PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-12-04

Kommunstyrelsen

Tid
Tisdagen den 4 december 2018 kl. 8:00-11:20
Plats
Sammanträdesrum Magistern
Omfattning
§§ 171-195
Beslutande
Johan Persson (S)
ordförande
Christina Fosnes (M)
1:e vice ordförande
Liselotte Ross (V)
2:e vice ordförande
Dzenita Abaza (S)
Mattias Adolfson (S)
Marianne Dahlberg (S)
Jenny Melander (S)
Michael Ländin (S)
Lasse Johansson (S)
Ingemar Einarsson (C)
Måns Linge (M)
Carl-Henrik Sölvinger (L)
Christopher Dywik (KD)
Petra Gustafsson (SD)
Micael Foghagen (SD)
Ersättare
Johanna Petersson (C)
Erik Ciardi (C)
Jens Körge (V)
Kajsa Hedin (M)
Lisa Jalmander (M)
Max Troendlé (MP)
Krister Thornberg (SD)
Sekreterare

Anette Mellström
Anslaget på kommunens anslagstavla den 12 december 2018.

2 (28)

Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-12-04

Justeras

Johan Persson
ordförande

Liselotte Ross

3 (28)

Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-12-04

§ 171
Redovisning av polisens trygghetsundersökning 2018
Överläggning
Niko Kalcidis, Polisen, och Ann-Sofie Lagercrantz, kommunledningskontoret,
redovisar Polisens trygghetsundersökning 2018.
Beslut
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av informationen.

§ 172
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.

§ 173
Digital strategi för Kalmar kommun
Dnr KS 2018/0942

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

§ 174
VA-taxa 2019

Dnr KS 2018/1107
Handlingar
Kalmar Vatten AB:s skrivelse den 20 november 2018.
VA-taxa 2019.
Bakgrund
Den nu gällande VA-taxan antogs av kommunfullmäktige den 18 december
2017. Kalmar Vatten AB har nu tagit fram ett förslag till VA-taxa för 2019.
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunfullmäktige antar ny VA-taxa att gälla
från den 1 januari 2019.
Överläggning
Thomas Bergfeldt och Bengt-Åke Selldahl, Kalmar Vatten AB, redogör för
förslag till VA-taxa 2019.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige antar ny VA-taxa att gälla från den 1 januari 2019.

§ 175
Projekt- och byggenhet på kommunledningskontoret
Dnr KS 2018/1106

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 20 november 2018.
Bakgrund
Från och med år 2015 har kommunstyrelsen och dess kommunledningskontor
ansvar för investeringsbudgeten i fastigheter och infrastruktur. Kommunledningskontoret är via kommundirektören och plan- och investeringsberedningen projektägare för de byggprojekt som genomförs. Kommunledningskontoret har i dagsläget få resurser för att projektleda, projektera och
genomföra upphandlingar i byggprojekten.
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Samhällsbyggnadsnämnden har i sitt reglemente uppdraget att via sin
förvaltning ansvara, tillhandahålla och utveckla tjänster inom projektering och
projektledning vid ny-, om- och tillbyggnad av frilufts-, motions- och
idrottsanläggningar, gator, vägar, parker och övriga allmänna platser.
Servicenämnden har i sitt reglemente uppdraget att via sin förvaltning ansvara,
tillhandahålla och utveckla tjänster inom projektledning och utförande vid ny-,
om- och tillbyggnader av kommunens frilufts-, motions- och idrottsanläggningar, hus och byggnader.
Samhällsbyggnadskontoret och serviceförvaltningen tillhandahåller således
merparten av den resurs som kommunledningskontoret behöver för att
projektleda och projektera merparten av de byggprojekt som kommunstyrelsen
ansvarar för.
Denna ordning har upplevts som otydlig i ansvars- och befogenhetsfrågor
gällande resursplanering, prioritering, ekonomi, uppföljning, rapportering och
ansvarsfrågor kopplat till arbetsmiljö.
Investeringarna har de senaste åren varit stora och kommer fortsatt att vara
stora med flera komplexa byggprojekt i närtid som berör flera förvaltningar.
För att skapa bättre förutsättningar för genomförandeprocessen föreslås därför
att en samlad projekt- och byggenhet organisaras direkt under kommundirektören med tydlig koppling till plan- och investeringsberedningen. Syftet är
att uppnå bättre förutsättningar för resursplanering, prioriteringar, uppföljningar, entreprenadkontroll och enhetligare sätt att upphandla samt att
ansvaret och befogenheterna för byggprojekten tydliggörs.
För personalen är syftet att möjligheterna till kompetensutveckling ökas då det
skapas bättre förutsättningar för att lära av varandra och att man är med om
helheten i kommunens samlade byggverksamhet.
Kommunstyrelsen föreslås därför få ansvaret för att hålla resurser för projektledning och projektering.
Även landskapsarkitektkompetensen kommer att samlas i projekt- och byggenheten för att uppnå samordning av resursen i projekt, planarbeten och driftoch underhållsarbeten.
Mindre ny-, om- och reinvesteringsåtgärder kommer av kommundirektören att
fördelas till serviceförvaltningen och samhällsbyggnadskontoret för utförande
efter samråd i plan- och investeringsberedningen.
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att införa en
projekt- och byggenhet på kommunledningskontoret.
Överläggning
Ulrick Hultman, kommunledningskontoret, redogör för ärendet.
Under överläggningen redovisas följande förslag:
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1. Johan Persson (S) föreslår, med instämmande av Mattias Adolfson (S)
och Liselotte Ross (V), att kommunstyrelsen ska tillstyrka
arbetsutskottets förslag.
2. Carl-Henrik Sölvinger (L) föreslår, med instämmande av Christopher
Dywik (KD), Christina Fosnes (M) och Måns Linge (M), att
kommunstyrelsen ska avstyrka arbetsutskottets förslag.
Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill
tillstyrka eller avstyrka arbetsutskottets förslag. Han finner att det tillstyrks.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beslutar att införa en projekt- och byggenhet på
kommunledningskontoret.
Reservationer
Christina Fosnes (M), Måns Linge (M), Carl-Henrik Sölvinger (L) och
Christopher Dywik (KD) reserverar sig skriftligen mot beslutet och anför:
”Den 26 mars 2018 beslöt kommunfullmäktige om ny organisation för Kalmar
kommun. Bifall till ny övergripande organisation hade föregåtts av parlamentariska överläggningar och ett omfattande arbete med samtliga partier. Beslutet
om ny organisation var genomtänkt och övergripande i syfte att gälla under
kommande mandatperiod 2019-2022.
Mot bakgrund att ny organisation för Kalmar kommun nyligen antagits av
kommunfullmäktige att gälla från och med januari 2019 reserverar vi oss mot
att ännu en enhet placeras under kommunledningskontoret. Förslaget om att
flytta verksamhet från Samhällsbyggnads- respektive Serviceförvaltning till
kommunledningskontoret som rör genomförandeprocess av investeringar i
fastigheter och infrastruktur med motiveringen om att ansvars- och
befogenhetsfrågor är otydliga väcker snarare frågor om projektledning bör vara
kommundirektörens enskilda ansvar.
Att utveckla kommunledningskontoret från att ytterst bistå den kommunala
verksamheten med administrativ lednings- och stabsfunktion med en operativ
enhet kan påverka transparens och spårbarhet i den demokratiska processen.
Införandet av en projekt- och byggenhet under kommundirektör ska enligt
beslutsunderlag KS2018/1106 ha en ’tydlig koppling till plan- och investeringsberedning’. Om formuleringen avser Planutskottet framgår inte helt klart,
men om så är avsikten medför den tydliga kopplingen en mindre tydlig
koppling till de politiska partier som inte finns representerade i Planutskottet.
Kommundirektörens uppdrag som beställare av projekt bör kunna hanteras
med ledningsansvar som utgår från projektsamverkan mellan förvaltningar
utifrån projektbeskrivning, reglering och uppföljning av processerna kopplade
till respektive projekt, nämnd och förvaltning. Därav bör ett antal mer
djupgående frågor ställas innan beslut tas om att flytta på strategiskt viktiga
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kompetenser så som exempelvis planarkitekter och byggledare från respektive
förvaltning till kommunledningskontoret för att säkerställa att inte resurstillgångar minskas, vilket kan resultera i fördröjning av tidsplaner, plan och
trafikfrågor överlag.”
Protokollsanteckning
Petra Gustafsson (SD), Micael Foghagen (SD) och Krister Thornberg (SD)
redovisar en protokollsanteckning enligt följande:
”Sverigedemokraterna ställer sig mycket tveksamma till förslaget av följande
skäl. Kommunledningskontoret får med det här förslaget ytterligare mer makt
och resurser samtidigt som det politiska inflytandet de facto minskar eftersom
flera partier inte kommer ha någon representation.
Även om handlingar från dessa möten är tillgängliga och beslutsnivån ytterst
ligger i kommunfullmäktige är det Sverigedemokraternas grundinställning att
samtliga invalda partier borde vara representerade - för bättre insyn och
möjlighet att kunna delta i debatten.”

§ 176
Reglementen 2019
Dnr KS 2018/0806

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 15 november 2018.
Allmänt reglemente för Kalmar kommuns nämnder.
Reglemente för kommunstyrelsen.
Reglemente för kultur- och fritidsnämnden.
Reglemente för omsorgsnämnden.
Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden.
Reglemente för servicenämnden.
Reglemente för socialnämnden.
Reglemente för Södermöre kommundelsnämnd.
Reglemente för Stiftelsen Krusenstiernska gården.
Reglemente för utbildningsnämnden.
Reglemente för valnämnden.
Reglemente för vatten- och miljönämnden.
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Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 26 mars 2018 om ny organisation inför
mandatperioden 2019-2022. Bl.a. beslutades om att inrätta en ny nämnd,
vatten- och miljönämnden, ett nytt utskott, utskottet för integration och
arbetsmarknad, samt flera andra förändringar av ansvar för kommunstyrelsen
och nämnderna.
I beslutet fick kommunledningskontoret i uppdrag att göra nödvändiga
förändringar i berörda nämnders reglementen samt övriga styrande dokument
utifrån ovanstående beslut samt förtydliga ansvaret för demokrati- och
landsbygdsutveckling.
Någon ändring av ansvar när det gäller demokrati- och landsbygdsutveckling,
föreslås inte. Det övergripande ansvaret ligger på kommunstyrelsen.
Södermöre kommundelsnämnd har ansvar inom sitt geografiska område.
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget.
Överläggning
Anders Saur, kommunledningskontoret, går igenom förslag till reglementen för
2019.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa allmänt reglemente för Kalmar
kommuns nämnder och reglementena för kommunstyrelsen, kultur- och
fritidsnämnden, omsorgsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, servicenämnden, socialnämnden, Södermöre kommundelsnämnd, Stiftelsen
Krusenstiernska gården, utbildningsnämnden, valnämnden samt vatten- och
miljönämnden.
Reglementena ska gälla från den 1 januari 2019.

§ 177
Kommunstyrelsens delegationsordning
Dnr KS 2018/0812

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 15 november 2018.
Delegationsordning för kommunstyrelsen.
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade den 2 oktober 2018 att godkänna förslaget till
delegationsordning för 2019 samt att överlämna förslaget för beslut av den
tillträdande kommunstyrelsen.
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I detta förslag till ny delegationsordning för kommunstyrelsen har flera
ändringar, förtydliganden och justeringar gjorts. Bl.a. mot bakgrund av de
organisatoriska förändringarna som kommunfullmäktige beslutat samt
förändringar och konsekvenser detta fått på kommunledningskontoret.
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslag till delegationsordning för kommunstyrelsen med den ändringen att punkten B11 ska ändras till:
”Avgöra och tolka frågor gällande arvodes- och pensionsbestämmelser för
enskilda förtroendevalda” med delegation till kommunalråd med särskilt ansvar
för personalfrågor.
Överläggning
Anders Saur, kommunledningskontoret, går igenom förslag till delegationsordning för kommunstyrelsen.
Under överläggningen redovisas följande förslag:
1. Johan Persson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla
arbetsutskottets förslag.
2. Carl-Henrik Sölvinger (L) föreslår, med instämmande av Christina
Fosnes (M), Christopher Dywik (KD) och Måns Linge (M), att
kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag med följande
ändringar:
- C2 återgår till kommunstyrelsen dvs. stryks ur delegationsordningen
- C3 återgår till planutskottet
- D1-2: återgår till kommunstyrelsen dvs. stryks ur
delegationsordningen
- D3 återgår till arbetsutskottet
- D4 återgår till arbetsutskottet
- E3 återgår till kommunstyrelsen dvs. stryks ur delegationsordningen
- E4 återgår till planutskottet
Efter att överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen först att bifalla
arbetsutskottets förslag med undantag av Carl-Henrik Sölvingers m.fl.
ändringsförslag.
Härefter frågar ordföranden om kommunstyrelsens vill bifalla arbetsutskottets
förslag eller Carl-Henrik Sölvingers m.fl. ändringsförslag. Han finner att
kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till delegationsordning.
Reservation
Christina Fosnes (M), Måns Linge (M), Carl-Henrik Sölvinger (L) och
Christopher Dywik (KD) reserverar sig skriftligen mot beslutet och anför:
”Syftet med översynen av nämndernas delegationsordningar var att öka det
politiska inslaget i beslutsprocessen.
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För oss innebär detta att politiker ska göras delaktiga i fler beslut än idag och
att detta ska ske så öppet och transparent som möjligt. I det presenterade
förslaget till ny delegationsordning har inga ändringar över huvudtaget
föreslagits för att öka det politiska inslaget.
Av det skälet ville vi återremittera ärendet när ärendet var uppe senast.
Vi vill med våra ändringsyrkanden visa att med små medel kan vissa beslut tas
bort från delegationsordningen och dessa beslut återföras till politiken.
Istället ligger delegationen kvar där beslut kommer fattas av tjänstepersoner
eller utskott under kommunstyrelsen. Dessa möten är inte offentliga och båda
allmänhet och stora delar av oppositionen får ta del av dem först i efterhand.
Vi ser ett värde av att det politiska inslaget ökar. Detta var vi också var överens
om i den parlamentariska organisationsöversynen då det bidrar till öppenhet
och transparens i beslutsprocessen. Dagens förslag tar tyvärr inga nya steg i
den riktningen.”

§ 178
Verksamhetsplan med budget 2019 och ekonomisk
planering 2020-2021
Dnr KS 2018/0019

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 20 november 2018.
Verksamhetsplan med budget 2019 och ekonomisk planering 2020-2021.
Alliansen i Kalmars budgetreservation.
Sverigedemokraternas budgetreservation.
Miljöpartiets budgetreservation.
Bakgrund
Den politiska majoriteten presenterar förslag till verksamhetsplan med budget
för 2019 och ekonomisk planering för 2020-2021.
Resultatet för år 2019 uppgår till 40,4 miljoner kronor, för år 2020 till 14,1
miljoner kronor och för år 2021 till -29,7 miljoner kronor.
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunfullmäktige antar förslag till
verksamhetsplan med budget 2019 och ekonomisk planering 2020-2021.
Överläggning
Under överläggningen redovisas följande förslag:
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1. Johan Persson (S) föreslår, med instämmande av Ingemar Einarsson
(C) och Liselotte Ross (V), att kommunstyrelsen ska tillstyrka
arbetsutskottets förslag med följande tillägg:
”Kommunstyrelsens budgetram utökas med 1,1 mnkr för införande av
servicepunkter på landsbygden samt fortsatt satsning på Kalmar 2020.”
2. Christina Fosnes (M) föreslår, med instämmande av Måns Linge (M),
Carl-Henrik Sölvinger (L) och Christopher Dywik (KD), att
kommunstyrelsen ska tillstyrka Alliansen i Kalmars budgetreservation.
Sedan överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill
tillstyrka Johan Perssons m.fl. förslag eller Alliansen i Kalmars budgetreservation. Han finner att kommunstyrelsen tillstyrker Johan Perssons m.fl.
förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige godkänner förslag till verksamhetsplan med budget för
2019 och ekonomisk planering för 2020-2021.
Det innebär att samtliga nämnders begäran om medel inför 2019 är besvarade.
1.

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

2.

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

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

-

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

-

Justering av ramar mellan nämnder, av administrativ karaktär, som inte
får någon nettopåverkan på resultatet eller nämndernas verksamhet får
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3.

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

Omdisponeringar får göras mellan åren i planperioden.

-

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

-

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

-

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

4.

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

5.

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

6.

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

7.

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

8.

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

9.

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för
Kalmar Vatten AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp
om 500 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

10. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för
Kalmar Öland Airport AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta
lånebelopp om 36 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och
kostnader.
11. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för
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Kalmar Hamn AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp
om 90 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader
12. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2019 har rätt
att nyupplåna, d.v.s. öka kommunens skulder, upp till totalt 1 237 200 000
kronor.
13. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2019 har rätt
att omsätta lån, det vill säga låna upp motsvarande belopp på de lån som
förfaller till betalning under år 2019.
14. Den årliga avgiften för borgensåtagande för lån till helägda företag
fastställs till 0,30 procent av utnyttjad borgen vid det senaste årsskiftet.
15. Kommunfullmäktige beslutar att betala ut 2 732 800 kronor i partistöd år
2019. Av partistödet ska 20 % fördelas som ett grundstöd till varje parti i
fullmäktige och resterande som ett mandatbundet stöd.
16. Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för år 2019 till 21:81 per
skattekrona.
17. Kommunstyrelsen arbetsutskott får därför rätt att göra förändringar i
budgeten med avseende på kompensation till nämnderna för eventuellt
uteblivet riktat statsbidrag för ökad bemanning inom äldreomsorgen.
18. Kommunstyrelsens budgetram utökas med 1,1 mnkr för införande av
servicepunkter på landsbygden samt fortsatt satsning på Kalmar 2020.
Protokollsanteckning
Max Troendlé (MP) redovisar en protokollsanteckning enligt följande:
”Miljöpartiet kommer att yrka på vår egen budgetmotion i kommunfullmäktige.”

§ 179
Kalmar kommuns ekonomirapport 2018 - efter oktober
Dnr KS 2018/0010

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 20 november 2018.
Ekonomirapport efter oktober 2018.
Bakgrund
Enligt kommunens principer för ekonomistyrning ska ekonomienheten
redovisa en ekonomirapport per februari, juni och oktober. Rapporten ska vara
kort och sammanfattande och ge en översiktlig beskrivning av det ekonomiska
läget.
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Budgeten för årets resultat 2018 är 72,9 miljoner kronor. Prognosen efter
oktober för årets resultat är 137,2 miljoner kronor, vilket innebär en positiv
budgetavvikelse med 64,3 miljoner kronor. Den är 10,2 miljoner kronor högre
än föregående prognos efter augusti (127,0 miljoner kronor).
Överläggning
Jonas Agerhed, kommunledningskontoret, redovisar Kalmar kommuns
ekonomirapport efter oktober.
Beslut
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av ekonomirapport
efter oktober 2018.

§ 180
Kommunstyrelsens ekonomiuppföljning efter oktober
2018
Dnr KS 2018/0011

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 18 november 2018.
Uppföljning och prognos oktober 2018.
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 oktober uppgår till 71,8 % jämfört mot
riktvärdet 83,3 %. Inom de olika verksamheterna finns både positiva och
negativa ekonomiska avvikelser som kommenteras i rapporten. Totalt för
kommunledningskontoret beräknas en positiv avvikelse på 6 700 tkr.
Överläggning
Vanja Lukic, kommunledningskontoret, redovisar kommunstyrelsens
ekonomiuppföljning efter oktober.
Beslut
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av ekonomiuppföljningen per oktober.

§ 181
Kommunstyrelsens beslutsattestanter och
firmatecknare 2019
Dnr KS 2018/1103
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Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 27 november 2018.
Förslag till beslutsattestanter och firmatecknare.
Bakgrund
Kommunstyrelsen ska årligen fastställa beslutsattestanter och firmatecknare för
sina ansvarsområden. Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag.
Förslagen följer 2018 års beslut. Förändringar härrör från personal- eller
organisationsförändringar. Enheterna har själva möjlighet att beslutsattestera
upp till 1 000 000 kronor. Fakturor som överskrider denna beloppsgräns ska
eskalera till överordnad nivå. Kommundirektören eller dess ersättare har
möjlighet att beslutsattestera för hela kommunen oavsett belopp.
Då annan tjänsteman under löpande verksamhetsår ersätter en av de
nuvarande beslutsattestanterna eller ersättare på samma befattning, följer
attesträtten med till den nya tjänstemannen utan särskilt beslut. Tillfälligt
delegerade attesträtter vid kortare frånvaro beslutas av förvaltningschef.
Beslut
Kommunstyrelsen fastställer kommunledningskontorets förslag till beslutsattestanter och firmatecknare för 2019.

§ 182
Förvaltade donationsstiftelsers beslutsattestanter och
firmatecknare 2019
Dnr KS 2018/1104

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 27 november 2018.
Förslag till beslutsattestanter och firmatecknare.
Bakgrund
Kommunstyrelsen utser årligen beslutsattestanter och firmatecknare för
förvaltade stiftelser.
Beslut
Kommunstyrelsen fastställer kommunledningskontorets förslag till beslutsattestanter och firmatecknare för förvaltade stiftelser 2019.

§ 183
Utdelning ur förvaltade donationsstiftelser 2018
Dnr KS 2018/1081
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Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 28 november 2018.
Protokoll donationskommittéen för av kommunstyrelsen förvaltade fonder.
Protokoll donationskommittén för Syskonen Karlsbergs fond.
Protokoll donationskommittén för Dahmska Stiftelsen å Stensberg.
Protokoll donationskommittén för Appeltoffts donationsfond.
Bakgrund
Enligt stiftelseurkunderna ska kommunstyrelsen besluta om utdelning av
avkastningen för de förvaltade donationerna. Kommunfullmäktige ska besluta
om utdelning ur Dahmska Stiftelsen å Stensberg samt Appeltoffts
donationsfond.
Donationskommittéerna har lämnat förslag till utdelning ur stiftelser för beslut
i kommunstyrelsen. Donationskommittéerna för Dahmska stiftelsen å
Stensberg och Appeltoffts donationsfond har också lämnat förslag till
utdelning för beslut i kommunfullmäktige.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar om utdelning ur förvaltade stiftelser enligt
donationskommitténs förslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:
Kommunfullmäktige bifaller förslag till utdelning ur Dahmska stiftelsen å
Stensberg och Appeltoffts donationsfond.

§ 184
Uppföljning av intern kontroll 2017 samt revidering av
riktlinjer för intern kontroll
Dnr KS 2018/0995

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 19 november 2018.
Internkontroll uppföljning – Kommunstyrelsen.
Riktlinjer för intern kontroll.
Bakgrund
Enligt reglementet för intern kontroll ska kommunstyrelsen med utgångspunkt
från nämndernas uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade system
för intern kontroll. I de fall förbättringar behövs ska styrelsen besluta om
sådana.
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Uppföljning av intern kontroll för Kalmar kommun 2017 redovisas i rapporten
”Internkontroll uppföljning – Kommunstyrelsen”. I rapporten redovisas varje
process var för sig med en mätare i tre färger för bästa överblick.
De brister som främst noterats vid uppföljningen av Kalmar kommuns interna
kontroll 2017 har varit inom processerna värna om hälsa och miljö, hantera
ekonomi, leverera IT-stöd, rekrytera, utveckla och avveckla personal,
tillhandahålla lokaler samt tillhandahålla varor och tjänster. Dessa har dock
korrigerats, återkopplats och åtgärdats löpande för att förhindra framtida
avsiktliga eller oavsiktliga fel. Uppföljning att tillräckliga åtgärder vidtagits sker
löpande med påverkan i kommande riskanalyser och interna kontrollplaner.
Uppföljningen visar att riktlinjerna för intern kontroll behöver revideras för att
bättre svara mot nämndernas olika förutsättningar. Förändringen innebär att de
risker som hanteras av sakkunniga från varje förvaltning inom stödprocess
området kommer vara obligatoriska att beakta för samtliga nämnder som
tidigare men det kommer finnas möjlighet att göra en ny bedömning av
riskvärdet för respektive nämnd.
Utöver den interna kontrollen har externrevision genomförts av kommunens
förtroendevalda revisorer. Ett flertal verksamhetsområden har granskats
ingående. Förbättringsområden har identifierats där respektive verksamhet har
ansvar för att vidta åtgärder.
Den samlade bedömningen är, trots avvikelser, att kommunen sammantaget
har en god intern kontroll.
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunstyrelsen godkänner rapporten om
uppföljning av intern kontroll 2017 samt antar reviderade riktlinjer för intern
kontroll.
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner rapporten om uppföljning av intern kontroll
2017.
Kommunstyrelsen antar reviderade riktlinjer för intern kontroll.

§ 185
Revidering av pensionspolicy för Kalmar kommun
Dnr KS 2018/1062

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 21 november 2018.
Förslag till ny pensionspolicy för Kalmar kommun.
Bakgrund
Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPFKL) antogs för första gången att gälla för nyvalda politiker i samband med
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valet 2014. OPF-KL har nu i ett centralt avtal reviderats och förstärkts med
bestämmelser om flera förmåner såsom omställningsinsatser, ekonomiskt
omställningsstöd, ålderspension, sjukpension, efterlevandeskydd och familjeskydd. För att dessa ska gälla från och med 2019 ska de antas lokalt och sedan
innefattas i kommunens pensionspolicy.
Genom att förändra nuvarande pensionslösningar minskar kommunen sin
pensionsskuld, pensionsförmånen blir rättvis och föreslagen förändring
stämmer väl överens med arbetet att bli en mer attraktiv arbetsgivare.
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunfullmäktige antar förslag till ny
pensionspolicy för Kalmar kommun.
Överläggning
Maria Björkman och Anne Elgmark, kommunledningskontoret, går igenom
förslag till revidering av Kalmar kommuns pensionspolicy.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beslutar att anta Bestämmelser om omställningsstöd och
pension för förtroendevalda (OPF-KL 18) att gälla fr.o.m. 2019-01-01.
Kommunfullmäktige beslutar att medarbetare med en lön över 8,5
inkomstbasbelopp (IBB) ska få möjlighet att teckna avtal om alternativ
tjänstepension enligt gällande kollektivavtal KAP-KL och Kalmar kommuns
pensionspolicy.
Kommunfullmäktige beslutar att teckna en kollektiv försäkringslösning för
medarbetare med en lön mellan 7,5 och 8,5 inkomstbasbelopp (IBB).
Med anledning av ovanstående förändringar beslutar kommunfullmäktige att
anta den reviderade pensionspolicyn för Kalmar kommun.

§ 186
Ägardirektiv 2019 för Kalmar Kommunbolag AB och de
majoritetsägda dotterbolagen
Dnr KS 2018/1082

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 20 november 2018.
Ägardirektiv.
Bakgrund
Koncernledningen föreslår att i samband med att kommunfullmäktige
fastställer verksamhetsplan med budget 2019 och ekonomisk planering
2020-2021 även fastställa ägardirektiv för år 2019 för Kalmar Kommunbolag
AB och de majoritetsägda dotterbolagen.
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Överläggning
Under överläggningen föreslår Måns Linge (M), med instämmande av Johan
Persson (S), att kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med koncernledningens
förslag med följande tillägg under Kalmar Vatten AB:
”Det är viktigt att de ökade inkomsterna till följd av höjd va-taxa går till
planerade investeringar bl.a. nytt reningsverk och till en förnyelse av va-nätet.
Bolaget ska i samband med kommande budget och bokslut redovisa hur stor
del av de ökade inkomsterna som använts till planerade investeringar och
reinvesteringar.”
Efter att överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen i enlighet med
Måns Linges m.fl. förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige antar förslag till ägardirektiv för Kalmar Kommunbolag
AB och de majoritetsägda dotterbolagen med följande tillägg under Kalmar
Vatten AB:
”Det är viktigt att de ökade inkomsterna till följd av höjd va-taxa går till
planerade investeringar bl.a. nytt reningsverk och till en förnyelse av va-nätet.
Bolaget ska i samband med kommande budget och bokslut redovisa hur stor
del av de ökade inkomsterna som använts till planerade investeringar och
reinvesteringar.”
Protokollsanteckning
Christina Fosnes (M), Måns Linge (M), Carl-Henrik Sölvinger (L), Christopher
Dywik (KD), Kajsa Hedin (M) och Lisa Jalmander (M) redovisar en protokollsanteckning enligt följande:
”I samband med revidering av förslag till ägardirektiven för Kalmarhem AB
finns följande förtur till bostad i Kalmarhems bostadskö.
- Bolaget ska i samverkan med övriga aktörer erbjuda möjligheten för
folkbokförda ungdomar i Kalmar mellan 18-25 år hyra av bostad
genom ett förstahandskontrakt.
- Bolaget har speciellt ansvar för att ordna bostäder till studerande, samt
andra grupper med särskilt behov.
- Bolaget har speciellt ansvar att erbjuda bostad till personer som fått
jobb och flyttar till Kalmar med längre avstånd än tio mil.
Bolaget ska i allmännyttans syfte och med iakttagande av kommunallagens
likställighetsprincip främja bostadsförsörjningen i Kalmar kommun.
Iakttagande av likställighetsprincip innebär att kommuner och landsting inte får
särbehandla vissa kommunmedlemmar annat än på saklig grund, vilket kan
medföra att krav på prioriteringsordning krävs för att tillmötesgå särkrav enligt
ovan.”
Christopher Dywik (KD) redovisar en protokollsanteckning enligt följande:
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”Kristdemokraterna i Kalmar anser att ägardirektiven för Kalmar kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen i stort är bra, men att de skulle
bli än bättre om de ändrades enligt följande:
Kalmarhem AB:
Infoga efter nuvarande text på sidan 5:
’Bolaget ska gå före och bygga på kommunens mindre tätorter där det råder
bostadsbrist eller ett behov av inflyttning existerar.’
Destination Kalmar AB:
Ersätta andra meningen med följande:
’Bolaget ska även samordna och administrera evenemang, utveckla
idrottsturismen samt marknadsföra Kalmars unika historia och
kulturbebyggelse, vår vackra landsbygd och kustmiljö.’
Infoga efter de tre punkterna:
’Utveckla kulturarvsturismen i Kalmar kommun genom att lyfta fram Kalmar
kommuns unika historia och kulturbebyggelse.’
’Utveckla naturturismen genom att lyfta fram Kalmar kommuns vackra
landsbygd och kustmiljö.”

§ 187
Bidrag till IFK Kalmar
Dnr KS 2018/1111

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 21 november 2018.
Skrivelse från IFK Kalmar.
Bakgrund
IFK Kalmar gick 2018 upp i Allsvenskan. Under tiden föreningen låg i
Elitettan hade de en ekonomi i balans liksom åren dessförinnan.
Med tanke på inträdet i Allsvenskan fick föreningen göra en sportslig satsning
mot Damallsvenskan 2018 men på grund av skador fick de kompletteringsförvärva vilket blev kostsamt. Samtidigt har föreningen konstaterat att de har
haft en för liten organisation för att klara de ökade krav som följer av att spela i
Allsvenskan. Under året har detta åtgärdats genom en kanslichef på 100 %
samt en marknadsansvarig. Den sistnämnde ska bland annat ansvara för
sponsorförsäljning vilket de räknar med kommer att öka de totala sponsorintäkterna. För 2018 la föreningen en budget i balans anpassad till Allsvensk
nivå.
Eftersom det slutliga beskedet från fotbollsförbundet inte kom förrän februari
2018 kunde IFK Kalmar inte fullt ut komma igång med sponsorförsäljningen
t.ex. sponsorplatser då de vid avancemanget till Allsvenskan inte visste var de
skulle spela. De sportsliga framgångarna har uteblivit och därmed har även
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publikintäkterna blivit lägre än förväntat. Föreningen prognosticerar just nu ett
underskott på 500 000 kronor med en mycket ansträngd likviditet.
Underskottet och likviditetsbristen drabbar inte bara A-lagsverksamheten utan
även annan verksamhet inom föreningen. De har en stor ungdomsverksamhet,
nära samarbete med Fotbollsakademin på Stagneliusskolan och de bedriver ett
antal sociala projekt som idrottsskola, fotbollskola, nattvandring och ett
inkluderingsprojekt.
Föreningen har vänt sig till Kalmar kommun och bett om ett tillskott för att
täcka delar av det underskott som uppstått under den Allsvenska säsongen
2018.
Med tanke på att synnerliga skäl har förelegat med avancemanget till
Allsvenskan och utdragna beslutsprocesser kring förutsättningarna föreslås att
ett engångsbidrag utbetalas.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge IFK Kalmar ett bidrag på 300 000 kronor.
Bidraget ryms inom kommunstyrelsens befintliga driftbudgetram för 2018.
Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att påbörja en dialog med IFK
Kalmar om en långsiktig och ekonomiskt stabil verksamhet.

§ 188
Köp av fastigheten Barkestorp 1:63
Dnr KS 2018/1131

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 27 november 2018.
Köpekontrakt.
Bakgrund
Växa Sverige Ekonomiska förening (org.nr. 769621-2344) har i fastigheten
Barkestorp 1:63 inseminationsverksamhet. Då de inte använder hela
fastigheten vill de nu sälja den och att under en period kvarstå som hyresgäst i
en del av byggnaden. Kalmar kommuns serviceförvaltning kommer kunna
nyttja resterande del av lokalerna och, i en tvåstegs flyttplan, minska externa
hyror.
Fastigheten utgör en pusselbit i det kommunala ägandet av mark inom Smedby
och kan utvecklas för anslutning mot områden norr om Barkestorpskolan.
Fastigheten har en areal om 3,9 ha och 1 321 m2 kontor (exkl förrådsdelen).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att köpa fastigheten Barkestorp 1:63, Smedby,
enligt kommunledningskontorets förslag, till en köpeskilling om 5 000 000
kronor.
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Paragrafen förklaras för omedelbart justerad.

§ 189
Markreservation för del av fastigheten Kläckeberga
10:1 för Lyckos AB
Dnr KS 2018/0851

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 9 november 2018.
Karta.
Bakgrund
Lyckos AB har inkommit med en ansökan om markanvisning gällande området
Snurrom.
Lyckos AB, som är en del av Midroc Properties AB, vill bygga bostäder med
en rimlig boendekostnad så att fler får möjlighet att bo i en nybyggd bostad.
Lyckos AB hanterar hela processen från projektutveckling till inflyttning.
Lyckos AB vill på platsen bygga ca 25-30 radhus/kedjehus med äganderätt eller
i bostadsrättsform.
Markreservationen gäller för ett område inom del av Kläckeberga 10:1 där
ovanstående byggnation ryms.
Planutskottet har föreslagit att kommunstyrelsen godkänner markreservation
för Lyckos AB på fastigheten Kläckeberga 10:1.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med kommunledningskontorets förslag,
att bevilja markreservation för Lyckos AB (org.nr: 559113-9752) på del av
fastigheten Kläckeberga 10:1, Snurrom.
Markreservationen ska gälla till och med den 31 maj 2019.

§ 190
Markreservation för del av fastigheten Berga 10:2 för
Prospecta Fastighetskapital AB
Dnr KS 2018/0984

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 9 november 2018.
Karta.
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Bakgrund
Prospecta Fastighetskapital AB har inkommit med en ansökan om
markanvisning på del av Berga 10:2.
Prospecta vill på platsen uppföra flerfamiljshus med upplåtelseform hyres- eller
bostadsrätter. Markreservationen avser ett område om ca 1 800 m2.
Detaljplan för del av Berga 10:2 har fått prioritering nr fyra enligt beslut i
planutskottet den 23 oktober 2018.
Planutskottet har föreslagit att kommunstyrelsen godkänner markreservation
för Prospecta Fastighetskapital AB på del av fastigheten Berga 10:2.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med kommunledningskontorets förslag,
att bevilja markreservation för Prospecta Fastighetskapital AB (org.nr 5566340518) på del av fastigheten Berga 10:2.
Markreservationen ska gälla till och med den 31 maj 2019.

§ 191
Markreservation för del av fastigheten Tegelviken 2:4
för Hansa Bygg AB

Dnr KS 2018/0928

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 15 november 2018.
Karta.
Bakgrund
Hansa Bygg AB har inkommit med ansökan om markreservation på del av
fastigheten Tegelviken 2:4.
I tidigare detaljplanearbete för området utredde Hansa Bygg AB och
kommunen möjligheten att placera ett omsorgsboende på platsen men arbetet
avbröts då området inte bedömdes lämpligt för ändamålet. Hansa Bygg AB vill
i en ny detaljplan utreda möjligheten för byggnation av bostäder. Kommunledningskontoret föreslår därför att kommunstyrelsen beslutar om en markreservation för Hansa Bygg AB i syfte att i detaljplan utreda möjligheten att
bebygga platsen med flerfamiljshus.
Området för markreservationen är ca 5 000 m2 och markreservationen föreslås
gälla till och med den 30 april 2019. Efter detta avser kommunledningskontoret att markreservationen ska ersättas med ett markanvisningsavtal som
reglerar tidplan, markpris, fördelning av kostnader m.m.
Planutskottet har föreslagit att kommunstyrelsen godkänner markreservation
för Hansa Bygg AB på del av fastigheten Tegelviken 2:4.
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Beslut
Kommunstyrelsen reserverar, enligt kommunledningskontorets förslag,
ca 5 000 m2 av fastigheten Tegelviken 2:4 för Hansa Bygg AB (org. nr. 5562206660).
Markreservationen ska gälla till och med den 30 april 2019.

§ 192
Regler för i vilken ordning ersättare ska tjänstgöra
2019-2022
Dnr KS 2018/1123

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 26 november 2018.
Bakgrund
Kommunfullmäktige ska för varje mandatperiod besluta om ersättarnas
tjänstgöring i nämnderna.
Förslaget är att tillämpa samma regler om ersättarnas tjänstgöring som tidigare.
Överläggning
Under överläggningen föreslår Carl-Henrik Sölvinger (L) att kommunstyrelsen
ska besluta i enlighet med kommunledningskontorets förslag med den
ändringen att andra strecksatsen under punkt 2 ska ha följande lydelse:
- ”Vid förhinder för företrädare för M, L eller KD tjänstgör ersättare som
tillhör något av dess tre partier i första hand, i andra hand ersättare för MP.”
Efter att överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen i enlighet med
Carl-Henrik Sölvingers förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beslutar anta följande regler för i vilken ordning som
ersättare ska tjänstgöra till och med 2022:
Om ledamot eller ombud inte kan närvara vid sammanträde gäller att ersättare
tjänstgör i följande ordning:
1. I första hand tjänstgör ersättare som tillhör samma parti.
2. I andra hand gäller att:
- vid förhinder för företrädare för S, C eller V tjänstgör ersättare som
tillhör något av dessa tre partier.
- vid förhinder för företrädare för M, L eller KD tjänstgör ersättare
som tillhör något av dess tre partier i första hand, i andra hand
ersättare för MP.
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3. I sista hand tjänstgör ersättare som tillhör annat parti.
Ordningsföljden mellan ersättarna bestäms av hur lång tid de tillhört nämnden
(eller motsvarande) – den som varit med längst går in först. Om det visar sig
att flera ersättare varit med lika länge så har den som är äldst av dessa företräde.
Dessa regler gäller till och med mandatperiodens slut. De gäller i samtliga fall,
utom när kommunfullmäktige bestämt annat eller om valet skett enligt lagen
om proportionellt valsätt.

§ 193
Entledigande av styrelseledamöter och ersättare i
Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda
bolagen
Dnr KS 2018/1124

Handlingar
Skrivelse från Johan Persson (S), Christina Fosnes (M) och Ingemar
Einarosson (C) den 26 november 2018.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har beslutat att inriktningen för de kommunala bolagen
ska vara att mandattiden överensstämmer med övriga nämnder. Det vill säga
från 1 januari 2019 till 31 december 2022. För att kunna genomföra detta
behöver kommunfullmäktige, precis som inför den här mandatperioden,
entlediga samtliga ledamöter i bolagsstyrelserna för att sedan välja nya
styrelseledamöter.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga styrelseledamöter och ersättare i
följande bolag:
Kalmar Kommunbolag AB
Kalmarhem AB
Kalmar Vatten AB
KIFAB i Kalmar AB
Kalmar Hamn AB
Kalmar Öland Airport AB
Kalmar Science Park AB
Destination Kalmar AB
Kalmar Familjebad AB
Beslutet om entledigande ska anmälas till respektive bolag samt till
Bolagsverket.
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§ 194
Medborgarförslag om att det i Kalmar kommuns regi
anordnas ett firande den 17 december 2018 till minne
av 100-årsdagen av riksdagens första beslut att införa
allmän och lika rösträtt i Sverige
Dnr KS 2018/1080

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 26 november 2018.
Medborgarförslag.
Bakgrund
Per Lindholm föreslår i ett medborgarförslag att det anordnas ett firande den
17 december 2018 till minne av 100-årsdagen av riksdagens första beslut att
införa allmän och lika rösträtt i Sverige. Förslag på aktiviteter är exempelvis
fackeltåg eller tal från någon i kommunledningen.
Kommunfullmäktiges presidium ser positivt på förslaget och det viktiga i att
uppmärksamma högtidsdagen och kommer i samband med fullmäktiges
sammanträde den 17 december uppmärksamma detta genom flera olika
programpunkter. De olika aktiviteterna kommer att annonseras särskilt och
även sändas på kalmar.se för att nå ut till allmänheten. I samband med detta
kommer förslagsställaren att bjudas in.
Som en del i uppmärksammandet av 100-årsdagen kommer det också att
flaggas då riksdagen har beslutat att göra den 17 december 2018 till en tillfällig
allmän flaggdag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningskontorets yttrande ska utgöra
svar på medborgarförslaget om att det anordnas ett firande den 17 december
2018 till minne av 100-årsdagen av riksdagens första beslut att införa allmän
och lika rösträtt i Sverige.

§ 195
Yttrande över Trafikverkets remiss Förslag
kategorisering av cykelnätet
Dnr KS 2018/1016

Handlingar
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 21 november 2018, § 263.
Samhällsbyggnadskontorets yttrande den 12 november 2018.
Trafikverkets remiss.
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Bakgrund
I dagsläget finns ingen systematisk nationell modell för hur cykelnätet ska delas
in i kategorier och det finns därför ett flertal olika metoder i Sverige.
Trafikverket har därför identifierat ett behov att utveckla en gemensam
kategorisering av cykelnätet för att skapa ett för cyklisterna tydligt och enhetligt
cykelnät.
Kalmar kommun har nu fått möjlighet att yttra sig över förslaget. Samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram ett förslag till yttrande och välkomnar
initiativet att mer systematiskt, strukturerat och enhetligt kategorisera landets
cykelnät. Ser i stort mycket positivt på de föreslagna ändringarna och tilläggen
men vill lyfta fram tre synpunkter som redovisas i yttrandet.
Beslut
Kommunstyrelsen antar samhällsbyggnadsnämndens yttrande som sitt och
överlämnar det till Trafikverket som Kalmar kommuns yttrande över remissen
Förslag till kategorisering av cykelnätet.

Delegationsbeslut
-

Ordförandebeslut: Tillsättning av förvaltningschef på serviceförvaltningen
KS 2018/1117

-

Beslut om att Kalmar kommun avstår yttrande över remiss av
slutbetänkande SOU 2018:53 Översyn av maskinell dos, extempore,
prövningsläkemedel m.m.
KS 2018/0820

-

Beslut om att Kalmar kommun avstår yttrande över promemorian Ett
socialt hållbart eget boende för asylsökande
KS 2018/0854

-

Beslut om att Kalmar kommun avstår yttrande över betänkandet Vårt
gemensamma ansvar - för unga som varken arbetar eller studerar (SOU
2018:11)
KS 2018/0887

-

Beslut om att Kalmar kommun avstår yttrande över remiss av Produktion
och hantering av livsmedel vid nedfall av radioaktiva ämnen
KS 2018/1026

-

Sammanställning av delegationsbeslut inom kommunledningskontorets
projekt- och exploateringsenhet - oktober
KS 2018/0015

-

Anställningar på delegation september-oktober 2018
KS 2018/0159

-

Brandkårens tillsyn av skydd och tillstånd oktober 2018
KS 2018/0004
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Anmälningsärenden
-

Arbetsutskottets protokoll den 23 oktober, 6 november och 20 november
2018
KS 2018/0009

-

Planutskottets protokoll den 23 oktober och 20 november 2018
KS 2018/0007

-

Personalutskottets protokoll den 17 oktober 2018
KS 2018/0005

-

Skrivelse från Neuro Kalmar om ersättning vid deltagande i Kalmar
kommuns tillgänglighetsråd samt kommunledningskontorets svar
KS 2018/1057

-

Skrivelse från Länsstyrelsen i Östergötland - Inspektion enligt
förmynderskapsförordningen av överförmyndarnämnden i Kalmar
kommun
KS 2018/1066

-

Kalmar läns pensionskapitalförvaltning AB:s portföljrapport för september
och oktober 2018
KS 2018/0003

