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§ 1 

Information om VA-planen, tematiskt tillägg till 
översiktsplanen 
  

Bakgrund 
Kalmar kommun beviljades 2011 så kallat LOVA-bidrag för att ta fram en 
kommunal VA-plan. I den nya översiktsplanen anges att VA-planen ska tas 
fram som ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. Syftet med VA-planen är att 
ge en helhetsbild av vatten- och avloppsfrågor i kommunen, ge riktlinjer som 
underlättar beslutsfattande samt utgöra underlag för prioriteringar och 
åtgärder. 
 
Kommunstyrelsens planutskott beslutade den 11 februari 2014 att godkänna 
och skicka ut förslag till VA-plan på samråd. Synpunkterna som kommit in 
under samrådstiden har nu sammanställts och kommer att behandlas av 
samhällsbyggnadsnämnden under januari 2015. 
 
Överläggning 
Anna Carnelius, samhällsbyggnadskontoret, informerar om förslaget 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av informationen. 

§ 2 

Genomgång av beslutsärenden 
 
Överläggning  
Samtliga beslutsärenden gås igenom och kommunstyrelsens ledamöter har 
möjlighet att ställa frågor till ansvariga tjänstemän.  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av informationerna. 

§ 3 

Mötes- och resepolicy 
Dnr KS 2014/0726 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 4 december 2014. 
 
Förslag till Policy för möten och resor den 2 december 2014. 
 
Arbetsutskottets protokoll den 16 december 2014,§ 103. 
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Bakgrund 
Kommunens nuvarande rese- och transportpolicy behöver uppdateras, bland 
annat på grund av en del förändringar i lagstiftningen och inaktualitet. Ett förslag 
på ny policy för möten och resor har därför tagits fram. 
 
I Kalmar kommuns budget 2014 finns mål om att öka kollektivtrafiken och 
cykeltrafiken för att uppnå fossilbränslefri kommun 2030. Detta bör avspeglas 
även i kommunanställdas resor i tjänsten, och resandet med bil och flyg behöver 
minska till förmån för cykel och kollektivtrafik. I regionen har man satt upp målet 
om ”NoOil”, som även Kalmar kommun anslutit sig till. Även detta mål syftar till 
att fasa ut de fossila bränslena inom exempelvis transporter. 
 
Uppdraget har varit att utforma en mötes- och resepolicy som ersätter den 
befintliga rese- och transportpolicyn från 2007. Den nya policyn innefattar 
möten och resor i tjänsten, men belyser även arbetspendlingen eftersom den 
står för 80 procent av kommunens miljöpåverkan från resor. Policyn är 
framtagen i samarbete med Torsås kommun, Mörbylånga kommun, Energikontor 
Sydost, Länsstyrelsen samt Landstinget för att skapa en samsyn samt få större 
genomslag. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 14 oktober 2014 att skicka 
förslaget på remiss till kommunens nämnder och bolag. Samtliga förvaltningar 
inkom med remissvar och efter inkomna synpunkter har vissa revideringar gjorts. 
Inga synpunkter inkom från bolagen. 
 
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunfullmäktige antar förslag till mötes- och 
resepolicy och att tidigare beslutad rese- och transportpolicy upphör att gälla. 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till mötes- och resepolicy. Tidigare 
beslutad rese- och transportpolicy upphör därmed att gälla. 
 
Kommunens nämnder och styrelser ansvarar för att säkerställa att den nya policyn 
implementeras och följs upp i verksamheterna. 

§ 4 

Kommunledningskontorets internbudget 2015  
Dnr KS 2014/1043 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 7 januari 2015. 
 
Internbudget 2015.  

Bakgrund 
Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till internbudget för 
verksamheten och investeringarna under 2015. Förslaget är lagt inom de 
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ekonomiska ramar som tilldelats av kommunfullmäktige i Verksamhetsplan och 
budget 2015 och ekonomisk planering för 2016-2017. 
 
Förslaget till internbudget innehåller en redovisning av kommunlednings-
kontorets verksamhet och planering för 2015 och detaljerade budgetar på 
verksamhetsnivå. Kontoret ska även bryta ned fullmäktigemålen i nämnds-
mål för den egna verksamheten och definiera tidsplan, aktiviteter, mätning 
och resurser för respektive mål. Arbetet med att uppdatera målen och 
aktiviteterna pågår och bedöms kunna redovisas för beslut till 
kommunstyrelsen i mars 2015.  

Överläggning 
Under överläggningen föreslår Inger Hilmansson (FP), med instämmande av 
Johan Persson (S), att kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med kommun- 
ledningskontorets förslag med följande tillägg: 
”Kommunledningskontoret ska återkomma till kommunstyrelsen med ett 
uppdaterat förslag till budget när nämndens mål med tidplan, aktiviteter, mätning 
och resurser för respektive mål är definierade tillsammans med den ekonomiska 
redovisningen.” 
 
Sedan överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen enligt Inger 
Hilmanssons m.fl. förslag.  

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets förslag till internbudget 
för 2015. 
 
Kommunledningskontoret ska återkomma till kommunstyrelsen med ett 
uppdaterat förslag till budget när nämndens mål med tidplan, aktiviteter, mätning 
och resurser för respektive mål är definierade tillsammans med den ekonomiska 
redovisningen. 

Protokollsanteckning 
Patricia Vildanfors (MP) redovisar en protokollsanteckning enligt följande: 
”Då kommunfullmäktige tog beslutet att dra in 50 tkr till insatser inom HBTQ-
området i kommunen, är vi mycket nöjda med kommunstyrelsens beslut att nu 
avsätta de resurserna. Miljöpartiet drev denna prioritering i sin budget. Trots att 
det är en liten summa är det ett viktigt stöd för en utsatt målgrupp. Vi ser 
framemot att kommunen tar ansvar för sin del i att arrangera en Pridefestival i 
Kalmar.” 

§ 5 

Svar på granskningsrapport av lönehanteringen 
Dnr KS 2014/1002 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 5 december 2014. 
 
Granskningsrapport den 27 november 2014. 
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Bakgrund 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kalmar kommun har PwC 
granskat lönehanteringen för perioden 2013-07-01 – 2014-06-30. 
 
Revisorernas bedömning är att kommunstyrelsens och nämndernas interna 
kontroll avseende lönhanteringen i stort sett fungerar väl. Lönehanteringen 
bedöms vara säker, tillförlitlig och ändamålsenlig. Ett personal- och lönesystem 
stödjer lönehanteringen, den interna kontrollen kring uppläggning av nyanställda 
är god, det finns dokumenterade rutiner och styrdokument samt att det utförs 
kontroller av inrapporterade värden i lönesystemet. Revisorerna bedömer att 
uppgifterna i lönesystemet/ löneredovisningen i allt väsentligt är aktuella, 
fullständiga och rättvisande. 
 
Revisorerna menar att för att stärka den interna kontrollen ytterligare bör en 
internkontrollplan, som baseras på en riskanalys, upprättas för lönehanteringen. 
Den interna kontrollen bör stärkas genom att orsaken till övertid beskrivs i 
samband med rapporteringen. 
 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande över 
granskningsrapportern. Av yttrandet framgår bland annat att för närvarande pågår 
en översyn av det interna kontrollreglementet och den interna kontrollprocessen. 
I den uppdaterade processen ingår att göra en riskanalys och en intern 
kontrollplan kommer att upprättas där löneprocessen ingår. Övertid ska beordras i 
förväg av chefen och orsaken till övertiden ska anges i arbetsledarmodulen i 
självservice i samband med attest av respektive chef. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets skrivelse från den 5 december 
2014 som sin och överlämnar den till kommunens revisorer som 
kommunstyrelsen svar på granskningsrapporten om lönehanteringen 

§ 6 

Uppdrag att teckna avtal om ensamkommande barn 
Dnr KS 2014/1003 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 7 januari 2015. 
 
Utdrag ur socialnämndens protokoll den 25 november 2014, § 185. 
 
Socialförvaltningens skrivelse den 6 november 2014. 
 
Information till landets samtliga kommuner om anvisning av ensamkommande 
barn – utvidgade möjligheter. 

Bakgrund 
Socialnämnden har föreslagit att kommunfullmäktige uppdrar åt socialnämnden 
att anpassa antalet asylplatser för ensamkommande barn kontinuerligt efter det 
fördelningstal som tas fram i samarbete mellan Migrationsverket och länsstyrelsen 
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samt att antalet platser för de som får permanent uppehållstillstånd anpassas efter 
aktuellt behov.  
 
Kalmar har för närvarande avtal med Migrationsverket om 11 asylplatser, vilket 
är enligt det fördelningstal som tagits fram för 2014. Fördelningstalet för 2015 
är nyligen fastställt till 28 asylplatser. Migrationsverkets beräkning på omsättning 
på platserna är nu ändrad från tidigare 2,5 barn per plats till istället 1,7 per 
plats. 
 
Socialnämnden menar att för att Kalmar ska kunna anpassa sitt mottagande av 
ensamkommande på ett så bra sätt som möjligt bör avtal med Migrationsverket 
kontinuerligt anpassas efter fördelningstalet och att socialnämnden uppdras att 
teckna avtalen.  

Överläggning 
Under överläggningen redovisas följande förslag: 
 
1. Roger Holmberg (S) – med instämmande av Christopher Dywik (KD) och 

Christina Fosnes (M) – föreslår att kommunstyrelsen ska tillstyrka 
socialnämndens förslag. 
 

2. Thoralf Alfsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen avstyrker socialnämndens 
förslag och inte uppdra till socialnämnden att kontinuerligt anpassa och 
teckna avtal med Migrationsverket om ensamkommande barn utifrån aktuellt 
fördelningstal. 
 

3. Inger Hilmansson (FP) – med instämmande av Christina Fosnes (M) och 
Johan Persson (S) – föreslår som tillägg att socialnämnden årligen eller vid 
behov rapporterar till kommunstyrelsen om det löpande arbetet och en 
redovisning om hur mottagandet för de ensamkommande barnen har följts 
upp på lång och kort sikt.  
 

Sedan överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill 
tillstyrka eller avstyrka socialnämndens förslag. Han finner att kommunstyrelsen 
tillstyrker förslaget. 
 
Härefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå Inger 
Hilmanssons m.fl. tilläggsförslag om att socialnämnden årligen ska rapportera till 
kommunstyrelsen. Han finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att socialnämnden årligen eller vid behov rapporterar 
till kommunstyrelsen om det löpande arbetet och en redovisning om hur 
mottagandet för de ensamkommande barnen har följts upp på lång och kort sikt.  
 
Vidare föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag att kontinuerligt anpassa och 
teckna avtal med Migrationsverket om ensamkommande barn utifrån aktuellt 
fördelningstal.  
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Reservation 
Thoralf Alfsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.  

Protokollsanteckning 
Christopher Dywik (KD) redovisar en protokollsanteckning enligt följande: 
”Kristdemokraterna ser det som en självklarhet att socialnämnden, efter detta 
beslut, kontinuerligt informerar kommunstyrelsen om nya avtal som tecknas med 
Migrationsverket och informerar om hur avtalet påverkar berörda enheter 
avseende; bostadsplacering, skolgång, behov av eventuella organisations-
förändring, särskilda personalbehov eller ekonomiska behov.” 

§ 7 

Avtal om Regional samverkan kring samhällsorientering 
på modersmål – permanent organisation 
Dnr KS 2014/0854 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 7 januari 2015. 
 
Regionförbundet i Kalmar läns skrivelse. 
 
Grundavtal. 

Bakgrund 
Enligt lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (SFS 2010:197) 
ska de som omfattas av lagen erbjudas samhällsorientering (SO). Den ska vara på 
minst 60 timmar och erbjudas på modersmål eller språk som deltagaren behärskar 
väl. SO ska ge en grundläggande förståelse för det svenska samhället och en grund 
för fortsatt kunskapsinhämtande. En särskild förordning (2010:1138) reglerar 
detta. 
 
Från och med 1 maj 2013 har SO utökats till att även omfatta andra nyanlända 
invandrare och som kommer från land utanför EES området. Kommunen är 
skyldig erbjuda SO för denna grupp och detta regleras i lag (2013:156) om SO för 
vissa nyanlända invandrare.  
 
Kommunerna i Kalmar län har sedan etableringsreformens införande arrangerat 
SO i Regionförbundet i Kalmar läns regi. Tio av tolv kommuner har medverkat i 
projektform med medel från Länsstyrelsen, s.k. § 37 medel. Den möjligheten finns 
inte längre utan organisationen måste permanentas. Kommunledningskontoret 
föreslår därför att kommunstyrelsen ska godkänna grundavtalet mellan Kalmar 
kommun och Regionförbundet kring regional samverkan kring 
samhällsorientering på modersmål.  

Överläggning 
Lars-Ove Angré, kommunledningskontoret, redogör för ärendet.  
 
Under överläggningen föreslår Christina Fosnes (M), med instämmande av Inger 
Hilmansson (FP) att kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med kommun-
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ledningskontorets förslag med tillägget att i samband med samhällsorientering 
(SO) för nyanlända där det ingår besök hos Kalmar kommun ska både majoritet 
och opposition vara representerade vid informationstillfällen. 
 
Sedan överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen enligt Christina Fosnes 
m.fl. förslag.  

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förslag till grundavtal mellan Kalmar kommun och 
Regionförbundet i Kalmar län om regional samverkan kring samhällsorientering 
på modersmål. 
  
Grundavtalet gäller från och med den 1 januari 2015 tills vidare med en ömsesidig 
uppsägningstid om 6 månader.  
 
Kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet.  
 
I samband med samhällsorientering (SO) för nyanlända där det ingår besök hos 
Kalmar kommun ska både majoritet och opposition vara representerade vid 
informationstillfällen.  
 

§ 8 
Redovisning av uppdrag om fördjupad utredning om 
speciell anslagsfördelning och kriterier för informell 
fritidsgård 
Dnr KS 2013/0992 

Handlingar 
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden den 18 december 2013, § 163. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse den 15 oktober 2014. 
 
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden den 23 oktober 2014, § 108. 
 
Kommunledningskontorets skrivelse. 
 
Modell för ökad föräldra- och föreningsmedverkan på fritidsgårdarna. 
 
Arbetsutskottets protokoll den 9 december 2014, § 102.  
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige besvarade i april 2011 en motion från Malin Petersson (M) 
om informella fritidsgårdar genom att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att: 
- göra en fördjupad utredning om förutsättningarna för speciell anslags-

fördelning för föreningar som bedriver en öppen social verksamhet för barn 
och ungdomar i åldern 12-16 år. 

- som en del i kommunfullmäktiges uppdrag i budget 2011, om att ta fram en 
modell för ökad föräldra- och föreningsmedverkan på kommunens 
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fritidsgårdar, utarbeta kriterier för vad som kan betecknas som en förenings 
öppna verksamhet för barn och ungdomar 12-16 år. 

 
Kultur- och fritidsförvaltningen har, i dialog med föräldrar och föreningar, tagit 
fram en modell gällande ökad föräldra- och föreningsmedverkan på kommunens 
fritidsgårdar, för att kunna utöka öppettiderna. Modellen är framtagen för att 
systematiskt och kontinuerligt arbeta med föräldra- och föreningsmedverkan och 
har numera implementerats i verksamheten. Från hösten 2014 kommer 
öppettiderna på fritidsgårdarna att öka.  
 
Kultur- och fritidsförvaltningen har även tagit fram en definition/kriterier för vad 
som krävs för att bedriva en informell fritidsgård och konstaterar att inga 
föreningar i Kalmar kommun kunnat uppfylla dessa. Med hänsyn till detta finns 
det inget behov av att göra en fördjupad utredning omförutsättningar för speciell 
anslagsfördelning för föreningar som bedriver en öppen social verksamhet för 
barn och ungdomar i ålders 12-16 år.  
 
Kultur- och fritidsnämnden har den 23 oktober 2014 beslutat att överlämna 
rapporten till kommunfullmäktige. 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige godkänner kultur- och fritidsnämndens redovisning över 
uppdraget att göra en fördjupad utredning om speciell anslagsfördelning samt ta 
fram kriterier för att bedriva en informell fritidsgård.  

§ 9 

Taxor för småbåtshamnar och uppläggningsplatser 
Dnr KS 2014/1014 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 7 januari 2015. 
 
Utdrag ur servicenämndens protokoll den 26 november 2014, § 138. 
 
Serviceförvaltningens skrivelse inklusive förslag till taxor och avgifter den 14 
november 2014. 

Bakgrund 
Servicenämnden har tagit fram ett förslag till nya taxor för småbåtshamnar och 
uppläggningsplatser att gälla från och med båtsäsongen 2015 och uppläggnings-
säsongen 2015/2016.  

Taxorna och avgifterna är anpassad till indextalet för oktober månad 2014 enligt 
konsumentprisindex (totalindex) med 1980 som basår. 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
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Kommunfullmäktige antar servicenämndens förslag till taxor för småbåtshamnar 
och uppläggningsplatser att gälla från och med båtsäsongen 2015 och 
uppläggningssäsongen 2015/2016.  

Jäv 
Per Dahl (M) deltar inte i handläggningen av detta ärende på grund av jäv.  

§ 10 

Taxa för odlingslotter  
Dnr KS 2014/1144 

Handlingar 
Utdrag ur servicenämndens protokoll den 17 december 2014, § 154. 
 
Serviceförvaltningens skrivelse den 2 december 2014. 
 
Villkor för odlingslotter den 9 december 2014. 

Bakgrund 
Kalmar kommun har i dagsläget 316 odlingslotter. Under 2014 var 302 av dessa 
uthyrda. Storleken på odlingslotterna varierar mellan 50-250 kvadratmeter (kvm). 
Taxan för 2014 är 5,43 kronor per kvm.  
 
2007 beslutades att taxan från och med 2008 skulle vara 5 kr per kvm samt 
indexregleras. I förvaltningens budget 2014 finns en intäkt satt till 240 000 kronor 
samt en kostnad på 168 000 kronor. Budgetutfallet för 2014 är i prognos ett 
minus på 80 000-90 000 kronor. Merparten av detta underskott beror på kraftigt 
ökade kostnader för källsortering men även timmar i drift för den service som 
ingår med tillhandahållande av jord. 
 
För att täcka en del av de ökade kostnaderna föreslås en höjning av taxan till 7 
kronor per kvm från och med säsongen 2015 samt att villkoren ändras i det att 
jord inte längre ska tillhandahållas. 
 
Intresset och nyttan med odlingslotter är stort och det finns efterfrågan på fler 
odlingslotter. Som en del i kostnadsproblematiken och för nyttan bör fler 
odlingslotter tas fram på befintliga områden där så är möjligt och lämpligt. 
 
Servicenämnden har föreslagit att kommunfullmäktige fastställer taxa för 
odlingslotter till 7 kr per kvadratmeter.  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige fastställer ny taxa för odlingslotter till 7 kronor per 
kvadratmeter från och med 2015 med tillhörande indexuppräkning för kommande 
år. 
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Protokollsanteckningar 
Inger Hilmansson (FP), Christopher Dywik (KD) samt ledamöterna från M 
redovisar en protokollsanteckning enligt följande: 
”Taxan för odlingslotterna i Kalmar kommun har varit desamma sedan 2008, 
dvs. kr 5,43/m2 (inkl. indexreglering) år 2014. Förslaget är att taxan nu ska 
höjas till kr 7,00/m2 fr.o.m. 2015. 
 
Trots denna höjning täcker inte intäkterna de kostnader som serviceförvaltningen 
har för skötsel och omkostnader av odlingslotterna. Vi anser att taxan bör 
anpassas så att omkostnaderna för odlingslotterna ska vara självfinansierade 
genom taxorna samt att taxan successivt ska höjas för att täcka förvaltningens 
utgifter.” 
 
Patricia Vildanfors (MP) redovisar en protokollsanteckning enligt följande: 
”I beslutet görs en taxeändring som kanske är motiverad med tanke på att taxan 
reviderades senast 2007. Det är då på sin plats att påminna om att parkerings-
taxorna reviderades senast 2008, och således också behöver justeras. 
 
Då kommunen nu beslutar att dra bort sin service om att tillhandahålla jord till 
lotterna är det viktigt att underlätta för odlare att förvalta sina egna komposter. 
Det är viktigt att kommunen har en vision om att vilja stödja och utveckla stadens 
stadsodling. Den visionen behöver lysa igenom bättre. Kalmar har allt att vinna på 
om fler vill odla för sin egen försörjning. Förutom att det bidrar till återskapande 
av förlorad kunskap, ett naturligt kretslopp och en mer avstressad livsstil så kan 
också gemenskapen gro och kulturutbyten ske odlare emellan. Det måste 
underlättas för de som försöker öka sin självförsörjning. Så det är angeläget att 
fortsätta kommunens dialog med stadsodlarna och vad kommunen kan erbjuda 
för att det ska fungera bättre med t.ex. avfallshantering.” 

§ 11 

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 
Dnr KS 2014/0645 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 22 juli 2014. 
 
Förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige i Kalmar. 
 
Arbetsutskottets protokoll den 16 december 2014, § 106. 

Bakgrund 
Den 1 februari 2014 ändrades kommunallagen (SFS 1991:900; KL) på en rad 
punkter.  

- Partier som tar emot partistöd måste varje år lämna in en redovisning till 
fullmäktige som visar att stödet har använts till att stärka de politiska 
partiernas ställning i den kommunala demokratin. 

- Kravet på att partistöd bara får ges till partier som är representerade i 
kommunfullmäktige blir tydligare.  

- Det minsta tillåtna antalet ledamöter i fullmäktige sänks från 31 till 21. 
- Mandatperioden i fullmäktige börjar den 15 oktober valåret. 
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- Det är tillåtet för ledamöter att delta på distans i fullmäktiges och 

nämndernas sammanträden i den utsträckning kommunen bestämmer.   
- Kommunfullmäktiges presidiums roll tydliggörs.  

  
Ändringarna i KL gör att fullmäktiges arbetsordning behöver revideras, främst när 
det gäller presidiets roll och uppgifter.  
 
Arbetsordningen har vid sidan om tillägg om presidiets uppgifter även reviderats 
språkligt och anpassats till dagens förhållande med voteringsanläggning och 
sammanträden på dagtid. 

Arbetsutskottet har föreslagit att kommunfullmäktige godkänner förslag till 
ändringar i arbetsordningen. 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige godkänner förslaget till ändringar i arbetsordningen för 
kommunfullmäktige. 

§ 12 
Avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB 
Dnr KS 2014/1036 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 11 december 2014. 
 
Avtalsförslag. 
 
Arbetsutskottets protokoll den 16 december 2014, § 105. 

Bakgrund 
Kalmar kommun har idag ett avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang 
AB som innebär att kommunens förvaltningar och föreningar, under ett antal 
dagar varje år, har möjlighet att nyttja lokalerna för konferenser och publika 
arrangemang.  
 
Nuvarande avtal löper ut den 31 december 2015 och förhandlingar har därför 
förts med CA Fastigheter om ett nytt avtal som garanterar en fortsättning av 
Kalmarsalens verksamhet med planerade investeringar för utveckling av 
verksamheten. I kommunens ekonomiska planering 2015-2017 finns i 
kommunledningskontorets budget 2,6 miljoner kronor per år avsatt för 
Kalmarsalen. Det motsvarar den kostnad som kommunen haft för samma period 
enligt avtalsförslaget och kostnadsnivån är densamma som 2010. Antalet 
kostnadsfria dagar är detsamma som i tidigare avtal. 
 
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunfullmäktige uppdrar åt 
kommunstyrelsen att teckna avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB 
för perioden 2016-01-01 till och med 2020-12-31. 



 14 (48) 
Kommunstyrelsen 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2015-01-13 

 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att teckna avtal med  
Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB för perioden 2016-01-01 till och med 
2020-12-31 enligt upprättat förslag till avtal. 

§ 13 

Kommungemensam dokumenthanteringsplan 
Dnr KS 2014/0983 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 27 november 2014.  

Bakgrund 
Enligt arkivlagen får allmänna handlingar gallras. En förutsättning för gallring är 
att handlingarna inte behövs för att tillgodose allmänhetens rätt till insyn, 
förvaltningens eller rättskipningens behov samt forskningsändamål. För att 
allmänna handlingar som kommit in till, upprättats av eller förvaras av en 
myndighet ska kunna gallras måste det finnas gallringsbeslut.  
 
Enligt Kalmar kommuns arkivreglemente får arkivmyndighet besluta om gallring i 
de fall en och samma verksamhet bedrivs av flera myndigheter. I Kalmar kommun 
är kommunstyrelsen arkivmyndighet.  
 
Kommunarkivarien har upprättat en kommungemensam dokumenthanteringsplan 
för inkomna, upprättade samt förvarade handlingar inom områdena allmän 
administration, personal, ekonomi och projekt. Planen har utarbetats i samarbete 
med och har granskats av handläggare inom respektive verksamhetsområde.  
 
Den tidigare antagna planen för handlingar av ringa betydelse har lagts till i den 
kommungemensamma dokumenthanteringsplanen. I myndigheternas egna 
dokumenthanteringsplaner ska endast hanteringen av förvaltningsspecifika 
allmänna handlingar redovisas. Den kommungemensamma dokumenthanterings-
planen kan efter kommunstyrelsens beslut användas av kommunens samtliga 
myndigheter.  

Beslut 
Kommunstyrelsen antar den kommungemensamma dokumenthanteringsplanen 
och de gallringsfrister som anges.  

§ 14 

Beslutsattestanter och firmatecknare för kommun-
ledningskontoret 2015 
Dnr KS 2014/1044 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 22 december 2014 inklusive förslag till 
firmatecknare och beslutsattestanter 2015.  
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Bakgrund 
Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till beslutsattestanter och 
firmatecknare för år 2015. Kommunstyrelsen ska fastställa dessa årligen. 
 
Förslagen följer huvudsakligen 2014 års beslut men har kompletterats med 
beloppsgränser. Enheterna har själva möjlighet att beslutsattestera upp till 
1 000 000 kronor. Fakturor som överskrider denna beloppsgräns ska eskalera till 
överordnad nivå. 
 
Kommundirektören eller dess ersättare har möjlighet att beslutsattestera fakturor 
upp till 100 000 000 kronor, belopp däröver beslutas av kommunstyrelsens 
ordförande. 
 
Övriga förändringar härrör från personal- eller organisationsförändringar.  

Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer kommunledningskontorets förslag till besluts-
attestanter och firmatecknare för 2015. 

§ 15 

Beslutsattestanter och uppdrag för förvaltade stiftelser 
2015 
Dnr KS 2014/1045 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 22 december 2014. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen ska årligen fatta beslut om vilka som har rätt att beslutsattestera 
och utföra uppdrag för de av kommunstyrelsen förvaltade stiftelserna. 

Beslut 
Kommunstyrelsen utser följande beslutsattestanter för år 2015: 
 
Ekonomichef Urban Sparre som ordinarie beslutsattestant med redovisningschef 
Anna Johansson, budgetchef Jonas Agerhed och ekonom Åsa Bejvall som 
ersättare för bidrag ur stiftelser som förvaltas av kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen samt för förvaltnings-, administrations- och övriga kostnader 
för samtliga förvaltade stiftelser. 
 
Kommunstyrelsen lämnar följande uppdrag för administrationen av kommunens 
förvaltade stiftelser 2015: 
  
Ekonomichef Urban Sparre, redovisningschef Anna Johansson, budgetchef Jonas 
Agerhed eller ekonom Åsa Bejvall får tillsammans med någon av 
ekonomiadministratörerna Jörgen Svensson, Viveca Polteg, Ann-Marie Ekblad 
eller Britt-Marie Mikkelsen underteckna uttag eller överföringar från plus-
girokonton och de bankkonton och depåer som tillhör de förvaltade stiftelserna. 
 



 16 (48) 
Kommunstyrelsen 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2015-01-13 

 
Urban Sparre, Anna Johansson, Jonas Agerhed och Åsa Bejvall får två i förening 
underteckna de förvaltade stiftelsernas deklarationer vid taxeringen 2014. 
 
Urban Sparre, Anna Johansson, Jonas Agerhed eller Åsa Bejvall får tillsammans 
med någon av Jörgen Svensson, Viveca Polteg, Ann-Marie Ekblad eller Britt-
Marie Mikkelsen teckna elektronisk attest för uttag och överföringar via internet 
mot bankerna och girocentralerna. 
 
Urban Sparre och Åsa Bejvall utses till registertecknare som var för sig 
representerar samtliga av Kalmar kommun förvaltade stiftelser i länsstyrelsernas e-
tjänst för stiftelser. 
 
Urban Sparre och Åsa Bejvall får två i förening teckna de förvaltade stiftelsernas 
firma. 

§ 16 
Motion från Inger Hilmansson (FP) om att stärka 
närdemokratin i Södermöre 
Dnr KS 2013/0547 

Handlingar 
Motion från Inger Hilmansson (FP) den 11 juni 2013. 
 
Protokollsutdrag från Södermöre kommundelsnämnd den 26 februari 2014, 
§ 5. 
 
Yttrande från Södermöre kommundelsnämnd den 7 februari 2014. 
 
Protokollsutdrag från servicenämnden den 29 januari 2014, § 7. 
 
Yttrande från serviceförvaltningen den 20 januari 2014. 
 
Kommunledningskontorets skrivelse senaste reviderad den 20 augusti 2014. 
 
Arbetsutskottets protokoll den 16 december 2014, § 105. 

Bakgrund 
Inger Hilmansson (FP) skriver i en motion att Södermöre bedriver ett mycket 
lovvärt arbete med demokratiutveckling och medborgardialoger. Det är också ett 
av nämndens uppdrag och Södermöre började just som ett projekt för demokrati- 
och landsbygdsutveckling. Närheten till politiker och tjänstemän är något som gör 
just Södermöre unikt. Utifrån det föreslår Inger Hilmansson att 
kommunfullmäktige ska besluta följande: 
- Att uppdrag ges till Södermöre kommundelsnämnd, att i samråd med 

kommunledningskontoret, inventera och rapportera till fullmäktige inom vilka 
verksamhetsområden det är möjligt att ge nämnden utökat inflytande.  

- Att nämnden därefter redovisar inom vilka områden man vill få ytterligare 
beslutanderätt med tillhörande medelstilldelning. 

 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande enligt följande: 
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”Södermöre kommundelsnämnd började på försök den 1 januari 2000 och 
kommunfullmäktige beslutade den 25 mars 2002 att förlänga försöket till och med 
den 31 december 2006. Från och med den 1 januari 2007 permanentades 
Södermöre kommundelsnämnd och förvaltning. Nämnden har idag ett ansvar för 
skola och förskola, äldreomsorg, fritid m.m. inom sitt geografiska område. 
Kommundelsnämnden har även ett särskilt ansvar för demokratiutveckling.  
 
Kommunen ser ständigt över sin organisation och ansvaret mellan nämnderna har 
förändrats vid behov. Bland annat har en gemensam kostorganisation införts, 
kommunledningskontoret har omorganiserats och brandkåren övergick nyligen 
från servicenämnden till kommunstyrelsen. När det gäller Södermöre 
kommundelsnämnd låg en omfattande utredning till grund för bildandet. Sam-
verkansformerna med ’moderförvaltningarna’ gicks igenom noga och ansvar 
fördelades. 
 
När det bestämdes vilka områden som skulle tas över av kommundelsnämnden 
diskuterandes även verksamheter som låg under dåvarande gatu- och park-
nämnden. Det framkom dock vissa problemen med detta som till exempel 
kostnader för dubbla maskinparker. Det behövs även kontinuerliga 
utbildningsinsatser och behörigheter för att få arbeta inom området. 
Servicenämndens TME enhet sköter den utbildningsverksamheten idag och det är 
inte effektivt att starta upp en parallell organisation. Vidare kan det finnas 
problem att föra över viss verksamhet av den anledningen att det blir väldigt få 
personer inom enheten. Exempelvis upptäcktes att den kostverksamhet som 
fördes över från Södermöre kommundelsnämnd till den gemensamma 
kostorganisationen inom servicenämnden inte helt följt fastställd hantering. 
 
Kostnader och argument för att inte föra över delar av servicenämndens 
verksamhet kvarstår och det är inte lämpligt att överföra all kommunal 
verksamhet inom det geografiska området till kommundelsnämnden. 
 
Utifrån ovanstående ser vi idag inte behov av ytterligare inventering av Södermöre 
kommundelsnämnds ansvarsområden, men frågan kan bli aktuell i en kommande 
organisationsöversyn.” 
 
Kommunledningskontorets förslag till yttrande har skickats på remiss till 
servicenämnden och Södermöre kommundelsnämnd.  
 
Servicenämnden har inget att erinra mot kommunledningskontorets förslag 
medan Södermöre kommundelsnämnd föreslår att en utredning tillsätts med 
intentionen att föra över verksamheterna för parkskötsel, kost och städ till 
kommundelsnämndens ansvarsområde samt att en översyn görs över hur 
samrådet i trafikfrågor fungerar och kan stärkas.  
 
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att kommun-
ledningskontorets yttrande ska utgöra svar på Inger Hilmanssons (FP) motion om 
att stärka närdemokratin i Södermöre. 

Överläggning 
Under överläggningen redovisas följande förslag: 
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1. Inger Hilmansson (FP) – med instämmande av Christopher Dywik (KD) och 

Christina Fosnes (M) – föreslår att kommunstyrelsen ska tillstyrka motionen 
samt följande tillägg: ”Kommunstyrelsen ges i uppdrag att möjliggöra en 
överflyttning av verksamheterna för parkskötsel, kost och städ till 
kommundelsnämndens ansvarsområde samt att en översyn görs över hur 
samrådet i trafikfrågor fungerar och kan stärkas.” 
 

2. Patricia Vildanfors (MP) föreslår att kommunstyrelsen ska tillstyrka 
motionen.  

 
Sedan överläggningen avslutats frågar ordföranden först om kommunstyrelsen vill 
tillstyrka motionen eller arbetsutskottets förslag. Han finner att kommunstyrelsen 
tillstyrker arbetsutskottets förslag. 
 
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande omröstnings-
proposition: ”Den som vill tillstyrka arbetsutskottets förslag röstar ja, den som vill 
tillstyrka motionen röstar nej”. Vid omröstningen avges 9 ja-röster, 5 nej-röster 
och 1 ledamot avstår från att rösta enligt följande: 
 
Ja-röst: Johan Persson (S), Bertil Dahl (V), Dzenita Abaza (S), Mattias  
Adolfson (S), Marianne Dahlberg (S), Roger Holmberg (S), Elisabeth Gustavsson 
(S), Lasse Johansson (S) och Anders Andersson (C). 
 
Nej-röst: Christina Fosnes (M), Per Dahl (M), Inger Hilmansson (FP), 
Christopher Dywik (KD) samt Patricia Vildanfors (MP). 
 
Avstår: Thoralf Alfsson (SD).  
 
Härefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå Inger 
Hilmanssons m.fl. tilläggsförslag. Han finner att kommunstyrelsen avslår 
tilläggsförslaget.  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets yttrande ska utgöra 
svar på Inger Hilmanssons (FP) motion om att stärka närdemokratin i Södermöre. 
 
Motionen ska härmed anses vara besvarad.  

Reservationer 
Inger Hilmansson (FP), Christopher Dywik (KD) samt ledamöterna från M 
reserveras sig till förmån för eget förslag att tillstyrka motionen samt 
tilläggsförslag. 
 
Patricia Vildanfors (MP) reserverar sig till förmån för eget förslag att tillstyrka 
motionen. 
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§ 17 

Motion från Birgitta Nordlöw (FP) om sällskapsdjur på 
äldreboende i Kalmar 
Dnr KS 2014/0424 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 22 december 2014. 
 
Omsorgsförvaltningens skrivelse den 11 maj 2014. 
 
Utdrag ur omsorgsnämndens protokoll den 21 maj 2014, § 53. 
 
Motion från Birgitta Nordlöw (FP) den 30 april 2014.  

Bakgrund 
Birgitta Nordlöw (FP) föreslår i en motion att man på omsorgsförvaltningen 
utreder möjligheterna att öppna ett demensboende med djurprofil, t.ex. på 
Varvsholmen i Kalmar.  
 
Omsorgsförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande över motionen och 
föreslår att det inte specifikt bör utses en avdelning som särskilt lämpar sig för 
djurprofil utan tycker att det ska finnas en positiv grundinställning till husdjur. 
Vidare föreslås att det skapas ett öppet och positivt förhållningssätt till husdjur 
(hund och katt) på alla boenden. Huruvida det är lämpligt med närvarande djur, 
på respektive ställe, beror på allergikänsligheten hos personal och boende. 
 
Omsorgsnämnden har beslutat i enlighet med omsorgsförvaltningens förslag. 

Överläggning 
Under överläggningen föreslår Inger Hilmansson (FP), med instämmande av 
Christopher Dywik (KD), att kommunstyrelsen ska tillstyrka motionen. 
 
Sedan överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill 
tillstyrka motionen eller omsorgsnämndens förslag. Han finner att 
kommunstyrelsen tillstyrker omsorgsnämndens förslag.  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att omsorgsnämndens yttrande från den 21 maj 
2014 ska utgöra svar på Birgitta Nordlöws (FP) motion om sällskapsdjur på äldre-
boende i Kalmar.  
 
Motionen ska härmed anses besvarad.  

Reservation 
Inger Hilmansson (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 



 20 (48) 
Kommunstyrelsen 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2015-01-13 

 
§ 18 
Motion från Anna Thore (MP) om gratis bygglov för 
lågenergi och passivhus 
 Dnr KS 2014/0466 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 29 december 2014. 
 
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 22 oktober 2014, § 190. 
 
Samhällsbyggnadskontorets yttrande den 21 oktober 2014. 
 
Motion från Anna Thore (MP). 

Bakgrund 
Anna Thore (MP) föreslår i en motion att samhällsbyggnadskontoret och 
planberedningen får i uppdrag att utreda möjligheter för differentierad taxa där de 
totala bygglovskostnaderna kraftigt rabatteras/blir gratis för hus som vid 
slutbesiktning lever upp till energimyndighetens kravspecifikation för minienergi- 
och passivhus. 
 
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande. Av yttrandet 
framgår bland annat att någon ny utredning för att noggrant utreda effekterna av 
rabatt/subvention till passiv- eller lågenergihus inte behövs. Erfarenheter från 
andra kommuner som infört reducerad taxa finns redan. För de kommuner som 
infört subventioner föreligger i de flesta fall inte någon mätbar effekt och inte 
heller påverkat byggandet på det sätt motionären önskar. Däremot har det 
uppstått merarbete för bygglovavdelningarna att följa upp och kontrollera om 
normerna har uppfyllts samt om avgifterna kan återbetalas.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen och 
beslutar att inte utreda frågan om subventioner ytterligare samt att inte införa 
föreslagen subvention. 

Överläggning 
Under överläggningen föreslår Patricia Vildanfors (MP) att kommunstyrelsen ska 
tillstyrka motionen.  
 
Sedan överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill 
tillstyrka motionen eller avstyrka motionen enligt samhällsbyggnadsnämndens 
förslag. Han finner att kommunstyrelsen avstyrker motionen.  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen från Anna Thore (MP) om att utreda 
möjligheter för differentierad bygglovstaxa för minienergi- och passivhus.  

Reservation 
Patricia Vildanfors (MP) reserverar sig skriftlig mot beslutet och anför: 
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”Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att inte utreda frågan ytterligare och inte 
införa kostnadsreduktionen. Motivet är att liknande satsningar i andra kommuner 
inte bedöms ha haft så stor effekt och att kommunen inte bör subventionera vissa 
byggföretag. Kommunstyrelsen valde att luta sig mot detta yttrande. Vi reserverar 
oss till förmån för förslaget. 
 
Självklart är detta inte den enda insatsen som behövs för att långsiktigt 
åstadkomma mer hållbart byggande i kommunen. Detta ska ses som en bland flera 
viktiga åtgärder för att stimulera till nytänkande och långsiktiga hållbara satsningar 
bland de som vill bygga och investera här. Med en medveten 
marknadsföringsstrategi i kombination med andra åtgärder, t.ex. att kommunen 
antar högre miljömässiga ambitioner även för det som byggs i egen regi, kan 
profilera Kalmar miljömässigt och verkligen ge mer hållbart byggande. Vi vill att 
Kalmar ska vara en kommun där det är lätt att göra rätt! 
 
Åtgärden handlar inte i första hand om att subventionera någon enskild, utan att 
skapa förutsättningar för investeringar och kunskap som långsiktigt gynnar hela 
samhället. Kalmar har som övergripande mål att bli en ekologiskt hållbar 
kommun. Kommunen har också antagit långtgående mål inom klimat- och 
energiområdet genom att ställa sig bakom länets satsning Fossilbränslefri region 
2030. 
 
För att leva upp till visionerna och ta långsiktigt ansvar krävs konkret handling i 
vardagen. Vi måste vara beredda att pröva nya grepp och använda alla verktyg och 
styrmedel vi har. Att aktivt välja bort åtgärder som kan stimulera till mer hållbart 
byggande med motivet att det kanske inte har önskad effekt känns oroande 
passivt och är inte att ta ansvar för kommunens långsiktiga målsättningar inom 
miljö- och klimatområdet. Därför reserverar vi oss mot kommunstyrelsens 
beslut.” 

§ 19 

Motion från Anna Thore MP om gratis dagvatten för 
gröna tak och LOD 
Dnr KS 2014/0465 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 5 januari 2015. 
 
Yttrande från Kalmar Vatten AB den 23 december 2014. 
 
Motion från Anna Thore (MP).  

Bakgrund 
Anna Thore (MP) föreslår i en motion att Kalmar kommun i samarbete med 
Kalmar Vatten AB ser över dagvattentaxan, med inriktning att differentiera den, 
till förmån för de som kompenserar för hårdgjorda ytor med lokal rening och 
fördröjning av dagvattnet. Vidare menar Anna Thore att Kalmar kommun bör 
uppmuntra alla invånare, boende och företagare att hjälpa till med detta arbete, 
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eftersom vattnet renas bäst lokalt med många mindre åtgärder som exempelvis 
gröna tak eller annan form av LOD (Lokalt Omhändertagande av Dagvatten). 
 
Kalmar Vatten AB har tagit fram ett förslag till yttrande över motionen. Av 
yttrandet framgår bland annat följande: 
”Tanken med reduktioner på befintliga fastigheter är god för att uppmuntra 
kommuninvånare att hjälpa till med dagvattenarbetet. Men motionen kräver 
eftertanke då LAV (lagen om allmänna vattentjänster) är tydlig med att avgifterna 
inte får överskrida det som behövs för att täcka de kostnader som är nödvändiga 
för att ordna och driva VA- anläggningen. Tekniskt är det mycket att utreda 
också. Vilka åtgärder ska ge reduktion? Hur stor skall reduktionen bli? Hur skall 
kontrollen av dessa utföras och hur säkerställs att inga förändringar sker i 
efterhand? Många fastighetsägare skulle vilja ta hand om dagvattnet själva men 
kan inte beroende på geotekniska förhållanden. Dagvattnet ska hanteras så att inte 
grannfastigheter påverkas och det är inte tillåtet att leda vattnet ut på gatan. 
 
Kalmar Vatten AB kommer att under hösten 2014 starta upp en arbetsgrupp som 
ska utreda möjligheten med reduktioner och åtgärder. Arbetsgruppen kommer att 
redovisa förslag med möjliga reduktioner och åtgärder under 2015.” 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att yttrandet från Kalmar Vatten AB ska utgöra svar 
på Anna Thores motion om gratis dagvatten för gröna tak och LOD.  

Protokollsanteckning 
Patricia Vildanfors (MP) redovisar en protokollsanteckning enligt följande: 
”Kalmar vatten AB konstaterar i sin skrivelse att denna motion kräver en del 
utredningsarbete innan den går att genomföra. Under hösten 2014 startades upp 
en arbetsgrupp som skulle utreda möjligheten med reduktioner och åtgärder. 
Motionen har på så vis delvis blivit bifallen, och vi ser framemot de konkreta 
åtgärder som följer efter detta. I motionen föreslås en konkret åtgärd som skulle 
stimulera till fler att ta hand om sitt dagvatten och ge vårt samhälle fler hållbara 
lösningar.” 

§ 20 
Motion från Patricia Vildanfors (MP) om cykelvägar på 
Kvarnholmen  
Dnr KS 2013/0415 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 16 september 2014. 
 
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 20 augusti 2014, § 153. 
 
Samhällsbyggnadskontorets yttrande den 13 augusti 2014. 
 
Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll den 1 oktober 2013, § 182. 
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Motion från Patricia Vildanfors (MP) den 20 april 2012.  

Bakgrund 
Patricia Vildanfors (MP) föreslår i en motion att kommunfullmäktige ger i 
uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden, att tillsammans med servicenämnden, 
identifiera viktiga länkar där framkomligheten på Kvarnholmen för cyklister och 
gående kan förbättras. Vidare föreslås att samhällsbyggnadsnämnden ges i 
uppdrag att se över andelen enkelriktade vägar och utvärdera möjligheten att 
begränsa vissa av dem till att gälla endast motorfordon samt att förbättra 
framkomligheten för gång- och cykeltrafikanter utmed Västra Sjögatan. I övrigt 
föreslår Patricia Vildanfors att gatusträckan utmed Västra Sjögatan, från Norra 
Långgatans början till Södra Långgatans slut, görs om till gångfartsområde och att 
merparten av bilparkeringsplatserna utmed denna gatsträcka istället ger plats åt 
gående, plats för cykelparkeringar och möjlighet till uteserveringar intill de caféer 
och restauranger som finns etablerade där. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade motionen den 22 augusti 2013 och 
tillstyrkte Miljöpartiets motion om att en utredning ska göras för att förbättra 
framkomligheten för cyklister på Kvarnholmen och att fullmäktige ger 
samhällsbyggnadsnämnden ett sådant uppdrag och resurser.  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 1 oktober 2013 att återremittera ärendet till 
samhällsbyggnadsnämnden för att redovisa de åtgärder som hittills gjorts för att 
underlätta för cyklisterna på Kvarnholmen.  
 
Samhällsbyggnadskontoret har därefter gjort en utredning om Kvarnholmens 
cykelvägnät och dess anslutningar och redovisat de åtgärder för cyklister som är 
genomförda, planerade och utredda.  
 
Samhällhällsbyggnadsnämnden har den 20 augusti 2014 ställt sig bakom 
samhällsbyggnadskontorets yttrande och skickat det vidare till kommun-
fullmäktige. Då en utredning om Kvarnholmens cykelvägnät är gjord har 
samhällsbyggnadsnämnden ett bra underlag för det fortsatta arbetet med att 
förbättra framkomligheten för gående och cyklister.  

Överläggning 
Under överläggningen föreslår Bertil Dahl (V) att kommunstyrelsen tillstyrker 
samhällsbyggnadsnämndens förslag. 
 
Sedan överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen att tillstyrka 
samhällsbyggnadsnämndens förslag.  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att samhällsbyggnadsnämndens yttrande från den 13 
augusti 2014 ska utgöra svar på Patricia Vildanfors (MP) motion om bättre 
framkomlighet för gående och cyklister på Kvarnholmen. 
 
Motionen ska härmed anses vara besvarad.  
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Protokollsanteckning 
Patricia Vildanfors (MP) redovisar en protokollsanteckning enligt följande: 
” Vi i Miljöpartiet tackar för att ni uppfyllt motionen under behandlingstiden. 
Motionen ’Välkomna cyklisterna till Kalmar city’ lämnades in 2013-04-20. 
Avgörandet i fullmäktige kommer att ske 2015-01-26. Jag vill gärna redogöra för 
ärendegången som varit för denna motion. 
2013-04-20: Motion inlämnad till kommunen 
2013-08-22: Samhällsbyggnadsnämnden valde att tillstyrka motionen 
2013-10-01: Kommunstyrelsen valde att återremittera ärendet 
2014-08-20: Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig bakom SBK:s yttrande 
2015-01-13: Kommunstyrelsen ställer sig bakom SBN:s yttrande 
 
Frånsett att ärendet tagit väldigt lång tid är det intressanta att cirka en månad efter 
att kommunstyrelsen valt att återremittera ärendet gavs det ett uppdrag om att 
utreda Kvarnholmen för gående och cyklisters framfart, exakt det som var 
motionens första att-sats. Detta arbete var klart i februari 2014 och utredningen 
finns i kommunens ägo sedan dess. 
 
De planerade insatser som beskrivs i den nu bilagda handlingen är inte många, 
men i och med den grundliga utredning som gjordes, räknar jag med att de 
kommer att bli fler. Vi vill se att åtgärder görs för att begränsa vissa enkelriktade 
vägar till att gälla endast motorfordon. Vi vill se bättre lösningar för fram-
komligheten för gång- och cykeltrafikanter utmed bland annat Västra Sjögatan. 
 
I nuläget finns inte dessa åtgärder inplanerade, men vi räknar med att de kommer. 
Det skulle stärka Kalmar i arbetet för att bli en attraktivare stadskärna. 
Det som finns kvar att genomföra är således; 

- att göra gatusträckan utmed Västra Sjögatan, från Norra Långgatans 
början till Södra långgatans slut, till gångfartsområde. 

- att merparten av bilparkeringsplatserna utmed denna gatsträcka istället ger 
plats åt gående, plats för cykelparkeringar och möjlighet till uteserveringar 
intill caféer och restauranger som finns etablerade där. 
 

Vi glädjs åt att motionens första att-satser har blivit bifallna, även om det inte blev 
ett offentligt bifall så blev det en förändring i kommunen, och det är 
huvudsaken.” 

§ 21 
Motion från Birgitta Axelsson Edström (V): Utred och 
inrätta en bostadsförmedling värd namnet 
Dnr KS 2014/0085 

Handlingar 
Motion från Birgitta Axelsson Edström (V) den 22 januari 2014. 
 
Kommunledningskontorets skrivelse, reviderad 9 december 2014. 
 
Planutskottets protokoll den 9 december 2014, § 87. 
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Bakgrund 
Birgitta Axelsson Edström (V) föreslår i en motion att Kalmar kommun utreder 
förutsättningar och former för en kommunal bostadsförmedling samt att Kalmar 
kommun därefter inrättar en sådan, antingen i egen lokal regi eller i lämplig 
samverkan med övriga tänkbara intressenter.  
 
Kommunledningskontorets har tagit fram ett förslag till yttrande. Av yttrandet 
framgår bland annat följande: 
 
”Idag finns inget enhetligt system för att söka bostad i Sverige vilket innebär att 
fastighetsägare och bostadsföretag har stor frihet att själva avgöra hur de hanterar 
uthyrningsverksamheten. Det vanligaste är att allmännyttan har en egen kö samt 
att kommunen har en fullständig lista över alla hyresvärdar på sin hemsida. På 
Kalmar kommuns hemsida finns kontaktuppgifter till över 20 olika fastighetsägare 
i Kalmar.  
 
Kalmarhem har idag en strikt bostadskö där bostadssökande tydligt kan se hur de 
ligger till vid varje intresseanmälan. Kommunen har även ett avtal med 
Linneuniversitetet om en bostadsgaranti för studenter och det är huvudsakligen 
Kalmarhem som står för dessa lägenheter. De flesta större privata fastighetsägarna 
har en bostadskö som följs i stor utsträckning, även om undantag görs. Det finns 
också fastighetsägare som hyr ut genom lottning vilket kan vara ett bra alternativ 
för de som inte har möjlighet att få en bostad via kösystemet.  
 
Majoriteten av Kalmars privata fastighetsägare har inte något intresse i att 
samordna sin uthyrningsverksamhet genom en bostadsförmedling. De vill själva 
sköta sin uthyrning och på så sätt ha möjlighet att styra vem som ska bo var.  
 
En fördel som framhävs i motionen är att en bostadsförmedling kan vara ett 
betydelsefullt instrument för boendeplanering genom att statistik och önskade 
bostäder avseende läge och storlek blir tillgängligt. Varken handläggare eller 
enskilda hyresvärdar upplever dock avsaknaden av detta instrument som något 
problem idag. Kommunen har en bra kännedom om efterfrågan och ett bra 
samarbete med våra privata aktörer.” 
 
Planutskottet har föreslagit att kommunledningskontorets yttrande ska utgöra svar 
på motionen.  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige antar kommunledningskontorets yttrande som svar på 
Vänsterpartiets motion om att utreda och inrätta en bostadsförmedling i Kalmar. 
 
Motionen ska härmed anses vara besvarad. 

Protokollsanteckning 
Bertil Dahl (V) redovisar en protokollsanteckning enligt följande: 
”Inrättandet av en kommunal bostadsmedling skulle ha många fördelar. Det 
skulle bli enklare för den som söker bostad att få överblick över det totala 
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antalet lediga hyresbostäder och kunna söka bostad hos alla de större fastighets-
ägarna. Det skulle innebära större möjlighet att skapa ett mer rättvisare system för 
fördelning av lediga hyresbostäder som mindre bygger på goda kontakter och mer 
på kötid. 
 
Kalmarhem har idag en bostads-service-funktion att förmedla egna hyresbostäder 
samt informera om övriga hyresvärdar. Kalmarhem har idag, efter bland annat 
våra synpunkter, byggt upp ett bättre och mer rättvist kösystem och arbetar också 
med bemötande och diskrimineringsfrågor. Detta arbeta måste fortsätta. 
Kalmarhem har ett uppdrag att så långt som möjligt samordna bostadsförmedling 
för olika aktörer. Tyvärr har intresset från den privata sidan varit lågt. 
 
Därför måste en kommunal bostadsförmedling ha ett lagligt stöd att förmedla en 
viss andel av de större privata hyresvärdarnas lediga hyresbostäder. Detta lagrum 
saknas tyvärr idag. Vänsterpartiet har i riksdagen vid flera tillfällen motionerat om 
detta lagrum och flera andra förbättringar gällande möjligheten att enklare skaffa 
en bra bostad till en rimlig hyreskostnad. För oss är rätten till bostad en social 
rättighet. En kommunal bostadsförmedling är en viktig 
byggsten.” 
 

§ 22 

Medborgarförslag om nytt hamnområde öster om 
Kvarnholmen 
Dnr KS 2014/0790 

Handlingar 
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 10 december 2014, § 228. 
 
Samhällsbyggnadskontorets yttrande den 26 november 2014. 
 
Medborgaförslag den 17 september 2014. 
 
Yttrande från förslagsställaren den 9 december 2014. 

Bakgrund 
Ett medborgarförslag har inkommit om en helt ny hamnanläggning öster om 
Kvarnholmen. Enligt förslagsställaren är detta lösningen för att få bort den tunga 
och farliga trafiken på Södra vägen, Järnvägsgatan och förbi universitetsområdet. 
Hamnens föreslagna placering öppnar för fortsatt utbyggnad av Linnéuniversitetet 
på Barlastholmen. 
 
Samhällsbyggnadskontoret har yttrat sig över förslaget och menar att anläggningen 
och den infrastruktur som krävs skulle innebära väldigt stora negativa effekter 
samt kosta enorma summor. Mot bakgrund av yttrandet har 
samhällsbyggnadsnämnden föreslagit att medborgarförslaget avslås.  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
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Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om nytt hamnområde öster om 
Kvarnholmen. 

§ 23 
Permutation av Stiftelsen Hilmar Olséns minnesfond 
Dnr KS 2014/0921 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse inklusive bilagor den 4 december 2014.  

Bakgrund 
Det föreligger ändrade förhållanden. Eget kapital i stiftelsen per 2013-12-31 
uppgår till 247 065 kr. Stiftelsens resultat för 2013 uppgår till 17 936 kr och för 
2011 var resultatet -8 156 kr. Stiftelsens ringa tillgångar och det nuvarande 
ränteläget ger en liten avkastning. Den årliga avkastningen är för låg för att 
stiftelsens ändamål ska kunna uppfyllas på ett tillfredsställande sätt samt för att 
täcka skäligt arvode för förvaltning av stiftelsen.  

Överläggning 
Under överläggningen föreslår Patricia Vildanfors (MP) – med instämmande av 
Thoralf Alfsson (SD) samt Inger Hilmansson (FP) – att kommunstyrelsen 
bordlägger ärendet till nästa sammanträde.  
 
Sedan överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen att bordlägga ärendet.  

Beslut 
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet till nästa sammanträde.  

Protokollsanteckning 
Patricia Vildanfors (MP) redovisar en protokollsanteckning enligt följande: 
”Vi är nöjda med att ärendet bordlades för att ledamöterna skulle få mer tid att 
fördjupa sig i permutationerna och vad dessa innebär. Det är lätt att ta dessa 
ärenden för att vara en liten sak, men för de människor som en gång avsatte 
pengarna till en stiftelse var det en stor sak, och en godhjärtad samhällsgärning. 
Jag vill att kommunen hedrar dessa människor. Om permutationerna beviljas kan 
det innebära att stiftelserna tids nog likvideras. Personer som valt att ge resurser 
till andra människor bör få finnas kvar som goda exempel. Därför gladde jag mig 
åt att kommunstyrelsen ställde sig bakom Miljöpartiets förslag om att låta de som 
skänkt pengar till en stiftelse på något sätt bli förevigade. Hur detta ska göra 
kommer kommunledningskontoret att återkomma med.” 
 

§ 24 
Permutation av Stiftelsen KG Johanssons fond  
Dnr KS 2014/0921 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse inklusive bilagor den 4 december 2014. 
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Bakgrund 
Det föreligger ändrade förhållanden. Eget kapital i stiftelsen per 2013-12-31 
uppgår till 157 861 kr. Stiftelsens avkastning uppgår till 7 426 kr för 2013 och 
stiftelsens nettoresultat, exklusive realisationsresultat av värdepapper, uppgår till 2 
133 kr för 2013. Stiftelsens ringa tillgångar och det nuvarande ränteläget ger en 
liten avkastning. Den årliga avkastningen är för låg för att stiftelsens ändamål ska 
kunna uppfyllas på ett tillfredsställande sätt samt för att täcka skäligt arvode för 
förvaltning av stiftelsen.  
 
Turberkulos är ovanligt idag, därför bör ändamålet ändras till att istället avse 
understöd till barn till lungsjuka, företrädevis tuberkulösa, fattiga föräldrar, 
mantalsskrivna i Kalmar”.  

Överläggning 
Under överläggningen föreslår Patricia Vildanfors (MP) – med instämmande av 
Thoralf Alfsson (SD) samt Inger Hilmansson (FP) – att kommunstyrelsen 
bordlägger ärendet till nästa sammanträde.  
 
Sedan överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen att bordlägga ärendet. 

Beslut 
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet till nästa sammanträde.  

§ 25 
Permutation av Stiftelsen syskonen Karlbergs 
minnesfond 
Dnr KS 2014/0921 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse inklusive bilagor den 18 december 2014. 

Bakgrund 
Det föreligger ändrade förhållanden. Eget kapital i stiftelsen per 2013-12-31 
uppgår till 908 316 kr. Stiftelsens avkastning uppgår till 43 553 kr för 2013 och 
stiftelsens nettoresultat, exklusive realisationsresultat av värdepapper, uppgår till 
33 103 kr för 2013. Stiftelsens ringa tillgångar och det nuvarande ränteläget ger en 
liten avkastning. Den årliga avkastningen är för låg för att stiftelsens ändamål ska 
kunna uppfyllas på ett tillfredsställande sätt samt för att täcka skäligt arvode för 
förvaltning av stiftelsen. 
 
I de fall inflationen innebär att avkastningen ur understöds synpunkt blir 
obetydligt bör även kapitalet få användas. Detta för att säkerställa att understödet 
blir verkningsfullt. 

Överläggning 
Under överläggningen föreslår Patricia Vildanfors (MP) – med instämmande av 
Thoralf Alfsson (SD) samt Inger Hilmansson (FP) – att kommunstyrelsen 
bordlägger ärendet till nästa sammanträde.  
 
Sedan överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen att bordlägga ärendet. 
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Beslut 
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet till nästa sammanträde.  

§ 26 

Permutation av stiftelsen Wollinska fonden 
 Dnr KS 2014/0921 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse inklusive bilagor den 19 november 2014. 

Bakgrund 
Stiftelsens har följande ändamål: ”[…] äga Stadsfullmäktige själva fördela dessa åt 
behövande i belopp av förslagsvis 100 till högst 500 kronor.” 
 
Stiftelsens resultat de senaste fem åren, efter betalda förvaltningskostnader, 
varierat mellan -22 753 och 38 224 kronor. Givarnas skrivning att ”fördela dessa 
åt behövande i belopp av förslagsvis 100 till högst 500 kronor.” tyder på att de 
avsett att bidraget ska vara av det större slaget.  
 
Det bör uppmärksammas att 500 kronor år 1921 motsvarar 10 312,22 kronor i 
dagens penningvärde, medan 100 kronor motsvarade 2 062kronor. Stiftelsens små 
tillgångar och det nuvarande ränteläget omöjliggör några större utdelningar.  Vi 
anser att stiftarens ändamål med stiftelsen kan förverkligas på ett mer 
tillfredsställande sätt om pensionsutbetalningarna knyts till det årliga 
prisbasbeloppet. År 2013 ligger prisbasbeloppet på 44 500 kronor. 10 307 kronor 
motsvarar 23 procent av prisbasbeloppet, medan 2 062 kronor motsvarar 5 
procent. Framtida utdelningar bör således baseras på dessa procentsatser. 

Överläggning 
Under överläggningen föreslår Patricia Vildanfors (MP) – med instämmande av 
Thoralf Alfsson (SD) samt Inger Hilmansson (FP) – att kommunstyrelsen 
bordlägger ärendet till nästa sammanträde.  
 
Sedan överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen att bordlägga ärendet. 

Beslut 
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet till nästa sammanträde. 

§ 27 
Permutation av stiftelsen Wollinska pensionsfonden 
Dnr KS 2014/0921 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse inklusive bilagor den 19 november 2014. 

Bakgrund 
Av stiftelsens urkund framgår det att stiftelsen har följande ändamål: ”Återstoden 
av räntan å fonden och vad av fonden efter pensionärs död blir disponibelt lägges 
till pensionsfondens kapitel intill dess två år förflutit från det den i mom. 3 nedan 
angivna stiftelsens hem inrättats och trätt i full verksamhet. Därefter skall 
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disponibel ränta å kapitalet i understöd/pensioner/å 500 kr. enligt av styrelsen 
fattade beslut tilldelas å hemmet varande pensionärer, vilka vistats i hemmet 
någon tid.”  
 
Givarnas skrivning att ” disponibel ränta å kapitalet i understöd/pensioner/å 500 
kr.” tyder på att de avsett att bidraget ska vara av det större slaget. Det bör 
uppmärksammas att 500 kronor år 1933 motsvarar 15 093 kronor i dagens 
penningvärde.  
 
Stiftelsens små tillgångar och det nuvarande ränteläget omöjliggör några större 
utdelningar.  
 
Vi anser att stiftarens ändamål med stiftelsen kan förverkligas på ett mer 
tillfredsställande sätt om pensionsutbetalningarna knyts till det årliga pris-
basbeloppet. År 2013 ligger prisbasbeloppet på 44 500 kronor. 15 093 kronor 
motsvarar 34 procent av prisbasbeloppet. Framtida utdelningar bör således 
baseras på denna procentsats. 

Överläggning 
Under överläggningen föreslår Patricia Vildanfors (MP) – med instämmande av 
Thoralf Alfsson (SD) samt Inger Hilmansson (FP) – att kommunstyrelsen 
bordlägger ärendet till nästa sammanträde.  
 
Sedan överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen att bordlägga ärendet. 

Beslut 
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet till nästa sammanträde. 
 
§ 28 

Permutation av Stiftelsen Axel Åkesssons fond 
Dnr KS 2014/0921 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse inklusive bilagor den 19 november 2014. 

Bakgrund 
I urkunden står det att ”[…] hela ränteavkastningen skall användas till att bereda 
tillfällig hjälp åt nödlidande eller behövande personer inom Ljungby socken, 
såsom vid långvarig sjukdom, olycksfall, eldsvåda, kreaturförlust, reparation på en 
förfallen stuga, då ägaren i brist på medel ej förmår verkställa en sådan, hjälp till 
inköp av ved åt gamla och orkeslösa män eller kvinnor och i övrigt bidrag till 
förbättrande av nödlidande församlingsmedlemmars lott vid julhögtider eller 
andra lämpliga tillfällen.  
 
Beloppet till en var hjälpbehövande torde lämpligen kunna bestämmas till emellan 
20 och 100 kronor, beroende på omständigheterna i varje särskilt fall, dock vore 
fondens styrelse obetaget, att om så befintlig ses lämpligt, någon gång höja eller 
sänka beloppen.”   
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Givarnas skrivning att ”att om så befintlig ses lämpligt, någon gång höja eller 
sänka beloppen” visar att denne avsett att bidraget ska kunna höjas. Det bör också 
uppmärksammas att 100 kronor år 1930 motsvarar 2 813 kronor i dagens 
penningvärde.  
 
År 2013 hade stiftelsen ett resultat på 5 724 kronor. Mot bakgrund av detta och 
att behövande personers behov ofta kostar en ansenlig summa pengar, skulle det 
vara en fördel om stiftelsen också kunde utnyttja sitt kapital vid utdelningar. Vi 
anser också att stiftarens ändamål med stiftelsen kan förverkligas på ett mer 
tillfredsställande sätt om pensionsutbetalningarna knyts till det årliga 
prisbasbeloppet. År 2013 ligger prisbasbeloppet på 44 500 kronor. 2 813 kronor 
motsvarar 6 procent av prisbasbeloppet. Framtida utdelningar bör således minst 
baseras på denna procentsats.  

Överläggning 
Under överläggningen föreslår Patricia Vildanfors (MP) – med instämmande av 
Thoralf Alfsson (SD) samt Inger Hilmansson (FP) – att kommunstyrelsen 
bordlägger ärendet till nästa sammanträde.  
 
Sedan överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen att bordlägga ärendet. 

Beslut 
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet till nästa sammanträde. 
 

§ 29 
Permutation av Stiftelsen grundskolans Samfond I 
Dnr KS 2014/0921 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse inklusive bilagor den 3 december 2014. 

Bakgrund 
Det föreligger ändrade förhållanden. Eget kapital i stiftelsen per 2013-12-31 
uppgår till 416 710 kr. Stiftelsens avkastning uppgår till 19 067 kr för 2013 och 
stiftelsens nettoresultat, exklusive realisationsresultat av värdepapper, uppgår till 
12 939 kr för 2013. Stiftelsens ringa tillgångar och det nuvarande ränteläget ger en 
liten avkastning. Den årliga avkastningen är för låg för att stiftelsens ändamål ska 
kunna uppfyllas på ett tillfredsställande sätt samt för att täcka skäligt arvode för 
förvaltning av stiftelsen. 

Överläggning 
Under överläggningen föreslår Patricia Vildanfors (MP) – med instämmande av 
Thoralf Alfsson (SD) samt Inger Hilmansson (FP) – att kommunstyrelsen 
bordlägger ärendet till nästa sammanträde.  
 
Sedan överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen att bordlägga ärendet. 

Beslut 
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet till nästa sammanträde. 
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§ 30 
Permutation av Stiftelsen Gymnasieskolans Samfond 2 
till Lars Kaggskolan 
Dnr KS 2014/0921 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse inklusive bilagor den 3 december 2014. 

Bakgrund 
Det föreligger ändrade förhållanden. Eget kapital i stiftelsen per 2013-12-31 
uppgår till 54 627 kr. Stiftelsens avkastning uppgår till 2 610 kr för 2013 och 
stiftelsens nettoresultat, exklusive realisationsresultat av värdepapper, uppgår till -
414 kr för 2013. Stiftelsens ringa tillgångar och det nuvarande ränteläget ger en 
liten avkastning. Den årliga avkastningen är för låg för att stiftelsens ändamål ska 
kunna uppfyllas på ett tillfredsställande sätt samt för att täcka skäligt arvode för 
förvaltning av stiftelsen. 

Överläggning 
Under överläggningen föreslår Patricia Vildanfors (MP) – med instämmande av 
Thoralf Alfsson (SD) samt Inger Hilmansson (FP) – att kommunstyrelsen 
bordlägger ärendet till nästa sammanträde.  
 
Sedan överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen att bordlägga ärendet. 

Beslut 
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet till nästa sammanträde. 

§ 31 
Permutation av Stiftelsen Gymnasieskolans Samfond 3 
Dnr KS 2014/0921 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse inklusive bilagor den 3 december 2014. 

Bakgrund 
Det föreligger ändrade förhållanden. Eget kapital i stiftelsen per 2013-12-31 
uppgår till 70 477 kr. Stiftelsens avkastning uppgår till 3 613 kr för 2013 och 
stiftelsens nettoresultat, exklusive realisationsresultat av värdepapper, uppgår till -7 
352 kr för 2013. Stiftelsens ringa tillgångar och det nuvarande ränteläget ger en 
liten avkastning. Den årliga avkastningen är för låg för att stiftelsens ändamål ska 
kunna uppfyllas på ett tillfredsställande sätt samt för att täcka skäligt arvode för 
förvaltning av stiftelsen. 

Överläggning 
Under överläggningen föreslår Patricia Vildanfors (MP) – med instämmande av 
Thoralf Alfsson (SD) samt Inger Hilmansson (FP) – att kommunstyrelsen 
bordlägger ärendet till nästa sammanträde.  
 
Sedan överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen att bordlägga ärendet. 
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Beslut 
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet till nästa sammanträde. 
 

§ 32 
Permutation av Stiftelsen Kalmar hantverkare och 
Borgares premiefond 
Dnr KS 2014/0921 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse inklusive bilagor den 3 december 2014. 

Bakgrund 
Det föreligger ändrade förhållanden. Eget kapital i stiftelsen per 2013-12-31 
uppgår till 507 222 kr. Stiftelsens avkastning uppgår till 23 884 kr för 2013 och 
stiftelsens nettoresultat, exklusive realisationsresultat av värdepapper, uppgår till 
15 624 kr för 2013. Stiftelsens ringa tillgångar och det nuvarande ränteläget ger en 
liten avkastning. Den årliga avkastningen är för låg för att stiftelsens ändamål ska 
kunna uppfyllas på ett tillfredsställande sätt samt för att täcka skäligt arvode för 
förvaltning av stiftelsen.  
 
En ledamot i styrelsen ska väljas av Kalmar Industri- och Köpmannaföringen. 
Denna förening finns dock inte idag och därmed yrkas att stiftelsen förvaltas av 
Kalmar kommun istället.  

Överläggning 
Under överläggningen föreslår Patricia Vildanfors (MP) – med instämmande av 
Thoralf Alfsson (SD) samt Inger Hilmansson (FP) – att kommunstyrelsen 
bordlägger ärendet till nästa sammanträde.  
 
Sedan överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen att bordlägga ärendet. 

Beslut 
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet till nästa sammanträde. 

§ 33 
Permutation av Stiftelsen pensionärshemsfonden, f.d. 
Ryssby kommun  
Dnr KS 2014/0921 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse inklusive bilagor den 17 november 2014. 

Bakgrund 
I Kalmar kommun finns bland de av kommunstyrelsen förvaltade stiftelserna en 
benämnd ”Stiftelsen pensionärshemsfonden” som härstammar från ett testamente 
till Ryssby kommun 1946. 
 
Testamentet har efterforskats i kommunens arkiv, Landsarkivet samt hos 
Länsstyrelserna i Kalmar och Linköping (tillsynsmyndigheter avseende stiftelser i 
Kalmar). I dessa efterforskningar har det inte gått att hitta testamentet. 
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Den information som finns att tillgå är de beslut som fattats av 
kommunalnämnden och Kommunfullmäktige i Ryssby. 
 
Kommunalnämndens protokoll 1943-12-07 § 60: ”Kommunalnämnden beslöt att 
föreslå kommunfullmäktige att använda de genom Hildur Adolfssons testamente 
erhållna medlen på så sätt, att 15 000 kronor avsattes för framtida grundplåt i ett 
pensionärshem, samt att överskjutande ungefär 10 600 kronorna avsättas till en 
”Hildur och Josef Adolfssons fond” av vars avkastning varje år 10 % tillägges 
fonden för kapitalökning och resten enligt testators vilja utdelas till behövande 
åldringar. Utdelningen bör verkställas av kommunalnämnden efter förslag från 
fattigvårdsstyrelsen.” 
 
Kommunfullmäktige beslutade enligt kommunalnämndens förslag 1947-12-15  
§ 14. 
 
Förutom ovanstående beslut finns det i årsredovisningen en notering enligt 
följande: 
”Donationen uppkom genom gåva i testamentet av Hildur Adolfsson. 
Kvarlåtenskapen skulle enligt beslut i dåvarande Ryssby kommun, 1946-12-15, 
avsättas till framtida grundplåt i ett pensionärshem. När pensionärshemmet 
Dampehammar 1:31 uppfördes i Rockneby 1971 bidrog stiftelsen bara med 
23 234 kronor, tyvärr inte hela kapitalet. När den nya stiftelselagen trädde i kraft 
1996 ansåg dåvarande tillsynsmyndigheten, Länsstyrelsen i Kalmar län, att en 
stiftelse hade bildats fastän det var fråga om gåvomedel.  
 
Efterforskning har gjorts på Länsstyrelsen i Kalmar efter detta utlåtande men det 
finns inget ärende registrerat i Länsstyrelsens diarium vid denna tidpunkt. 
Enligt pensionärshemsfondens årsredovisning 2013-12-31 uppgår det totala egna 
kapitalet till 392 342 kronor. 
 
Då ytterligare information utöver den som finns i protokollen från 1946 inte 
kunnat återfinnas görs bedömningen att Stiftelsen Pensionärshemsfonden (fd 
Ryssby kommun) inte är en stiftelse utan rör sig som en gåva till kommunen.  
I beslutet är det klart uttryckt att 15 000 kronor avsattes till en grundplåt till ett 
pensionärshem. Dessutom finns inskrivet i beslutet att ”enligt testators vilja” ska 
överskjutande del av dödsboet avsättas till en ”Hildur och Josef Adolfssons fond” 
som vid jultiden utdelas till behövande åldringar. 

Överläggning 
Under överläggningen föreslår Patricia Vildanfors (MP) – med instämmande av 
Thoralf Alfsson (SD) samt Inger Hilmansson (FP) – att kommunstyrelsen 
bordlägger ärendet till nästa sammanträde.  
 
Sedan överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen att bordlägga ärendet. 

Beslut 
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet till nästa sammanträde. 
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§ 34 
Permutation av Stiftelsen Hjalmar och Albert Hjertqvist 
fond 
Dnr KS 2014/0921 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse inklusive bilagor den 18 november 2014. 

Bakgrund 
Stiftelsens ändamål är att: ”Då fondens kapital stigit till Femtontusen (15 000) 
kronor genom att räntan lagts till kapitalet, skall därefter den årliga räntan delas ut 
varje år till en eller flera personer, som äro kyrkoskrivna i Kalmar stad och äro i 
behov av ekonomisk hjälp för vård och lindring av reumatisk åkomma.”  
 
Stiftelsen har haft ett negativt resultat de senaste åren (-1647 kronor 2013, -3 852 
kronor 2012) och därför har ingen utdelning gjorts. I det här sammanhanget ska 
det även nämnas att stiftelsens avkastning mellan år 2011 och 2006 varit ytterst 
begränsat. Med tanke på olika vårdinsatsers höga kostnader kan avkastningen 
endast i begränsad utsträckning verkligen hjälpa reumatiker i behov av 
ekonomiskt stöd. Därför anser vi att även kapitalet bör få användas vid 
utdelningar av bidrag. 

Överläggning 
Under överläggningen föreslår Patricia Vildanfors (MP) – med instämmande av 
Thoralf Alfsson (SD) samt Inger Hilmansson (FP) – att kommunstyrelsen 
bordlägger ärendet till nästa sammanträde.  
 
Sedan överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen att bordlägga ärendet. 

Beslut 
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet till nästa sammanträde. 

§ 35 
Permutation av Stiftelsen Johan Jeanssons 
understödsfond 
Dnr KS 2014/0921 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse inklusive bilagor den 18 november 2014. 

Bakgrund 
Enligt urkunden ska stiftelsens årliga ränteavkastning utdelas som pensioner och 
stiftaren betonar särskilt att vid fördelningen ska personer som ”[…] äro verkligt 
fattiga och däribland i första rummet den tysta nöden, bliva ihågkomna.” Vidare 
står det i urkunden att ”Ävenlades har jag kommit till insikt att fondens ändamål 
bättre tillgodoses, om pensionsbeloppen göras rörliga, så att den myndighet, som 
förfogar över medlens användning, äger mer fria händer vid understödens 
fördelning. Jag förordar därför, att pensionsbeloppen skola uppgå till lägst 
etthundra (100) kronor och högst femhundra (500) kronor med rätt för 
Stadsfullmäktige eller den myndighet, som kan komma att förvalta fonden, att 
inom dessa gränser efter omständigheter och tidsförhållanden uppdela fondens 
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avkastning i lämpligt antal större och mindre understödsbelopp, som få av 
vederbörande uppbäras halvårsvis.”  
 
Stiftarens skrivelse gällande att pensionsbeloppen ska vara rörliga vittnar om att 
givaren avsett att bidraget ska vara ett betydelsefullt bidrag till mottagaren. Det 
bör uppmärksammas att 500 kronor år 1922 motsvarar 12 386 kronor i dagens 
penningvärde, medan 100 kronor motsvarade 2 477 kronor. År 2013 beslutade 
kommunstyrelsen om utdelning av understöd på 4 000 kronor. Det ska också 
tilläggas att stiftelsen år 2013 hade ett resultat på 14 165 kronor.  
 
Vi anser att stiftarens ändamål med stiftelsen kan förverkligas på ett mer 
tillfredsställande sätt om pensionsutbetalningarna knyts till det årliga 
prisbasbeloppet. År 2013 ligger prisbasbeloppet på 44 500 kronor. 12 386 kronor 
motsvarar 28 procent av prisbasbeloppet medan 2 477 mosvarar 5,6 procent. 
Framtida utdelningar bör således baseras på dessa procentsatser. 

Överläggning 
Under överläggningen föreslår Patricia Vildanfors (MP) – med instämmande av 
Thoralf Alfsson (SD) samt Inger Hilmansson (FP) – att kommunstyrelsen 
bordlägger ärendet till nästa sammanträde.  
 
Sedan överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen att bordlägga ärendet. 

Beslut 
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet till nästa sammanträde. 

§ 36 
Permutation av Stiftelsen Hjalmar Appeltoffts donations-
fond 
Dnr KS 2014/0921 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse inklusive bilagor den 18 november 2014. 

Bakgrund 
Enligt urkunden så är stiftelsens ändamål att: ”Fondens hela behållna avkastning 
skall med nedan angivna förbehåll årligen i december månad före jul av 
Stadsfullmäktige på förslag av utsedda kommitterade utdelas till behövande 
personer inom staden, vilka icke åtnjuta eller anses vara i behov av allmänt 
understöd.”  
 
Avkastningen de senaste fem åren har varierat mellan 66 848 och -102 366 
kronor. I de fall inflationen innebär att avkastningen ur understöds synpunkt blir 
obetydligt anser vi att även kapitalet bör få användas. Detta för att säkerställa att 
utdelningarna verkligen blir verkningsfulla.  

Överläggning 
Under överläggningen föreslår Patricia Vildanfors (MP) – med instämmande av 
Thoralf Alfsson (SD) samt Inger Hilmansson (FP) – att kommunstyrelsen 
bordlägger ärendet till nästa sammanträde.  
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Sedan överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen att bordlägga ärendet. 

Beslut 
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet till nästa sammanträde. 

§ 37 

Permutation av Stiftelsen Fru Anna Kjells fond  
Dnr KS 2014/0921 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse inklusive bilagor den 19 november 2014. 

Bakgrund 
Stiftelsen är kopplad till Wollinska Stiftelsen och av urkunden framgår det att 
ändamålet med stiftelsen är att avkastningen ska användas ”för hållandet av en 
sjuksköterska för vård av i Stiftelsen intagna eller där boende åldriga eller sjuka 
personer”.  
 
År 2013 hade stiftelsen ett fritt eget kapital tillgängligt för utdelning på 6 428 
kronor. Stiftelsens begränsade tillgångar och ränteläget omöjliggör några större 
utdelningar och därför har stiftelsen mycket små möjligheter vara en vital resurs 
för att understödja anställningen av en sjuksköterska. Vi anser därför att också att 
kapitalet bör få användas vid utdelningar. 

Överläggning 
Under överläggningen föreslår Patricia Vildanfors (MP) – med instämmande av 
Thoralf Alfsson (SD) samt Inger Hilmansson (FP) – att kommunstyrelsen 
bordlägger ärendet till nästa sammanträde.  
 
Sedan överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen att bordlägga ärendet. 

Beslut 
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet till nästa sammanträde. 

§ 38 
Permutation av Stiftelsen Signe Ludvigssons donations-
fond 
Dnr KS 2014/0921 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse inklusive bilagor den 19 november 2014. 

Bakgrund 
I stiftelsens urkund står det att ”Disponibel avkastning utdelas årligen före jul till 
behövande personer mantalskrivna inom dåvarande Förlösa kommuns gränser år 
1950. […]Bidrag får ej avse ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel 
såsom socialhjälp.”  
 
Stiftelsen hade ett negativt resultat år 2011 (-7 152 kronor) och därför gjordes 
ingen utdelning år 2011. I det här sammanhanget ska det även nämnas att 
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stiftelsens avkastning mellan åren 2010 och 2006 varit ytterst begränsad. Fritt eget 
kapital tillgängligt för utdelning uppgick år 2013 till 1 553 kronor. Mot bakgrund 
av detta och att behövande personers behov ofta kostar en ansenlig summa 
pengar, skulle det vara en fördel om stiftelsen också kunde utnyttja sitt kapital vid 
utdelningar. 

Överläggning 
Under överläggningen föreslår Patricia Vildanfors (MP) – med instämmande av 
Thoralf Alfsson (SD) samt Inger Hilmansson (FP) – att kommunstyrelsen 
bordlägger ärendet till nästa sammanträde.  
 
Sedan överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen att bordlägga ärendet. 

Beslut 
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet till nästa sammanträde. 

§ 39 
Permutation av Stiftelsen Hilma och Hilbert Reis fond Dnr 
KS 2014/0921 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse inklusive bilagor den 19 november 2014. 

Bakgrund 
Av urkunden framgår det att stiftelsen har följande ändamål ”Årliga avkastningen 
skall före julhelgen överlämnas till Frälsningsarméns slumverksamhet, som efter 
egen prövning har att fördela beloppet för beklädnad av behövande barn”.  
 
Eftersom stiftelsens tillgångar är så pass små (115 373 kronor år 2013) var 
avkastningen samma år endast 4 680 kronor och det gjordes ingen utdelning. 
Utdelningsbara medel är fortsatt negativa. I det här sammanhanget ska det även 
nämnas att stiftelsens avkastning mellan åren 2012 och 2006 varit ytterst 
begränsad. Med tanke på kostnaden för kläder såsom jackor, byxor mm. är det ett 
obetydligt bidrag som stiftelsen kan bidra med vilket i takt med inflationen 
minskar i värde. För att bidraget ska vara betydelsefullt så bör såväl avkastning 
som kapital få användas vid utdelningar. 

Överläggning 
Under överläggningen föreslår Patricia Vildanfors (MP) – med instämmande av 
Thoralf Alfsson (SD) samt Inger Hilmansson (FP) – att kommunstyrelsen 
bordlägger ärendet till nästa sammanträde.  
 
Sedan överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen att bordlägga ärendet. 

Beslut 
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet till nästa sammanträde. 
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§ 40 
Permutation av Stiftelsen Carl-Erik och Caroline Hahns 
minnesfond 
Dnr KS 2014/0921 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse inklusive bilagor den 21 november 2014. 

Bakgrund 
Stiftelsens ändamål är att den årliga avkastningen ska ”lika fördelas mellan den 
mest begåvade gossen och flickan i Hagby folkskola, som saknade medel för 
genomgående av högre lärokurser.” Hagby folkskola finns inte längre och därför 
bör ”Hagby folkskola” ändras till dagens motsvarighet – Hagbyskola, vilket är en 
grundskola. Eftersom elever som ska börja på gymnasieskola vare sig betalar 
någon ”terminsavgift” eller för inköp av ”skolböcker” så bör meningen ”som 
saknade medel för genomgående av högre lärokurser” strykas från urkunden och 
ersättas med ”som behöver understöd för fortsatta studier.” 
 
Sammanfattningsvis innebär ändringarna i urkunden en koncentration på 
stiftelsens ändamål att ge grundskoleelever understöd för fortsatta studier. 
Exempelvis i form av resestipendier.  
 
Stiftelsens resultat har de senaste tre åren varierat mellan 7 497 (år 2013) och -
7 004 (år 2011) kronor. Avkastningens storlek begränsar stiftelsens möjlighet att 
ge ett betydelsefullt understöd åt elever som exempelvis vill göra en studieresa. 
För att stiftelsen skall kunna det bör även kapitalet få användas vid utdelningar. 

Överläggning 
Under överläggningen föreslår Patricia Vildanfors (MP) – med instämmande av 
Thoralf Alfsson (SD) samt Inger Hilmansson (FP) – att kommunstyrelsen 
bordlägger ärendet till nästa sammanträde.  
 
Sedan överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen att bordlägga ärendet. 

Beslut 
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet till nästa sammanträde. 

§ 41 
Permutation av Stiftelsen Frimanska fonden 
Dnr KS 2014/0921 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse inklusive bilagor den 21 november 2014. 

Bakgrund 
Av urkunden framgår det att stiftelsens ändamål är att den årliga avkastningen ska 
”[…] utdelas i poster om tre hundra kronor, till behövande personer inom 
samhället, varvid sådana som varit i min tjänst anställda, skall hava företräde.”  
 
Skrivningen att avkastningen ska utdelas i poster om tre hundra kronor visar att 
givaren avsett att bidragets storlek ska vara av det större slaget. Det ska noteras att 
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300 kronor år 1922 motsvarar 7 431 kronor i dagens penningvärde. Vidare ska det 
betonas att stiftaren möjliggjort för stiftelsen att göra utdelningar till flera 
behövande personer.  
 
Stiftelsen resultat har varierat mellan 83 073 kronor år 2013 och -15 856 kronor år 
2011. För att säkerställa möjligheten att ge lämpliga belopp till flera personer bör 
också kapitalet få användas. Vi anser också att stiftarens ändamål med stiftelsen 
kan förverkligas på ett mer tillfredsställande sätt om pensionsutbetalningarna 
knyts till det årliga prisbasbeloppet. År 2013 ligger prisbasbeloppet på 44 500 
kronor. 7 431 kronor motsvarar 17 procent av prisbasbeloppet. Framtida 
utdelningar bör således baseras på denna procentsats. 

Överläggning 
Under överläggningen föreslår Patricia Vildanfors (MP) – med instämmande av 
Thoralf Alfsson (SD) samt Inger Hilmansson (FP) – att kommunstyrelsen 
bordlägger ärendet till nästa sammanträde.  
 
Sedan överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen att bordlägga ärendet. 

Beslut 
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet till nästa sammanträde. 

§ 42 
Permutation av Stiftelsen Kalmar kommuns Samfond I 
Dnr KS 2014/0921 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse inklusive bilagor den 24 november 2014. 

Bakgrund 
Det föreligger ändrade förhållanden. Eget kapital i stiftelsen per 2013-12-31 
uppgår till 818 706 kr. Stiftelsens avkastning uppgår till 38 735 kr för 2013 och 
stiftelsens nettoresultat, exklusive realisationsresultat av värdepapper, uppgår till 
27 864 kr för 2013. Stiftelsens ringa tillgångar och det nuvarande ränteläget ger en 
liten avkastning. Den årliga avkastningen är för låg för att stiftelsens ändamål ska 
kunna uppfyllas på ett tillfredsställande sätt samt för att täcka skäligt arvode för 
förvaltning av stiftelsen. 

Överläggning 
Under överläggningen föreslår Patricia Vildanfors (MP) – med instämmande av 
Thoralf Alfsson (SD) samt Inger Hilmansson (FP) – att kommunstyrelsen 
bordlägger ärendet till nästa sammanträde.  
 
Sedan överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen att bordlägga ärendet. 

Beslut 
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet till nästa sammanträde. 
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§ 43 
Permutation av Stiftelsen Kalmar kommuns Samfond III 
Dnr KS 2014/0921 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse inklusive bilagor den 24 november 2014. 

Bakgrund 
Det föreligger ändrade förhållanden. Eget kapital i stiftelsen per 2013-12-31 
uppgår till 241 305 kr. Stiftelsens avkastning uppgår till 11 240 kr för 2013 och 
stiftelsen nettoresultat, exklusive realisationsresultat av värdepapper, uppgår till 5 
412 kr för 2013. Stiftelsens ringa tillgångar och det nuvarande ränteläget ger en 
liten avkastning. Den årliga avkastningen är för låg för att stiftelsens ändamål ska 
kunna uppfyllas på ett tillfredsställande sätt samt för att täcka skäligt arvode för 
förvaltning av stiftelsen. 

Överläggning 
Under överläggningen föreslår Patricia Vildanfors (MP) – med instämmande av 
Thoralf Alfsson (SD) samt Inger Hilmansson (FP) – att kommunstyrelsen 
bordlägger ärendet till nästa sammanträde.  
 
Sedan överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen att bordlägga ärendet. 

Beslut 
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet till nästa sammanträde. 

§ 44 
Permutation av Stiftelsen Kalmar kommuns Samfond IV 
Dnr KS 2014/0921 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse inklusive bilagor den 24 november 2014. 

Bakgrund 
Det föreligger ändrade förhållanden. Eget kapital i stiftelsen per 2013-12-31 
uppgår till 748 348 kronor. Stiftelsens avkastning uppgår till 35 524 kronor för 
2013 och stiftelsen nettoresultat, exklusive realisationsresultat av värdepapper, 
uppgår till 25 210 kronor för 2013. Stiftelsens ringa tillgångar och det nuvarande 
ränteläget ger en liten avkastning. Den årliga avkastningen är för låg för att 
stiftelsens ändamål ska kunna uppfyllas på ett tillfredsställande sätt samt för att 
täcka skäligt arvode för förvaltning av stiftelsen.  

Överläggning 
Under överläggningen föreslår Patricia Vildanfors (MP) – med instämmande av 
Thoralf Alfsson (SD) samt Inger Hilmansson (FP) – att kommunstyrelsen 
bordlägger ärendet till nästa sammanträde.  
 
Sedan överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen att bordlägga ärendet. 

Beslut 
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet till nästa sammanträde. 
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§ 45 
Permutation av Stiftelsen Kalmar kommuns Samfond V 
Dnr KS 2014/0921 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse inklusive bilagor den 24 november 2014. 

Bakgrund 
Det föreligger ändrade förhållanden. Eget kapital i stiftelsen per 2013-12-31 
uppgår till 257 386 kr. Stiftelsens avkastning uppgår till 12 042 kr för 2013 och 
stiftelsens nettoresultat, exklusive realisationsresultat av värdepapper, uppgår till 6 
073 kr för 2013. Stiftelsens ringa tillgångar och det nuvarande ränteläget ger en 
liten avkastning. Den årliga avkastningen är för låg för att stiftelsens ändamål ska 
kunna uppfyllas på ett tillfredsställande sätt samt för att täcka skäligt arvode för 
förvaltning av stiftelsen. 

Överläggning 
Under överläggningen föreslår Patricia Vildanfors (MP) – med instämmande av 
Thoralf Alfsson (SD) samt Inger Hilmansson (FP) – att kommunstyrelsen 
bordlägger ärendet till nästa sammanträde.  
 
Sedan överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen att bordlägga ärendet. 

Beslut 
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet till nästa sammanträde. 

§ 46 
Permutation av Stiftelsen Kalmars Sommarstugas fond 
Dnr KS 2014/0921 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse inklusive bilagor den 24 november 2014. 

Bakgrund 
Det föreligger ändrade förhållanden. Eget kapital i stiftelsen per 2013-12-31 
uppgår till 125 667 kr. Stiftelsens avkastning uppgår till 5 821 kr för 2013 och 
stiftelsen nettoresultat, exklusive realisationsresultat av värdepapper, uppgår till 
950 kr för 2013. Stiftelsens ringa tillgångar och det nuvarande ränteläget ger en 
liten avkastning. Den årliga avkastningen är för låg för att stiftelsens ändamål ska 
kunna uppfyllas på ett tillfredsställande sätt samt för att täcka skäligt arvode för 
förvaltning av stiftelsen.  

Överläggning 
Under överläggningen föreslår Patricia Vildanfors (MP) – med instämmande av 
Thoralf Alfsson (SD) samt Inger Hilmansson (FP) – att kommunstyrelsen 
bordlägger ärendet till nästa sammanträde.  
 
Sedan överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen att bordlägga ärendet. 

Beslut 
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet till nästa sammanträde. 
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§ 47 
Permutation av Stiftelsen Sociala Centralnämndens fond 
Dnr KS 2014/0921 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse inklusive bilagor den 24 november 2014. 

Bakgrund 
Det föreligger ändrade förhållanden. Eget kapital i stiftelsen per 2013-12-31 
uppgår till 71 170 kr. Stiftelsens avkastning uppgår till 3 412 kr för 2013 och 
stiftelsen nettoresultat, exklusive realisationsresultat av värdepapper, uppgår till – 
1 034 kr för 2013. Stiftelsens ringa tillgångar och det nuvarande ränteläget ger en 
liten avkastning. Den årliga avkastningen är för låg för att stiftelsens ändamål ska 
kunna uppfyllas på ett tillfredsställande sätt samt för att täcka skäligt arvode för 
förvaltning av stiftelsen.  

Överläggning 
Under överläggningen föreslår Patricia Vildanfors (MP) – med instämmande av 
Thoralf Alfsson (SD) samt Inger Hilmansson (FP) – att kommunstyrelsen 
bordlägger ärendet till nästa sammanträde.  
 
Sedan överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen att bordlägga ärendet. 

Beslut 
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet till nästa sammanträde. 
 

§ 48 
Permutation av Stiftelsen Edward Anderssons donations-
fond 
Dnr KS 2014/0921 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse inklusive bilagor den 24 november 2014. 

Bakgrund 
Stiftelsen har två ändamål; Enligt förslaget yrkar vi att 2,86 % av kapitalet får 
användas till ändamålet som avser överlämning till sociala centralnämnden att 
användas för samma ändamål som sociala centralnämndens samfond (ändamålet i 
denna stiftelse är a) beredande av trevnad eller förmån för å ålderdomshemmen i 
Kalmar kommun intagna personer i form av exempelvis extra förplägnad, 
utflykter, kurser, föreläsningar, underhållning eller andra aktiviteter b) prydandet 
av ålderdomshemmen med konstverk). 
 
Vi yrkar att 97,13 % av kapitalet får användas till ändamålet som avser utdelning 
som pensioner till i Kalmar stad bosatta medellösa köpmän eller änkor och barn 
efter köpmän med företräde åt anställda hos AB J Bruun.  
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Denna fördelning är beräknad utifrån det bestämda ändamålsbeloppet om 300 kr i 
förhållande till den disponibla avkastningen för 2012 som uppgår till 10 464 kr 
(årets resultat om 21 750 kr minskat med överföringar till bundet eget kapital om 
11 106 kr). 300kr/10 464 kr=2,86 % och 10 164 kr/10 464 kr=97,13 %.  
 
I permutationsbeslut från 1980-12-01 har indexhöjning av beloppet 300 kr inte 
gjorts varför vi inte heller yrkar detta nu.  
 
Det föreligger ändrade förhållanden. Eget kapital i stiftelsen per 2013-12-31 
uppgår till 331 963 kr. Stiftelsens avkastning uppgår till 15 655 kr för 2013 och 
stiftelsens nettoresultat, exklusive realisationsresultat av värdepapper, uppgår till 9 
048 kr för 2013. Stiftelsens ringa tillgångar och det nuvarande ränteläget ger en 
liten avkastning. Den årliga avkastningen är för låg för att stiftelsens ändamål ska 
kunna uppfyllas på ett tillfredsställande sätt samt för att täcka skäligt arvode för 
förvaltning av stiftelsen. 

Överläggning 
Under överläggningen föreslår Patricia Vildanfors (MP) – med instämmande av 
Thoralf Alfsson (SD) samt Inger Hilmansson (FP) – att kommunstyrelsen 
bordlägger ärendet till nästa sammanträde.  
 
Sedan överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen att bordlägga ärendet. 

Beslut 
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet till nästa sammanträde. 
 

§ 49 
Permutation av stiftelsen Kalmar Brandkårs jubileums-
fond av år 1945 
Dnr KS 2014/0921 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse inklusive bilagor den18 december 2014. 

Bakgrund 
Av stiftelsens urkund framgår det att ”Fondens årliga avkastning är avsedd att i 
första hand användas till belöning åt vid stadens brandkår anställd brandman, som 
i samband med eldsvåda eller annan olyckshändelse utfört den bästa 
räddningsprestationen, eller såsom hjälp till pensionerad brandman, till änka eller 
barn efter avliden brandman, eller till stipendium åt brandman för förkovran i 
yrket.” 
 
Stiftelsens resultat har de senaste åren varit negativt -271 kronor (år 2012) och -6 
632 kronor (år 2011). Resultatet 2013 uppgick till 1 826 kronor. Detta resultat gör 
att stiftelsens utdelningar blir mycket små. Om kapitalet, utöver räntan, kan 
användas vid utdelningarna skulle stiftelsen kunna dela ut större utdelningar som 
hade kunnat bli meningsfulla bidrag till dem som stiftaren ämnat att hjälpa. 
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Överläggning 
Under överläggningen föreslår Patricia Vildanfors (MP) – med instämmande av 
Thoralf Alfsson (SD) samt Inger Hilmansson (FP) – att kommunstyrelsen 
bordlägger ärendet till nästa sammanträde.  
 
Sedan överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen att bordlägga ärendet. 

Beslut 
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet till nästa sammanträde. 

§ 50 

Val av tre ledamöter och tre ersättare i Stiftelsen Norra 
Möre vägfond 
Dnr KS 2015/0035 

Handlingar 
Partiernas nomineringar.  

Beslut 
Kommunstyrelsen väljer Ann-Christin Modin (S), Caisa Oscarsson (C) och Per-
Olof Jonsson (M) till ledamöter i Stiftelsen Norra Möre vägfond perioden 2015-
2018. 
 
Kommunstyrelsen väljer Gunilla Johansson (S), Åsa Bigelius (C) och Folke 
Fagerlund (KD) till ersättare i Stiftelsen Norra Möre vägfond perioden 2015-2018. 

§ 51 

Val av revisor och ersättare i Stiftelsen Norra Möre 
vägfond 
Dnr KS 2015/0036 

Handlingar 
Partiernas nomineringar.  

Beslut 
Kommunstyrelsen utser Susanne Åkerfledt (C) till revisor och Lennart Oscarsson 
(S) till ersättare i Stiftelsen Norra Möre vägfond 2015-2018.  

§ 52 

Förslag till val av ledamot och ersättare i styrelsen för 
Törnerum-Ljungnäs samfällighetsförening 
Dnr KS 2015/0037 

Handlingar 
Partiernas nomineringar.  
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Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Gunnar Nilsson (S) ska väljas till ledamot och Peter 
Ustrup (C) till ersättare i styrelsen för Törnerum-Ljungnäs samfällighetsförening 
perioden 2015-2018. 

§ 53 

Val av ledamot i delegationen för Stiftelsen Syskonen 
Karlbergs fond 
Dnr KS 2015/0038 

Handlingar 
Partiernas nomineringar.  

Beslut 
Kommunstyrelsen väljer Gunnel Akinder (S) till ledamot i delegationen för 
Stiftelsen Syskonen Karlbergs donationsfond perioden 2015-2018.  

§ 54 

Val av ledamot i Familjen Danielssons stiftelse för 
kulturella ändamål 
Dnr KS 2015/0039 

Handlingar 
Partiernas nomineringar.  

Beslut 
Kommunstyrelsen väljer Göran Wigert (S) till ledamot i styrelsen för Familjen 
Danielssons stiftelse för kulturella ändamål perioden 2015-2018. 

§ 55 

Val av ledamot och ersättare i pensionärsrådet 
Dnr KS 2015/0040 

Handlingar 
Partiernas nomineringar.   

Beslut 
Kommunstyrelsen väljer Johan Persson (S) till ledamot och Per Dahl (M) till 
ersättare i pensionärsrådet 2015-2018.  

§ 56 

Val av en ledamot och en ersättare i tillgänglighetsrådet 
Dnr KS 2015/0041 

Handlingar 
Partiernas nomineringar.  
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Beslut 
Kommunstyrelsen väljer Dzenita Abaza (S) till ledamot och Inger Hilmansson 
(FP) till ersättare i tillgänglighetsrådet 2015-2018.  
 

Delegationsbeslut 
 

- Beslut om att avstå att lämna synpunkter på remissen Överlämnande av 
allmänna handlingar Ds 2014:34 
Dnr KS 2014/0800 
 

- Fullmakt för ekonomichefen Urban Sparre att företräda Kalmar 
kommun i mål FT3451-14 
Dnr KS 2014/1016 
 

- Förlängning av vikarieförordnande för kommundirektör Annette 
Andersson 
Dnr KS 2014/1133 
 

- Försäljning av fastigheten Harby 1:193 
 

- Yttrande över VA-sanering på Falkenbergsvägen 
Dnr KS 2014/1015 
 

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Rinkaby 5:34 
Dnr KS 2014/1020 
 

- Yttrande över förslag till detaljplan för fastigheten Dörby 1:9 m.fl. 
Dnr KS 2014/1042 
 

- Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor, december 2014 
Dnr KS 2014/0179 

  

Anmälningsärenden 
 

- Arbetsutskottets protokoll den 9 december 2014 
 

- Arbetsutskottets protokoll den 16 december 2014 
 

- Planutskottets protokoll den 9 december 2014 
 

- Planutskottets protokoll den 16 december 2014 
 

- Personaldelegationens protokoll den 26 november 2014 
 

- Personaldelegationens protokoll den 17 december 2014 
 

- Kalmar läns pensionskapitalförvaltning AB:s portföljrapport per 
november 2014 

-  -  
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- Granskning av rektorernas förutsättningar 
Dnr KS 2014/0999 
 

- Tillsynsplan enligt arkivlagen 2015 
 

- Förstudie kostnader i förskolan 
Dnr KS 2014/1000 
 

- Granskning av den kommunala missbruksvården 
Dnr KS 2015/0012 
 

- Granskning av kränkande behandling och diskriminering 
Dnr KS 2015/0013 
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