla från och med 1 oktober 2019.
Protokollsanteckning
Micael Foghagen (SD) och Krister Thornberg (SD) redovisar en protokollsanteckning enligt följande:
”Sedan hösten 2017 har det pågått arbete i denna fråga och först på senaste
nämndsmöte i samhällsbyggnadsnämnden 2019-05-22 har det tagits upp och
dessutom avkrävts att besluta i frågan på sittande möte. De med insyn i
arbetsutskottet har fått informationsdragningar med jämna mellanrum, men vi
som inte har tillgång till detta forum kunde ju inte annat än reservera oss i
nämnden. 13 dagar senare kommer detta ärende upp i Kommunstyrelsen….
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För en bättre förståelse, djupare kunskap och i förlängningen fatta därvidlag
kloka beslut i en sådan för Kalmar viktiga fråga är insynsplats på dessa
sammanträden (och likaledes i andra) oerhört viktiga. Det är första skälet till
denna anteckning.
Vi ställer oss bakom grundidén att något med parkeringsplatser behöver göras
på kort, medellång och lång sikt, så allt väl och det är helt klart en förbättring.
Men för att bifalla planen i sin helhet vill vi att ingen glesbygdspendlare som
inte har möjlighet att förändra sitt resemönster och inte kan välja kollektivtrafik, cykla eller gå till arbetet inte skall behöva betala mer än idag. Kalmar
kommun är beroende av dessa pendlare. Det är andra skälet till denna
anteckning.
Vi är vidare skeptiska till att Ängös pendlarparkering är lösningen, särskilt
eftersom parkeringen mittemot Stagnelius, C-plan, försvinner och att
Ängöborna kanske kommer finna det mer ekonomiskt att utnyttja den istället
för boendeparkering…”

§ 124
Försäljning av del av fastigheterna Tallhagen 2:13 och
Malmen 2:1 (blivande Tumlaren 2)
Dnr KS 2016/0263

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 15 maj 2019.
Karta.
Köpekontrakt.
Bakgrund
Kalmarhem har sedan tidigare en markanvisning avseende bostäder på del av
fastigheterna Tallhagen 2:13 och Malmen 2:1. Området används i dag som
parkering och är beläget mellan Gröndalsvägen och Tolvmannagatan. En ny
detaljplan som prövat lämpligheten för bostäder har tagits fram och vann laga
kraft under 2017.
Under vår och sommar 2019 pågår arbete med flytt av befintliga ledningar och
bygge och ändring av gator för att möjliggöra den nya bebyggelsen.
Fastighetsbildning för avstyckning av fastigheten Tumlaren 2 beräknas vara
klara under juni 2019. Den nya fastigheten får en areal om 5 905 m2.
Kalmarhem beviljades i december 2018 bygglov för cirka 85 lägenheter som
samtliga ska upplåtas med hyresrätt. Den nya bebyggelsen är totalt ca 8 000 m2
BTA. Bygglovet har härefter överklagats.
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Kalmarhems tillträde till fastigheten ska ske inom en månad efter det att
bygglovet vunnit laga kraft, entreprenaden avseende ombyggnad av
Tolvmannagatan är avslutad och fastighetsbildningen är avslutad. Planerat
tillträde är 1 oktober 2019.
Planutskottet har föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen får sälja del av fastigheterna Tallhagen 2:13 och Malmen 2:1 enligt
kommunledningskontorets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen får sälja del av fastigheterna
Tallhagen 2:13 och Malmen 2:1 (blivande fastigheten Tumlaren 2) enligt
kommunledningskontorets förslag till Kalmarhem AB (org.nr 556526-5906)
för en köpeskilling om 14 682 000 kronor.

§ 125
Överlåtelse av markreservation på fastigheten
Odonet 1
Dnr KS 2017/0426

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 14 maj 2019.
Karta.
Avtal.
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade i maj 2017 om en markreservation för Norden
Machinery AB inom verksamhetsområde Snurrom på del av fastigheterna
Kalmar Kläckeberga 10:1 och Västerslät 17:1. Markreservationen omfattade ca
65 000 m2. Markreservationen gällde enligt beslutet till och med den 31 augusti
2017. Markreservationen har därefter förlängts till och med den 28 maj 2019.
Efter fastighetsbildning har fastigheten Odonet 1 bildats vilken i dagsläget är
55 197 m2. Fastighetsbildning pågår som innebär att fastighetens södra gräns
kommer att ändras och den nya arealen kommer att vara ca 54 177 m2.
Ett hyresavtal är tecknat mellan Norden Machinery AB och P&E 51 Invest AB
avseende en byggnad vilken ska uppföras på fastigheten. Hyresavtalet är
villkorat av att Norden överlåtit markreservationen avseende fastigheten till
P&E. Norden och P&E har tecknat ett separat avtal om överlåtelse av
markreservation, vilket är villkorat av kommunens godkännande av
överlåtelsen.
Planutskottet har föreslagit att kommunstyrelsen överlåter markreservationen
på fastigheten Odonet 1 enligt kommunledningskontorets förslag.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, enligt kommunledningskontorets förslag, att
gällande markreservation för Norden Machinery AB (org.nr 556060-6690) på
fastigheten Odonet 1 överlåts till P&E 51 Invest AB (org.nr 559132-3885).
Markreservationen ska gälla till och med den 1 oktober 2019.

§ 126
Åtgärder för minskad användning av engångsplast i
Kalmar kommun
Dnr KS 2019/0450

Handlingar
Utdrag ur vatten- och miljönämndens protokoll den 25 april 2019, § 28.
Kommunledningskontorets skrivelse den 12 april 2019.
Bakgrund
I Kalmar kommuns verksamhetsplan 2018 finns följande skrivet om plast:
”Plast är en ökande utmaning i samhället bland annat när det gäller spridning
av mikroplast, innehåll av farliga ämnen och nedskräpning. Kommunen ska
föregå med gott exempel när det gäller att minska användning och spridning av
plast.”
Plast används i princip i alla kommunens verksamheter, varför det finns ett
behov av ett kommunövergripande beslut om åtgärder som förtydligar hur
kommunen ska föregå med gott exempel när det gäller användning av plast.
Ur miljö- och hälsoperspektiv är plast problematiskt på flera sätt. Merparten av
plasten som används är gjord av fossil råvara. Farliga ämnen tillsätts ofta för att
ge önskade egenskaper. Om plast hamnar i miljön omvandlas den så
småningom till mikroplast som är skadligt för djur, på sikt kanske även för
människor. Samtidigt behövs plast i produkter som är viktiga för samhället.
Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till åtgärder för att minska
användningen av engångsplast i Kalmar kommun.
Vatten- och miljönämnden har förslagit att kommunfullmäktige antar förslag
till åtgärder för minskad användning av engångsplast i Kalmar kommun.
Arbetsutskottet har tillstyrkt vatten- och miljönämndens förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige antar förslag till åtgärder för minskad användning av
engångsplast i Kalmar kommun.

15 (24)

Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-06-04

§ 127
Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt över
de kommunala bolagen 2018
Dnr KS 2019/0589

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 27 maj 2019.
Granskningsprogram.
Bakgrund
Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 1 § kommunallagen ha uppsikt över
kommunal verksamhet som bedrivs i sådana juridiska personer som avses i 10
kap. 2-6 §§ (hel- och delägda kommunala bolag samt kommunala stiftelser och
föreningar) och sådana kommunalförbund som kommunen eller landstinget är
medlem i.
Enligt 6 kap. 9 § ska kommunstyrelsen i årliga beslut pröva om den verksamhet
som hel- eller delägda kommunala aktiebolag har ”bedrivit under föregående
kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att
så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.”
Kommunledningskontoret har översiktligt gått igenom den verksamhet som
bedrivits i kommunens hel- och delägda bolag. Styrelseprotokoll och bolagsordningar för samtliga helägda bolag har granskats. Även ägardirektiv,
årsrapport, årsredovisningar, lekmannarevisorernas granskningsrapporter och
de auktoriserade revisorernas revisionsberättelser har gåtts igenom. För Kalmar
Energi Holding AB som är ett delägt bolag har årsredovisning och protokoll
granskats utifrån dess bolagsordning.
Mot bakgrund av vad som framgår av bolagsordningar och ägardirektiv för
bolagen, uttalanden från bolagsstyrelser och lekmannarevisorer samt av vad
som i övrigt framkommit om verksamheterna i årsredovisningar, årsrapporter
och protokoll gör kommunledningskontoret bedömningen att verksamheterna
i de kommunala bolagen under 2018 får anses ha bedrivits enligt det fastställda
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Beslut
Kommunstyrelsen gör bedömningen att verksamheten som Kalmar
Kommunbolag AB, Kalmarhem AB, Kalmar Vatten AB, KIFAB i Kalmar AB,
Kalmar Hamn AB, Kalmar Öland Airport AB, Destination Kalmar AB, och
Kalmar Science Park AB samt Kalmar Energi Holding AB har bedrivit under
2018 anses varit förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen
för de kommunala befogenheterna.
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§ 128
Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) - Kalmar är moget
för öppet till 04:00
Dnr KS 2019/0154

Handlingar
Utdrag ur socialnämndens protokoll den 23 april 2019, § 69.
Socialförvaltningens skrivelse den 12 april 2019.
Socialförvaltningens yttrande den 9 april 2019.
Motion.
Bakgrund
Carl-Henrik Sölvinger (L) föreslår i en motion att socialnämndens riktlinjer för
alkoholserveringstillstånd revideras för att möjliggöra en serveringstid till kl.
04:00 fredagar, lördagar, helgaftnar och juldagen. Vidare föreslås att denna
förändring utvärderas och återrapporteras senast ett år efter införande.
Socialnämnden har yttrat sig över motionen och föreslår att kommunfullmäktige avstyrker bifall till motionen.
Arbetsutskottet har tillstyrkt socialnämndens förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige avslår Carl-Henrik Sölvingers (L) motion om att Kalmar
är moget för öppet till 04:00.
Protokollsanteckning
Carl-Henrik Sölvinger (L) redovisar en protokollsanteckning enligt följande:
”Liberalerna har de senaste åren genom motioner, interpellationer och frågor
lyft frågor som handlar om stadskärnan och vår attraktivitet för besökare och
invånare.
Genom att lyfta frågor som uteserveringsprogram, skyltprogram, lokala
ordningsföreskrifter, serveringstillstånd, wifi i stadskärnan, ställplatser för
husbilar och nu öppettider på krogen vill vi Liberaler på allvar bidra till att
utveckla Kvarnholmen till det bättre för både besökare och invånare. Att hela
tiden omvärdera och utvärdera vidtagna åtgärder är viktigt för Kalmars
utveckling. Vi välkomnar därför yttrandet på vår motion då det ger svar på
frågor om hur öppettiderna till 0300 fungerat och effekterna av ett längre
öppethållande.
Vi noterar att det polisiärt inte finns några invändningar mot längre
öppethållande. Vi har dock förståelse för de olägenheter detta kan skapa för
boende i form av höga ljudnivåer.

17 (24)

Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-06-04

Med uppgifterna inhämtade från näringen är det också klart att det i dagsläget
inte finns intresse för ett lägre öppethållande vilket vi respekterar. Vi vill dock
poängtera att lägre öppethållande även idag är helt frivilligt, att möjligheten
finns betyder inte att alla måste nyttja den.
Öppet till 03:00 har varit framgångsrikt och bör fortsätta. Avslutningsvis om
Kalmar vill behålla titeln som årets sommarstad är det av yttersta vikt att
utvärderingar av detta slag görs löpande inom alla områden och att en god
dialog bibehålls med besöksnäringen i vidare bemärkelse (hotell, restauranger,
caféer). Utveckling och nya möjligheter behöver hela tiden skapas för att ge
reseanledningar till Kalmar.”

§ 129
Motion från Mats Nyblom (S) om narkotikaanvändningen bland yngre tonåringar i Kalmar
kommun
Dnr KS 2019/0316

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 14 maj 2019.
Drogpolitiskt program 2016-2020.
Motion.
Bakgrund
Mats Nyblom (S) föreslår i en motion att:
1. Kalmar kommunfullmäktige kraftfullt tar ställning för ungdomars rätt att
växa upp i ett narkotikafritt samhälle.
2. Kalmar kommunfullmäktige uppmanar myndigheter, kommunala
verksamheter, föreningsliv, företag och frivilliga krafter att kraftfullt agera i
ett nära samarbete mot all narkotikaanvändning på alla områden i
samhället.
3. Kalmar kommunfullmäktige beslutar begära in enkla redovisningar från
berörda myndigheter och verksamheter i samband med bokslutet om: När
de gjort vad! Hur de gjort! Vad resultatet blev.
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande över
motionen. Med anledning av aktuell motion har avstämning gjorts med polisen
och socialtjänsten i Kalmar. Motionen har även beaktats utifrån drogpolitiskt
program 2016-2020 samt statistiskt underlag från Centralförbundet för
alkohol- och narkotikaupplysning.
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunfullmäktige antar kommunledningskontorets yttrande som svar på motionen.
Överläggning
Under överläggningen redovisas följande förslag:
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1. Johan Persson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska tillstyrka
arbetsutskottets förslag.
2. Christopher Dywik (KD) och Michael Foghagen (SD) föreslår att
kommunstyrelsen ska tillstyrka motionen.
Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill
tillstyrka arbetsutskottets förslag eller motionen. Han finner att
kommunstyrelsen tillstyrker arbetsutskottets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets yttrande ska
utgöra svar på Mats Nybloms (S) motion om narkotikaanvändning bland yngre
tonåringar i Kalmar kommun.
Motionen ska härmed anses vara besvarad
Reservationer
Micael Foghagen (SD) och Krister Thornberg (SD) reserverar sig till förmån
för eget förslag att bifalla motionen.

§ 130
Regionförbundet i Kalmar läns revisionsberättelse och
årsredovisning 2018
Dnr KS 2019/0541

Handlingar
Utdrag ur Regionförbundet i Kalmar läns protokoll den 29 mars 2019, § 5.
Revisionsberättelse.
Revisionsrapport.
Granskningsrapport.
Årsredovisning 2018.
Bakgrund
Regionförbundet i Kalmar län har upprättat en verksamhetsberättelse och
årsredovisning för 2018. Revisorerna tillstyrker att styrelsen och de
förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet för år 2018.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
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Kalmar kommun beviljar för sin del Regionförbundet i Kalmar läns styrelse
ansvarsfrihet för 2018 och godkänner årsredovisningen 2018.

§ 131
Fröbergska stiftelsens årsredovisning och
revisionsberättelse 2018
Dnr KS 2019/0585

Handlingar
Fröbergska stiftelsens protokoll den 23 april 2019.
Årsredovisning.
Revisionsberättelse.
Bakgrund
Fröbergska stiftelsen har upprättat en förvaltningsberättelse och årsredovisning
för 2018. Revisorerna tillstyrker att styrelsen och de förtroendevalda i detta
organ beviljas ansvarsfrihet för år 2018.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kalmar kommun beviljar för sin del styrelsen för Fröbergska stiftelsen
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018 och godkänner årsredovisningen 2018.

§ 132
Sveriges Kommuner och Landstings rekommendation
till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer
samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens
verksamheter
Dnr KS 2019/0317

Handlingar
Utdrag ur socialnämndens protokoll den 23 april 2019, § 73.
Socialförvaltningens skrivelse den 1 april 2019.
Skrivelse från Sveriges Kommuner och Landsting den 6 mars 2019.
Bakgrund
Socialtjänsten i landets kommuner har med stöd av Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) sedan år 2010 bedrivit ett framgångsrikt arbete för utveckla
en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst. Utvecklingsarbetet har
möjliggjorts genom riktade statsbidrag och överenskommelser mellan SKL och
staten. Utvecklingsarbetet har omfattat både socialtjänsten specifikt och
angränsande hälso- och sjukvård.
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Från och med år 2017 ändrades finansieringsförutsättningarna för både den
nationella stödfunktionen och de regionala stödstrukturerna. De ändrade
förutsättningarna innebar att kommunerna själva behövde prioritera och
finansiera de gemensamma stödfunktionerna med egna medel samt med
framtida generella och/eller riktade statsbidrag. Med anledning av detta
rekommenderades alla landets kommuner att under åren 2017 och 2018
gemensamt finansiera den nationella stödfunktion som byggts upp på SKL
samt under motsvarande period tillsammans arbeta fram ett förslag till en
långsiktig finansiell lösning.
Förbundsstyrelsen vid SKL har tagit ställning till en förnyad rekommendation
som omfattar en samlad gemensam kommunal finansiering och medverkan i
ledning och styrning av gemensamma stödfunktioner.
För att klara de framtida utmaningar som socialtjänsten står inför är det av
största vikt att kommunerna går samman och hittar gemensamma finansiella
lösningar för att bibehålla de stödstrukturer som byggts upp både på nationelloch regional nivå. Skulle stödfunktionen på SKL försvinna kommer dialogen
och samverkan mellan kommunerna, hälso- och sjukvården och de statliga
myndigheterna kring kunskapsutveckling försämras och kunskapsstyrningen
försvåras betydligt för kommunen.
Finansieringen gäller enligt rekommendationen för fyra år (2020-2023).
Socialnämnden har föreslagit att Kalmar kommun antar Sveriges Kommuner
och Landstings rekommendation om gemensam finansiering av en nationell
stödfunktion.
Beslut
Kalmar kommun antar Sveriges Kommuner och Landstings rekommendation
om gemensam finansiering av en nationell stödfunktion, till stöd för
evidensbaserat arbete gällande uppföljning och nationell samordning inom
verksamhetsområdet socialtjänst.

§ 133
Yttrande över Boverkets föreskrifter och allmänna råd
om detaljplan med planbeskrivning
Dnr KS 2019/0452

Handlingar
Utdrag ur ojusterat protokoll från samhällsbyggnadsnämnden den 22 maj 2019,
§ 92.
Remissvar.
Boverkets skrivelse den 10 april 2019.
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Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med
planbeskrivning.
Konsekvensutredning.
Bakgrund
Kalmar kommun har fått möjlighet att yttra sig över förslag till Boverkets
föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning och
tillhörande konsekvensbeskrivning.
Samhällsbyggnadskontoret har samrått kring Boverkets nya förslag till
föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning. Syftet med
regleringen är att skapa ett enhetligt och bindande system som även ska ge
förutsättningar för maskinell hantering av detaljplanens informationsinnehåll.
Det nya förslaget till föreskrifter och allmänna råd reglerar visualiseringen av
detaljplanen samt hur olika planbestämmelser får användas och formuleras.
Idag tillämpas Boverkets allmänna råd om planbestämmelser för detaljplan och
en exempelsamling i form av Boverkets planbestämmelsekatalog samt allmän
vägledning till PBL vid framtagande av detaljplaner. Det finns ingen gällande
vägledning om planbeskrivningen.
Det nya förslaget anger regler för hur plankartan, legenden, planinformationen
samt övrig information om planen ska utformas och vilket innehåll dessa olika
delar ska ha. Motsvarande bestämmelser finns också för planbeskrivningen. I
föreskriften anges också vilka de olika bestämmelsetyperna är och hur de utan
preciseringar huvudsakligen betecknas och formuleras.
Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig över remissen.
Beslut
Kommunstyrelsen antar samhällsbyggnadsnämndens yttrande som sitt och
överlämnar det till Boverket som Kalmar kommuns svar på remissen om
förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med
planbeskrivning.

§ 134
Rekrytering av förvaltningschef på kultur- och
fritidsförvaltningen
Dnr KS 2019/0669

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 3 juni 2019.
Protokoll från kommuncentral samverkansgrupp den 3 juni 2019.
Bakgrund
Kultur- och fritidsförvaltningen har haft Henrik Nilsson som tillförordnad
förvaltningschef sedan 1 mars 2019. Inför rekryteringen och i arbetet med att
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rekrytera en ersättare permanent har arbetsgivaren sett möjligheten för den
tillförordnade att få möjlighet till egen intern karriärväxling.
Arbetsgivaren har därför den 3 juni 2019 samverkat med de fackliga organisationerna om avsikten att göra ett avsteg från rekryteringsprocessen. I samverkan har de fackliga framfört synpunkter på att tillsättningen inte görs
externt och i konkurrens med andra sökande.
Arbetsgivaren förordar Henrik Nilsson som ny förvaltningschef på kultur- och
fritidsförvaltningen i ett tidsbegränsat chefsförordnande till och med 31
december 2022.
Beslut
Kommunstyrelsen anställer Henrik Nilsson som förvaltningschef på kulturoch fritidsförvaltningen i ett tidsbegränsat chefsförordnande till och med 31
december 2022.
Avstår
Christina Fosnes (M), Måns Linge (M), Carl-Henrik Sölvinger (L) och
Christopher Dywik (KD) avstår från att delta i beslutet.

§ 135
Tillsynsbesök av Arbetsmiljöverket som informerar om
kommunstyrelsens arbetsmiljöansvar
Bakgrund
Arbetsmiljöverket gör under 2019 en särskild tillsynsinsats i landets kommuner
och regioner för att informera om arbetsmiljön. Syftet är att beskriva hur
politiker kan hantera ansvaret för arbetsmiljöfrågor och hur arbetsmiljölagstiftningen fungerar.
Överläggning
Lotta Dalenius och Ann-Helen Johansson, Arbetsmiljöverket, informerar om
arbetsmiljön i kommuner och regioner och arbetet med att förebygga ohälsa
och olycksfall.
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Delegationsbeslut
-

Beslut om att avstå att lämna synpunkter på remiss om slopad straffrabatt
för unga myndiga
KS 2019/0239

-

Beslut om att avstå att lämna synpunkter på remiss om straffrättsliga
åtgärder mot tillgreppsbrott och vissa andra brott
KS 2019/0330

-

Beslut om att avstå att lämna synpunkter på Mönsterås kommuns
bostadsförsörjningsprogram 2019-2022
KS 2019/0453

-

Beslut om att avstå att lämna synpunkter på remissen Ändrade föreskrifter
om vaccination av barn
KS 2019/0550

-

Beslut om att avstå att lämna synpunkter på remiss om förutsättningarna
för hur uppgifterna i detaljplaner och planbeskrivningar kan tillgängliggöras
och behandlas digitalt
KS 2019/0551

-

Beslut om att avstå att lämna synpunkter på remissen Utredningen Ny
kärntekniklag – med förtydligat ansvar (SOU 2019:16)
KS 2019/0552

-

Beslut om att avstå att lämna synpunkter på remiss angående översyn av
två av Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter: HVMFS 2013:19 om
klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten och HVMFS
2017:20 om kartläggning och analys avseende ytvatten enligt vattenförvaltningsförordningen (2004:660)
KS 2019/0588

-

Beslut om att avstå att lämna synpunkter på remiss av slutbetänkandet
Kameraövervakning i kollektivtrafiken - ett enklare förfarande
KS 2019/0318

-

Beslut om gästfrihetsbidrag vid SM i segling, C-55
KS 2019/0438

-

Beslut om gästfrihet vid nätverket "Kamelerna klass Sm 3:3 1969"
50-årsjubileum i Kalmar
KS 2019/0553

-

Sammanställning av delegationsbeslut inom kommunledningskontorets
mark- och exploateringsenhet – april
KS 2019/0027

-

Brandkårens tillsyn av skydd och tillstånd februari, mars och april 2019

24 (24)

Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-06-04
KS 2019/0023

Anmälningsärenden
-

Arbetsutskottets protokoll den 16 april, 23 april och 14 maj 2019.
KS 2018/1089

-

Utskottet för integration och arbetsmarknads protokoll den 3 maj 2019.
KS 2018/1088

-

Nämndernas budgetunderlag inför 2020
KS 2019/0650

-

Kalmar läns pensionskapitalförvaltning AB:s portföljrapport april 2019
KS 2019/0022

