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§ 118 

Information om Kalmar FF:s årsredovisning 2014 
Överläggning 
Svante Samuelsson, klubbchef i Kalmar FF, redogör för Kalmar FF-koncernens 
resultat för 2014. Resultatet för året uppgick till – 8,3 miljoner kronor och 
klubben hade en omsättning på 65 miljoner kronor. 

Beslut 
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av informationen. 

§ 119 

Redovisning av Kalmar kommuns välfärdsbokslut 
Dnr 2015/0334 

Handlingar 
Välfärdsbokslut 2015. 

Bakgrund 
Välfärdsbokslutet är ett led i Kalmar kommuns arbete med social hållbarhet. 
Utgångspunkten är den politiska ambitionen att skapa ett socialt robust, 
sammanhållet och tryggt Kalmar. Välfärdsbokslut görs vart fjärde år. Bokslutet 
2015 är det fjärde sedan starten 2002. 
 
Syftet med bokslutet är att ge en samlad bild av invånarnas livsvillkor och 
förutsättningar för en god hälsa. Tanken är att det ska fungera som ett stöd för 
prioriteringar, men också vara ett underlag för att rikta insatser dit de bäst 
behövs och gör bäst nytta ur ett samlat socialt hållbarhetsperspektiv. 

Överläggning 
Ann-Sofie Lagercrantz, strateg för social hållbarhet, redogör för 
välfärdsbokslutet. 

Beslut  
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av informationen.  

§ 120 

Redovisning av Kalmar kommuns miljöbokslut 2014 
Dnr KS 2015/0186 

Handlingar 
Miljön i Kalmar – Bokslut 2014. 
 
Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 10 mars 2015, § 19.  
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Bakgrund 
Kalmar kommun har tagit fram ett samlat miljöbokslut för 2014. Strategerna för 
ekologisk hållbarhet fick uppdraget från förvaltningschefsgruppen att ta fram en 
modell för miljöbokslut och vilka parametrar som ska ingå. Detta skulle resultera 
i ett miljöbokslut för 2014. Arbetet har skett i samverkan med miljöenheten, 
Kalmar Cykelstad samt projektledare för kustmiljö och vattenrådssamordnare. 
 
I miljöbokslutet kan man läsa hur miljön mår i Kalmar, vad vi på kommunen har 
gjort under året och hur vi har bidragit till att nå de nationella miljömålen. 
Miljöbokslutet visar på styrkor och svagheter inom kommunens miljöarbete och 
ska vara ett stöd till budgetarbetet.  
 
Miljöbokslutet omfattar både kommunens egen verksamhet och kommunen 
som geografiskt område men fokus på utmaningar framöver är utifrån 
kommunens rådighet. 

Överläggning 
Jane Wågsäter och Karin Löfström, strateger för ekologisk hållbarhet, redogör 
för Kalmar kommuns miljöbokslut för 2014. 

Beslut 
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av informationen. 

§ 121 

Information om överlåtelse inom Kalmar Science Park 
AB 
Överläggning 
Ola Johansson, VD i Kalmar Kommunbolag AB, informerar om att Tieto 
Sweden AB, som äger 10 aktier i Kalmar Science Park AB, kommer sälja sin 
andel till Linnaeus University Development AB. 

Beslut 
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av informationen. 

§ 122 

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. 
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§ 123 

Detaljplan för fastigheten Mältaren 30 
Dnr KS 2015/0320 

Handlingar 
Utlåtande den 25 mars 2015. 
 
Förslag till detaljplan, senast reviderad 25 mars 2015. 
 
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 25 mars 2015, § 49. 

Bakgrund 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra bostadsbyggnad om tre våningar med 
inredd vind vid Proviantgatan på östra delen av Kvarnholmen. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit att kommunfullmäktige antar förslag 
till detaljplan för fastigheten Mältaren 30. 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige antar samhällsbyggnadsnämndens förslag till detaljplan för 
fastigheten Mältaren 30. 

§ 124 

Godkännande av Kalmarsundsregionens Renhållares 
förslag till renhållningsordning 
Dnr KS 2014/0744 

Handlingar 
Förslag till avfallsplan med tillhörande bilagor. 
 
Kommunledningskontorets skrivelse den 5 mars 2015. 
 
Bakgrund 
Kalmarsundsregionens Renhållare(KSRR) har tagit fram ett förslag till ny 
renhållningsordning. Renhållningsordningen omfattar KSRR:s tidigare medlems-
kommuner Kalmar, Nybro, Torsås och Mörbylånga samt Oskarshamns 
kommun som är ny medlem i KSRR sen den 1 januari 2015. 
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Renhållningsordningen omfattar avfallsplan och föreskrifter, som är det 
dokument som styr avfallsverksamheten inom KSRR och dess medlems-
kommuner och därmed avfallshanteringen hos fastighetsägare och kommun-
invånare i medlemskommunerna. 
 
Renhållningsordningens inriktning och huvudsakliga innehåll överensstämmer 
med tidigare renhållningsordning för KSRR. En allmän uppdatering har gjorts 
sedan tidigare version, men även mer specifika tillägg och ändringar i samband 
med Oskarshamn kommuns inträde samt att insamling av matavfall införts i 
samtliga medlemskommuner. 
 
Förslaget till ny avfallsplan har varit ute på samråd 1 september – 30 november 
2014 och har ställts ut för remiss 2 december 2014 – 31 januari 2015. 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige godkänner Kalmarsundsregionens Renhållares förslag till 
renhållningsordning. 

§ 125 

Godkännande av arrendeavtal för Stensö camping 
Dnr KS 2015/0324 

Handlingar 
Serviceförvaltningens skrivelse den 30 mars 2015. 
 
Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 31 mars 2015, § 24. 

Bakgrund 
Kalmar kommun har genomfört en upphandling och har för avsikt att teckna ett 
längre anläggningsarrende för drift av Stensö Camping. Syftet med 
upphandlingen är att få till stånd en väl fungerande drift av anläggningen som 
uppskattas av både medborgare och besökare. Upphandlingen omfattar drift och 
utveckling av campingen. 
 
Kalmar kommun äger campingplatsen Stensö camping. Campingen har drivits 
av Stensö Camping AB. Restaurangverksamheten på Stensötorpet, tillsammans 
med minigolfanläggningen drivs av Minigolf i Kalmar AB. Kommunen för en 
diskussion med Minigolf i Kalmar AB om framtida drift tillsammans med en ny 
arrendator.  
 
Upphandlingskontraktet är en tjänstekoncession. Arrendeavtalet avser perioden 
2015-05-01 t.o.m. 2050-03-31. Arrendeavgiften är 500 000 kronor för helt år.  
 
Efter genomgång av inkomna anbud och personliga möten med fyra av 
aktörerna framstår Nordic Camping & Resort AB som den aktör som bäst 
svarar mot dem krav och förväntningar som Kalmar kommun har på en 
framtida arrendator. 
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Nordic Camping & Resort AB är Sveriges ledande kedja inom Camping och 
Resort. Verksamheten bedrivs på 13 anläggningar från Östersund i norr till 
Helsingborg i söder. Bolagets affärsidé är att erbjuda en kedja med varierande 
boendeformer under ett varumärke med ett tydligt koncept där kundens 
helhetsupplevelse står i centrum. 
 
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunfullmäktige godkänner förslag till 
arrendeavtal mellan Kalmar kommun och Nordic Camping & Resort AB. 
 
Inför kommunstyrelsens behandling av ärendet har arrendeavtalet kompletterats 
med en skrivning om allmänhetens tillträde till området. Vidare har ett tillägg 
gjorts om att förändrad användning av området som är av principiell art eller av 
större vikt ska godkännas av kommunfullmäktige. 

Överläggning 
Benny Wennberg, förvaltningschef serviceförvaltningen, redogör för ärendet. 
 
Under överläggningen föreslår Christopher Dywik (KD) – med instämmande av 
Inger Hilmansson (FP), Patricia Vildanfors (MP), Thoralf Alfsson (SD) samt 
Johan Persson (S) – att kommunstyrelsen ska tillstyrka arbetsutskottets förslag.  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till arrendeavtal för Stensö camping 
mellan Kalmar kommun och Nordic Camping & Resort AB. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Johan Persson får i uppdrag att underteckna 
avtalet.  

Protokollsanteckningar 
Christina Fosnes (M) redovisar en protokollsanteckning enligt följande: 

”Det är inte förenligt med god arbetsordning att inte tagit del av skriftligt och 
muntligt underlag i förväg inför beslut som rör investeringar, avtal och/eller 
transaktioner för Kalmar kommun. 
 
För välgrundat och övervägt beslut krävs att vice ordförande har samma tillgång 
till information och överläggningar som ordförande. 
 
Information och underlag inför beslut rörande Stensö camping var i förväg 
obefintlig då samtlig information presenterades för undertecknad vid sittande 
möte 31/3 2015.” 
 
Thoralf Alfsson (SD) redovisar en protokollsanteckning enligt följande: 
”I det föreslagna arrendeavtalet finns följande formulering angående områdets 
användande. 
’Arrendeobjektet upplåts för campingverksamhet samt för därmed förenlig 
verksamhet. För annan användning krävs kommunens skriftliga medgivande. 
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Förändrad användning som är av principiell art eller av större vikt ska godkännas 
av kommunfullmäktige i Kalmar.’ 
 
Nordic Camping & Resort bedriver vid ett flertal av sina anläggningar även 
asylförläggningar under lågsäsong. En minst sagt inkomstbringande verksamhet 
som inneburit att företagets omsättning och vinst kraftigt förbättrats. Under 
2013 betalade Migrationsverket ut ca 10 miljoner kronor till företaget och under 
2014 hade utbetalningen ökat till drygt 19 miljoner kronor, utav en omsättning 
på totalt ca 77 miljoner kronor. Under det första kvartalet 2015 har redan 
utbetalats ca 8 miljoner kronor till företaget från Migrationsverket.  
 
Från Sverigedemokraternas sida hyser vi stora farhågor över att Stensö camping 
under lågsäsong även kan utvecklas till en asylförläggning med Nordic Camping 
& Resort som arrendator. En sådan utveckling är vi mycket kritiska till. 
 
Under diskussionen i kommunstyrelsen försäkrade kommunstyrelsens 
ordförande Johan Persson att en sådan förändring av verksamheten till 
asylförläggning vid campingen skulle falla under avtalstextens paragraf om 
’förändrad användning som är av principiell art eller av större vikt’ och därmed 
kräva ett nytt beslut och godkännande av Kalmar kommunfullmäktige. 
 
Som exempel på förändringar av verksamhet som endast kräver kommunens 
skriftliga medgivande angavs under diskussionen/debatten i kommunstyrelsen 
festivaler och konserter.  
 
Från Sverigedemokraternas sida litar vi på att dessa försäkringar och löften 
angående tolkningen av avtalstexten från majoriteten också kommer att gälla i 
framtiden.” 

§ 126 

Kalmar kommuns årsredovisning 2014 
Dnr KS 2015/0093 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 4 mars 2015. 
 
Kalmar kommuns årsredovisning 2014. 
 
Arbetsutskottets protokoll den 10 mars 2015, § 20. 

Bakgrund 
Kommunledningskontorets ekonomienhet har upprättat årsredovisning för 
2014. Årets resultat för kommunen uppgår till 11,7 miljoner kronor. Vid 
avstämning mot kommunallagens ”balanskrav” redovisas ett justerat resultat på 



 9 (28) 
Kommunstyrelsen 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2015-04-07 

 
- 12,4 miljoner kronor. Det negativa balanskravsresultatet kommer att återställas 
genom att i flerårsplanen för 2015-2017 budgeteras överskott som täcker det 
negativa balanskravsresultatet.  
 
För kommunkoncernen – som omfattar Kalmar kommun, hel- och delägda 
bolag, kommunalförbund samt bolag som kommunen har ett väsentligt 
inflytande över – redovisas ett resultat på 110,1 miljoner kronor. 
 
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunstyrelsen överlämnar årsredovisningen 
2014 till kommunens revisorer för granskning. 

Beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisningen 2014 till kommunens revisorer 
för granskning. 
 
Det negativa balanskravsresultatet kommer att återställas genom att i 
flerårsplanen för 2015-2017 budgeteras överskott som täcker det negativa 
balanskravsresultatet. 

§ 127 

Lekmannarevisorernas granskningsrapporter för 
Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda 
dotterbolagen 
Dnr KS 2015/0259  

Handlingar 
Granskningsrapporter för år 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de 
majoritetsägda dotterbolagen. 

Bakgrund 
Lekmannarevisorerna har upprättat sina granskningsrapporter för 
verksamhetsåret 2014 för Kalmar Kommunbolag AB och dess majoritetsägda 
dotterbolag. 

Överläggning 
Under överläggningen föreslår Inger Hilmansson (FP) följande tillägg: ”Att 
kommunstyrelsen uppdrar åt Kalmar Kommunbolag AB att under hösten 2015 
redovisa den plan och uppföljning av intern kontroll som efterfrågas av 
kommunens revisorer.” 
 
Sedan överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen att bifalla Inger 
Hilmanssons förslag.  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige lägger granskningsrapporterna till handlingarna. 
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Kommunstyrelsen uppdrar åt Kalmar Kommunbolag AB att under hösten 2015 
redovisa den plan och uppföljning av intern kontroll som efterfrågas av 
kommunens revisorer. 

§ 128 

Årsredovisning 2014 för Kalmar Kommunbolag AB och 
de majoritetsägda dotterbolagen 
Dnr KS 2015/0259 

Handlingar 
Årsredovisningar och revisionsberättelser för Kalmar Kommunbolag AB och de 
majoritetsägda dotterbolagen.  

Skrivelse från Kalmar Kommunbolag AB den 25 mars 2015. 

Bakgrund 
Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen har upprättat 
årsredovisningar för räkenskapsåret 2014. Vidare har revisionsberättelser för 
respektive bolag inkommit och där tillstyrker auktoriserade revisorn Yvonne 
Lundin att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för 
bolagen och koncernen, disponerar resultaten i enligt med förslagen i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsernas ledamöter och verkställande 
direktörerna ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
Kommunfullmäktige föreslås uppmana sina ombud att följa respektive bolags 
revisionsberättelse. 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige ger följande direktiv till kommunens ombud vid 
årsstämmorna med Kalmar Kommunbolag AB och dotterbolagen:  

Ombuden ska vid årsstämmorna med bolagen se till att beslut fattas i enlighet 
med de auktoriserade revisorernas revisionsberättelser för respektive bolag.  
 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningar och koncernredovisning för 
räkenskapsåret 2014 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda 
dotterbolagen. 

§ 129 
Ekonomirapport 2015 – efter februari månad  
Dnr KS 2015/0004 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 1 april 2015. 
 
Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 31 mars 2015, § 27. 
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Bakgrund 
Enligt kommunens principer för ekonomistyrning ingår, för uppföljning av 
ekonomi och verksamhet, att ekonomienheten ska redovisa en ekonomirapport 
per februari, juni och oktober. Rapporten är tänkt att vara kort och samman- 
fattande med en översiktlig beskrivning av det ekonomiska läget. 
 
Budgeten för årets resultat 2015 är 2,1 miljoner kronor. I denna första rapport 
för året, som baseras på två månaders förbrukning, är förutsättningarna att 
lämna en prognos för ett samlat helårsutfall begränsad. I det följande 
kommenteras därför nu kända utfall, förändringar och tendenser som påverkar 
kommunens ekonomi.   
 
Justering av kommunbidraget till gymnasieförbundet, utifrån verkligt antal  
16-19 åringar den 1 januari 2015, innebär en minskad kostnad med 0,4 miljoner 
kronor. Omsorgsnämnden bedömer att med insatser/åtgärder kommer 
verksamheten under året att vara anpassad till budgetnivån för 2015. Dock 
beräknas avvikelse för utebliven helårseffekt för dessa insatser/åtgärder med 6,5 
miljoner kronor. För övriga nämnder är nu bedömningen att verksamheten 2015 
kommer att bedrivas inom budgetram. 
 
AFA:s styrelse har nu beslutat att återbetala avgiften för år 2004. Detta innebär 
en intäkt på 23 miljoner kronor för Kalmar kommun som inte var budgeterad 
för 2015. Utifrån SKL:s senaste bedömning om skatteunderlagets utveckling för 
2015 minskar skatteintäkterna med 5,8 miljoner kronor. För finansnettot är 
bedömningen en positiv budgetavvikelse med 7 miljoner kronor.  
 
Sammantaget innebär bedömningarna en prognos för årets resultat på 
20,2 miljoner kronor, en budgetavvikelse med 18,1 miljoner kronor. 
 
Av totala investeringsbudgeten har förbrukats 13,9 miljoner kronor efter 
februari månad. 

Beslut 
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av ekonomirapporten 
2015 – efter februari månad. 

§ 130 
Kommunledningskontorets ekonomirapport 2015 – efter 
februari månad  
Dnr KS 2015/0225 

Handlingar 
Kommunledningskontorets ekonomiuppföljning efter februari 2015. 
 
Kommunledningskontorets skrivelse den 19 mars 2015. 
 
Arbetsutskottets protokoll den 24 mars 2015, § 22. 



 12 (28) 
Kommunstyrelsen 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2015-04-07 

 
Bakgrund 
Kommunledningskontoret redovisar varannan månad det ekonomiska utfallet 
för perioden och en ekonomisk prognos för årsutfallet. 
 
Förbrukningen efter februari uppgår till 12,0 % jämfört mot riktvärdet 16,7 %. 
Någon avvikelseprognos jämfört med budget har ännu inte identifierats. 
 
Flera av enheternas utfall påverkas av periodiseringsposter från bokslutet och 
enheterna har därmed negativ förbrukning. I början av året faktureras också flera 
interna kostnader vidare till övriga förvaltningar vars intäkter ska räcka hela året. 

Beslut 
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av kommunlednings-
kontorets ekonomirapport 2015 – efter februari. 

§ 131 

Nämndernas årsrapporter 2014 och internbudgetar 2015 
Dnr KS 2015/0314 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 31 mars 2015 inklusive årsrapporer 
och internbudgetar.  

Bakgrund 
Kommunstyrelsen yttrade i sitt svar till revisorerna den 5 maj 2014 angående  
granskningen av kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2014-05-05 bland annat  
följande: 
”Från och med 2014 års årsrapporter går ekonomienheten igenom det 
nämnderna skrivit under rubriken ’Framtiden’ och gör en tjänsteskrivelse. Denna 
tjänsteskrivelse går sedan tillsammans med årsrapporterna fram som ett ärende 
till kommunstyrelsen.” 
 
Syftet med detta är att säkerställa att de eventuella ekonomiska eller verksam-
hetsmässiga risker som nämnderna lyfter fram i sina årsrapporter når fram till  
kommunstyrelsen. Därutöver har nämnderna att som tidigare rapportera inne- 
varande verksamhetsårs eventuella avvikelser mot budget i enlighet med  
Kalmar kommuns principer för ekonomistyrning beslutade av kommun-
fullmäktige i Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering för  
2016-2017. 
 
För att ytterligare förstärka det underlag som kommunstyrelsen har till sitt för- 
fogande biläggs även nämndernas internbudgetar för år 2015. I dessa framgår  
de detaljerade budgetramar och de mål som nämnderna antagit med  
utgångspunkt i den av kommunfullmäktige beslutade Verksamhetsplan med  
budget 2015 och ekonomisk planering för 2016-2017.  
 
Både nämndernas årsrapporter 2014 och internbudgetar 2015 ingår i det samlade 
underlaget som ligger till grund för framtagandet av Verksamhetsplan med 
budget 2016 och ekonomisk planering 2017-2018. 
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Beslut 
Kommunstyrelsen noterar nämndernas årsrapporter 2014 och internbudgetar 
2015. 
 
Årsrapporterna och internbudgetarna ska utgöra en del av underlaget vid 
framtagandet av förslag till Verksamhetsplan med budget 2016 och ekonomisk 
planering 2017-2018. 

§ 132 

Krisledningsplan 2015-2018 samt ändring i reglemente 
för krisledningsnämnden 
Dnr KS 2015/0125 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 12 februari 2015. 
 
Förslag till Krisledningsplan 2015-2018. 
 
Förslag till nytt reglemente för krisledningsnämnden. 
 
Arbetsutskottets protokoll den 10 mars 2015, § 18. 

Bakgrund 
Krisledningsplanen för Kalmar kommun syftar till att förbereda för extra-
ordinära händelser. Enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska 
en ny krisledningsplan fastställas vid varje mandatperiod.  
 
Krisledningsplanen beskriver och förtydligar: 
- Hur ledningsförhållanden ser ut vid kris eller svår påfrestning 
- Vad som menas med extraordinär händelse 
- Vilka resurser kommunen har vid en kris 
- Hur krisen ska ledas i stort 
- En del av krishändelsens begrepp 
- En kort beskrivning av krisledningsstabens roller 
 
Förändringar från gällande krisledningsplan: 
- Kommunala bolag och förbund är borttagna från krisledningsplanen. Bolag 

och förbund kan efter begäran få stöd av krisledningen. 
- Omskrivningar av textmassa, t.ex. upprepningar 
- Borttagning av textmassa som har sin huvudsakliga plats i andra dokument 
- Förtydligat att det är kommunstyrelsens arbetsutskott som utgör 

krisledningsnämnd. 
- Förtydligande att kommunstyrelsens ordförande (inte ordföranden i 

kommunstyrelsens arbetsutskott) är ordförande i krisledningsnämnden.  
- Rollbeskrivningarna har kortats ner 
- Den tidigare informationsplanen (som initialt var ett eget dokument och 

senare en del av krisledningsplanen) har tagits bort och återfinns i huvudsak 
som befattningsbeskrivning för informatörerna i krisledningsstaben. En kort 
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beskrivning framgår av krisledningsplanen och avser informationsskyldighet 
vid olyckor, VMA, informationsmeddelande och interninformation. 

 
Förändringar från gällande reglemente för krisledningsnämnd: 
 
I reglementet § 5, andra stycket för krisledningsnämnden ändras texten så att det 
är kommunstyrelsen, och inte fullmäktige, som beslutar om krislednings-
nämnden ska träda ur funktion.  
 
Vidare kompletteras texten i § 7 angående sammansättning så att det på ett 
tydligt sätt framgår att kommunstyrelsens ordförande också är ordförande i 
krisledningsnämnden. Denna skrivning saknas i gällande reglemente. 
 
I § 15 tas texten ”kontrasigneras av berörd tjänsteman” bort och ändras till 
”samt av berörd tjänsteman” syftande till signeringen. Ordet ”förfall” ändras till 
”förhinder”. 
 
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunfullmäktige antar förslag till 
krisledningsplan 2015-2018 för Kalmar kommun samt godkänner de föreslagna 
ändringarna i krisledningsnämndens reglemente.  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige antar förslag till krisledningsplan 2015-2018 för Kalmar 
kommun. 
 
Kommunfullmäktige godkänner de föreslagna ändringarna i krislednings-
nämndens reglemente.  

§ 133 

Försäljning av tomtmark för atriumhus på del av Berga 
10:19 område söder om Bergauddsvägen, i Bergavik 
Dnr KS 2015/0203 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 11 mars 2015. 
 
Översiktskarta, illustration till detaljplan och illustration av Humana Hus Berga 
Udd AB. 
 
Planutskottets protokoll den 17 mars 2015, § 15.  

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har tidigare reserverat mark för bostäder på del av fastigheten 
Berga 10:19, område söder om Bergauddsvägen, för Arvidsson Möller Humana 
Hus i Kalmar AB. 
 
Området ingår i den fördjupade översiktsplanen för Norrlidens Strand. 
Utvecklingen av Norrlidens Strand är en viktig del i kommunens övergripande 
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mål att utveckla kuststaden Kalmar. För reservationsområdet har ny detaljplan 
samt tillägg till denna tagits fram. Planerna har vunnit laga kraft. Bolaget har 
medverkat under hela planprocessen. Syftet har varit att skapa bostäder på 
tidigare obebyggd mark söder om Bergauddsvägen som en komplettering till 
befintlig villabebyggelse. En ny allmän gång- och cykelväg byggs genom 
planområdet. 
 
Planen ger möjlighet att bygga 14 nya enplans småhus i form av atriumhus. 
Bebyggelsen uppförs i två kvarter kring ett centralt naturmarksområde. 
Fastighetsbildning pågår. Tomtarealen beräknas bli ca 400 m2 per tomt. 
Bostäderna kommer att upplåtas med äganderätt. Första byggstart beräknas till 
sommaren 2015. 
 
För att fastställa försäljningspriset, d.v.s. marknadsvärdet för obebyggd småhus-
tomt vid kommunal gata, har värderingsföretag anlitats. Marknadsvärdet har då 
bedömts till 750 000 kronor per tomt. Då bolaget utför och bekostar åtgärder på 
kvartersmark såsom entrégator och vändplan, uppfyllning, översiktlig geo-
undersökning samt får ökade drift- och underhållskostnader per tomt har tomt-
priset justerats ned med 300 000 kronor. Ersättningen kommer att erläggas i 
samband med bolagets förvärv av fastigheterna. 
 
Markanvisningsavtal kommer att tecknas med bolaget. I avtalet kommer att 
regleras tid för byggstart, tekniska frågor, tomtfördelning, fastighetsbildning 
m.m. 
 
Planutskottet har föreslagit att kommunstyrelsen får sälja fjorton tomter för 
atriumhus på del av fastigheten Berga 10:19, område söder om Bergauddsvägen 
till Humana Hus Berga Udd AB (org nr 556972-5434) för 750 000 kronor per 
tomt, d.v.s. totalt 10 500 000 kronor exklusive anläggningsavgift för vatten och 
avlopp. 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunstyrelsen får sälja fjorton tomter för atriumhus på del av fastigheten 
Berga 10:19, område söder om Bergauddsvägen till Humana Hus Berga Udd AB 
(org nr 556972-5434) för 750 000 kronor per tomt, d.v.s. totalt 10 500 000 
kronor exklusive anläggningsavgift för vatten och avlopp. 
 
Kommunledningskontoret får i uppdrag att teckna markanvisningsavtal med 
Humana Hus Berga Udd AB (org nr 556972-5434). 

§ 134 

Köp av fastigheterna Hårstorp 1:13 och Biskopsjorden 
1:1 i Kalmar 
Dnr KS 2015/0249 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 25 mars 2015. 
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Utdrag ur planutskottets protokoll den 31 mars 2015, § 21. 

Bakgrund 
Överenskommelse har träffats med ägarna till fastigheterna Hårstorp 1:13 och 
Biskopsjorden 1:1 om markförvärv där kommunen förvärvar en lantbruksenhet i 
norra Kalmar. Den består av ca 17 ha åkermark, 1 ha betesmark, 7 ha skogsmark 
med tillhörande byggnader. Byggnaderna är ett äldre småhus samt en ekonomi-
byggnad och en maskinhall. Markförvärvet är strategiskt och kompletterar det 
kommunala markinnehavet. 
 
Marken som förvärvas är inte detaljplanelagd, dock berörs den av riksintresset 
för flygplats samt för kulturmiljö. I den nya översiktsplanen om framtida 
markanvändning ingår området i ett bevaringsvärt kulturlandskap. 
 
Markförsäljningen har förmedlats genom fastighetsmäklare. Kommunen har 
antagits som köpare till markområdet genom budgivning. Kommunen betalar 
4 750 000 kronor för marken. Fastigheternas sammanlagda taxeringsvärden 
uppgår till 2 898 000 kronor. Förvärvet kommer att genomföras som 
fastighetsreglering mellan Hårstorp 1:13 och Elverslösa 20:3 (ägare Kalmar 
kommun) samt mellan Biskopsjorden 1:1 och Kläckeberga 10:1 (ägare Kalmar 
kommun). 
 
Planutskottet har föreslagit att kommunstyrelsen får köpa fastigheterna Hårstorp 
1:13 och Biskopsjorden 1:1 i enlighet med de villkor som framgår av köpe-
kontrakt med ägarna till fastigheterna Hårstorp 1:13 och Biskopsjorden 1:1. 

Beslut 
Kommunstyrelsen får köpa fastigheterna Hårstorp 1:13 och Biskopsjorden 1:1 i 
enlighet med de villkor som framgår av köpekontrakt med ägarna till 
fastigheterna Hårstorp 1:13 och Biskopsjorden 1:1. 
 
Kommunens utgift på 4 750 000 kronor för köpet hanteras inom ramen för 
omdisponering inom befintlig budgetram för investeringar/markförvärv. 

§ 135 

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i 
barnen 
Dnr KS 2013/0228 

Handlingar 
Motion från Inger Hilmansson (FP). 
 
Yttrande och protokollsutdrag från den 20 mars 2013 från barn- och 
ungdomsnämnden. 
 
Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll den 27 maj 2013, § 102. 
 
Kommunledningskontorets skrivelse den 30 januari 2015. 
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Arbetsutskottets protokoll den 24 mars 2015, § 23. 

Bakgrund 
Inger Hilmansson (FP) har i en motion föreslagit att barn- och ungdoms-
förvaltningen får i uppdrag att utreda merkostnader och konsekvenser av en 
utökad barnomsorgsgaranti i förskolan och pröva om sådana investeringar i 
barnens framtid kan finansieras inom ramen för den sociala investerings-fonden. 
Vidare förslås att anställda inom förskolan uppmuntras till forskning för att 
ständigt uppdatera garantin så att den kvarstår som en träffsäker investering. 
 
Barn- och ungdomsnämnden har den 20 mars 2013 föreslagit att kommun-
fullmäktige avslår den del som avser att ge barn- och ungdomsförvaltningen i 
uppdrag att utreda kostnader och konsekvenser av en utökad barnomsorgs-
garanti. Vidare föreslogs att barn- och ungdomsförvaltningens yttrande kring 
användningen av den sociala investeringsfonden och att uppmuntra anställda till 
forskning ska utgöra svar på motionen.  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 27 maj 2013 att återremittera ärendet till 
kommunstyrelsen för att bereda yttrandet om social investeringsfond i samband 
med att stadgarna för denna fond bereds.  
 
Kommunfullmäktige uppdrog den 29 oktober 2012 till kommunstyrelsen och 
Kalmar Kommunbolag AB att bilda två stiftelser med inriktning att stödja 
forskning, utveckling och förebyggande socialt arbete. Förutsättningarna för 
bildandet av två stiftelser har utretts och utredningen har visat att stiftelser, med 
kommunen som samtidig stiftare och tillika förvaltare eller tillsättare av styrelse, 
på formella grunder inte kan bildas.  
 
Kommunfullmäktige beslutade i budget 2014 att återföra de 40 miljoner som 
avsattes som ingående kapital i stiftelserna. Ambitionen och inriktning inom 
områdena kvarstår, men formen blir istället årliga anslag i driftbudgeten till 
kommunstyrelsen på en miljon kronor vardera. De medel som avsatts (en miljon 
kronor per år) kan sökas av verksamheter inom Kalmar kommun. Pengarna är 
främst tänkta att användas till förebyggande arbete som gagnar samt främjar 
utveckling och användning av nya metoder och arbetssätt. Projekten ska leda till 
effekter som på sikt ger minskade kommunala kostnader.  
 
Därmed finns möjlighet för personal inom exempelvis förskolan att söka pengar 
till olika projekt inom området social hållbarhet. Om en ansökan utifrån 
intentionerna i motionen inkommer får kommunstyrelsens arbetsutskott pröva 
detta i sedvanlig ordning. För att uppmuntra de anställda att söka kommer 
motionen och svaret att skickas till barn- och ungdomsförvaltningen och 
Södermöre kommundelsförvaltning för kännedom. 
 
Arbetsutskottet förslagit att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen i den del som avser att ge barn- och 
ungdomsförvaltningen i uppdrag att utreda kostnad och konsekvenser av en 
utökad barnomsorgsgaranti. 
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Kommunfullmäktige beslutar att barn- och ungdomsnämndens yttrande om 
forskning ska utgöra svar på den del av motionen som rör uppmuntran till 
forskning.   
 
Kommunfullmäktige besvarar den del av motionen som rör investeringar i 
barnens framtid inom ramen för kommunens sociala investeringsfond, att det är 
avsatt en miljon kronor årligen till projekt inom området social hållbarhet.  

Överläggning 
Under överläggningen redovisas följande förslag: 
 
1. Inger Hilmansson (FP) föreslår att kommunstyrelsen ska tillstyrka 

motionen. 
 

2. Lasse Johansson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska tillstyrka 
arbetsutskottets förslag. 

 
Sedan överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill 
tillstyrka motionen eller arbetsutskottets förslag. Han finner att kommun-
styrelsen tillstyrker arbetsutskottets förslag.  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen i den del som avser att ge barn- och 
ungdomsförvaltningen i uppdrag att utreda kostnad och konsekvenser av en 
utökad barnomsorgsgaranti. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att barn- och ungdomsnämndens yttrande om 
forskning ska utgöra svar på den del av motionen som rör uppmuntran till 
forskning.   
 
Kommunfullmäktige besvarar den del av motionen som rör investeringar i 
barnens framtid inom ramen för kommunens sociala investeringsfond, att det är 
avsatt en miljon kronor årligen till projekt inom området social hållbarhet.  

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

§ 136 

Motion från Patricia Vildanfors (MP) om Tolerans-
projektet - en pedagogisk metod 
Dnr KS 2014/0915 

Handlingar 
Motion från Patricia Vildanfors (MP) 
 
Barn- och ungdomsförvaltningens skrivelse den 26 februari 2015. 
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Utdrag ur barn- och ungdomsnämndens protokoll den 18 mars 2015, § 18. 
 
Utdrag ur Södermöre kommundelsnämnds protokoll den 25 mars 2015, § 47. 

Bakgrund 
Patricia Vildanfors (MP) föreslår i motion ”Toleransprojektet i Kalmar 
kommun” att kommunen ska få i uppdrag att genomföra en implementering av 
ett Toleransprojekt enligt Kungälvsmodellen i Kalmar kommun. 
 
Barn- och ungdomsförvaltningen har upprättat ett förslag till svar på motionen. 
I förslaget anges bland annat följande skäl för att avslå motionen: 
- Elever och lärare deltar läsåret 2014-15 i en kostnadsfri utbildning som 

Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) arrangerar. 
- Regeringen aviserar i sin budgetproposition ökade insatser mot rasism 

(beslut 2015-01-27 om utbildningsinsats mot rasism). 
- Läroplanens (Lgr 11) övergripande skrivningar om Skolans värdegrund och 

uppdrag, Grundläggande värden och Förståelse och medmänsklighet samt 
mer detaljerade texter om utbildningens/undervisningens innehåll. 

- Förslag till arbetssätt som alternativ till Toleransprojektet. 
- Stödmaterial finns att tillgå på Skolverkets hemsida. 
- Utlåtande från skolkuratorer i barn- och ungdomsförvaltningen. 
- Svar utifrån frågor till kommuner som deltar/deltagit i Toleransprojektet. 
- Frågor och svar - socialförvaltningen. 
 
Barn- och ungdomsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd har föreslagit 
att kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till de insatser som görs 
inom området.  

Överläggning 
Under överläggningen redovisas följande förslag: 
 
1. Patricia Vildanfors (MP) föreslår i första hand att ärendet återremitteras till 

barn- och ungdomsnämnden. I andra hand, om kommunstyrelsen beslutar 
att avgöra ärendet idag, föreslår Patricia Vildanfors att kommunstyrelsen ska 
tillstyrka motionen. 
 

2. Christopher Dywik (KD), med instämmande av Lasse Johansson (S), 
föreslår att kommunstyrelsen ska tillstyrka barn- och ungdomsnämndens 
samt Södermöre kommundelsnämnds förslag att avslå motionen.  

 
Sedan överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill 
avgöra ärendet idag eller återremittera det. Han finner att kommunstyrelsen vill 
avgöra ärendet idag. 
 
Härefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill tillstyrka eller avstyrka 
motionen. Han finner att kommunstyrelsen avstyrker motionen.  
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Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande omröstnings-
proposition: ”Den som vill avstyrka motionen röstar ja, den som vill tillstyrka 
den röstar nej”. Vid omröstningen avges 14 ja-röster och 1 nej-röst enligt 
följande: 
 
Ja-röst: Johan Persson (S), Christina Fosnes (M), Bertil Dahl (V), Dzenita Abaza 
(S), Mattias Adolfson (S), Marianne Dahlberg (S), Roger Holmberg (S), Elisabeth 
Gustavsson (S), Lasse Johansson (S), Anders Andersson (C), Per Dahl (M), 
Inger Hilmansson (FP), Christopher Dywik (KD) samt Thoralf Alfsson (SD).  
 
Nej-röst: Patricia Vildanfors (MP). 
 
Det innebär att kommunstyrelsen avstyrker motionen. 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att för tillfället görs 
insatser inom området, däribland arbetsområdet med arbetsnamnet ”Tolerans 
(Mänskliga rättigheter/ Barnkonventionen/ Medier - Kommunikation)”, utan 
merkostnader. 

Reservation 
Patricia Vildanfors (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag 
att i första hand återremittera ärendet samt i andra hand att tillstyrka motionen. 

§ 137 

Yttrande över Lantmäteriets och Riksantikvarieämbetets 
rapport Kvalitetssäkring av den territoriella församlings-
indelningen samt förslag till de enskilda distriktens 
namn 
Dnr KS 2015/0169 

Handlingar 
Stadsingenjörens skrivelse den 16 mars 2015. 
 
Rapport den 23 februari 2015.  

Bakgrund 
Den 29 maj 2013 antog riksdagen proposition 2012/13:120 Folkbokföringen i 
framtiden. Beslutet innebär bland annat att folkbokföringen från den 1 januari 
2016 inte längre ska ske i en församling inom Svenska kyrkan utan i stället i en 
kommun. Samtidigt ska det för varje folkbokförd person föras in en uppgift om 
distriktstillhörighet i folkbokföringsregistret. Dessa distrikt ska motsvara 
församlingsindelningen som den såg ut den 31 december 1999. 
 
Stadsingenjören tar tagit fram ett förslag på yttrande över remissen enligt 
följande: 
I flertalet fall föreslås församlingsnamnen oförändrade som distriktsnamn. Som 
exempel på detta kan nämnas området Voxtorps församling som i folkbok-
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föringssammanhang får distriktsnamnet Voxtorp. Denna förändring ligger helt i 
linje med riksdagens beslut och kan accepteras. Kalmar domkyrkoförsamling 
föreslås få namnet Kalmar domkyrkodistrikt i folkbokföringssammanhang. 
Sambandet med domkyrkoförsamlingen framgår tydligt och förslaget kan 
accepteras. Området som idag utgörs av Heliga Korsets församling, respektive 
Två systrars församling föreslås nu få distriktsnamnen Oxhagen respektive 
Norrliden i folkbokföringssammanhang. Varför just dessa områden föreslås få 
helt nya namn framgår inte av utredningen. Således föreslås Sankt Johannes 
församling i folkbokföringssammanhang få distriktsnamnet Kalmar Sankt 
Johannes och folkbokföringsdistriktet som motsvarar Sankta Birgittas 
församling få namnet Kalmar Sankta Birgitta. Församlingsnamnen beslutades 
samtidigt så rent historiskt finns det ingen anledning att behandla namnen olika.  
 
I annat sammanhang har kommunstyrelsen beslutat om områdesindelning för 
statistiska ändamål. I det sammanhanget utgör Norrliden respektive Oxhagen 
mindre områden inom sina församlingar. Enligt förslaget skulle distriktet 
Norrliden komma att omfatta, förutom Norrliden, Bergavik, Björkudden och 
Björkenäs. Oxhagens distrikt skulle, förutom Oxhagen, omfatta bl.a. Getingen, 
Hagby industriområde och Flygstaden. 

Den finns stor risk för att namnsättningen mot denna bakgrund kommer att 
upplevas som förvirrande. Det är därför bättre att utnyttja församlingsnamnen i 
och med att de inte hänförs till ett delområde inom respektive distrikt. Distriktet 
som motsvaras av Två systrars församling bör ges namnet Kalmar Två systrar 
och distriktet som motsvarar Heliga Korsets församling bör ges namnet Kalmar 
Heliga Korset.  
 

Genom detta undviks geografisk förvirring samtidigt som samtliga distriktsnamn 
med liknande uppbyggnad och bakgrund behandlas på liknande sätt. 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar samhällsbyggnadskontorets yttrande som sitt och 
överlämnar det till Finansdepartementet som Kalmar kommuns yttrande över 
Lantmäteriets och Riksantikvarieämbetets rapport Kvalitetssäkring av den 
territoriella församlingsindelningen från den 31 december 1999 samt förslag till 
de enskilda distriktens namn. 

§ 138 

Yttrande över promemorian En mer flexibel ämnes-
lärarutbildning 
Dnr KS 2015/0083 

Handlingar 
Promemorian En mer flexibel ämneslärarutbildning. 
 
Yttrande från barn- och ungdomsförvaltningen den 11 mars 2015. 
 
Utdrag ur barn- och ungdomsnämndens protokoll den 18 mars 2015, § 20. 
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Bakgrund 
Barn- och ungdomsnämnden har tagit fram ett förslag till yttrande över 
Utbildningsdepartementets promemoria En mer flexibel ämneslärarutbildning 
(U2015/500/UH). 
 
Av yttrandet framgår sammanfattningsvis att Kalmar kommun ställer sig positiva 
till att verka för ökad attraktivitet för ämneslärarutbildningen med inriktning mot 
arbete i grundskolans årskurs 7-9. Frågan om ökad flexibilitet i ämnes-
kombinationerna behöver dock utredas ytterligare, alternativt förtydligas då 
huvudmännens behov av anställningsbara lärare behöver väga tyngre än 
studenternas möjligheter till flexibla val beträffande möjliga ämnes-
kombinationer. Vidare bör inte möjligheten att hela utbildningen med inriktning 
mot grundskolans årskurs 7-9 kan ge behörighet till arbete inom gymnasieskolan 
bli verklighet då den riskerar att bli kontraproduktiv. 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar barn- och ungdomsnämndens yttrande som sitt och 
överlämnar det till Utbildningsdepartementet som Kalmar kommuns yttrande 
över promemorian En mer flexibel ämneslärarutbildning. 

§ 139 

Yttrande över förslag till förvaltningsplan, miljökvalitets-
normer och åtgärdsplan för Södra Östersjöns 
vattendistrikt 
Dnr KS 2015/0319 

Handlingar 
Samrådshandlingar. 
 
Samhällsbyggnadskontorets yttrande den 25 mars 2015. 
 
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 25 mars 2015, § 61. 

Bakgrund 
Kalmar kommun har fått Vattenmyndighetens förslag till förvaltningsplan, 
miljökvalitetsnormer och åtgärdsplan för Södra Östersjöns vattendistrikt för 
yttrande. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig över förslaget och föreslår att 
kommunstyrelsen antar yttrandet som kommunens svar på samrådet. 

Överläggning 
Under överläggningen föreslår Johan Persson (S) att kommunstyrelsen delegerar 
till kommunstyrelsens arbetsutskott att avge Kalmar kommuns yttrande över 
förslaget. Sedan överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen i enlighet 
med Johan Perssons förslag.  
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Beslut 
Kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsens arbetsutskott att avge Kalmar 
kommuns yttrande över förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och 
åtgärdsplan för Södra Östersjöns vattendistrikt. 

§ 140 

Yttrande över förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön 
- God havsmiljö 2020 
Dnr KS 2015/0148 

Handlingar 
Förslag till åtgärdsprogram. 
 
Samhällsbyggnadskontorets yttrande den 25 mars 2015. 
 
Utdrag ur samhällsbyggnadskontorets protokoll den 25 mars 2015, § 62. 

Bakgrund 
Kalmar kommun har fått förslaget till Sveriges första åtgärdsprogram för 
havsmiljön för yttrande. 
 
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande över förslaget 
och föreslår att kommunstyrelsen antar yttrandet som kommunens svar på 
remissen.  

Beslut 
Kommunstyrelsen antar samhällsbyggnadsnämndens yttrande som sitt och 
överlämnar det till Havs- och vattenmyndigheten som Kalmar kommuns 
yttrande över remissen God havsmiljö 2020. 

§ 141 

Permutation av stiftelsen Wollinska pensionsfonden 
Dnr KS 2014/0921 

Handlingar 
Ansökan om permutation. 
 
Årsredovisning 2013. 
 
Testamente. 
 
Kommunledningskontorets skrivelse den 31 mars 2015. 

Bakgrund 
I tidigare beslut av kommunstyrelsen beslutades att ansöka hos Kammarkollegiet 
att upphäva den föreskrift som angav att bara 500 kronor får användas för 
utdelningar till ändamålet. I denna kompletterande ansökan vill vi också ansöka 
om att få dela ut stiftelsens kapital. 
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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 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. Vi skulle därför vilja knyta understödet till prisbasbeloppet för att 
på ett bättre sätt kunna uppfylla stiftarens ändamål att understödet ska vara av 
det större slaget. 
 
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 samt om stiftelsens kapital får delas ut. År 2013 ligger 
prisbasbeloppet på 44 500 kronor. 15 093 kronor motsvarar 34 procent av 
prisbasbeloppet. Framtida utdelningar bör således baseras på denna procentsats. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ansöka om att Kammarkollegiet upphäver den 
föreskrift för stiftelsen Wollinska pensionsfonden som anger att bara 500 kronor 
får användas för utdelningar till ändamålet och istället knyter utdelningarnas 
storlek till prisbasbeloppet samt att även kapitalet får delas ut. 

§ 142 

Redovisning av motioner och medborgarförslag som 
ännu inte besvarats 
Dnr KS 2015/0323 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 1 april 2015. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen ska enligt fullmäktiges arbetsordning en gång varje år redo-
visa de motioner och medborgarförslag som inte har beretts färdigt. 
 
Enligt kommunallagen bör motioner och medborgarförslag beredas så att 
fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes. Motionen 
från Anna Thore (MP) om försök med nolltaxa i lokal busstrafik på lördagar är 
äldre än ett år. Den har dock behandlats i kommunfullmäktige i juni 2014 där 
den återremitterades. Nu beräknas motionen vara färdig för beslut i fullmäktige 
under våren 2015. 
 
När det gäller medborgarförslag finns det inte något som är äldre än ett år.  
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Upplysningsvis lämnades under 2014 12 motioner och 23 medborgarförslag. Det 
kan jämföras med 34 motioner och 40 medborgarförslag under 2013. 
 
Redovisningen avser motioner och medborgarförslag inkomna före 31 december 
2014.  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige lägger redovisningen av motioner och medborgarförslag 
som inte ännu besvarats till handlingarna. 

§ 143 
Godkännande av KIFAB i Kalmar AB:s förvärv av 
fastigheterna Muttern 13 och 15 genom förvärv av aktier 
Dnr KS 2015/0341 

Handlingar 
Skrivelse från KIFAB i Kalmar AB:s VD den 2 april 2015. 

Bakgrund 
KIFAB i Kalmar AB äger idag fastigheten Muttern 12 på Berga industriområde. 
Fastigheten är fullt uthyrd till Trelleborg Sealing Solution men saknar 
expansionsmöjligheter. KIFAB i Kalmar AB har sedan en tid fört diskussioner 
med ägarna till angränsande fastigheter om möjligheten att förvärva fastighet 
eller del av fastighet för att säkerställa expansionsmöjligheter för Trelleborg 
Sealing Solution. 
 
Diskussionerna har resulterat i en preliminär överenskommelse om förvärv av 
fastigheterna Muttern 13 och 15 genom köp av samtliga aktier i ett nybildat 
bolag som inte tidigare har bedrivit verksamhet. Enligt KIFAB i Kalmar AB:s 
bolagsordning måste kommunfullmäktige godkänna förvärvet eftersom det 
genomförs genom förvärv av aktier, även om köpesumman understiger 300 
prisbasbelopp, som utgör gräns för beslut av KIFAB i Kalmar AB:s styrelse.  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige godkänner att KIFAB i Kalmar AB förvärvar fastigheterna 
Muttern 13 och 15 genom förvärv av samtliga aktier i det av säljaren upprättade 
bolaget.  
 
Kommunfullmäktige godkänner därefter att bolaget fusioneras med moder-
bolaget KIFAB i Kalmar AB.  
 

Delegationsbeslut 
  

- Fullmakt för advokaten Johan Granehult, Mannheimer Swartling Advokatbyrå 
AB 
Dnr KS 2015/0005 
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- Tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor februari 2015 
Dnr KS 2015/0006 
 

- Fullmakt för ekonomichefen Urban Sparre 
Dnr KS 2015/0005 
 

- Beslut att Kalmar kommun avstår från att lämna yttrande över remissen om 
energi- och klimatstrategi i Västerviks kommun. 
Dnr KS 2015/0228 
 

- Beslut om revidering av taxan för sotning och brandskyddskontroll 
Dnr KS 2015/0275 
 

- Grannmedgivande för fastigheten Rinkaby 15:8 
Dnr KS 2015/0189 
 

- Godkännande av tomtköpare Ljungby 4:63 
Dnr KS 2015/0190 
 

- Försäljning av fastigheten Ljungby 4:63 
Dnr KS 2015/0190 
 

- Beslut om kommunalt bidrag till förstudie om fiberutbyggnad 
Dnr KS 2015/0128 
 

- Ansökan om bygglov på fastigheten Vitsippan 24 - Stensviksvägen 24 A 
Dnr KS 2015/0140 
 

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheter Filen 5 - Tjuvbackevägen 3 
Dnr KS 2015/0172 
 

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Polstjärnan 10 - Solvägen 25 
Dnr KS 2014/0765 
 

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Västanvind 2 - 
Rönnerdahlsvägen 7 
Dnr KS 2014/0788 
 

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Kornetten 7 - Hägerstigen 
12 
Dnr KS 2014/0794 
 

- Yttrande över ansökan om bygglov fastigheten Drivbänken 5 - Borgavägen 33 
Dnr KS 2014/0795 
 

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Festen 2 - Mångfaldsvägen 7 
Dnr KS 2014/0816 
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- Yttrande över ansökan om bygglov fastigheten Gösbäck 3:164 - Urmakarvägen 

6 
Dnr KS 2014/0909 
 

- Yttrande över ansökan om bygglov fastigheten Västerslät 8:14 - Nils 
Holgerssons väg 
Dnr KS 2014/0920 
 

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten tältet 13 - Skotte Lindes gata 
4 
Dnr KS 2014/0982 
 

 - Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Julkorven 6 - 
Källarmästarvägen 2 
Dnr KS 2014/1018 
 

- Yttrande över ansökan om bygglov på Söregärde 3:35 
Dnr KS 2014/1131 
 

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Västerslät 9:1 
Dnr KS 2015/0071 

 
- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Knapegården 1:14 - 

Terminalvägen 6 
Dnr KS 2015/0141 
 

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Berga 10:19 - 
Granvägen 11 
Dnr KS 2015/0143 

 
- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Norrliden 2:13 – 

Koltrastvägen 
Dnr KS 2015/0196 
 

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Midgård 5 - 
Tjäderstigen 3 
Dnr KS 2015/0197 
 

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Kläckeberga 10:2 
Kalmar Golfklubb 
Dnr KS 2015/0208 
 

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Åby 6:21 - Ciddens väg 
3 
Dnr KS 2015/0210 
 

- Yttrande över samråd - detaljplan för Hagby 16:5 
Dnr KS 2015/0250 
 

- Genomförande detaljplan Lindeberga 1:57 m fl, Majavallen 
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Dnr KS 2015/0989 
 

- Försäljning av del av Krafslösa 4:19 (kv. Picknicken) 
Dnr KS 2014/0782 
 

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Ljungby 4:37 - Byvägen 
31 
Dnr KS 2015/0195 
 

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Bo 3:5 - Boholmsvägen 
14 
Dnr KS 2015/0207 
 

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Getingen 4 - 
Rådmansgatan 12 
Dnr KS 2015/0226 
 

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Ängen 1 - Ålgatan 21 
Dnr KS 2015/0227 

 

Anmälningsärenden 
 
  - Arbetsutskottets protokoll den 10 mars, 24 mars och 31 mars 2015 

 
  - Personaldelegationens protokoll den 11 februari och 11 mars 2015 

 
  - Planutskottets protokoll den 17 mars 2015 

 
  - Skrivelse om regional samverkan kring Samhällsorientering på 

modersmål  
Dnr KS 2014/854 
 

  - Kultur- och fritidsnämndens intern kontrollplan 2014 
Dnr KS 2015/0176 
 

  - Redovisning av Kalmar läns pensionskapitalförsäkrings AB:s 
portföljrapport februari 2015 
Dnr KS 2015/0002 
 

  - Granskning av arvode till förtroendevalda 
Dnr KS 2015/0245 
 

  - Granskning av omsorgsnämndens hantering av sin ekonomiska situation 
samt kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
Dnr KS 2015/0244 
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