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KALLELSE/ 
FÖREDRAGNINGSLISTA 
 
 

Kommunstyrelsen 
 

 

Tid 
Tisdagen den 5 september 2017 kl. 8:00 

Plats  
Sammanträdesrum Magistern 
 
Enligt uppdrag 
 
 
 
Anette Mellström 
 
 

Föredragningslista 
Val av protokollsjusterare   

1. Redovisning från socialnämnden med anledning av 
befarad budgetavvikelse 2017 
Föredragande: Cecilia Frid, socialförvaltningen 
 
 

  

2. Genomgång av beslutsärenden 
 
_____________________ 
 
Ajournering för gruppmöten 
 
_____________________ 
 
 

  

3. Ändring i klimatkompensation av samhällsbetalda resor 
i Kalmar kommun 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Föredragande: Ola Johansson, Kalmar Kommunbolag AB 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att fortsätta med klimat-
kompensationssystemet enligt länsgemensam modell för 
fossila flyg- och bilresor. Dock ska klimatkompensationen 
fortsättningsvis utgå från 2016 års nivå och inte höjas enligt 
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den länsgemensamma modellen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att de medel som kommunens 
klimatkompensering ger ska användas för inköp av 
bioflygbränsle under 2018-2020. 
 
Kommunfullmäktige ger kommunledningskontoret i uppdrag 
att upphandla en leverantör av bioflygbränsle till Kalmar 
Öland Airport AB. 
 
Kommunfullmäktiges tidigare beslut om klimatkompensation 
den 20 juni 2016 § 132, upphör därmed att gälla. 
 

4. Revidering av Kalmar kommuns pensionspolicy 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att revidera pensionspolicyn enligt 
kommunledningskontorets förslag. 
 

  

5. Granskning av investeringsprocessen 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets yttrande 
som sitt och överlämnar det till kommunens revisorer som 
svar på granskningsrapport av investeringsprocessen. 
 
Christina Fosnes (M) och Carl-Henrik Sölvinger (L) 
redovisade protokollsanteckningar i arbetsutskottet, se bilaga.  
 

  

6. Ekonomirapport 2017 - efter juni månad 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Föredragande: Urban Sparre, kommunledningskontoret 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av 
ekonomirapporten 2017 – efter juni månad. 
 

  

7. Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning efter juni 
2017 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Föredragande: Åsa Bejvall, kommunledningskontoret 
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Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen fattar inget beslut med anledning av den 
ekonomiska uppföljningen efter juni 2017. 
 

8. Inrättande av en trygghets- och larmcentral (TLC) 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Föredragande: Gert Friberg, kommunledningskontoret 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att inrätta en trygghets- och 
larmcentral som ett led i arbetet med ett tryggare Kalmar.  
 
Projektet finansieras med 4 000 000 kronor från försäljningen 
av Brandvakten 7. 
 

  

9. Handlingsplan för regional ANDT-strategi (alkohol-, 
narkotika-, doping- och tobakspolitik) för Kalmar län 
2017-2021 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige ställer sig bakom Länsstyrelsens 
Regionala ANDT-strategi och handlingsplan för Kalmar län 
2017-2021. 
 

  

10. Tillägg i socialnämndens reglemente avseende e-
cigaretter och påfyllningsbehållare 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige antar socialnämndens förslag att 
godkänna tillägg i socialnämndens reglemente avseende lagen 
om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. 
 
Kommunledningskontoret får i uppdrag att föra in 
ändringarna i socialnämndens reglemente. 
 

  

11. Tillsynsavgifter för elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut: 
 
1. Kommunfullmäktige antar socialnämndens förslag till 
avgifter för tillsynsavgifter enligt lagen om elektroniska 
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cigaretter och påfyllningsbehållare samt att de kopplas till 
konsumentprisindex (KPI). 
 
2. Kommunfullmäktige delegerar till socialnämnden att 
justera avgifterna utifrån KPI. 
 
3. Avgifterna träder i kraft omedelbart efter att protokollet 
från kommunfullmäktiges sammanträde justerats. 
 

12. Överenskommelse mellan landstinget i Kalmar län och 
kommunerna i Kalmar län om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige godkänner överenskommelsen mellan 
Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län om 
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. 
 

  

13. Avgifter för transport av avliden 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut: 
 
1. Avgift ska tas ut med 1 500 kr för transport av avliden 

från särskilt boende och hemsjukvårdspatienter i ordinärt 
boende till bårhus när anhöriga inte själva ombesörjer 
denna transport.  
 

2.  Avgiften ska indexregleras enligt taxiindex. 
 

3. Beslutet ska gälla ifrån 1 oktober 2017. 
 

  

14. Försäljning av del av fastigheten Djurängen 2:4 i Västra 
Djurängen (Peab etapp 2) 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen får sälja del av fastigheten Djurängen 2:4 i 
Västra Djurängen enligt kommunledningskontorets förslag 
till Djurängen Bostad AB (org.nr 559023-4026) för en 
köpeskilling om 11 550 000 kronor. 
 

  

15. Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, 
indelning i valkretsar och valdistriktsindelning till valet 
2018 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
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Förslag till beslut: 
 
1. Kommunfullmäktige beslutar att det vid valet 2018 ska 

utses 61 ledamöter i kommunfullmäktige. Antalet 
ersättare ska vara hälften av det antal platser som varje 
parti erhållit i valet. Detta innebär ingen förändring 
jämfört med nuvarande fördelning 
 

2. Kommunfullmäktige beslutar att valkretsindelningen vid 
valet 2018 ska vara oförändrad. Kalmar kommun ska 
således vara indelad i två valkretsar Kalmar Norra och 
Kalmar Södra. 

 
3. Kommunfullmäktige beslutar om tre förändringar i 

valdistrikten jämfört med valet 2014: 
a. Valdistriktet Rockneby-Revsudden delas i två valdistrikt 
b. Del av valdistriktet Berga förs över till Bergavik 
c. Del av Djurängen västra förs över till Djurängen östra 
 
4. Kommunfullmäktige beslutar att namnen på det tidigare 

valdistriktet Rockneby-Revsudden efter delningen bli 
Rockneby samt Drag-Revsudden . 

 
16. Permutation av Stiftelsen samfonden för lantmanna-

skolor 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att ansöka hos Kammarkollegiet 
att yrka att upphäva de föreskrifter i Stiftelsen samfonden för 
lantmannaskolors stadgar som anger att endast avkastningen 
får delas ut, så att även kapitalet får användas för ändamålet. 
 

  

17. Motion från Pelle Sederkvist (M) om FIFA-kvalitet på 
kommunens konstgräs 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen från Pelle Sederkvist 
(M) om att minst en av Kalmar kommuns konstgräsplaner 
ska vara godkänd av FIFA och minst en ska ha FIFA 
Quality Pro-standard. 
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18. Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) – omlokalisera 

delar av kommunens förvaltning 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets 
yttrande ska utgöra svar på Carl-Henrik Sölvingers (L) 
motion om att omlokalisera delar av kommunens förvaltning.  
 
Motionen ska härmed anses vara besvarad. 
 
Carl-Henrik Sölvinger (L) redovisade en protokollsanteckning 
i arbetsutskottet, se bilaga.  
 

  

19. Motion från Per Dahl (M), Björn Brändewall (L) och 
Christopher Dywik (KD) - Äldreboenden ska konkurrera 
med livskvalitet - inte bara lägsta pris 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att 
omsorgsnämnden har kvalitetskrav där kvalitetsaspekter har 
stor påverkan på resultat av upphandlingar samt har riktlinjer 
för uppföljning av kvalitetsarbetet på äldreboenden som är 
lika för alla utförare. 
 
Christina Fosnes (M) och Carl-Henrik Sölvinger (L) 
reserverade sig mot beslutet i arbetsutskottet.  
 

  

20. Motion från Per Dahl (M) om beslutsrutinerna vid 
uppföranden av nya äldreboenden 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen, eftersom rutiner redan 
finns för delaktighet för omsorgsnämndens ledamöter i 
beslutsprocessen för nya äldreboenden. 
 
Christina Fosnes (M) reserverade sig mot beslutet i 
arbetsutskottet.  
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21. Motion från Christina Fosnes (M) om motprestation vid 

försörjningsstöd 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen om att utreda 
förutsättningarna för kommunen att utkräva motprestation 
för försörjningsstöd inom kommunen. 
 
Christina Fosnes (M) och Carl-Henrik Sölvinger (L) 
reserverade sig skriftligen mot beslutet i arbetsutskottet, se 
bilaga 
 

  

22. Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) - Testa Japanska 
toaletter 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att yttrandena från 
omsorgsförvaltningen och kommunledningskontoret ska 
utgöra svar på Carl-Henrik Sölvingers (L) motion om att testa 
japanska toaletter.  
 
Motionen ska härmed anses vara besvarad. 
 
Carl-Henrik Sölvinger (L) redovisade en protokollsanteckning 
i arbetsutskottet, se bilaga.  
 

  

23. Motion från Max Troendlé (MP) och Mark Hammar 
(MP) om bättre skyltning av elbilsplatser 
 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att samhällsbyggnadsnämndens 
yttrande ska utgöra svar på Max Troendlés (MP) och Mark 
Hammars (MP) motion om bättre skyltning av elbilsplatser. 
 
Motionen ska härmed anses vara besvarad.  
 

  

24. Motion från Max Troendlé (MP) och Mark Hammar 
(MP) om elkvot och laddgaranti i ett modernt Kalmar 
 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut: 
 

  



 8 (19) 
Kommunstyrelsen KALLELSE/ 

FÖREDRAGNINGSLISTA 
 
 

 
Kommunfullmäktige beslutar att samhällsbyggnadsnämndens 
yttrande ska utgöra svar på Max Troendlés (MP) och Mark 
Hammars (MP) motion elkvot och laddgaranti i ett modernt 
Kalmar 
 
Motionen ska härmed anses vara besvarad.  
 

25. Motion från Max Troendlé (MP), Avskaffa tjänstemän – 
tillsätt tjänstepersoner 
 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets 
yttrande från den 18 augusti 2017 ska utgöra svar på Max 
Troendlés (MP) motion om att avskaffa tjänstemän och 
tillsätta tjänstepersoner. Det innebär att i alla sammanhang 
där kommunen använder beteckningen tjänsteman i stället 
använda beteckningen tjänsteperson.   

Motionen ska härmed anses vara besvarad.  

 

  

26. Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) - Frihet att 
löneväxla mot tjänstepension 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets 
yttrande ska utgöra svar på Carl-Henrik Sölvingers (L) 
motion om att löneväxla mot tjänstepension. 
 
Motionen ska härmed anses vara besvarad. 
 
Carl-Henrik Sölvinger (L) reserverade sig skriftligen mot 
beslutet i personalutskottet, se bilaga.  
 

  

27. Medborgarförslag om Mental Health First Aid-
utbildningar (MHFA/Första hjälpen till psykisk hälsa) 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen  
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningskontorets 
yttrande ska utgöra svar på medborgarförslaget om MHFA-
utbildningar (Mental Health First Aid). 

 

Medborgarförslaget ska härmed anses besvarat. 
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28. Medborgarförslag om att ge Romerna plats 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen  
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningskontorets 
yttrande från den 11 augusti 2017 ska utgöra svar på 
medborgarförslaget om att ge romerna en plats. 
 
Medborgarförslaget ska härmed anses vara besvarat. 
 
Bertil Dahl (V) och Carl-Henrik Sölvinger (L) redovisade 
protokollsanteckningar i arbetsutskottet, se bilaga.  
 

  

29. Medborgarförslag om samhällsplikt 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen  
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att inte genomföra ett testprojekt 
avseende samhällsplikt.  

 
Medborgarförslaget ska härmed anses vara besvarat. 
 

  

30. Yttrande över Lantmäteriets rapport Sakersättning och 
fasta avgifter vid lantmäteriförrättningar 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen  
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen antar samhällsbyggnadsnämndens yttrande 
som sitt och överlämnar det till Näringsdepartementet som 
Kalmar kommuns yttrande över Lantmäteriets rapport 
Sakersättning och fasta avgifter vid lantmäteriförrättningar 
 

  

31. Yttrande över förslag om regionalt utvecklingsansvar i 
Stockholms, Kalmar och Blekinge län (Ds 2017:20) 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen  
 
Förslag till beslut: 
 
Kalmar kommun tillstyrker finansdepartementets förslag till 
lag (2010:630) om ändring i lagen om regionalt 
utvecklingsansvar i vissa län. 
 

  

Delegationsbeslut   
- Fullmakt för kanslichefen Jonas Sverkén att företräda Kalmar 

kommun 
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- Yttrande över Novilo AB:s ansökan om utökning av tillstånd 
för kameraövervakning för McDonalds på Polhemsgatan,  
 

  

- Beslut att avslå ansökan om gästfrihet vid Kalmar 
Renässansgille 
 

  

- Svar på remiss om Skolverkets förslag till förändringar i 
styrdokument med anledning av regeringsbeslut om 
nationella IT-strategier för grundsärskolan och specialskolan 
 

  

- Beslut att avstå yttrande över remiss om fördjupad 
översiktsplan för Borgholm-Köpingsvik i Borgholms 
kommun 
 

  

- Beslut att avstå yttrande över remiss om fördjupad 
översiktsplan för Djupviksområdet i Borgholms kommun 
 

  

- Tilldelningsbeslut rörande upphandling, del av Varvsplatsen 
 

  

- Yttrande över ansökan om tillstånd till allmän 
kameraövervakning på Krösatågen som trafikerar Karlskron-
Emmaboda-Nybro-Kalmar 
 

  

- Yttrande över IKEA Svenska Försäljning AB:s ansökan om 
kameraövervakning  
 

  

- Yttrande över Kalmar Öland Airports ansökan om 
kameraövervakning vid flygplatsen i Kalmar 
 

  

- Yttrande över förslag till nya föreskrifter för väg E22, Kalmar 
län 
 

  

- Beslut att Kalmar kommun avstår yttrande över remiss om 
nytt lagförslag om e-fakturering vid offentlig upphandling 
(Ds 2017:31) 
 

  

- Beslut att avstå yttrande över remiss om betänkandet av 
kvalificerad välfärdsbrottslighet - förebygga, förhindra, 
upptäcka och beivra (SOU 2017:37) 
 

  

- Beslut att avstå yttrande över remiss om skyldighet för vissa 
offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella 
instrument 
 

  

- Beslut att avstå yttrande över remiss av delbetänkande SOU 
2017:40, För dig och för alla 
 

  

- Beslut att avstå yttrande över remiss av betänkandet SOU 
2017:49, EU:s dataskyddsförordning och utbildningsväsendet 
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- Yttrande över Jonas Smaker AB, restaurang Tullhusets 
ansökan om kameraövervakning 
 

  

- Beslut att avstå yttrande över remiss om betänkandet 
personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 
2017:50) 
 

  

- Försäljning av fastigheten Åby 6:35 
 

  

- Försäljning av fastigheten Teknikern 3  
 

  

- Försäljning av fastigheten Kokerskan 8    
- Försäljning av fastigheten Råsbäck 1:109 

 
  

- Försäljning av fastigheten Åby 6:29 
 

  

- Försäljning av fastigheten Operatören 2 
 

  

- Försäljning av fastigheten Operatören 4 
 

  

- Försäljning av fastigheten Operatören 3 
 

  

- Försäljning av fastigheten Kilen 7 
 

  

- Försäljning av fastigheten Enbäret 1 
 

  

- Försäljning av fastigheten Plogen 13 
 

  

- Försäljning av fastigheten Kokerskan 4 
 

  

- Försäljning av fastigheten Ljungby 16:250 
 

  

- Förlängning av markreservation för Prospecta 
Fastighetskapital AB på del av fastigheten Oxhagen 2:1 
 

  

- Förlängning av markreservation för Eriksson och Ahlqvist 
AB på del av fastigheten Dörby 7:7 
 

  

- Yttrande över Länsstyrelsens ansökan om 
kameraövervakning 
 

  

- Yttrande bygglovsansökan på fastigheten Fontänen  
 

  

- Yttrande över föreläggande över detaljplan för Kv Stensö 
2:106 
 

  

- Yttrande bygglovsansökan på fastigheten Ljungby 16:236 –  
 

  

- Yttrande bygglovsansökan på fastigheten Takstolen 5   
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- Yttrande bygglovsansökan på fastigheten Åby-Slät 1:113  
 

  

- Avtal och överenskommelse om fastighetsbildning berörande 
Harby 3:204 samt Harby 16:1 och Harby 1:83 
 

  

- Yttrande bygglovsansökan på fastigheten Liljan 8 
 

  

- Beslut om att avstå yttrande över samråd om 
behovsbedömning och förslag på avgränsning av 
miljökonsekvensbeskrivning 
 

  

- Yttrande bygglovsansökan på fastigheten Köpebrevet 6    
- Beslut om uppräkning av taxa för sotning och 

brandskyddskontroll 
 

  

- Yttrande över Svenska Sjöräddningssällskapet ansökan om 
kameraövervakning med drönare 
 

  

- Yttrande bygglovsansökan på fastigheten Skalden 7 
 

  

- Yttrande bygglovsansökan på fastigheten Stickelbäret 7 
 

  

- Yttrande bygglovsansökan på fastigheten Smörblomman 5  
 

  

- Yttrande bygglovsansökan på fastigheten Dampehammar 
1:66 
 

  

- Yttrande bygglovsansökan på fastigheten Ejdern 2 
 

  

- Yttrande bygglovsansökan på fastigheten Dovhjorten 6 
 

  

- Yttrande bygglovsansökan på fastigheten Ljungby 3:21  
 

  

- Yttrande bygglovsansökan på fastigheten Kilen 4 
 

  

- Yttrande bygglovsansökan på fastigheten Spaden 4  
 

  

- Yttrande bygglovsansökan på fastigheten Spinetten 3 
 

  

- Yttrande bygglovsansökan på fastigheten Soluret 5 
 

  

- Yttrande bygglovsansökan på fastigheten Rådmannen 1  
 

  

- Yttrande bygglovsansökan på fastigheten Dörby 8:164  
 

  

- Yttrande bygglovsansökan på fastigheten Neptunus 3  
 

  

- Yttrande bygglovsansökan på fastigheten Flintan 2  
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- Yttrande bygglovsansökan på fastigheten Gnejsen 1  

 
  

- Yttrande bygglovsansökan på fastigheten Harby 1:168  
 

  

- Yttrande bygglovsansökan på fastigheten Harby 17:16  
 

  

- Yttrande bygglovsansökan på fastigheten Krankelösa 2:2  
 

  

- Granneintyg fastigheten Karlslunda-Fagerhult 2:51 
 

  

- Avtal och överenskommelse om fastighetsbildning berörande 
Fallskärmen 4 och Fallskärmen 6 
 

  

- Yttrande bygglovsansökan på fastigheten Arkaden 5  
 

  

- Sammanställning delegationsbeslut inom kommun-
ledningskontorets projekt- och exploateringsenheten – juli 
2017 

  

- Anställningar på kommunledningenkontoret, maj och juni 
2017 

  

Anmälningsärenden   
- Protokoll från arbetsutskottet den 20 juni 2017 

 
  

- Protokoll från arbetsutskottet den 13 juni 2017 
 

  

- Reviderat trafikförsörjningsprogram för Kalmar län 
2025 
 

  

- Protokoll från personalutskott den 14 juni 2017 
 

  

- Protokoll från personalutskott den 16 augusti 2017 
 

  

- Protokoll från personalutskott den 20 juni 2017 
 

  

- Omsorgsnämndens internkontrollplan 2016 
 

  

- Kalmar läns pensionskapitalförvaltning AB:s portföljrapport 
för maj 2017 
 

  

- Kalmar läns pensionskapitalförvaltning AB:s portföljrapport 
för juni 2017 
 

  

- Beslut om tillsyn mot Överförmyndarnämnden i Kalmar 
kommun för handläggningen av ett ärende om god man 

  

    
 
  



 14 (19) 
Kommunstyrelsen KALLELSE/ 

FÖREDRAGNINGSLISTA 
 
 

 
    Bilaga 

Skriftliga reservationer och protokollsanteckningar 

Ärende 5, Granskning av investeringsprocessen 

Protokollsanteckning från Christina Fosnes (M): 
”Moderaterna har ifrågasatt frånvaron av transparens och demokratisk 
delaktighet i respektive nämnd som viktigt led vad gäller investeringsprocessen.  
 
Inför att beslut i Ksau (kommunstyrelsens arbetsutskott) om ny investering tas, 
är det av stor vikt att även oppositionen utifrån mandat i respektive berörd 
nämnd initialt ges möjlighet att vara delaktig av beslutsunderlag inför ny 
investering.  
 
Jag ställer mig bakom förslag till beslut, som jag därmed hoppas kan bidra till 
mer tydlig och demokratisk investeringsprocess för Kalmar kommun.” 
 
Protokollsanteckning från Carl-Henrik Sölvinger (L): 
”Revisorerna har gjort en mycket välkommen genomgång av 
investeringsprocessen i Kalmar kommun. Av denna framgår med all tydlighet 
att den politiska styrningen av investeringsprocessen är svag. Processen bygger 
också på den politiska majoriteten som en instans snarare än våra formella 
organ såsom utskott, nämnder, styrelse och fullmäktige. 
 
Detta är ett problem för oppositionen då möjligheterna till insyn begränsas. I 
våra utskott finns t.ex. finns bara en representant. Detta är sårbart då man inte 
”kan” vara frånvarande. Vi är hänvisade till de informationer som årligen ges i 
kommunstyrelsen. Detta blir i huvudsak information i efterhand då många 
beslut som revisorerna påpekar sker på delegation. Att kunna följa ett enskilt 
investeringsobjekt är för allmänheten mycket svårt. 
 
Vi kommer arbeta för att alla partier i fullmäktige ska ha rätt till insynsplatser i 
våra utskott. Detta tror vi skulle vara till gagn för alla då tidig information ger 
möjlighet till bättre förankring, möjlighet att tidigt kunna ställa frågor och 
påverka beslut till det bättre. 
 
Vi välkomnar att nämnderna som helhet kommer att få information och 
återrapportering om sina investeringsbehov, inte som idag bara dess presidier. 
Vi vill också uppmana majoriteten att släppa in oppositionen på ett bredare sätt 
i investeringsprocessen. I många strategiska frågor framåt råder en samsyn och 
en gemensam vilja att utveckla vår kommun. Tidigare dialog skulle skapa mer 
robusta beslut än handlingarna på bordet innan sammanträdet börjar.” 
 
Protokollsanteckning från Christina Fosnes (M): 
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Ärende 18, Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) – omlokalisera delar 
av kommunens förvaltning 

Protokollsanteckning från Carl-Henrik Sölvinger (L): 
”Självfallet är det så att en del av kommunens personal finns utanför 
stadsgränsen. Vi som kommun ska finns där medborgarna finns i skolor, 
särskilda boenden, förskolor och familjecentraler. Redan här kan vi med vår 
närvaro bidra i trygghetshänseende lokalt i kommunens olika delar. Vi har 
också ett stort antal anställda som idag har administrativa uppgifter där platsens 
betydelse har mindre roll. Andra värden som ändamålsenliga lokaler, 
meningsfulla arbetsuppgifter, att kunna sitta tillsammans i arbetslaget och 
möjlighet att ta sig till och från jobbet kanske är viktigare än platsen.  
 
Arbetsplatser i sig behöver inte betyda en ökad trygghet. Det är beklagligt att 
man i svaret så snävt bara betraktar om det finns ett samband mellan 
arbetsställen och trygghet. Det är vad som händer med stadsdelen ur ett 
bredare perspektiv, närområdet och hur det förvaltas som jag tror kunde bidra 
positivt till trygghet. Att området får ett lyft och en tydlig kommunal närvaro är 
positivt. 
 
Flera av våra prioriterade detaljplaner innehåller centrumplanering bl.a. 
Lindsdal och Norrliden. Andra är intressanta då de ligger i stadsdelar utanför 
stadskärnan men centralt t.ex. RiFA-tomten. Här vore klokt redan i detaljplan 
möjliggöra verksamhet av typen kommunal förvaltning för framtiden. 
 
I en växande kommun behövs fler kommunanställda. Det gör att det är trångt 
på Kvarnholmen för kommunens tjänstemän och det finns svårigheter inom 
flera förvaltningar och enheter med att få sitta samlat. Flera omflyttningar av 
personal kommer att behövas i närtid bl.a. i samband med att arbetet med 
Kulturcentrum påbörjas. Lokaler är en av kommunens största kostnadsposter. 
Även om en flytt alltid är förknippad med olika transaktionskostnader; 
flyttkostnader, produktionsbortfall, kostnader för nyanskaffning av möbler, 
inredning, utrustning med mera, kan sådana tillfälliga kostnader ofta kan 
försvaras genom lägre lokalkostnader räknat per arbetsplats vid en ny 
etablering. De lokaler som tomställs med attraktivt läge kan användas till annat 
och därigenom stärka ekonomi och uppnå andra mål, som till exempel fler 
bostäder. Det finns i min mening alltså flera positiva aspekter med att tänka 
utanför centrum vad gäller placering av kommunal förvaltning än bara 
trygghetsskapande även om jag tror att rätt placerat skulle kommunal 
förvaltning kunna ha positiva effekter i detta avseende. I Stockholms stad har 
ett arbete pågått sedan 2013 med att flytta ut kommunal förvaltning till 
ytterstaden. I Västerås planeras en liknande flytt till området Bäckby.” 
 
Ärende 21, Motion från Christina Fosnes (M) om motprestation vid 
försörjningsstöd 
 
Skriftlig reservation från Christina Fosnes (M): 
”Jag beklagar avslag på min motion ’Motprestation vid försörjningsstöd’.  
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Med stöd av Socialtjänstlagen (4 Kap §4) kan socialnämnden ställa individuellt 
anpassade krav om motprestation för dem som uppbär försörjningsstöd. I de 
kommuner där krav om motprestation införts, i samarbete med 
arbetsförmedlingen, har det medfört förbättrade förutsättningar för den 
enskilde att komma i arbete, utbildning och tiden för försörjningsstöd har blivit 
kortare. Det finns goda exempel från andra kommuner för Kalmar kommun 
att ta lärdom av där en utredning om genomförande om krav om 
motprestation vid försörjningsstöd hade varit att föredra framför avslag.  
 
Enligt Socialtjänstlagen 4 kap, Rätten till bistånd 4§ står följande 
’Socialnämnden får begära att den som får försörjningsstöd under viss tid ska 
delta i av nämnden anvisad praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet 
om den enskilde inte har kunnat erbjudas någon lämplig 
arbetsmarknadspolitisk åtgärd. 
 
Den praktik eller kompetenshöjande verksamhet som avses i första stycket ska 
syfta till att utveckla den enskildes möjligheter att komma in på 
arbetsmarknaden eller där så är lämpligt, på en fortsatt utbildning. Den ska 
utformas medskyldig hänsyn till den enskildes individuella önskemål och 
förutsättningar.  
 
Socialnämnden ska samråda med Arbetsförmedlingen innan beslut fattas enligt 
första stycket. Lag (2013-421)’.” 
 
Skriftlig reservation Carl-Henrik Sölvinger (L): 
”Samhället ska ha höga förväntningar på egenförsörjning. Det är viktigt att 
mötas av en tydlig signal om att man har ett eget ansvar för sin försörjning. 
Det ska finnas ett aktivitetskrav på arbetsföra människor med försörjningsstöd 
t.ex. att genomföra praktik, arbetsträning eller att man som arbetssökande ska 
söka arbete utanför kommungränsen. Det finns idag en möjlighet att ställa en 
sådan motprestation för att erhålla försörjningsstöd, men den tillämpas inte i 
Kalmar.   
 
Kalmar bör tillämpa motprestation för försörjningsstöd inte bara med att man 
ska stå till arbetsmarknadens förfogande. Att stå till arbetsmarknadens 
förfogande innebär inte att man får ett jobb. Arbetsförmedlingen ska självklart 
erbjuda åtgärder och ha ett huvudansvar, men för den enskilde är det viktigt 
med sysselsättning även i avvaktan på jobb eller åtgärder från AF, en väntan 
som idag tyvärr kan bli alldeles för lång. För att öka individens 
anställningsbarhet och ge en meningsfull vardag ska kommunen ställa krav och 
erbjuda t.ex. praktikplats i avvaktan på AFs åtgärder. Människor ska förhindras 
till passivitet och sysslolöshet. Det är viktigt i ett läge när varannan person i 
Kalmar med försörjningsstöd har det på grund av arbetslöshet.  
 
Genom att fokusera på vad människor kan bidra med visar samhället tilltro till 
människors förmåga.” 
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Ärende 22, Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) - Testa Japanska 
toaletter 

 

Protokollsanteckning från Carl-Henrik Sölvinger (L): 
”Sverige och Kalmar ligger på många områden efter i användandet av ny teknik 
i omsorgen. Här finns stora vinster att göra för den enskildes valfrihet, 
delaktighet i sin omsorg och möjligheten att bevara sin integritet. För vår 
personal kan ny teknik frigöra tid från rutinmässig omsorg som istället kan 
läggas på kvalitativa sociala insatser.  
 
I en rapport från danska myndigheten SFI från 2016 görs en bred ansats 
gällande ny teknik i välfärden allmänt och även toaletter behandlas (sid 36). 
 
Kanske kunde denna rapport vara till hjälp i omsorgsförvaltningens arbete med 
en strategi och handlingsplan för ny teknik i omsorgen. 
https://www.sfi.dk/publikationer/velfaerdsteknologi-i-plejeboliger-11450/  
 
Bland de svenska kommunerna har t.ex. Västerås kommit långt i arbetet med 
e-hälsa. Även här borde inspiration kunna hittas.  
 
Omsorgsnämnden skriver i sitt yttrande att vissa frågor behöver utredas t.ex. 
vilka effekter användandet av tekniken har för hygien, personal och brukare. 
Vad gäller just japanska toaletter har danska socialstyrelsen utvärderat deras 
kommuners mångåriga användning av tekniken. De utredde redan 2012 precis 
de frågor omsorgsförvaltningen lyfter ang. personal, brukare och kostnader. 
Med det underlaget och nyare publikationer torde detta kunna anses utrett. 
http://docplayer.dk/6157134-Demonstrationsprojekt-aeldre-
oghandicapvenlige- toiletter.html 
 
I övrigt gläds jag åt ett positivt svar på motionen och ser fram emot att se ny 
teknik i form av japanska toaletter i våra verksamheter. Ny teknik bidrar till 
valfrihet i metod gällande de tjänster kommunen tillhandahåller.” 
 
Ärende 26, Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) - Frihet att löneväxla 
mot tjänstepension 
 
Skriftlig reservation från Carl-Henrik Sölvinger (L): 
”En kort bakgrund till hanteringen av detta ärende.  
Den 19 april 2017 lämnade jag in min motion om att löneväxla mot 
tjänstepension. Något ärende diskussion eller information om denna 
möjlighethar inte hanterats i personalutskottet. Inför utskottets sammanträde 
den 17 maj presenterades en skrift från 11 maj där man redogjorde för att detta 
var ett arbete som pågått en tid inom majoriteten. Uppdrag gavs den 17 maj att 
revidera pensionspolicyn för att möjliggöra en löneväxling mot tjänstepension, 
man skulle då kunna hantera revideringen samtidigt som min motion i juni. 
 
Underbart tänker motionären eftersom det var precis det jag ville. Vid 
sammanträdet 14 juni väljer man att skyffla om dagordningen, samt stryka den 

https://www.sfi.dk/publikationer/velfaerdsteknologi-i-plejeboliger-11450/
http://docplayer.dk/6157134-Demonstrationsprojekt-aeldre-oghandicapvenlige-%20toiletter.html
http://docplayer.dk/6157134-Demonstrationsprojekt-aeldre-oghandicapvenlige-%20toiletter.html
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viktigaste meningen i yttrandet ’Utifrån skrivelsen samt personalutskottets 
beslut föreslås att kommunfullmäktige bifaller motionen.’ Förslaget till beslut 
blev istället att den ska anses besvarad. Jag tycker det är synd att politiker, 
förvisso i opposition, processas bort då konstruktiva förslag lämnas. Istället för 
att gemensamt kunna tala om varför förslaget är bra hamnar känner jag mig 
nödgad att ha en hönan eller ägget diskussion om vem som kom på idén först. 
Hade ärendet blivit ett politiskt beslut nu om inte motionen lämnats in? Vem 
vet? Att behöva ge bakgrunden känns inte konstruktivt men nödvändigt för att 
inte helt dumförklaras för ’att slå in öppna dörrar’ eller andra floskler då 
motionen går till fullmäktige men policyn stannar i kommunstyrelsen. 
 
Åter till förslaget. Möjligheten att löneväxla mot tjänstepension kommer bli 
möjligt i Kalmar kommun precis som jag föreslagit i min motion. Det är det 
viktiga. Jag välkomnar denna möjlighet och tror att det kan vara en pusselbit 
bland flera i att attrahera och behålla den allt större grupp av duktiga 
medarbetare som genom bl.a. lärarlönelyftet tjänar över inkomsttaket. Utan 
duktiga chefer, specialister, skolledare och pedagoger klarar vi inte av de 
utmaningar som följer med ett växande Kalmar. Vi ska vara en attraktiv 
arbetsgivare och måste kunna konkurrera med alla medel för att få de bästa 
medarbetarna.” 
 
Ärende 28, Medborgarförslag om att ge Romerna en plats 
 
Protokollsanteckning från Bertil Dahl (V): 
” Vi ställer oss bakom kommunledningskontorets förslag till beslut. 
Förslagställaren tar upp en mycket viktig fråga som handlar om vår 
medmänskliga skyldighet att hjälpa andra människor som behöver vårt stöd i 
en utsatt situation. Vi delar också beskrivningen av situationen för Romerna.  
Efter ’Salve-stängningen’ betonade vi vikten av att finna en lösning för någon 
form av härbärge för hemlösa och människor i tillfälligt behov av stöd, som 
exempelvis EU-migranterna. Ett arbete tillsammans med frivillig 
organisationerna har pågått en längre tid, men tyvärr utan att mer konkreta 
föreslag kommit fram. Därför måste detta arbete förstärkas så att vi kan få 
fram ett eller flera konkreta förslag på en lösning så fort som möjligt. ” 
 
Protokollsanteckning från Carl-Henrik Sölvinger (L): 
”Salve-lägret och dess politiska behandling har varit sorglig. Liberalerna stödde 
en stängning av lägret, att anvisa var inte en bra lösning men stängningen 
kunde ha gjorts mycket bättre. Man skulle haft en tydlig tidsplan och också en 
tydlig beredskap för vad som kan hända efter en stängning. Viktigast av allt att 
man också tagit ansvar för det politiskt under hela processen.  
 
Liberalerna har varit aktiva i frågan om fattiga EU-medborgare som uppehåller 
sig i vår kommun. Bland annat antog kommunfullmäktige vårt förslag om 
översatta informationskort med rättigheter och skyldigheter som nu finns att 
dela ut. 
 
Vi vet att en långsiktigt förbättrad situation för gruppen fattiga EU-
medborgare bara kan uppnås genom insatser i hemländerna. Ett tiggeriförbud 
löser inte detta. Vi har därför föreslagit ett formaliserat samarbete mellan 



 19 (19) 
Kommunstyrelsen KALLELSE/ 

FÖREDRAGNINGSLISTA 
 
 

 
Kalmar kommun och en Rumänsk kommun. Tanken är att Kalmar skulle 
kunna hjälpa till med att t.ex. utveckla skola och socialtjänst på plats i 
Rumänien. Vårt förslag i kommunen behandlas nu och vi väntar nu på besked 
från regeringen hur ett sådant projekt kan finansieras. Vi hoppas att en sådan 
möjlighet kommer att finnas. 
 
Vi saknar också en beredskap under vinterns kallaste månader för att 
härbärgera fattiga EU-medborgare som saknar boende nattetid som påtalas 
svaret på medborgarförslaget. Vi välkomnar att man utreder detta och kommer 
stödja en sådan lösning. I Växjö har man löst detta med ett 3-årigt avtal mellan 
kommunen och Diakonicentrum. Vi Liberaler anser att en liknande lösning 
borde gå att hitta även i Kalmar.  
 
Vi har ett ansvar att bistå med akut nödbistånd för alla som uppehåller sig i vår 
kommun, ansvaret är större för barn. Akut nödbistånd innefattar möjlighet till 
hemresa, mat och värme för dagen och akut sjukvård. Varken mer eller mindre.  
 
Det ansvaret ska vi ta. Det handlar om värdighet och medmänsklighet. Ingen 
ska frysa ihjäl i en bil på en parkering i Kalmar. Liberalerna vill se värdighet här 
och åtgärder där.” 
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