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Fastställande av föredragningslista
Ordföranden föreslår följande tillägg på föredragningslistan:
- Information IT-avbrott
- Lägesrapport Kalmarsundsregionens Renhållare
Sedan överläggningen avslutats beslutar arbetsutskottet att fastställa
föredragningslistan i enlighet med ordförandes förslag.

§ 129
Redovisning av uppdrag Samordnad utbyggnad Södra
staden
Bakgrund
I verksamhetsplanen för 2018 ingick tretton uppdrag, bland annat ett uppdrag om
att samordna utbyggnaden av Södra staden så att ett helhetsgrepp för en flexibel
utbyggnad och ianspråktagande av lokaler för alla verksamheter som ska finnas
där, tas.
Överläggning
Mattias Andersson, kommunledningskontoret, redovisar uppdraget om
samordnad utbyggnad av Södra staden.
Beslut
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.

§ 130
Evenemangsstrategi för Kalmar
Dnr KS 2018/1110
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 21 november 2018.
Evenemangsstrategi.
Bakgrund
Kommunfullmäktige antog i december 2016 ”Utvecklingsplan för Kalmars
destinationsarbete fram till 2025”. Med den som underlag har Destination
Kalmar AB utarbetat ett förslag till evenemangsstrategi för Kalmar som varit
på remiss hos nämnder och styrelser.
Evenemangstrategin är tänkt att skapa förutsättningar för ett framgångsrikt och
tydligt evenemangsarbete. Strategidokumentet innehåller vision, syfte och
uppdrag, verktyg för värdering och urval, organisation, ansvarsfördelning samt
uppföljning.
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2013 beslutade kommunfullmäktige om ett ”program för idrottsturism” för att
utveckla fler idrottsevenemang. Detta program ingår nu som en integrerad del
av evenemangsstrategin.
Överläggning
Pär Israelsson, Destination Kalmar AB, redogör för förslag till evenemangsstrategi för Kalmar.
Under överläggningen redovisas följande förslag:
1. Dzenita Abaza (S) föreslår att inför kommunstyrelsens behandling av
evenemangsstrategin ska ärendet kompletteras med tillgänglighetsperspektiv.
2.

Johan Persson (S) föreslår att inför kommunstyrelsens behandling av
evenemangsstrategin ska ärendet kompletteras med hållbarhetsperspektiv.

Sedan överläggningen avslutats beslutar arbetsutskottet enligt Dzenita Abazas
och Johan Perssons förslag.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Evenemangsstrategi för Kalmar.
Inför kommunstyrelsens behandling av evenemangsstrategin ska ärendet
kompletteras ur ett tillgänglighets- och hållbarhetsperspektiv.

§ 131
Medborgarförslag om en sida på internet där
volontärer kan anmäla sig till olika arrangemang i
Kalmar med omnejd
Dnr KS 2018/0774
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 30 november 2018.
Medborgarförslag.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit om att ta hjälp av Facebook eller göra en
egen hemsida för Kalmar där de som vill ha hjälp med något arrangemang kan
lägga ut en förfrågan till allmänheten om hjälp.
Ett förslag till yttrande över medborgarförslaget har tagits fram. Av yttrandet
framgår bland annat följande:
Frågan om en volontärpool eller något liknande har diskuterats många gånger
de senaste åren liksom ansvaret för en sådan. En volontärpool kräver ett
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omfattande arbete. Det gäller bland annat att hålla poolen uppdaterad, att se till
att personer informeras om olika arrangemang och att volontärer har den
kompetens och får den utbildning som krävs för att de ska kunna medverka.
Destination Kalmar arrangerar varje år ett möte med föreningslivet där frågor
om säkerhet, trygghet med mera diskuteras. Vid nästa möte kommer
Destination Kalmar att ta upp frågan om föreningarnas syn när det gäller att
bemanna olika arrangemang och behovet av ytterligare volontärer. Därefter
kommer Destination Kalmar att lyfta frågan med Kommunförbundet Kalmar
län.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningskontorets yttrande ska utgöra
svar på medborgarförslaget om en sida på internet där volontärer kan anmäla
sig till olika arrangemang i Kalmar med omnejd.
Medborgarförslaget ska härmed anses vara besvarat.

§ 132
Medborgarlöften 2019-2020
Dnr KS 2018/1249
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 11 december 2018.
Bakgrund
Ett av kommunens viktigaste uppdrag är att bidra till att Kalmars invånare
känner sig trygga och säkra i vardagen. Trygghet är inte bara ett mål i sig utan
också en faktor som spelar stor roll för kommunens förutsättningar att vara en
attraktiv och växande kommun.
Kalmar har sedan många år en formaliserad samverkan med polisen, vilken
regleras genom en överenskommelse om samverkan.
Under 2018 har parterna arbetat fram en ny lägesbild för nya medborgarlöften.
Lägesbilden baseras på polisens trygghetsundersökning, medborgardialoger,
medarbetardialoger inom respektive organisation, trygghetsvandringar, CAN:s
undersökning om drogvanor för elever i årskurs 9 och gymnasieskolans år 2,
samt lokal brottsstatistik.
Följande medborgarlöften föreslås för perioden 2019-2020:
- Ökad närvaro och trygghet i fem prioriterade stadsdelar
- Förstärkt arbete mot narkotika
Insatser som ska genomföras för att uppnå löftena:
- Genom olika forum hålla kommunens invånare informerade om
förebyggande insatser och trygghetsfrågor.
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Kontinuerlig samverkan mellan polis, kommun och andra aktörer i
syfte att motverka otrygghet, brottslighet och ordningsstörningar i
prioriterade områden.
Genomföra minst en trygghetsvandring/år i respektive stadsdel i syfte
att identifiera förbättringsinsatser för ökad trygghet. Vid behov
utarbetas lokala åtgärdsplaner som kommuniceras med berörda aktörer
och boende.
Återkommande kommunicera samlade lägesbilder samt insatser som
kan antas påverka upplevelsen av trygghet.
Genomförande av riktade insatser mot droger och ungdomar i riskzon
för kriminalitet och missbruk.
Förstärkta insatser som förväntas påverka tillgänglighet av narkotika.
Skapa förutsättningar för en trygg och drogfri miljö tillsammans med
föräldrar för barn och unga genom att förstärka det förebyggande
arbetet, tidig upptäckt och snabba insatser i skola, socialtjänst och
fritid.

Överläggning
Ann-Sofie Lagercrantz, kommunledningskontoret, redogör för förslag till
medborgarlöften för 2019-2020.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsen godkänner förslag till gemensamma medborgarlöften för
Kalmar kommun och Polismyndigheten region syd/lokalpolisområde Kalmar.

§ 133
Ändringar kring samhällsorientering för nyanlända
invandrare
Dnr KS 2018/1159
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 6 december 2018.
Bakgrund
Samhällsorientering är en utbildningsinsats för vissa nyanlända invandrare och
deras anhöriga. I dag genomförs samhällsorientering för nyanlända av
Regionförbundet i Kalmar län. Det finns ett grundavtal från 2017 som i
samband med att Regionförbundet upphör den 31 december 2018 avslutas.
Det finns en ekonomisk vinst att bedriva samhällsorientering inom ramen för
Kalmar kommun och verksamheten arbete och välfärd räknar med att kunna
genomföra samhällsorientering till en lägre kostnad och inom ramen för
befintlig budget.
Förutsättningarna är att samhällsorienteringen kopplas till den verksamhet som
bedrivs inom Integra, vilket kommer ge samhällsekonomiska effekter. Hela
syftet med Integra är att utveckla integrationsarbetet genom samordning av
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olika insatser och samhällsorienteringen passar väl in där. Målet är att fler
nyanlända invandrare ska ta del av möjligheten till samhällsorientering och att
Integra tydligare kan följa upp deltagarna. Vinsten är även att Integra kan styra
utbudet i kurserna utifrån behov. Planen är bland annat att utbildnigen kan
kompletteras med arbetsmarknads- och hälsoinformation och föräldrarutbildning m.m. Det kommer ligga utanför de 60 obligatoriska timmarna.
Det känns angeläget att samhällsorienteringen utvecklas och knyts ihop med
Integra. Kalmar kommun kommer att gynnas av detta likväl som nyanlända
som kommer till Kalmar.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att från och med 1 januari 2019
bedriva samhällsundervisning för kommunens nyanlända inom Kalmar
kommuns egen regi och att den organiseras under verksamheten Arbete och
välfärd.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt kommunledningskontoret att
teckna en avsiktförklaring med Kommunförbundet i Kalmar län gällande de
små språken utan krav på antal personer eller kostnader.

§ 134
Verksamhetsbidrag till Rädda Barnens Riksförbund
Dnr KS 2018/1258
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 17 december 2018.
Bakgrund
För väldigt många ungdomar i asylprocessen innebär övergången från 17 till 18
år drastiska förändringar i levnadsvillkor och förutsättningar. Rädda Barnens
erfarenheter från verksamheter runt om i Sverige är en fortgående psykosocial
problematik även bland unga som beviljats uppehållstillstånd. I och med att
ungdomarna fyller 18 år förväntas de att klara sig själva utan någon närstående
trygg vuxen, de ska prestera och fokusera på språkutveckling och utbildning,
samtidigt som de lever under mycket osäkra bostadssociala förhållanden.
Rädda Barnen har tillsammans med andra aktörer påbörjat en fördjupad
kartläggning bland berörda unga i Kalmar där det hittills framkommit att den
psykiska ohälsan är utbredd och inte sällan kopplad till en osäker bostadssituation.
I dagsläget är den fortsatta nationella finansieringen för att förebygga psykisk
ohälsa och hemlöshet i målgruppen högst osäker, vilket innebär ett ökat behov
av annan basfinansiering för boende och psykosocialt stöd.
Rädda Barnen ansöker om finansiering från Kalmar kommun med 300 000
kronor under 2019. Medel som ska finansiera:
- Boende på Stensö Camping och andra boendelösningar
- Psykosocialt stöd för att motverka ohälsa
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Samverkan med andra organisationer som möter aktuell målgrupp

Det rör sig i dagläget om fjorton stugor på Stensö samt insatser och aktiviteter
som bidrar till ökad trygghet och social tillit vilket är centrala inslag för en
bättre psykisk hälsa och känsla av tillhörighet.
En ökad samordning mellan berörda aktörers insatser skulle sannolikt gynna de
ungas dagliga tillvaro och samtidig stärka integrationsprocessen på sikt.
Mot bakgrund av de nationella förutsättningar som råder, samt att det med
största sannolikhet kommer att finnas behov för fortsatt samverkan över tid
bör ett Idéburet offentligt partnerskap initieras mellan Rädda Barnens
Riksförbund och Kalmar kommun. Något som förordas av både socialförvaltningen i Kalmar kommun och Rädda Barnens Riksförbund, Region Syd.
Överläggning
Under överläggningen föreslår Dzenita Abaza (S) att Rädda Barnen
återkommer till arbetsutskottet med en redovisning av sitt arbete med
ensamkommande ungdomar.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar Rädda Barnens Riksförbund, region
Syd, ett bidrag på 300 000 kronor för arbetet med ensamkommande ungdomar
i Kalmar.
Bidraget finansieras inom kommunledningskontorets befintliga driftbudgetram
2018.
Parterna ska undersöka förutsättningar för att etablera ett Idéburet offentligt
partnerskap (IOP) för långsiktig samverkan.
Rädda Barnen ska återkomma till arbetsutskottet med en redovisning av sitt
arbete med ensamkommande ungdomar under 2019.

§ 135
Övrig information
Information om IT-avbrott
Robert Carlsson, serviceförvaltningen, redogör för helgens IT-avbrott som
innebar att alla IT-system låg nere i Kalmar kommun vilket bland annat
medförde att omsorgsförvaltningen inte kunde öppna de digitala
medicinskåpen.
Ärendet löstes under lördag förmiddag. Orsaken till avbrottet var problem med
en brandvägg. Kommunledningen kommer att se över säkerhetsrutinen kring
IT för att försöka förhindra och förkorta den här typen av IT-avbrott. Inom
omsorgsförvaltningen kommer man att se över rutinen gällande hanteringen av
medicin och att komma åt medicinskåpen vid IT-avbrott. Det som fungerade
väldigt bra var kontakten med tjänsteman i beredskap (TIB).
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Lägesrapport Kalmarsundsregionens Renhållare
Kommundirektör Annette Andersson informerar om Deloittes kommande
granskning av Kalmarsundsregionens Renhållare som beräknas vara klar i
början av 2019.
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§1
Upphandling av kompletterande livsmedelsinköp av
konsumentförpackningar
Dnr KS 2019/0062

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 14 januari 2019.
Bakgrund
Upphandlingen avser kompletterande livsmedelsinköp i konsumentförpackningar handlade på orter i Kalmar kommun där beställaren har
verksamhet. En del inköp är pedagogiska inköp/social träning då dessa köp
sker tillsammans med brukare m.fl. från olika verksamheter.
Upphandlingen är gjord för att möjliggöra en så stor geografisk spridning av
livsmedelsbutiker som möjligt, då avsikten är att verksamheterna ska ha
gångavstånd till livsmedelsbutiken. Leverantörerna ska erbjuda ett heltäckande
sortiment av livsmedel i konsumentförpackningar inom varugrupperna
färskvaror, djupfrysta varor, kolonialvaror (specerier) och hygienartiklar.
De varugrupper inom livsmedelssortimentet som ej ingår i denna upphandling
är tobak, snus, alkohol och medicin.
Avtalet kommer att löpa från och med 2019-02-01 till och med 2021-01-31.
Därefter har beställaren en ensidig möjlighet att begära förlängning av avtalet
med 1+1 år.
Överläggning
Anna Sverresdotter, kommunledningskontoret, redogör för ärendet.
Under överläggningen föreslås att ärendet ska återremitteras till
kommunledningskontoret för att för att klargöra hur det föreslagna beslutet
motsvarar kommunens behov av kompletterande livsmedelsinköp.
Sedan överläggningen avslutats beslutar arbetsutskottet att återremittera
ärendet till kommunledningskontoret.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet till
kommunledningskontoret för att för att klargöra hur det föreslagna beslutet
motsvarar kommunens behov av kompletterande livsmedelsinköp.

§2
Upphandling av revisionstjänster
Dnr KS 2019/0072

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 16 januari 2019.
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Bakgrund
Upphandlingen omfattar anskaffning av revisionstjänster till Kalmar kommun
och Kalmar kommuns bolag. Upphandlingen är uppdelad i två anbudsområden
benämnda anbudsområde 1 och anbudsområde 2.
Anbudsområde 1 avser sakkunnigt biträde till Kalmar kommuns revisorer, till
lekmannarevisorerna i åtta av Kalmar kommuns ägda bolag samt till kommunalförbunden Kalmarsunds gymnasieförbund och Kalmarsundsregionens
Renhållare.
Anbudsområde 2 avser att tillgodose Kalmar Kommunbolag AB och dess
majoritetsägda dotterbolags behov av att revisionstjänst.
Avtal ska gälla för räkenskapsåren 2019-2022.
För anbudsområde 1 antas det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, baserat
på pris. För anbudsområde 2 antas det mest fördelaktiga anbudet, baserat på
det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet. Kvaliteten värderas utifrån antal
offererade timmar som leverantören avsatt auktoriserad revisor för uppdraget.
Överläggning
Anna Sverresdotter, kommunledningskontoret, redogör för ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att kommunledningskontoret får i
uppdrag att slutföra upphandlingen av revisionstjänster och teckna avtal för
anbudsområde 1 med Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org.nr. 5560296740) och för anbudsområde 2 med Deloitte AB (org.nr. 556271-5309)
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§3
Kommungemensam dokumenthanteringsplan 2019
Dnr KS 2018/0651

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 8 januari 2019.
Kommungemensam dokumenthanteringsplan
Bakgrund
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet i Kalmar kommun och får enligt
arkivreglementet besluta om gallring vad gäller kommungemensamma
allmänna handlingar.
Alla myndigheter ska beskriva sina handlingar i en dokumenthanteringsplan.
Den är till för att skapa en översikt över vilka handlingar som finns, var de
förvaras och när de ska gallras. Dokumenthanteringsplanen är inte enbart ett
internt dokument utan är även till hjälp för allmänheten.
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Uppdatering av den kommungemensamma dokumenthanteringsplanen sker
årligen i samarbete med kommunens olika verksamheter.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsen antar kommungemensam dokumenthanteringsplan 2019
samt förslag på gallringsfrister.

§4
Verksamhetsbidrag till Kalmarsund Pride
Dnr KS 2018/1275

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 20 december 2019.
Bakgrund
I Verksamhetsplan med budget 2018 och i Verksamhetsplan med budget 2019
uttrycks målsättningen om att aktivt stödja evenemang som Pride.
Kalmar kommun stödjer föreningen Kalmarsund Pride på flera sätt, framför
allt genom olika praktiska göromål, men för att föreningen ska kunna bedriva
sin verksamhet fullt ut behövs även ett bidrag från Kalmar kommun om
30 000 kronor per år 2018 och 2019.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att stödja den ideella föreningen
Kalmarsund Pride genom ett bidrag på 30 000 kronor för 2018 och 30 000
kronor för 2019.
Bidraget ska tas ur kommunledningskontorets befintliga budgetram.

§5
Medborgarförslag om inköp av elcyklar, typ trehjuling,
för utlåning till pensionärer
Dnr KS 2018/1010

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 15 januari 2019.
Medborgarförslag.
Bakgrund
Judit Wagner har lämnat två medborgarförslag angående kommunala inköp av
elcyklar typ trehjulingar för äldre och funktionsnedsatta.
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Det första från 2 september 2018, handlar om att underlätta för äldre att till
exempel handla och utföra ärenden, vilket skulle innebära besparingar för
hemtjänsten, men också om att försöka utjämna ojämlika förhållanden mellan
könen. Judit upplever att äldre män kör permobiler medan kvinnor går med
rullator.
Efter dialog med omsorgen framkom det att förslaget att köpa in och låna ut
elcyklar/trehjulingar faller utanför kommunens ansvarsområde utifrån gällande
anvisning för förskrivning av tekniska hjälpmedel.
Utifrån ovanstående lämnade Judit Wagner in ett nytt medborgarförslag den 17
oktober 2018. Detta inriktar sig mer på miljön och möjligheten att ta sig till
staden och vill hjälpa invånarna i kommunen att ställa om sin privata
kommunikation som ett led i förändrad livsstil för klimatet. Förslaget är inte
tänkt som tekniskt hjälpmedel, utan som ett medel att lämna bilen utanför
stadens centrum, därmed bidra till att klimatanpassa vårt vackra Kalmar.
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande. Av yttrandet
framgår bland annat följande:
Kalmar kommun arbetar aktivt med mobilitetsfrågor för att möta den ökande
befolkningen samtidigt som stadsplaneringen fokuserar på förtätning.
Dessutom samlokaliserar Linnéuniversitetet sin verksamhet till ett centralt
placerat campus.
Som ett led i arbetet utreder Kalmar kommun möjligheterna till en pendlarparkering på Ängö för att minska antalet bilar på Kvarnholmen. Tanken är att
invånare ska erbjudas parkeringsplatser samt kunna ta sig till och från
parkeringen med såväl kollektivtrafik som cykel och gång.
En annan utredning, som delvis är parallell med pendlarparkering, handlar om
möjligheterna till ett lånecykelsystem baserat på ett antal Mobility Points runt
om i staden där Ängö är en. I den fortsatta utredningen kring ett
lånecykelsystem bör även elcyklar av den modell som föreslås vara aktuell.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsen beslutar att elcyklar, typ trehjuling, ska ingå i de fortsatta
utredningarna om pendlarplanering och lånecykelsystem, Mobility Point.
Medborgarförslaget ska härmed anses vara besvarad.

§6
Motion från Christopher Dywik (KD) och Carolina
Almeborg (KD) om att göra Kvarnholmen vackrare och
mer tillgängligt
Dnr KS 2018/1268
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Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 11 januari 2019.
Motion.

Bakgrund
Christopher Dywik (KD) och Carolina Almeborg (KD) har inkommit med en
motion om att göra Kvarnholmen vackrare och tillgängligare och föreslår att
servicenämnden får i uppdrag att tillgänglighetsanpassa Kvarnholmen genom
en omläggning av Kvarnholmens kullerstenar till gatornas kanter och
etablering av ett slätt stenlagt gångstråk mitt i gatan.
I motionen lyfts fram att de kullerstensbelagda gatorna har blivit ett ökande
problem för delar av befolkningen. Detta i takt med att uteserveringarna har
ökat i antal och att dessa är förlagda på trottoarernas mer platta stenläggningar.
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande över
motionen:
I Verksamhetsplan med budget 2019 uttrycker majoriteten att man vill öka
attraktiviteten i stadskärnan. Som ett led i detta är inriktningen att det ska tas
fram en handlings- och åtgärdsplan för att förbättra tillgängligheten för
funktionsnedsatta. I en sådan handlingsplan kommer även tillgängligheten till
Kvarnholmen att ingå.
Arbetet med att ta fram ett nytt uteserveringsprogram är i sitt slutskede. I detta
arbete är tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning en viktig
fråga. Bland annat kommer uteserveringarnas placeringar kopplat till
tillgängligheten vara en del i detta.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beslutar att yttrandet från kommunledningskontoret
ska utgöra svar på Christopher Dywiks (KD) och Carolina Almeborgs (KD)
motion om att göra Kvarnholmen vackrare och mer tillgängligt.
Motionen ska härmed anses vara besvarad.
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Tid
Tisdagen den 18 december 2018 kl. 10:00-11:50
Plats
KS-salen, stadshuset
Omfattning
§§ 65-77
Beslutande
Mattias Adolfson (S)
Kajsa Hedin (M)
Johan Persson (S)
Ingemar Einarsson (C)
Liselotte Ross (V)

ordförande
vice ordförande

Ersättare
Marianne Dahlberg (S)
Johanna Petersson (C)

Sekreterare

Anette Mellström
Justeras

Mattias Adolfson
ordförande

Johan Persson

Anslaget på kommunens anslagstavla den 8 januari 2019.
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§ 65
Förlängning av markreservation för P. Modig Technical
Consulting AB på fastigheten Odonet 3 (tidigare
Kläckeberga 10:14)
Dnr KS 2017/0790
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 28 november 2018.
Karta.
Bakgrund
P. Modig Consulting AB kommer vid byggnation av sin nya verksamhetslokal
på Odonet 2 att behöva expansionsmöjligheter. I en andra etapp kan
verksamhetslokalen komma att behöva byggas ut i söder och in på fastigheten
Odonet 3.
Beslut
Kommunstyrelsens planutskott förlänger, enligt kommunledningskontorets
förslag, markreservationen på fastigheten Odonet 3 för P. Modig Technical
Consulting AB (org.nr 556518-2317) till och med den 1 oktober 2019.

§ 66
Försäljning av del av fastigheten Oxhagen 2:1 genom
avtal och överenskommelse om fastighetsbildning,
Norra kyrkogården
Dnr KS 2014/0772
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 5 december 2018.
Avtal och överenskommelse fastighetsbildning N kyrkogården 1 inkl. karta.
Avtal och överenskommelse fastighetsbildning N kyrkogården 2 inkl. karta.
Bakgrund
En ny detaljplan för del av Oxhagen 2:1 m.fl. ”Norra kyrkogården” är under
antagande i samhällsbyggnadsnämnden. I samband med genomförandet av
detaljplanen föreslår kommunledningskontoret att mark som enligt förslag till
detaljplan ska utgöra begravningsmark säljs till Kalmar Pastorat genom avtal
och överenskommelse om fastighetsbildning. Detta till ett överenskommet pris
om totalt 8 390 032 kronor enligt tidigare tecknat markanvisningsavtal.
Området som föreslås säljas har en yta om knappt 40 000 m2.
Då behovet av kyrkogårdsmark är akut och genomförandet av detaljplanen
omfattar en 3D-fastighetsbildning föreslås fastighetsbildningen göras i två steg.
Det första steget avser fastighetsreglering av ett markområde i sydöstra delen
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av planområdet tillsammans med en markremsa längs Kungsgårdsvägen. Det
andra steget avser kvarvarande fastighetsbildningsåtgärder så som fastighetsreglering av övriga områden, avstyckning av 3D-fastighet, gemensamhetsanläggningar m.m.
Beslut
Planutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsen beslutar att sälja del av fastigheten Oxhagen 2:1 och del av
fastigheten Malmen 2:2 till Kalmar Pastorat (org.nr. 252003-8635) för en
ersättning om totalt 8 390 032 kronor.
Försäljningen sker genom en överenskommelse om fastighetsbildning där
fastigheterna överförs till Norra kyrkogården 1, som ägs av Kalmar Pastorat.

§ 67
Försäljning av del av fastigheten Smedby 1:3
(Flygstaden)
Dnr KS 2016/0361
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 11 december 2018.
Karta.
Köpekontrakt del av fastigheten Smedby 1:3.
Bakgrund
LC Development Fastigheter 7 AB ska enligt förslag till köpekontrakt förvärva
cirka 21 000 m2 av fastigheten Smedby 1:3. På fastigheten vill bolaget uppföra
logistikbyggnad om cirka 8 000 m2 som ska hyras ut till Scand Design Online
för lager och kontor.
Bolaget ska tillträda fastigheten efter att de beviljats bygglov och den nya vägen
(Sigillvägen) byggts ut.
Beslut
Kommunstyrelsens planutskott beslutar att sälja del av fastigheten Smedby 1:3
till LC Development Fastigheter 7 AB (org.nr 559138-8813) för 3 045 000
kronor enligt kommunledningskontorets förslag.

§ 68
Markreservation för del av fastigheten Smedby 1:3
(Flygstaden)
Dnr KS 2016/0361
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 11 december 2018.

4 (10)

Kommunstyrelsens planutskott

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-12-18

Karta.
Bakgrund
LC Development 7 Kalmar AB vill på del av fastigheten Smedby 1:3 uppföra
ny logistikbyggnad som ska upplåtas till Scand Design Online. För att Design
Online ska kunna växa och utöka sin verksamhet på platsen föreslås de nu få
reservation på mark intill.
Området som reserveras för Scand Design Online är cirka 24 000 m2.
Beslut
Planutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsen reserverar ca 24 000 m2 av fastigheten Smedby 1:3 för
Scand Design Online AB (org.nr. 556628-1597).
Reservationen ska gälla till och med den 31 december 2021. För det fall bolaget
önskar förlängs reservationen till och med den 31 december 2023.

§ 69
Försäljning av fastigheten Blanketten 1 (Flygstaden)
Dnr KS 2016/0361
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 11 december 2018.
Karta.
Köpekontrakt fastigheten Blanketten 1.
Bakgrund
RS Maskiner vill på fastigheten uppföra en industribyggnad som ska hyras ut.
Fastighetens areal är cirka 9 300 m2 och ligger utmed Dokumentvägen.
Bolaget ska tillträda fastigheten efter att de beviljats bygglov och nya gatan
(Sigillvägen) byggts ut.
Beslut
Kommunstyrelsens planutskott beslutar att sälja fastigheten Blanketten 1 till
R S Maskiner Aktiebolag (org.nr 556317-4548) för 2 796 000 kronor enligt
kommunledningskontorets förslag.

§ 70
Försäljning av fastigheten Svärdfisken 1, Domaregatan
12
Dnr KS 2018/1115
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Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 27 november 2018.
Köpekontrakt.
Bakgrund
Svärdfisken 1 är ett äldre bostadshus som tidigare används för dagverksamhet
inom omsorgen. Ingen annan kommunal verksamhet har direkt behov av
byggnaden. En fortsatt förvaltning medför renoveringar och blir inte
kostnadseffektiv varvid en försäljning är bästa avkastningen för fastigheten.
Försäljningen har skett via budgivning mellan sex intressenter.
Beslut
Kommunstyrelsens planutskott beslutar att sälja fastigheten Svärdfisken 1,
enligt kommunledningskontorets förslag, för en köpeskilling om 4 403 000
kronor.

§ 71
Föravtal inför detaljplan för Vedgårdsholmen 15,
Baronen
Dnr KS 2018/1246
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 10 december 2018.
Föravtal inför exploatering av Vedgårdsholmen 15.
Bakgrund
Ett föravtal föreslås upprättas inför en första detaljplan rörande Baronen.
Denna detaljplan avser i dagsläget att endast beröra den östra delen av
fastigheten för att bygga ihop Hamnkrogen med huvudbyggnaden och
möjliggöra viss utökning av hotellverksamheten.
Föravtalet reglerar preliminärt ansvar och kostnader för åtgärder på allmänna
anläggningar som blir en konsekvens av planen. Sådana åtgärder som idag
förutses är omdragning av det allmänna gångstråket förbi Baronen. I föravtalet
är man också överens om utgångspunkter för hur detta stråk ska dras om och
utformas.
Ett plankostnadsavtal ska upprättas av planenheten för att reglera plankostnaderna. Ett exploateringsavtal ska även upprättas senare i processen där
vidare villkor och ansvar klargörs och exploateringskostnaderna preciseras.
Beslut
Kommunstyrelsens planutskott beslutar att kommunledningskontoret ska för
dess räkning ingå föreslaget föravtal inför planläggning av Vedgårdsholmen 15,
Baronen.
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§ 72
Medborgarförslag om att kommunen arrenderar ut en
del av den mark Kalmar kommun äger vid Kläckeberga
gård, eller annan kommunal lämplig mark, för odling
till privatpersoner och /eller föreningar
Dnr KS 2018/0755
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 13 december 2018.
Medborgarförslag.
Bakgrund
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att kommunen arrenderar ut
en del av den mark Kalmar kommun äger vid Kläckeberga gård, eller annan
kommunal lämplig mark, för odling till privatpersoner och/eller föreningar.
Förslagsställren framhåller att de senaste åren har intresset för att odla ökat
mycket starkt, den mark som finns i villaträdgårdar och koloniområden har
begränsade ytor att odla på. Förutom att ge odlingsintresserade människor
möjligheter att odla så skulle det även kunna medföra stora sociala fördelar
genom att skapa en plats dit alla är välkomna.
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till svar på medborgarförslaget att utveckla ett område med större odlingslotter inom kommunens
markinnehav bör tillstyrkas om det bildas en förening som ansvarar för
verksamheten och är arrendator.
Överläggning
Under överläggningen redovisas följande förslag:
1. Kajsa Hedin (M) föreslår att i beslutsformuleringen göra tillägget ”när”
enligt följande:
”… bör utredas vidare om/när…”
2. Ingemar Einarsson (C) föreslår att svaret ska kompletteras med
följande:
”En annan lösning kan vara att kommunens jordbruksarrendatorer
eller andra jordägare upplåter mark för odlingslotter. Dessa hyr då ut
och ansvarar för verksamheten.”
Efter att överläggnigen avslutats beslutar planutskottet i enlighet med Kajsa
Hedins och Ingemar Einarssons förslag.
Beslut
Planutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsens beslutar att förslaget att utveckla ett område med större
odlingslotter inom kommunens markinnehav bör utredas vidare om/när en
odlingsförening anmäler intresse för att ansvara för verksamheten.
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Svaret ska kompletteras med följande skrivning: ”En annan lösning kan vara
att kommunens jordbruksarrendatorer eller andra jordägare upplåter mark för
odlingslotter. Dessa hyr då ut och ansvarar för verksamheten.”
Medborgarförslaget ska härmed anses besvarat.

§ 73
Medborgarförslag om att kommunen arrenderar ut en
del av den mark Kalmar kommun äger vid Kläckeberga
gård, eller annan kommunal lämplig mark, till
byggnation av hållbara boenden
Dnr KS 2018/0756
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 13 december 2018.
Medborgarförslag.
Bakgrund
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska arrendera
ut en del av den mark Kalmar kommun äger vid Kläckeberga gård, eller annan
kommunal lämplig mark, till byggnation av hållbara boenden då
medvetenheten kring hållbarhet ökat mycket de senaste åren.
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till svar på
medborgarförslaget.
I den kommunala verksamheten ingår inte i någon större utsträckning att
arrendera ut mark till bostadsändamål. Kommunen säljer mark till de som vill
exploatera och bygga bostäder. Endast mindre fritidsboenden har tidigare
arrenderats ut för boende. I något fall ingår även boende i de s.k.
gårdsarrenden som arrenderas ut men i dessa är jordbrukandet det
dominerande inslaget i upplåtelsen.
Kommunen och det kommunala bostadsbolaget Kalmarhem jobbar aktivt för
att söka och få del av de stöd för bostadsproduktion som erbjuds nationellt.
Beslut
Planutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningskontorets yttrande ska utgöra
svar på medborgarförslaget om att kommunen ska arrendera ut mark till
byggnation av hållbara boenden.
Medborgarförslaget ska härmed anses besvarat.
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§ 74
Översiktsbild för utveckling av Kalmar Norra
Dnr KS 2018/1250
Handlingar
Samhällsbyggnadskontorets skrivelse den 11 december 2018.
Bakgrund
Kalmar är i en expansiv fas. Fram till september 2018 har cirka 730 bostäder
färdigställts och drygt 2 000 bostäder är i produktion. Genomförandet av en
detaljplan i Snurrom som togs fram 2007 pågår och just nu är 1 200 bostäder i
produktion där. 180 bostäder och en förskola är redan inflyttade. 2016
beslutades att Kalmars nya bad- och friskvårdsanläggning ska ligga i anslutning
till det nya bostadsområdet. Samhällsbyggnadskontoret fick i oktober 2016 i
uppdrag av planutskottet att i en förstudie närmare studera hur satsningarna
kan kopplas samman i en helhet.
Målet med aktuellt uppdrag är att peka ut riktning och struktur för Kalmar
Norra. Planen syftar till att utreda och beskriva områdets planeringsförutsättningar, redovisa lämpliga strukturer för exempelvis bostadsbebyggelse,
offentlig och kommersiell service, verksamheter, trafik, grönstruktur och
rekreation. Projektet ska visa på en lämplig strategisk utbyggnad av stadsdelen
och dialog med invånare och näringsliv ska hållas.
Sammanfattningsvis är projektets mål:
• att utreda och redovisa områdets övergripande planeringsförutsättningar.
• att hålla en bred förankring och dialogprocess.
• att visa på en övergripande strukturbild för stadsdelens framtida utformning.
• att ge förslag på en strategisk utbyggnad av området.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås att arbete med plan för utveckling av
Kalmar Norra ska påbörjas och att planen beräknas vara godkänd år 2019.
Överläggning
Jonas Hallberg, samhällsbyggnadskontoret, redovisar ärendet.
Under överläggningen beslutar planutskottet att i beslutsformuleringen ändra
”plan” till översiktsbild”.
Beslut
Kommunstyrelsens planutskott godkänner förslaget om att ta fram en
översiktsbild för utveckling av Kalmar Norra (Snurrom).

§ 75
Fördjupade studier av Kalmar Centralstation
Dnr KS 2018/1257
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Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 13 december 2018.
Bakgrund
I samband med remissbehandlingen av den nationella transportplanen
redovisades för kommunstyrelsen den 5 december 2017 en åtgärdsvalsstudie
avsedd som underlag för arbetet med att finna bästa möjliga läge för den
framtida centralstationen i Kalmar. Samhällsbyggnadskontoret har därefter
arbetat vidare med att fördjupa åtgärdsvalstudien.
Ett externt uppdrag har lämnats för att studera förutsättningarna för en jämfört
med befintliga stations- och spårområde alternativ lokalisering i anslutning till
Brageplan/Södra station. Parallellt kommer en framtidsspaning att göras
avseende utformning av en hållbar mobilitet för det framtida Kalmar. Båda
projekten kommer att redovisas under vintern 2018/19. Medfinansiering till
båda utredningarna har erhållits från EU:s strukturfondsprogram för Småland
och Öarna.
Nästa steg i planeringsarbetet blir fördjupade analyser som belyser
konsekvenserna beträffande tillgängligheten till de föreslagna stationsalternativen utifrån barriäreffekter, förändrade resmönster till och från stadens
målpunkter samt förändringar i intilliggande och kompletterande infrastruktur.
Dessutom behöver en detaljerad funktionsutredning genomföras avseende
järnvägens funktioner, möjligheter samt det för järnvägsändamål sammantagna
ytbehovet.
Ambitionen från samhällsbyggnadskontorets sida är att söka medfinansiering
från EU:s strukturfondsprogram även för denna fortsättning. Arbetet med att
utforma ansökan kommer inledningsvis av tidsmässiga skäl att behöva bedrivas
parallellt med den pågående förstudien. Ett samlat utvärderat underlag från de
aviserade utredningarna bör finnas framme runt årsskiftet 2019/20 för att
kunna ligga i fas med planeringsprocessen för nästa nationella respektive
regionala transportplan 2022-2033.
Överläggning
Per Ålind, samhällsbyggnadskontoret, redovisar ärendet om fördjupade studier
av Kalmar Centralstation.
Beslut
Kommunstyrelsens planutskott beslutar att anta den inriktning som redovisas
för det fortsatta utredningsarbetet kring framtida läge av Kalmar
Centralstation.

§ 76
Information om planerad skatepark
Överläggning
Emma Andersson, samhällsbyggnadskontoret, informerar om planeringen
inför byggnationen av en skatepark i Norrliden.
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Beslut
Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.

§ 77
Information om arbetet med en trädplan
Överläggning
Fanny Ramström, samhällsbyggnadskontoret, informerar om arbetet med att ta
fram en trädplan för Kalmar kommun.
Beslut
Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.

PROTOKOLL
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Tid
Tisdagen den 22 januari 2019 kl. 10:00-10:15
Plats
KS-salen, stadshuset
Omfattning
§§ 1-4
Beslutande
Kajsa Hedin (M)
Marianne Dahlberg (S)
Johan Persson (S)
Ingemar Einarsson (C)
Liselotte Ross (V)

ordförande

Ersättare
Johanna Petersson (C)

Sekreterare

Anette Mellström
Justeras

Kajsa Hedin
ordförande

Ingemar Einarsson

Anslaget på kommunens anslagstavla den 29 januari 2019.
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§1
Upphandling av kanalisation för fiber
Dnr KS 2019/0063
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 16 januari 2019.
Bakgrund
Kommunfullmäktige godkände den 27 november 2017 ett tilläggsavtal till
Samverkansavtal samt Avtal om åtagande om fiberutbyggnad och upplåtelse av
kanalisation m.m.
Beslutet innebär att kommunen ska bygga en kanalisation på landsbygden som
därefter ska upplåtas till Telia Company i utbyte mot att överenskomna
områden byggs ut med fiber. Kommunen har genomfört en utbyggnad av
etapp 1, vilket består av sex delområden, vilka byggts ut under 2018.
Kommunen har därefter genomfört en upphandling för etapp 2, vilken består
av nio delområden som ska byggas ut under 2019 och 2020.
Byggstart kommer att ske i april 2019. Färdigställande är beräknat till augusti
2020 under förutsättning att alla nödvändiga tillstånd och avtal är klara.
Överläggning
Annika Fonseca, kommunledningskontoret, redogör för ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsens planutskott beslutar att kommunledningskontoret får i
uppdrag att slutföra upphandlingen av kanalisation för fiber och teckna avtal
med Peab Anläggning AB (org.nr. 556568-6721).
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§2
Försäljning av del av fastigheten Djurängen 2:4 i
Västra Djurängen (Hansa Bygg etapp 2)
Dnr KS 2013/0683
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 9 januari 2019.
Köpekontrakt.
Karta.
Bakgrund
Hansa Bygg AB har sedan 2008 haft en markreservation på området med
avsikten att bebygga området med rad-/kedjehus. Detaljplanearbete pågick
mellan 2008 och 2013 då detaljplanen vann laga kraft.
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Genomförandet av detaljplanen har blivit fördröjt i avvaktan på anläggandet av
den bullerskärm som krävs mellan exploateringsområdet och E22/Ölandsleden vilken färdigställdes i slutet av 2017. Under 2017 köpte Hansa Bygg AB
mark inom samma detaljplanområde där de i en etapp 1 uppfört 8 rad-/kedjehus.
Köparen vill nu förvärva marken för etapp 2 i syfte att bebygga den med 16
rad-/kedjehus som ska upplåtas med äganderätt. Ett tomtpris på 600 000
kronor per tomt ger en total köpeskilling om 9 600 000 kronor.
Beslut
Planutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunstyrelsen får sälja del av fastigheten Djurängen 2:4 i Västra Djurängen
enligt kommunledningskontorets förslag till Hansa Bygg AB (org.nr.
556520-6660) för en köpeskilling om 9 600 000 kronor.

§3
Försäljning av fastigheterna Majrovan 1 och Kålroten 1
i Västra Djurängen (Peab etapp 2)
Dnr KS 2013/0683
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 9 januari 2019.
Köpekontrakt.
Karta.
Bakgrund
Peab har sedan 2008 haft en markreservation på området med avsikten att
bebygga området med rad-/kedjehus. Detaljplanearbete pågick mellan 2008
och 2013 då detaljplanen vann laga kraft.
Genomförandet av detaljplanen har blivit fördröjt i avvaktan på anläggandet av
den bullerskärm som krävs mellan exploateringsområdet och E22/Ölandsleden vilken färdigställdes i slutet av 2017. Under 2016 förvärvade Peab mark
inom samma detaljplanområde för att i en etapp 1 uppföra flerfamiljshus.
Peab vill nu förvärva mark för att i sin etapp 2 bebygga den med 21 rad/kedjehus. Husen ska upplåtas med äganderätt. Ett tomtpris på 550 000 kronor
per tomt ger en total köpeskilling om 11 550 000 kronor.
Kommunledningskontoret fick 2017 försäljningsbeslut på samma markområde
men försäljningen genomfördes inte. Sedan dess har det gått en tid, fastigheterna har styckats av och bolaget som ska förvärva marken har ändrats. Av
dessa skäl tas ärendet upp för beslut igen.
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Kommunstyrelsens planutskott

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-01-22
Beslut
Planutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunstyrelsen får sälja fastigheterna Majrovan 1 och Kålroten 1 i Västra
Djurängen enligt kommunledningskontorets förslag till Peab BU Lager 2 AB
(org.nr 559076-5524) för en köpeskilling om 11 550 000 kronor.

§4
Övrig information
Överläggning
Ställplatser för husbilar
Ulrick Hultman, kommunledningskontoret, informerar om arbetet med
ställplatser för husbilar.
Ishallen
Vid nästa möte med plan- och investeringsberedningen kommer en
huvudprojektledare för ny ishall att utses.
Beslut
Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationerna.

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-01-17

Kommunstyrelsens utskott för integration och arbetsmarknad

Tid
Torsdag den 17 januari 2019 kl. 15:00 – 17.00
Plats
Kontaktpunkten, stadshuset
Omfattning
§ 1-8
Beslutande
Dzenita Abaza (S), ordförande
Måns Linge (M), vice ordförande
Lasse Johansson (S)
Erik Ciardi (C)
Liselotte Ross (V)
Ersättare
Jenny Melander (S)

Sekreterare

Ann-Mari Nilsson
Justeras

Dzenita Abaza
ordförande

Liselotte Ross

Anslaget på kommunens anslagstavla den Klicka här för att ange text.
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Kommunstyrelsens utskott för
integration och arbetsmarknad

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-01-17

§1
Inledning
Överläggning
Utskottets ordförande Dzenita Abaza(S) informerar om bakgrunden och syftet
med utskottet samt om de insatser som gjorts inom integrationsområdet under
åren 2014-2018.
Beslut
Utskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.

§2
Ledamöternas förväntningar
Överläggning
Utskottets ledamöter och ersättare ger sin bild över förväntningarna på det
nyinrättade utskottets arbete och områdena integration och arbetsmarknad.
Beslut
Utskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.

§3
Information om verksamhetsområde arbete och välfärd
Överläggning
Hillevi Österbo, kommunledningskontoret, informerar om
verksamhetsområde arbete och välfärd och om Kalmar kommuns
övergripande mål inom integration och arbetsmarknad.
Beslut
Utskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.

§4
Information om arbetsmarknadsenheten
Överläggning
Niklas Andersson, kommunledningskontoret, informerar om
arbetsmarknadsenhetens syfte, målgrupp, verksamhet och antalet
arbetsmarknadsinsatser under 2018.
Beslut
Utskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.
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Kommunstyrelsens utskott för
integration och arbetsmarknad

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-01-17

§5
Information om flykting- och integrationsenheten
Överläggning
Lina Löfström, kommunledningskontoret, informerar om flykting- och
integrationsenheten och dess verksamhet.
Beslut
Utskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.

§6
Information om Kunskapsnavet
Överläggning
Birgitta Agnesson och Helen Keise, kommunledningskontoret, informerar om
Kunskapsnavets övergripande mål och verksamhet.
Beslut
Utskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.

§7
Information om försörjningsstöd
Överläggning
Cecilia Frid och Susanne Krusell, socialförvaltningen, informerar om
ekonomiskt bistånd: antal hushåll med bistånd, lagstiftningen och om
bedömningen av rätten till bistånd.
Beslut
Utskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.

§8
Övriga frågor
Överläggning
Utskottets ordförande Dzenita Abaza informerar om att datumen för
utskottets sammanträden och presidiemöten är under behandling.
Beslut
Utskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Magdalena Salomonsson
501 98

Datum

2019-01-08

Ärendebeteckning

KS 2019/0039

Kommunstyrelsen

Avrapportering tillsynsbesök enligt arkivlagen
och tillsynsplan 2019
Bakgrund
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet i Kalmar kommun och ska enligt
arkivlagen utöva tillsyn över att myndigheterna fullgör sina skyldigheter enligt
samma lag. Tillsynen utförs av kommunarkivet och utövas genom regelbundna
inspektioner hos myndigheterna. Syftet är att säkerställa att myndigheterna har
kontroll på sin dokumenthantering och har de nödvändiga styrdokument som
behövs för att kunna tillgodose allmänhetens rätt att ta del av allmänna
handlingar.
Genomförda tillsynsbesök
• Destination Kalmar AB
• Socialnämnden
• Överförmyndarverksamheten
• Samhällsbyggnadsnämnden
Avvikelser
Kommunarkivet har identifierat 13 avvikelser i de fyra verksamheter som
besökts. Två avvikelser är åtgärdade vid 2018 års utgång. Ett förbättringsarbete
har påbörjats i samtliga verksamheter. Detta kommer att följas upp under 2019.
Tillsynsplan 2019
Tillsynsbesök enligt arkivlagen ska genomföras hos omsorgsnämnden,
servicenämnden, Kalmar Science Park AB samt kommunledningskontorets
projekt- och exploateringsenhet.

Magdalena Salomonsson
Kommunarkivarie

Kommunledningskontoret
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 00 47│

