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Återrapportering av verkställighet av
kommunfullmäktiges beslut 2017
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige fattar inte något beslut med anledning av återrapporteringen av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut under 2017.
Bakgrund
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kalmar kommun granskade
Ernst & Young AB (EY) kommunstyrelsen och nämnderna 2017. Syftet var att
bedöma om de hade en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll för
att säkerställa att kommunfullmäktiges beslut verkställdes och återrapporterades. Resultatet sammanställdes i en granskningsrapport.
Kommunledningskontoret tog fram ett förslag till yttrande över granskningsrapporten. Kommunstyrelsen beslutade den 3 oktober 2017 att anta yttrandet
som sitt och överlämna det till revisorerna som svar på granskningsrapporten
om verkställande av kommunfullmäktiges beslut.
I yttrandet framgick bland annat att en årlig återrapportering skulle införas till
kommunfullmäktige. ”Denna ska lämnas under april månad respektive år
utifrån de beslut som kommunfullmäktige fattade föregående år. Härigenom
säkerställs bristerna gällande återrapportering av verkställighet som EY pekar
på i sin rapport.”
En genomgång av de beslut som kommunfullmäktige fattade under 2017 har
nu genomförts. De beslut som särskilt granskats framgår av bilagan. Bedömningen av granskningen är att verkställigheten av fattade beslut under 2017 är
god. Vid sidan om redovisningen bör nämnas att det viktigaste dokumentet för
styrning av kommunal verksamhet är verksamhetsplan med budget.
Verkställigheten av de mål och uppdrag som ges där redovisas inte nedan utan
följs upp via delårsuppföljningar och årsredovisning.

Kommunledningskontoret
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 00 47│Ann-Mari.Nilsson@kalmar.se
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En genomgång av de beslut som kommunfullmäktige fattade 2015 och 2016
pågår för närvarande. Redovisningen av denna genomgång presenteras för
kommunfullmäktige senast vid sammanträdet i juni.
Ann-Mari Nilsson
Verksamhetsutvecklare
Bilaga
Granskning av beslut fattade av kommunfullmäktige under 2017
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Granskning av beslut fattade av kommunfullmäktige under 2017
Beslutsdatum
2017-01-30
§9

Ärende och beslut

Återrapportering

Upphävande av magnetfältspolicyn

Magnetfältspolicyn är borttagen från de styrande dokumenten på kommunens hemsida.

Kommunfullmäktige beslutade att upphäva tidigare beslutad magnetfältspolicy.
2017-02-27
§ 32

Motion från Max Troendlé (MP) om att Kalmar kommun ska mobilanpassa sin
hemsida för mobiltelefoner och surfplattor
Kommunfullmäktige biföll motionen från Max Troendlé (MP) om att mobilanpassa hemsidan.

2017-03-27
§ 64

Ägardirektiv 2017 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen
Kommunfullmäktige antog förslag till ägardirektiv 2017 med föreslagen ändring och tilllägg.

Kommunledningskontoret │ Kalmar kommun
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18
Tel 0480-45 00 00 vx │ann-mari.nilsson@kalmar.se

Beslutet är verkställt. I arbetet med att förnya
kommunens externa webbplats
www.kalmar.se upphandlades ett nytt webbpubliceringssystem med krav på mobilanpassning. Mobilanpassad webbplats har därmed
funnits sedan juni 2017.
Ändringen och tillägget är införda i ägardirektiven som finns bland kommunens styrande
dokument på hemsidan.
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2017-03-27
§ 66

Ändring i Kalmar kommuns politiska organisation 2014-2018
Kommunfullmäktige beslutade bland annat att ordförandeposten i Kalmar Kommunbolag
AB ska arvoderas med 10 %. Kommunledningskontoret fick i uppdrag att införa ändringen i arvodesregler för Kalmar kommuns förtroendevalda.

2017-03-27
§ 67

Ändring i servicenämndens och samhällsbyggnadsnämndens reglementen
Kommunfullmäktige beslutade att godkänna förslagen till ändring och kommunledningskontoret fick i uppdrag att uppdatera reglementena utifrån kommunfullmäktiges beslut.

2017-04-27
§ 84

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2016 avseende Kalmar
Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen

Ändringen är införd i arvodesreglerna som
finns bland kommunens styrande dokument
på hemsidan.

Reglementena är uppdaterade enligt kommunfullmäktiges beslut och finns bland kommunens styrande dokument på hemsidan.
Ombuden har vid årsstämmorna under 2017
följt kommunfullmäktiges direktiv.

Kommunfullmäktige beslutade bland annat att ge följande direktiv till kommunens ombud
vid årsstämmorna med Kalmar Kommunbolag AB och dotterbolagen: ”Ombuden ska vid
årsstämmorna se till att beslut fattas i enlighet med de auktoriserade revisorernas revisionsberättelser för respektive bolag.”
2017-04-27
§ 90

Ändring i bolagsordningarna för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda
dotterbolagen
Kommunfullmäktige beslutade att godkänna föreslagna ändringar i bolagsordningar för
Kalmar Kommunbolag, Kalmarhem AB, Kalmar Vatten AB, KIFAB i Kalmar AB,
Kalmar Hamn AB, Kalmar Öland Airport AB, Kalmar Science Park AB samt Destination
Kalmar AB.

2017-04-27
§ 91

Revidering av lokala ordningsföreskrifter i Kalmar kommun
Kommunfullmäktige beslutade att ändra i § 10 och i § 11.
Kommunfullmäktige beslutade även att de lokala ordningsföreskrifterna löpande skulle
utvärderas.

Ändringarna i bolagsordningarna är genomförda och har antagits vid alla bolagens årsstämmor 2017. Bolagsordningarna återfinns
bland kommunens styrande dokument på
hemsidan.

De lokala ordningsföreskrifterna är uppdaterade enligt kommunfullmäktiges beslut och
finns bland kommunens styrande dokument
på hemsidan.
En utvärdering kommer att genomföras innan
halvårsskiftet 2018.
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2017-04-27
§ 92

Medborgarförslag om att de lokala ordningsföreskrifterna ska utökas till att gälla
även på offentlig plats inom Varvsholmen
Kommunfullmäktige beslutade att bifalla medborgarförslaget.

2017-04-27
§ 95

Motion från Inger Hilmansson (L) – Öppna data för ökad demokrati och tillväxt
Kommunfullmäktige beslutade att bifalla motionen.

2017-04-27
§ 97

Motion från Björn Brändewall (L) – Erbjud personalcykel med bruttolöneavdrag
Kommunfullmäktige beslutade bland annat att ge serviceförvaltningens upphandlingsenhet i uppdrag att teckna ramavtal med cykelhandlare med syfte att ge personalrabatt för
kommunens anställda vid inköp av såväl cykel som service och tillbehör. ”Överenskommelse med cykelhandlare om personalrabatt som kombineras med räntefri avbetalning är
ett bra alternativ som ska undersökas.”

2017-05-29
§ 118

Motion från Christina Fosnes (M), Carl-Henrik Sölvinger (L) och Christopher
Dywik (KD) om digital agenda för Kalmar kommun
Kommunfullmäktige beslutade att frågan om IT-verksamheten skulle hanteras inom översynen av organisationen inför den nya mandatperioden.

2017-05-29
§ 119

Motion från Thoralf Alfsson (SD) om register för motioner och medborgarförslag
Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunledningskontorets yttrande som innebar att
tillhandahålla ett register på det sätt motionären föreslår. Detta skulle ske genom att antingen via ärendehanteringssystemet automatiskt publicera motioner och medborgarförslag
inklusive handlingar eller gå vidare med en egen lösning efter lansering av nya kalmar.se
efter sommaren 2017.

De lokala ordningsföreskrifterna är uppdaterade enligt kommunfullmäktiges beslut och
finns bland kommunens styrande dokument
på hemsidan.
En redovisning av kommunens arbete med
tillämpning och utveckling av Öppna data har
tagits fram. Redovisningen har godkänts av
kommunstyrelsens arbetsutskott som överlämnat den till kommunfullmäktige för kännedom.
Av kommunens intranät Piren framgår att
överenskommelse gjorts med tre cykelhandlare som erbjuder anställda i Kalmar kommun
räntefri avbetalning samt rabatt på såväl cykel
som service och tillbehör.

Resultatet av organisationsöversynen går fram
för politiskt beslut under våren och behandlas
vid kommunfullmäktiges sammanträde i mars
2018.
Beslutet är inte verkställt då uppgraderingen
av ärendehanteringssystemet Public 360 ännu
inte genomförts. Uppgraderingen beräknas
ske under våren 2018.
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2017-06-19
§ 143

Redovisning av uppdrag om att pröva och utvärdera hyresupphandling
Kommunfullmäktige beslutade att ägande av verksamhetslokal är den strategiska utgångspunkten för kommunens lokalförsörjning. ”En bedömning om prövning av hyra eller äga
verksamhetslokaler utifrån Sveriges Kommuner och Landstings checklista ska alltid göras.
I de fall det föreslås att verksamhetslokal ska hyras ska beslutsunderlag innehålla kalkyl
som redovisar de faktorer som talar för detta alternativ.”

2017-06-19
§ 146

Motion från Måns Linge (M) om att kranmärka Kalmar kommun

2017-09-25
§ 172

Ändring i klimatkompensation av samhällsbetalda resor i Kalmar kommun

Kommunfullmäktige biföll motionen. ”Det innebär att kommunens nämnder och bolag
får i uppdrag att förändra rutiner i verksamheten så att kranmärkningen uppfylls.”

Kommunfullmäktige beslutade att fortsätta med klimatkompensationssystemet enligt länsgemensam modell för fossila flyg- och bilresor. Dock ska klimatkompensationen fortsättningsvis utgå från 2016 års nivå och inte höjas enligt den länsgemensamma modellen.
Kommunfullmäktige beslutade också att de medel som kommunens klimatkompensering
ger ska användas för inköp av bioflygbränsle under 2018-2020 och kommunledningskontoret fick i uppdrag att upphandla en leverantör av bioflygbränsle till Kalmar Öland
Airport AB.

Vid kontakt med fastighetsavdelningen framkommer att under 2017 och hittills under
2018 har alternativet att hyresupphandla, för
att lösa kommunens lokalbehov, ej behövt
användas. När det gäller den nya bad- och
friskvårdsanläggningen kommer beslutsunderlaget att innehålla en kalkyl.
Sedan kommunfullmäktiges beslut har följande insatser skett:
 Muntlig och skriftlig information till
förvaltningschefer och VD:ar för
kommunala bolag.
 Kommunikationsmaterial framtaget,
utskickat och upplagt på Piren.
 Rutin framtagen och inlagd i verksamhetshandboken.
 Diplom och dekaler upptryckta och
utdelade till alla förvaltningar som satt
upp dessa i verksamheterna.
 Skriftlig information utskickad till
samtliga avtalsleverantörer för avtalet
”Konferenstjänster”.
Fakturorna för klimatkompensering av 2017
års resor är utskickade och de utgår från 2016
års nivå.
En mall för upphandlingsunderlaget har tagits
fram och bedömningen är att upphandlingen
kommer att ske under andra kvartalet 2018.
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2017-09-25
§ 173

Inrättande av trygghets- och larmcentral (TLC)

Trygghets- och larmcentralen är i drift från
och med den 1 april 2018.

Kommunfullmäktige beslutade att inrätta en trygghets- och larmcentral som ett led i arbetet med ett tryggare Kalmar.
2017-09-25
§ 175

Tillägg i socialnämndens reglemente avseende e-cigaretter och påfyllningsbehållare

Reglementet är uppdaterat enligt kommunfullmäktiges beslut och finns bland kommunens styrande dokument på hemsidan.

Kommunfullmäktige antog socialnämndens förslag om tillägg i nämndens reglemente.
2017-09-25
§ 176

Tillsynsavgifter för elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
Kommunfullmäktige beslutade att anta socialnämndens förslag till avgifter.

2017-09-25
§ 178

Avgifter för transport av avliden
Kommunfullmäktige beslutade att en avgift ska tas ut med 1 500 kronor för transport av
avliden från särskilt boende och hemsjukvårdspatienter i ordinärt boende till bårhus när
anhöriga själva inte ombesörjer denna transport.

2017-09-25
§ 189

Motion från Max Troendlé (MP): Avskaffa tjänstemän – tillsätt tjänstepersoner
Kommunfullmäktiges beslut innebar ”att i alla sammanhang där kommunen använder
beteckningen tjänsteman i stället använda beteckningen tjänsteperson.”

Dokument om avgifterna finns på kommunens hemsida under rubriken ”Styrande dokument”.
Dokument om avgiften finns på kommunens
hemsida under rubriken ”Styrande dokument”.

Kommunikationsenheten är jämlikhetscertifierad och säkerställer alla texter som går via
enheten. På kommunens intranät Piren kommer enheten även att lägga ut en påminnelse
om beslutet under våren 2018. Dessutom
kommer nämndsekreterarna vid deras nästa
nätverksmöte att ta upp frågan om vikten av
att bevaka efterlevnaden i respektive verksamhet. Som en påminnelse finns punkten
även med på ett förvaltningschefsmöte under
våren för att cheferna i sin tur ska påminna
sina ledningsgrupper att ta med den till förvaltningarnas arbetsplatsträffar.
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2017-10-30
§ 205

Förvärv av Guldfågel Arena
Kommunfullmäktige beslutade bland annat att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att
utreda framtida planunderlag och alternativ plantäckning. Uppdraget ska redovisas till
kommunfullmäktige våren 2018. Destination Kalmar AB fick i uppdrag att utreda möjligheter till fler evenemang på arenan. Uppdraget ska redovisas till kommunfullmäktige våren
2018.

2017-11-27
§ 229

Handlingsplan för giftfria förskole- och skolmiljöer i Kalmar kommun

Beslutet om att förvärva Guldfågel Arena
överklagades och har ännu inte vunnit laga
kraft. Därför har detta beslut inte verkställts.

Verkställigheten av dessa åtgärder presenteras
för kommunfullmäktige under april 2020.

Kommunfullmäktige godkände handlingsplanen och gav samhällsbyggnadsnämnden i
uppdrag att återkoppla arbetet vid kommunstyrelsens sammanträde mars 2019. Dessutom
ska samtliga berörda nämnder ha genomfört de åtgärder som finns under nivå ett, inventerat vilka åtgärder under nivå två och tre som kan vara aktuella för verksamheten samt upprättat en tidplan för när åtgärderna under nivå två och tre kan vara åtgärdade.
2017-11-27
§ 232

Ändring i regler för kommunstyrelsens externa priser
Kommunfullmäktige beslutade att prissummorna för kommunens externa jämställdhetspris, tillgänglighetspris och integrationspris skulle höjas till vardera 15 000 kronor.

2017-11-27
§ 233

Ändringar i revisorernas reglemente
Kommunfullmäktige beslutade att fastställa föreslagna ändringar. Utöver mindre justeringar skulle reglementet förtydligas med att det är själva bolagsstämman som formellt fattar
beslutet om revisorer.

2017-11-27
§ 236

Verksamhetsplan med budget 2018 och ekonomisk planering 2019-2020
Kommunfullmäktige fattade bland annat beslut om att ge socialnämnden i uppdrag att
tillsammans med frivilligorganisationer utreda möjligheten att tillskapa platser i
härbärge/stödboende till hemlösa.

Prissummorna har höjts och vid utdelandet av
priser för 2017 var prissumman 15 000 kr för
respektive pris.
Reglementet är uppdaterat enligt kommunfullmäktiges beslut och finns bland kommunens styrande dokument på hemsidan.

Uppdraget till socialnämnden är liksom övriga
uppdrag i verksamhetsplanen infört i kommunens beslutsstöd Hypergene. Det innebär
att hur uppdraget fortlöper kommer att följas
upp varje tertial och slutredovisas vid årsredovisningen för 2018.
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2017-12-18
§ 259

Upphandlingspolicy i Kalmar kommun
Kommunfullmäktige beslutade bland annat att göra ett tillägg under punkt sju i riktlinjerna
som ingår i upphandlingspolicyn: ”Vid upphandling och inköp av fordon ska bästa miljöbränsle, företrädesvis biogas och el väljas. Om verksamheten väljer fordon med annat
drivmedel ska anledningen till avvikelsen motiveras utifrån synnerliga skäl.”

2017-12-18
§ 266

Motion från Måns Linge (M): Vad går våra skattepengar till?
Kommunfullmäktige beslutade att uppdra åt kommundirektören att titta på en intern lösning för att möta intentionerna i motionen.

2017-12-18
§ 268

Motion från Inger Hilmansson (L): Ett starkt och samordnat ideellt arbete

Tillägget är infört och upphandlingspolicyn
med tillhörande riktlinjer finns både i kommunens verksamhetshandbok och bland de
styrande dokumenten på hemsidan.

I utvecklandet av beslutsstödet Hypergene
pågår ett projekt om medborgarportal. Frågan
har lyfts in i detta projekt. Besked inväntas om
förutsättningarna för en sådan lösning.
Information är utlagd på kalmar.se och kontaktcenter har namn på kontaktpersoner.

Kommunfullmäktige beslutade att kommunledningskontorets yttrande skulle utgöra svar
på motionen. I yttrandet framgår att information om frivilliga insatser skulle läggas ut på
Av yttrandet framgick även:
kalmar.se. Kommunens kontaktcenter skulle också få en förteckning över kontaktpersoner För att få en lägesbild över vilken frivillig
i respektive verksamhet.
verksamhet som bedrivs i de olika verksamheterna kommer en sådan att presenteras för
kommunfullmäktige i slutet av 2018.

Kommunledningskontoret │ Kalmar kommun
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18
Tel 0480-45 00 00 vx │ann-mari.nilsson@kalmar.se

