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§ 144 

Information från Kalmar läns pensionskapital-
förvaltning AB 
Överläggning 
Henrik Andersson, VD för Kalmar läns pensionskapitalförvaltning AB, 
informerar om deras verksamhet och resultat för 2014. 

Beslut 
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
 

§ 145 

Kommunledningskontorets strateger – uppgifter och 
roller 
Överläggning 
Enhetscheferna Ann-Mari Nilsson, Anne Elgmark och Henrik Nilsson, 
kommunledningskontoret, informerar om uppgifter och roller för 
kommunledningskontorets strateger.  

Beslut 
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
 

§ 146 

Genomgång av beslutsärenden 
Överläggning 
Samtliga beslutärenden gås igenom och kommunstyrelsens ledamöter har 
möjlighet att ställa frågor till ansvariga tjänstemän. 

Beslut 
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av informationerna.  
 

§ 147 

Detaljplan för fastigheten Tallbocken 1 i Kalmar 
Dnr KS 2014/0411 

Handlingar 
Samrådsredogörelse den 26 november 2014.  
 
Granskningsutlåtande den 23 april 2015. 
 
Planbeskrivning den 23 april 2015. 
 
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 23 april 2015, § 71. 
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Bakgrund 
En detaljplan har tagits fram för fastigheten Tallbocken 1. Syftet med 
detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av flerbostadshus. Kommunen 
ser en brist på mindre hyresrätter, vilket ska prioriteras på platsen. En 
markanvisningstävling kommer att följa under planarbetets gång. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har godkänt utlåtandet som kommunens och 
föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till detaljplan senast reviderad den 
23 april 2015.  

Överläggning 
Under överläggningen redovisas följande förslag: 
 
1. Thoralf Alfsson (SD) föreslår i första hand att ärendet återremitteras till 

samhällsbyggnadsnämnden. I andra hand, om kommunstyrelsen beslutar att 
avgöra ärendet idag, föreslår Thoralf Alfsson att kommunstyrelsen avstyrker 
samhällsbyggnadsnämndens förslag.  
 

2. Mattias Adolfson (S) föreslår – med instämmande av Jonas Lövgren (M), 
Inger Hilmansson (FP) och Christina Fosnes (M) – att kommunstyrelsen 
tillstyrker samhällsbyggnadsnämndens förslag. 

 
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 
samhällsbyggnadsnämndens förslag. Han finner att kommunstyrelsen tillstyrker 
samhällsbyggnadsnämndens förslag.  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige antar samhällsbyggnadsnämndens förslag till detaljplan 
för fastigheten Tallbocken 1 i Kalmar.  

Reservation 
Thoralf Alfsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.  

Protokollsanteckning 
Inger Hilmansson (FP) redovisar en protokollsanteckning enligt följande: 
 
”Kalmar behöver bostäder och Kalmarborna behöver bra bostäder. Buller är 
ett oönskat ljud som påverkar vår hälsa och livskvalitet och gällande riktvärden 
bör inte överskridas. Det är viktigt för förtroendet i planprocessen att alla 
relevanta uppgifter redovisas i samråd. Oavsett om det är nockhöjd eller antal 
våningar ska höjningar inte i göras i efterhand. Eftersom det inte finns någon 
av kommunfullmäktige antagen parkeringsnorm, vet vi inte heller vad som 
gäller för parkering, mer än löftet på sammanträdet att alla parkeringar ska 
rymmas på tomtmarken.  
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Gatuparkeringar i området är redan upptagna. Vid närbelägna förskolan 
Getingen finns en P-plats där tillräckligt utrymme behövs när barnen på ett 
säkert sätt ska ut ur bilarnas barnstolar och även för uppställning av t.ex. 
cykelkärror under dagen. Här bör P-plats, av säkerhet, reserveras för hämtning 
och lämning av barn under verksamhetstid.” 
 

§ 148 

Ändring av exploateringsavtal för Ölandshamnen 
(fastigheterna Eldaren 1, 6 och del av Kvarnholmen 
2:6) 
Dnr KS 2013/0518 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse reviderad den 30 april 2015. 
 
Överenskommelse om ändring av Exploateringsavtal för Ölandshamnen.  
 
Förslag till överenskommelse om gemensamhetsanläggning inklusive karta. 
 
Planutskottets protokoll den 28 april 2015, § 26. 

Bakgrund 
Enligt tidigare tecknat exploateringsavtal för kvarteret Eldaren ska kommunen 
och fastighetsägaren till Eldaren 1 (AEVS) gemensamt ansöka om bildande av 
gemensamhetsanläggning. Överenskommelsen syftade till att bilda 
gemensamhetsanläggning för underjordiskt parkeringsgarage för att klara det 
generade behovet av parkeringsplatser inom kvarteret. Enligt det upprättade 
förslaget till ”Avtal och överenskommelse om gemensamhetsanläggning” som 
utgjorde en bilaga till exploateringsavtalet skulle de deltagande fastigheterna 
Eldaren 1, 6 och Kvarnholmen 2:6 utgöra en samfällighet som skulle utföra 
anläggningen och ansvara för dess drift. 
 
Under Linnéuniversitetets projekteringsarbete har en rad olika tekniska 
förhållanden påverkat de tillgängliga ytornas storlek så att det sammantaget är 
omöjligt att genomföra ett underjordiskt parkeringsgarage enligt tidigare 
överenskommelse. För att lösa parkeringsbehovet som genereras ska därför 
cirka 200 parkeringsplatser byggas i det underjordiska garaget och de 
resterande 150 parkeringsplatserna lösas genom att avtal om parkeringsköp 
träffas med kommunen. I och med att en del av parkeringarna tillgodoses 
genom parkeringsköp i kommunens allmänna parkeringssystem är det därför 
inte längre aktuellt att kommunen ska ha andelar i gemensamhetsanläggningen.  
 
Planutskottet har föreslagit att kommunfullmäktige godkänner 
överenskommelsen om ändring av exploateringsavtal för Ölandshamnen.  

Överläggning 
Mattias Andersson och Johanna Kindqvist, kommunledningskontoret, redogör 
för ärendet.  
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Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige godkänner Överenskommelse om ändring av 
exploateringsavtal för Ölandshamnen (Eldaren 1, 6 och del av Kvarnholmen 
2:6) enligt upprättat förslag.  
 

§ 149 

Markanvisningsavtal och försäljning av fastigheterna 
Eldaren 6 m.fl., Ölandshamnen 
Dnr KS 2015/0102 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 20 mars 2015. 
 
Förslag till markanvisningsavtal för Eldaren 6 m.fl. 
 
Karta. 
 
Linnéuniversitetets etapplan.  
 
Planutskottets protokoll den 28 april 2015, § 27.  

Bakgrund 
Som ett steg i genomförandet av ett samlat universitet i Ölandshamnen går 
Linnéuniversitetet under maj 2015 ut med förfrågningsunderlag för 
upphandling av hyresvärd för en östra etapp. I genomförandet ska den 
upphandlade hyresvärden förvärva mark av kommunen för att uppföra 
byggnaden på. För att förutsättningarna för det framtida markköpet ska vara 
tydliga kommer markanvisningsavtalet att utgöra en del av Linnéuniversitetets 
förfrågningsunderlag.  
 
Förslaget till markanvisningsavtal ska träffas mellan kommunen och 
Linnéuniversitetet, men med en rätt för Linnéuniversitetet att överlåta sina 
åtaganden enligt avtalet på den upphandlade hyresvärden. 
 
Enligt avtalet avser kommunen att sälja marken till Linnéuniversitetet för ett 
markpris om 2 650 kronor/kvm BTA exklusive anläggningsavgift för vatten 
och avlopp. Antalet kvadratmeter kommer att framgå av bygglovet som 
universitetet beviljas.  
 
Total yta inom första och andra etappen är cirka 33 500 kvm vilket ger en total 
köpeskilling om cirka 89 miljoner kronor. 
 
Tillämpliga delar av markanvisningsavtalet ska överföras till köpekontraktet då 
detta upprättas.  
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Planutskottet har föreslagit att kommunfullmäktige godkänner markanvisnings-
avtal samt försäljning av fastigheterna Eldaren 6 m.fl. 

Överläggning 
Mattias Andersson och Johanna Kindqvist, kommunledningskontoret, redogör 
för ärendet. 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till markanvisningsavtal för 
fastigheterna Eldaren 6 m.fl. mellan Kalmar kommun och Linnéuniversitetet 
(org.nr. 202100-6271). 
 
Kommunstyrelsen får sälja fastigheterna Eldaren 6 m.fl. till Linnéuniversitetet 
(org.nr. 202100-6271), eller till den vinnande anbudsgivaren som 
Linnéuniversitetet sätter i sitt ställe vid upphandling av hyresvärd, för 2 650 
kronor/kvm BTA.  

§ 150 

Markreservation för del av fastigheten Stensö 2:3 
Dnr KS 2015/0153 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 14 april 2015. 
 
Karta och ritningar. 
 
Planutskottets protokoll den 28 april 2015, § 29. 

Bakgrund 
Myresjöhus AB ansöker om markreservation på del av fastigheten Stensö 2:3, 
mellan Stensövägen, Bisterfeldsvägen och Stensö Brygga, totalt ca 7 500 kvm. 
Femton grupphus och åtta friliggande Myresjöhus planeras att uppföras enligt 
förslaget. Husens form och tanke är hämtat från s.k. ”Per Albins hus”. Dessa 
hus har ett minimalistiskt funktionellt utseende med praktiska former och ytor. 
Myresjöhus ingår i BWG Homes, som är nordens största tillverkare av småhus.  
 
Reservationen ska gälla sex månader efter att beslut fattats, därefter ska 
markreservationen ersättas av ett markanvisningsavtal mellan kommunen och 
byggherren. 
 
Planutskottet har föreslagit att kommunstyrelsen reserverar del av fastigheten 
Stensö 2:3 för Myresjöhus AB. 

Beslut 
Kommunstyrelsen reserverar, enligt kommunledningskontorets förslag, del av  
fastigheten Stensö 2:3 för Myresjöhus AB (org.nr 556031-7702).  
 
Reservationen ska gälla till och med sex månader från beslutsdatum.  
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§ 151 

Indexreglering av inkomsttaket för maxtaxa och slopad 
reducering av 15-timmarsplats i förskola 
Dnr KS 2015/0411 

Handlingar 
Barn- och ungdomsförvaltningens skrivelse den 7 april 2015. 
 
Utdrag ur barn- och ungdomsnämndens protokoll den 22 april 2015, § 31. 
 
Utdrag ur Södermöre kommundelsnämnds protokoll den 22 april 2015, § 63.  
 
Förslag till Maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg med 
tillämpningsföreskrifter.  

Bakgrund 
Maxtaxan infördes 2002 och tillämpas numera av alla kommuner. Taxan 
bygger på olika procent av hushållets bruttoinkomst och med ett tak för hur 
hög avgiften kan bli. Detta inkomsttak (42 000 kronor/månad) har varit 
oförändrat sedan 2004. 
 
Regeringen har beslutat att inkomsttaket i maxtaxan ska indexregleras från och 
med den 1 juli 2015. Beloppet fastställs av Skolverket och inkomsttaket 
kommer därefter att förändras årligen och meddelas kommunerna i oktober 
året innan. Skolverket har fastställt inkomsttaket till 42 890 kronor/månad för 
perioden 1 juli till 31 december 2015. För de med lägre inkomster blir det 
ingen skillnad mot idag.  
 
Från höstterminen det år barnet fyller tre år har alla barn rätt till avgiftsfri 
allmän förskola, 15 timmar i veckan. För barn som är yngre, d.v.s. ett- och två-
åringar tillämpas en reducerad avgift för de barn som har en 15-timmarsplats. 
Då förskola och skola står inför stora besparingar kommande år och för att, i 
den mån det är möjligt, undvika att minska personal i förskolan måste alla 
kostnader ifrågasättas. Dit hör reduceringen av förskoleavgiften som är under 
maxtaxans nivå, en reducering som kostar ca 600 000-700 000 kronor per år.  
 
Barn- och ungdomsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till indexreglering av inkomst-
taket samt att reduceringen av avgift för förskole barn med vistelsetid under 15 
timmar i veckan upphör. 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige antar förslag till indexreglering av inkomsttaket i Maxtaxa 
för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg att gälla från och med 1 juli 
2015. 
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Kommunfullmäktige beslutar att reduceringen av avgift för förskolebarn med 
vistelsetid under 15 timmar i veckan upphör från och med 1 januari 2016. 

Protokollsanteckning 
Bertil Dahl (V) och Liselotte Ross (V) redovisar en protokollsanteckning enligt 
följande: 
 
”Utredning efter utredning har visat hur klyftorna i Sverige ökar allt mer. Det 
handlar om klyftan mellan stad och land, de som har arbete och de som saknar, 
mellan fattig och rik.  
 
Av Kalmar kommuns senaste välfärdsbokslut 2015 framgår att inkomsterna för 
ensamstående föräldrar släpar efter. ’År 1991 hade hushåll med ensamstående 
föräldrar med barn 79 procent av medianinkomsten i Sverige. År 2008 hade 
andelen sjunkit till 71,5. Hushåll med ensamstående föräldrar hade den sämsta 
ekonomiska utvecklingen av alla barnfamiljer under 1990-talet. Barn i sådana 
hushåll hade högre risk för psykisk sjukdom, självmord eller självmordsförsök, 
skador och missbruk.’  
 
Det är vår uppgift som politiker att se till att samhället håller ihop och att 
klyftorna minimeras. Att i det läget, och med Kalmar kommuns välfärds-
bokslut som underlag, besluta att slopa reduceringen av avgiften för  
15-timmarsbarnen på förskola och därmed höja avgiften med 50 % för 
ensamstående med ett barn är att gå i fel riktning. Vi menar också att detta är 
ett beslut som i allra högsta grad berör utsatta barn och att barnchecklistan 
därmed borde ha använts som ett underlag inför beslutet.” 

§ 152 

Redovisning av uppdrag om mer tid i förskolan för  
15-timmarsbarnen 
Dnr KS 2015/0413 

Handlingar 
Barn- och ungdomsförvaltningens skrivelse den 24 februari 2015. 
 
Utdrag ur barn- och ungdomsnämndens protokoll den 22 april 2015, § 30. 
 
Utdrag ur Södermöre kommundelsnämnds protokoll den 22 april 2015, § 64.  

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade i september 2013 att ge barn- och ungdoms-
nämnden i uppdrag att, i samråd med Södermöre kommundelsnämnd, utreda, 
kostnadsberäkna och ge förslag till utökad vistelsetid för 15-timmarsbarn i 
förskolan. Bakgrunden är en motion från Folkpartiet Liberalerna där syftet var 
att ge ökade möjligheter för barn att utvecklas i förskolans pedagogiska 
verksamhet genom ökad vistelsetid. 
 
En utredning har gjorts kring vad utökad vistelsetid för 15-timmarsbarn i 
förskolan får för pedagogiska, organisatoriska och ekonomiska konsekvenser. 
Ökad vistelsetid i förskolan skulle ha positiva effekter, i synnerhet för barn 
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som behöver mer stöd i sin språkutveckling. Samtidigt ökar intensiteten i 
förskolan vilket inte är odelat positivt. Eftersom det rör sig om relativt många 
barn blir kostnaden dock mycket hög. Detta ska då vägas mot andra insatser, 
t.ex. mindre barngrupper, som är viktiga för förskolan.  
 
Barn- och ungdomsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar, mot bakgrund av de höga kostnaderna, att det i 
nuläget inte finns utrymme att införa ökad vistelsetid för 15-timmarsbarn i 
förskolan.  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att mot bakgrund av de höga kostnaderna finns i 
nuläget inte utrymme att införa ökad vistelsetid för 15-timmarsbarn i förskolan. 

Protokollsanteckning 
Inger Hilmansson (FP) redovisar en protokollsanteckning enligt följande: 
 
”Med den svåra ekonomiska situation som Kalmar kommun befinner sig i efter 
20 års rödgrönt styre, ser vi inte möjlighet att gå vidare med detta förslag idag. 
Men vi anser att när det ekonomiska läget ser bättre ut bör en ökad vistelsetid 
för 15-timmarsbarn vara en prioriterad åtgärd för barn som har särskilt behov 
av stöd för sin språkutveckling och sociala utveckling.” 
 

§ 153 

Omfördelning av ramar mellan barn- och ungdoms-
nämnden och kultur- och fritidsnämnden från och med 
2015 
Dnr KS 2015/0412 

Handlingar 
Barn- och ungdomsförvaltningens skrivelse den 11 februari 2015. 
 
Utdrag ur barn- och ungdomsnämndens protokoll den 22 april 2015, § 29. 

Bakgrund 
Avtalen mellan barn- och ungdomsförvaltningen och kultur- och fritids-
förvaltningen om nyttjandet av och kostnadsansvaret för lokaler såsom 
sporthallar, bibliotek och fritidsgårdar är otidsenliga, otydliga eller saknas helt. 
Förvaltningarna har länge försökt hitta ett gemensamt synsätt och har nu 
utmynnat i en överenskommelse om sporthallarna. Avsikten är att gå vidare 
och titta på fritidsgårdar och bibliotek på motsvarande sätt. 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att fr.o.m. 2015 permanent överföra 445 000 
kronor från barn- och ungdomsnämndens ram till kultur- och fritidsnämndens 
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ram. Ramöverföringen avser ändrade hyresförhållanden när det gäller 
sporthallar. 
 

§ 154 

Utvärdering och uppföljning av hemsjukvårdsavtalet 
Dnr KS 2015/0216 

Handlingar 
Regionförbundets skrivelse den 4 februari 2015. 
 
Skrivelse Övergripande riktlinjer för bedömning av om en hälso- och 
sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård den 15 september 2011. 
 
Övergripande riktlinjer för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd 
kan utföras som egenvård inkl. checklista, reviderad den 17 januari 2011.  
 
Utvärdering och uppföljning av hemsjukvårdsavtalet den 4 februari 2015. 
 
Förtydligande tillägg till Avtal om övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i 
ordinärt boende mellan landstinget och kommunerna i Kalmar län den 19 
januari 2015. 
 
Rapport Fördjupad utredning av förbättringsområden inom 
hemsjukvårdsavtalet den 24 oktober 2013. 
 
Rapport Analys av avvikelser inom hemsjukvården i Kalmar län den 9 
december 2014. 
 
Ramavtal om läkarmedverkan den 19 januari 2015. 
 
Utdrag ur Södermöre kommundelsnämnds protokoll den 25 mars 2015, § 48. 
 
Utdrag ur socialnämndens protokoll den 31 mars 2015, § 61. 
 
Omsorgsförvaltningens skrivelse den 27 mars 2015. 
 
Utdrag ur omsorgsnämndens protokoll den 23 april 2015, § 32. 

Bakgrund 
Den 1 januari 2008 överfördes ansvaret för hemsjukvården i ordinärt boende 
från landstinget till kommunerna i Kalmar län. Hemsjukvårdsavtalet 
utvärderades 2010 och den utvärderingen resulterade i en rapport i maj 2011. I 
utvärderingsrapporten finns ett antal identifierade förbättringsområden och 
förslag till förbättringar.  
 
Primärkommunala nämnden (PKN) och Landstingsstyrelsen i Kalmar län gav 
Regionförbundet och landstingsdirektörens stab i uppdrag att starta ett 
gemensamt och fördjupat utredningsarbete inom identifierade områden. Detta 
resulterade i ”Rapport Fördjupad utredning av förbättringsområden inom 
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hemsjukvårdsavtalet”. Efter detta bildades ”Länsgemensam ledning i 
samverkan inom socialtjänsten och angränsande hälso- och sjukvård” som fick 
i uppdrag att samla in, analysera och följa upp avvikelser kopplade till 
hemsjukvårdsavtalet. Resultatet redovisades i ”Rapport Analys avvikelser inom 
hemsjukvården i Kalmar län”. Slutsatserna ligger till grund för att initiera 
förbättringar och förtydligande tillägg till hemsjukvårdsavtalet.  
 
Även ramavtal läkarmedverkan har kompletterats och utgör ett nytt förslag till 
”Ramavtal läkarmedverkan”. 
 
Omsorgsnämnden, socialnämnden och Södermöre kommundelsnämnd har 
föreslagit att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med ”Länsgemensam 
ledning i samverkan inom socialtjänsten och angränsande hälso- och 
sjukvårds” förslag. 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
1. Kommunfullmäktige godkänner ”Rapport Fördjupad utredning av 

förbättringsområden inom hemsjukvårdsavtalet” daterad 2013-10-24 samt 
”Rapport Analys avvikelser inom hemsjukvården i Kalmar län” daterad 
2014-12-09. 
 

2. Kommunfullmäktige godkänner och undertecknar upprättat förslag till 
”Förtydligande tillägg till Avtal om övertagande av hälso- och 
sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan landstinget och kommunerna i 
Kalmar län” daterat 2015-01-19, att börja tillämpas från och med 2015-07-
01. 
 

3. Kommunfullmäktige godkänner och undertecknar reviderat förslag till 
Ramavtal läkarmedverkan, daterat 2015-01-19, att börja tillämpas fr.o.m. 
2015-07-01. 
 

4. Kommunfullmäktige ger Länsgemensam ledning i samverkan inom 
socialtjänsten och angränsande hälso- och sjukvård i uppdrag att 
  
- ansvara för att upprätta en handlingsplan för kompetens-

utvecklingsinsatser på lång sikt kring vård- och omsorgsplaner samt 
Samordnad individuell plan. 
 

- ansvara för att en arbetsgrupp snarast tillsätts för att arbeta fram 
praktiska anvisningar kopplat till förtydliganden kring 
Hemsjukvårdsavtalet samt för framtida revideringar av praktiska 
anvisningar. 

 
- ansvara för informationsinsatser kring ”Förtydligande tillägg till ”Avtal 

om övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende 
mellan landstinget och kommunerna i Kalmar län” och reviderat 
”Ramavtal läkarmedverkan” samt ”Praktiska anvisningar”. 
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- leda och följa upp utvecklingen av hemsjukvårdsavtalet. 

 
5. Kommunfullmäktige utser Primärkommunala nämndens presidium och 

Landstingsstyrelsens presidium till att utgöra den regionala politiska 
Samverkansgrupp som har att hantera hemsjukvårdsavtalet politiskt. 

 

§ 155 

Revidering av samverkansöverenskommelse med 
Landstinget i Kalmar län om personer med psykiska 
funktionsnedsättningar 
Dnr KS 2015/0243 

Handlingar 
Utdrag ur socialnämndens protokoll den 28 april 2015, § 79. 
 
Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och 
kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning. 
 
Skrivelse från Psykisk hälsa, Kommunerna och Landstinget i Kalmar län.   

Bakgrund 
Samverkansöverenskommelsen (SÖ) utgör en grundläggande plattform för att 
målgruppen personer med psykiska funktionsnedsättningar ska kunna få sina 
behov av stöd och hjälp tillgodosedda. Detta eftersom samverkan mellan 
socialtjänst och hälso- och sjukvård är en viktig förutsättning för att olika 
insatser kring en individ ska kunna synkroniseras efter hans/hennes behov. SÖ 
utgör även väsentlig roll i PRIO projektet (Plan för riktade insatser inom 
området psykisk ohälsa) genom att det ingår som ett grundkrav för att 
kommuner och landsting i länet ska kunna erhålla prestationsbaserade medel 
och på det sättet fortsätta utveckla insatser för målgruppen. SÖ beslutas i 
tvåårsperioden. Revideringar för perioden 2015-2016 utgår från underlag av 
årlig uppföljning och dialog med brukarorganisationer.  
 
Socialnämnden har föreslagit att fullmäktige antar den reviderade 
samverkansöverenskommelsen.  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige antar reviderad samverkansöverenskommelse mellan 
Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning.  
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§ 156 

Ansökan om bidrag för att årligen genomföra Ljus på 
kultur 2015-2017 
Dnr KS 2015/0388 

Handlingar 
Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse den 16 januari 2015. 
 
Utdrag ur kultur- och fritidsnämndens protokoll den 30 januari 2015, § 15. 
 
Kommunledningskontorets skrivelse den 21 april 2015. 
 
Arbetsutskottets protokoll den 28 april 2015, § 36. 

Bakgrund 
Kultur- och fritidsnämnden har ansökt om 200 000 kronor årligen från 
kommunstyrelsen för att genomföra kulturfestivalen Ljus på kultur. 
 
2014 genomfördes för första gången Ljus på kultur i Kalmar och på Öland. 
Hundratalet arrangörer gick samman och presenterade ett program med 230 
evenemang spridda på över 400 programpunkter under nio dagar. Evene-
manget blev lyckat både utifrån ett publik- och arrangörsperspektiv och 
besöktes av över 40 000 personer. Planeringen inför nästkommande år är nu 
igång. För att långsiktigt utveckla arrangemanget behöver budgeten säkerställas 
inför de närmaste tre åren. 
 
Ljus på kultur har på kort tid utvecklats till ett omfattande evenemang som 
kompletterar Kalmars evenemangsutbud framförallt under en tid på året då det 
inte händer så mycket annat i staden. Målet är att fortsätta utveckla en bred 
kulturfestival innehållande alla kulturformer. 
 
Kommunledningskontoret har möjlighet att bidra från sitt anslag år 2015 men 
de kommande åren finns inte samma möjligheter. Evenemanget bör därför 
inarbetas i den ordinarie budgetprocessen. 
 
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beviljar kultur- och 
fritidsnämndens ansökan om 200 000 kronor för år 2015 men att beloppet de 
kommande åren äskas i den ordinarie budgetprocessen. 
 
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunstyrelsen beviljar kultur- och 
fritidsnämndens ansökan om 200 000 kronor för år 2015 till Ljus på kultur. 
Finansieringen ska ske inom kommunledningskontorets befintliga budgetram. 
Vidare föreslås att kommunstyrelsen inte beviljar ansökan om 200 000 kronor 
för åren 2016-2017 utan dessa medel får äskas av kultur- och fritidsnämnden i 
den ordinarie budgetprocessen. 
Överläggning 
Under överläggningen redovisas följande förslag: 
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1. Marianne Dahlberg (S) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 

arbetsutskottets förslag. 
 

2. Inger Hilmansson (FP) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt 
följande: ”Kalmar kommun sparar nu i alla verksamheter och genom 
’Stabil Ekonomi’ prövas varje ny kostnad. Finansiering av Ljus på kultur 
som är ett evenemang ska bedömas och vid behov finansieras inom 
Destination Kalmar AB:s befintliga ram.” 

 
Sedan överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill 
bifalla arbetsutskottets förslag, att finansieringen ska ske inom kommun-
ledningskontorets befintliga budgetram, eller besluta i enlighet med Inger 
Hilmanssons förslag, att evenemanget ska bedömas och vid behov finansieras 
inom Destination Kalmar AB:s befintliga ram. Ordföranden finner att 
kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.  

Beslut 
Kommunstyrelsen beviljar kultur- och fritidsnämndens ansökan om 200 000 
kronor för år 2015 till Ljus på kultur. Finansieringen ska ske inom kommun-
ledningskontorets befintliga budgetram. 
 
Kommunstyrelsen beviljar inte ansökan om 200 000 kronor för åren 2016-
2017 utan dessa medel får äskas av kultur- och fritidsnämnden i den ordinarie 
budgetprocessen. 

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

§ 157 

Beslut om kommunala bolags verksamhet varit 
förenlig med det fastställda ändamålet och inom 
befogenheterna 
Dnr KS 2015/0360 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 21 april 2015. 

Bakgrund 
Från och med den 1 januari 2013 ska kommunstyrelsen för varje hel- och 
delägt kommunalt bolag årligen pröva om den verksamhet som bedrivits under 
föregående kalenderår varit förenligt med det kommunala ändamålet och inom 
ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är 
fallet ska förslag lämnas till kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder  
(se 6 kap § 1 a i kommunallagen).   
  
Kommunledningskontoret har översiktligt gått igenom den verksamhet som 
bedrivits i kommunens hel- och delägda bolag. Styrelseprotokoll och 
bolagsordning har granskats för samtliga bolag. Förutom för Kalmar Energi 
Holding AB och Flygutveckling i Kalmar AB (där kommunen är delägare) har 
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även ägardirektiv, lekmannarevisorernas granskningsrapporter, årsredo-
visningar och den auktoriserade revisorns revisionsberättelser gåtts igenom. 
 
Kommunledningskontoret har för samtliga berörda bolag bedömt att den 
verksamhet som de bedrivits under föregående kalenderår har varit förenlig 
med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. Kommunledningskontoret föreslår även att 
kommunstyrelsen i särskild skrivelse för granskningen av 2015 års verksamhet 
anmodar styrelser och lekmannarevisorer att göra en bedömning och uttala sig 
om verksamheten varit förenligt med det kommunala ändamålet och inom 
ramen för de kommunala befogenheterna. 

Beslut 
Kommunstyrelsen gör bedömningen att verksamheten som Kalmar 
Kommunbolag AB, Kalmarhem AB, Kalmar Vatten AB, KIFAB i Kalmar AB, 
Kalmar Hamn AB, Kalmar Öland Airport AB, Destination Kalmar AB, 
Kalmar Familjebad AB, Industriparken i Kalmar AB, Flygutveckling i Kalmar 
AB, Kalmar Science Park AB samt Kalmar Energi Holding AB har bedrivit 
under föregående kalenderår får anses ha varit förenlig med det fastställda 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att i en särskild skrivelse för år 2015 anmoda 
styrelse och lekmannarevisorer i aktiebolag att bedöma och uttala sig om 
verksamheten varit förenlig med det kommunala ändamålet och inom ramen 
för de kommunala befogenheterna. 

Protokollsanteckning 
Inger Hilmansson (FP) redovisar en protokollsanteckning enligt följande: 
 
”Vid kommunstyrelsens sammanträde 7 april redovisades Lekmanna-
revisorernas granskningsrapporter för Kalmar Kommunbolag AB och de 
majoritetsägda dotterbolagen. Några bolag fick mycket goda vitsord, medan 
den interna kontrollen bedömdes otillräcklig i andra. T.ex. är riskanalyser 
väsentliga för att bedriva ett långsiktigt politiskt arbete. Folkpartiet har bl.a. i 
ägardirektiven föreslagit att varje bolags VD en gång om året ska få komma till 
kommunstyrelsen och redogöra för, och svara på frågor om sin verksamhet. 
Kommunstyrelsen ska utvärdera kommunens samlade system för intern 
kontroll. I de fall förbättringar behövs ska styrelsen besluta om sådana.  
 
Jag yrkade därför 7 april ’Att kommunstyrelsen uppdrar åt Kalmar 
Kommunbolag AB att under hösten 2015 redovisa den plan och uppföljning 
av intern kontroll som efterfrågas av kommunens revisorer’. Detta blev också 
styrelsens beslut. Skrivelsen inför dagens beslut, andas inte någon samarbets-
vilja utan ger intrycket att Kommunbolaget AB, via kommunstyrelsen, 
anmodar revisorerna att återkomma med det ’rätta svaret’.  
 
Majoriteten bör kanske i budgetarbetet bedöma om revisionen har de resurser 
som krävs för uppdraget. En demokrati, utan tillförlitlig granskning riskerar att 
öppna för ineffektivitet, maktmissbruk och korruption. Kommunens revisorer 
är ett viktigt stöd för både verksamhet och förtroendevalda. Revisorerna ska 
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vara helt självständiga och arbetar på kommunfullmäktiges uppdrag. Jag vill 
stärka kommunfullmäktige och vill därför inte medverka till att 
kommunstyrelsen delar ut uppgifter åt revisionen.” 
 

§ 158 

Ändring i stadgar för Stiftelsen Kalmar läns museum 
Dnr KS 2015/0357 

Handlingar 
Kalmar läns museums skrivelse den 9 april 2015. 
 
Kommunledningskontorets skrivelse den 29 april 2015. 

Bakgrund 
Stiftelsen Kalmar läns museum har begärt ett godkännande av ändring av 
stiftelsens stadgar så att de anpassas till verkliga förhållanden. Stiftelsens 
styrelse har sedan lång tid bestått av nio ledamöter där Kalmar kommun utsett 
tre ledamöter, Landstinget i Kalmar län tre ledamöter samt Kalmar läns 
fornminnesförening tre ledamöter.  
 
Kommunfullmäktige godkände dessa stadgeändringar redan 1984 men 
ändringarna verkställdes aldrig och nu har Kammarkollegiet begärt ett nytt 
godkännande.  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige godkänner de föreslagna ändringarna i stadgarna för 
Stiftelsen Kalmar läns museum.  
 

§ 159 

Medborgarförslag om att ändra namnet på Galggatan 
till RIFA-gatan 
Dnr KS 2015/0094 

Handlingar 
Medborgarförslag den 2 februari 2015. 
 
Samhällsbyggnadskontorets skrivelse den 15 april 2015. 
 
Förslagsställarens svar på stadsingenjörens yttrande över medborgarförslaget.  

Bakgrund 
Ett medborgarförslag har lämnats in om att ändra gatunamnet Galggatan till 
RIFA-gatan. Motivet är att det är tio år sedan RIFA-fabriken, en av Kalmar 
största arbetsplatser, lades ner och att gatan gränsar till det gamla 
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fabriksområdet. Vidare anförs att namnet Galggatan är föga smickrande med 
association till forna tiders avrättningsplats.  
 
Stadsingenjören har tagit fram ett förslag till yttrande över medborgarförslaget. 
Av yttrandet framgår bland annat att gatunamnet är väl förankrat och har 
påtaglig historisk anknytning varför det finns starka skäl att behålla namnet och 
föreslår i dagsläget ingen ändring av gatunamnet Galggatan.  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att stadsingenjörens yttrande ska utgöra svar på 
medborgarförslaget om namnändring av Galggatan till RIFA-gatan.  
 

§ 160 

Yttrande över regional cykelstrategi för Kalmar län 
Dnr KS 2015/0420 

Handlingar 
Kommunledningskontorets förslag till yttrande den 29 april 2015. 
 
Regionförbundets förslag till Cykelstrategi för Kalmar län.  

Bakgrund 
Regionförbundet har tagit fram ett förslag till cykelstrategi för Kalmar län. 
Länets kommuner har nu möjlighet att yttra sig över förslaget.  
 
Syftet med den regionala cykelstrategin är att skapa mål och strategier för hur 
vi långsiktigt kan utveckla cykelvägnätet och turistcykellederna i ett regionalt 
perspektiv. Strategierna är vägledande och rådgivande för kommunal och 
regional cykelplanering. Cykelstrategin är styrande för finansiering av 
cykelvägsinvesteringar i det statliga vägnätet kopplat till genomförandet av 
Regional transportplan för Kalmar län 2014-2025. 
 
Ett förslag till yttrande över cykelstrategin har tagits fram. Av yttrandet framgår 
bland annat att Kalmar kommun ställer sig bakom strategierna att knyta ihop 
större orter, koppla mot större bytespunkter för kollektivtrafik och skapa 
sammanhängande turistcykelleder. Åtgärder bör i första hand prioriteras där 
dessa strategier sammanfaller.  

Beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrandet från den 29 april 2015 som sitt och 
överlämnar det till Regionförbundet i Kalmar län som Kalmar kommuns 
yttrande över regional cykelstrategi för Kalmar län.  
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§ 161 

Yttrande över delbetänkandet av Klagomåls-
utredningen Sedd, hörd och respekterad - ett ända-
målsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården, 
SOU 2015:14 
Dnr KS 2015/0229 

Handlingar 
Omsorgsförvaltningens skrivelse den 9 april 2015. 
 
Utdrag ur omsorgsnämndens protokoll den 23 april 2015, § 33. 
 
Sedd, hörd och respekterad – Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och 
sjukvården, SOU 2015:14. 

Bakgrund 
Regeringen beslutade i juni 2014 att tillsätta en särskild utredare med uppgift 
att se över den nuvarande hanteringen av klagomål mot hälso- och sjukvården 
och föreslå hur hanteringen kan bli enklare, mer ändamålsenlig och effektivare. 
Utredningen har antagit namnet Klagomålsutredningen. Utredningen lämnade i 
mars 2015 ett delbetänkande ”Sedd, hörd och respekterad – ett ändamålsenligt 
klagomålssystem inom hälso- och sjukvården (SOU 2015:14). 
 
Kalmar kommun har nu fått möjlighet att yttra sig över delbetänkandet.  
 
Omsorgsförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande. Omsorgsnämnden 
föreslår att kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt och överlämnar det till 
Socialdepartementet som Kalmar kommun yttrande över delbetänkandet av 
Klagomålsutredningen SOU 2015:14. 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar omsorgsnämndens yttrande som sitt och överlämnar 
det till Socialdepartementet som Kalmar kommuns yttrande över 
delbetänkandet av Klagomålsutredningen SOU 2015:14.  
 

Delegationsbeslut 
 

- Fullmakt för advokat Henrik Seeliger 
KS 2015/0005 
 

- Yttrande över VA-sanering Esplanaden-Norra vägen 
KS 2015/0403 
 

- Beslut om försäljning av del av fastigheten Tegelviken 2:4 
KS 2014/0787 
 

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Stävlö 1:7 
KS 2015/0263 
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- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Malbörden 3  
KS 2015/0265 
 

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Sländan 15  
KS 2015/0266 
 

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Karaffen 8 
KS 2015/0316 
 

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Askkakan 3 
KS 2015/0321 
 

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Tyr 1 
KS 2015/0375 
 

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Västerslät 17:2 
 KS 2015/0376 
 

- Yttrande över VA-sanering Rådmansgatan 
KS 2015/0386 
 

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Venus 13  
KS 2015/0389 
 

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Dockan 10 
KS 2015/0264 
 

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Krokusen 1 
KS 2015/0318 
 

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Cedern 5 
KS 2015/0366 
 

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Blåklinten 3 
KS 2015/0322 
 

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Skalbaggen 4 
KS 2015/0354 
 
 

Anmälningsärenden 
 

- Arbetsutskottets protokoll den 28 april 2015 
 

- Planutskottets protokoll den 28 april 2015 
 

- Personaldelegationens protokoll den 15 april 2015 
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- Kalmar läns pensionskapitalförvaltning AB:s portföljrapport mars 2015 

KS 2015/0002 
 

- Granskning av äldreomsorg - meningsfull vardag, aktiviteter och socialt 
innehåll 
KS 2015/0368 
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