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§ 162 

Kalmar Kommunbolag AB:s redovisning av plan och 
uppföljning av intern kontroll 
Dnr KS 2015/0259 

Handlingar 
Kalmar Kommunbolag AB:s skrivelse den 19 maj 2015.  

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade den 7 april 2015 (§127) att uppdra åt Kalmar 
Kommunbolag AB att under hösten 2015 redovisa den plan och uppföljning 
av intern kontroll som efterfrågas av kommunens revisorer. 
 
Kalmar Kommunbolag AB beslutade den 19 augusti 2014 (§48) om policy 
samt riktlinjer för intern kontroll och riskhantering gällande Kalmar Kommun-
bolag AB och de majoritetsägda bolagen. Under hösten informerades samtliga 
bolagsstyrelser om policy och riktlinjer.  
 
Kalmar Kommunbolag AB har i policy och riktlinjer beskrivit hur arbetet med 
intern kontroll och riskhantering ska rapporteras och följas upp. Dotterbolagen 
ska lämna information i tertialuppföljningarna och i årsredovisningen. Kalmar 
Kommunbolag AB ska därefter årligen rapportera till kommunstyrelsen om 
resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen och riskhanteringen i 
koncernen. Kommunens lekmannarevisorer har tillgång till kallelser, protokoll 
och handlingar från styrelsemöten i samtliga bolag.  

Överläggning 
Ola Johansson, VD i Kalmar Kommunbolag AB, redogör för ärendet.  

Beslut 
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning redovisningen.  

§ 163 

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. 

§ 164 

Granskning av omsorgsnämndens hantering av sin 
ekonomiska situation och kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt 
Dnr KS 2015/0244 
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Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 25 maj 2015. 
 
Granskningsrapport den 16 mars 2015. 

Bakgrund 
Kommunens revisorer har granskat omsorgsnämndens hantering av sin 
ekonomiska situation och kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 

Enligt rapporten har kommunstyrelsen ur ett ekonomiskt perspektiv haft 
uppsikt över nämnderna men att det i samband med redovisningarna bör 
finnas en dokumentation som fogas till ärendet.  

Kommunledningskontoret har yttrat sig över rapporten enligt följande. Det är 
glädjande att revisorerna gör bedömningen att kommunstyrelsen, ur ett 
ekonomiskt perspektiv, haft uppsikt över omsorgsnämnden. För att säkerställa 
spårbarheten i denna typ av ärenden kommer kommunstyrelsen att förbättra 
ärendehanteringen. Exempel på sådana förbättringar är att begära skriftliga 
redovisningar och foga presentationer till protokollet. 

Överläggning 
Ordföranden bland kommunens revisorer, Eva Örtengren Björk (M), redovisar 
granskningsrapporten.  

Beslut 
Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets yttrande som sitt och 
överlämnar det till kommunens revisorer som kommunstyrelsens svar på 
granskningsrapporten Granskning av omsorgsnämndens hantering av sin 
ekonomiska situation och kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

§ 165 

Detaljplan för kvarteret Rapsen 4, Bergagården 
Dnr KS 2015/0467 

Handlingar 
Samrådsredogörelse den 28 maj 2015. 
 
Planbeskrivning den 28 maj 2015. 
 
Karta. 
 
Behovsbedömning för MKB den 28 april 2015. 
 
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 28 maj 2015, § 94. 

Bakgrund 
Samhällsbyggnadskontoret har föreslagit att kommunfullmäktige antar förslag 
till detaljplan för kvarteret Rapsen 4, Bergagården.  
 
Syftet med detaljplanen är att skapa ett attraktivt bostadsområde i parkmiljö 
som tillför fler bostäder i variationsrika miljöer. Detaljplanen upprättas för att 
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möjliggöra en ändrad utformning av bebyggelsen jämfört med gällande 
detaljplan.  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:  
 
Kommunfullmäktige antar samhällsbyggnadsnämndens förslag till detaljplan 
för kvarteret Rapsen 4, Bergagården. 

§ 166 

Uppföljning av kommunens kvalitetslöften 2014 
Dnr KS 2015/0453 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 13 maj 2015. 

Bakgrund 
I december 2009 fastställde kommunstyrelsen förslaget till kvalitetslöften om 
tillgänglighet och bemötande. Sedan dess har kvalitetslöftena årligen följts upp. 
När kommunstyrelsen fick uppföljningen från 2013 beslutades att en ny 
uppföljning av kvalitetslöftena skulle lämnas våren 2015.   

Kommunledningskontoret menar kommungemensamma kvalitetslöftena har 
”spelat ut sin roll”. Sedan beslutet fattades om kvalitetslöftena har kommunen 
gått med i KKiK (kommunens kvalitet i kortet), erhållit ett kommun-
gemensamt certifikat för ISO 9001 och ISO 14001 samt inrättat ett kontakt-
center. Härigenom har kommunen fått ett ännu större fokus på bemötande, 
service och tillgänglighet. Dessa frågor bör även fortsättningsvis vara en 
självklar del i förvaltningarnas såväl dagliga arbete som i respektive 
verksamhets målarbete. Med anledning av detta föreslår därför kommun-
ledningskontoret att beslutet om kommungemensamma kvalitetslöften upphör 
att gälla.  

Överläggning 
Cecilia Ahlgren, övergripande kvalitets- och miljösamordnare, redogör för 
ärendet.  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att en redovisning av de åtgärder som gjorts till 
följd av mätningarna KKiK, Medborgarundersökningen och Insikt lämnas till 
kommunstyrelsen våren 2016. 
 
Som en följd av detta upphör beslutet om kommungemensamma kvalitets-
löften. 
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§ 167 

Verksamhetsplan med budget 2016 och ekonomisk 
planering 2017-2018 
Dnr KS 2015/0191 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 18 maj 2015. 
 
Verksamhetsplan med budget 2016 och ekonomisk planering 2017-2018. 
 
Arbetsutskottets protokoll den 19 maj 2015, § 37. 

Moderaternas budgetreservation. 

Folkpartiets budgetreservation. 

Kristdemokraternas budgetreservation. 

Sverigedemokraternas budgetreservation. 

Miljöpartiets budgetreservation. 

Bakgrund 
Den politiska majoriteten presenterar förslag till verksamhetsplan med budget 
för 2016 och ekonomisk planering för 2017-2018. 
 
Resultatet för år 2016 uppgår till 39,9 miljoner kronor, för år 2017 till 35,0 
miljoner kronor och för år 2018 till 1,7 miljoner kronor. 
 
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunfullmäktige antar förslag till 
verksamhetsplan med budget 2016 och ekonomisk planering 2017-2018. 

Överläggning 
Under överläggningen redovisas följande förslag: 
 
1. Johan Persson (S) – med instämmande av Anders Andersson (C) och Bertil 

Dahl (V) – föreslår att kommunstyrelsen ska tillstyrka arbetsutskottets 
förslag med följande tillägg: 
- En ny punkt 15: Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för år 

2016 till 21:81 per skattekrona. 
- Kommunstyrelsen gör följande uttalande: ”Med anledning av de 

synpunkter som framförs i förhandlingsprotokollet vill kommun-
styrelsen uttala följande: Det är viktigt med en tidig dialog och därför 
bjöds de fackliga organisationerna in till en överläggning med den 
politiska majoriteten i april 2015. Som förtroendevalda har vi ett ansvar 
för hela budgeten men ska framöver försöka möjliggöra att de fackliga 
organisationerna kan komma in ännu tidigare i budgetprocessen.” 
 

2. Inger Hilmansson (FP) föreslår att kommunstyrelsen tillstyrker 
arbetsutskottets förslag till budget utom i de delar där FP har redovisar 
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alternativa yrkanden, mål, uppdrag, uttalanden och skrivningar. Vidare 
föreslår Inger Hilmansson (FP) följande: 
- Punkt 2. Ändringsyrkande: Att en bostadsförsörjningsplan med 

boendeplanering och ett boendeprogram, utarbetas i enlighet med 
Boverkets intentioner och våra mål om varierande bostadsbestånd för 
en ökande befolkning i Kalmar kommun.    

- Punkt 13. Ändringsyrkande: Den årliga avgiften för borgensåtagande 
för lån till helägda företag fastställs till 0,40 procent av utnyttjad 
borgensåtaganden till helägda företag fastställs till 0,40 procent av 
utnyttjad borgen vid det senaste årsskiftet. 

- Punkt 15. Tilläggsyrkande: Att kommunfullmäktige fastställer 
skattesatsen för år 2016 till 21:71 per skattekrona. 

- Majoritetens budget sidan 15: Punkten tre om uppdrag till förvaltningar 
att stödja Destination Kalmar AB. 
Ändringsyrkande: Kommunens förvaltningar och bolag får i uppdrag 
att stödja varandra och samarbeta för gemensam koncernnytta. 
Tilläggsyrkande: Efter ”Kommunstyrelsen får i uppdrag att förhandla 
och skriva avtal med KLT om fortsatt enhetstaxa inom Kalmar 
kommun”. ”Kommunstyrelsen får i uppdrag att förhandla och skriva 
avtal med KLT om reducering av biljettpriset under lågtrafiktid.” 

 
3. Christina Fosnes (M) föreslår att kommunstyrelsen ska tillstyrka 

arbetsutskottets förslag med undantag av M:s ändrings- och tilläggsförslag. 
 

4. Christopher Dywik (KD) föreslår att kommunstyrelsen ska tillstyrka arbets-
utskottets förslag med undantag av KD:s ändrings- och tilläggsförslag. 
 

5. Thoralf Alfsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska tillstyrka 
arbetsutskottets förslag med undantag av SD:s ändrings- och tilläggsförslag. 
 

6. Patricia Vildanfors (MP) föreslår att kommunstyrelsen ska tillstyrka 
arbetsutskottets förslag med undantag av MP:s ändrings- och tilläggsförslag. 
 

Sedan överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen att tillstyrka arbets-
utskottets förslag med undantag av de delar där det redovisats motförslag. 
 
Härefter frågar ordföranden – för vart och ett av de ändrings- och 
tilläggsförslag som redovisats av M, KD, SD och MP – om kommunstyrelsen 
vill tillstyrka eller avstyrka dessa förslag. Han finner att kommunstyrelsen 
avstyrker samtliga ändrings- och tilläggsförslag. 
 
Därefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill tillstyrka 
arbetsutskottets förslag eller Inger Hilmanssons förslag under punkt 2 om 
bostadsförsörjningsplan. Han finner att kommunstyrelsen tillstyrker 
arbetsutskottets förslag. 
 
Härefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill tillstyrka 
arbetsutskottets förslag eller Inger Hilmanssons förslag under punkt 13 om den 
årliga borgensavgiften för lån till helägda företag. Han finner att 
kommunstyrelsen tillstyrker arbetsutskottets förslag. 
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Därefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill tillstyrka Johan Perssons 
förslag att fastställa skattesatsen till 21:81 per skattekrona eller Inger 
Hilmanssons förslag att fastställa skattesatsen till 21:71 per skattekrona. Han 
finner att kommunstyrelsen tillstyrker Johan Perssons förslag. 
 
Härefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill tillstyrka arbets-
utskottets förslag eller Inger Hilmanssons förslag i Majoritetens budget om 
uppdrag till förvaltningar att stödja Destination Kalmar AB. Han finner att 
kommunstyrelsen tillstyrker arbetsutskottets förslag. 
 
Härefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill tillstyrka arbets-
utskottets förslag eller Inger Hilmanssons förslag till tillägg i Majoritetens 
budget om att kommunstyrelsen får i uppdrag att förhandla och skriva avtal 
med KLT om reducering av biljettpriset under lågtrafiktid. Han finner att 
kommunstyrelsen tillstyrker arbetsutskottets förslag. 
 
Avslutningsvis frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå 
Johan Perssons m.fl. förslag till uttalande med anledning av synpunkter som 
framförts i förhandlingsprotokollet. Han finner att kommunstyrelsen bifaller 
förslaget.  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till verksamhetsplan med budget 

för 2016 och ekonomisk planering för 2017-2018. 
 
Det innebär att samtliga nämnders begäran om medel inför 2016 är 
besvarade.  
 
Nämndernas ramar för 2015 ligger fast med undantag för de regleringar 
avseende statsbidrag enligt finansieringsprincipen som kan uppstå till följd 
av riksdagens beslut i vårändringsbudgeten 2015. Kommunlednings-
kontoret får i uppdrag att göra erforderliga justeringar utifrån detta.   
 

2. Kommunfullmäktige beslutar att skrivningen under rubriken ”Fler 
bostäder” inom ”Ett växande attraktivt Kalmar” utgör kommunens 
riktlinjer för bostadsförsörjningen. 
 

3. Anslag i budgeten för 2016 anvisas direkt till nämnderna som ”totala 
nettoanslag” i driftbudgeten. För ombudgeteringar av anslag gäller: 
 
- Nämnd får inte fatta beslut om ombudgeteringar som medför  

väsentliga ändringar av servicenivå, berör frågor av principiell art eller 
annars är av särskild vikt. Sådana förslag ska överlämnas till 
kommunfullmäktige för beslut. I övriga fall kan nämnd besluta om 
ombudgeteringar inom sitt verksamhetsområde. 

 

- Kommunstyrelsen får fatta beslut om sådana ombudgeteringar mellan 
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nämnder som inte medför ändringar av servicenivå, berör frågor av 
principiell art eller annars är av särskild vikt.  

 
- Justering av ramar mellan nämnder, av administrativ karaktär, som inte 

får någon nettopåverkan på resultatet eller nämndernas verksamhet får 
beslutas av kommundirektören.  
 

4. Kommunstyrelsen får rätt att besluta om senareläggning av planerade 
investeringar i budgeten för 2016, om det riskerar att bli avvikelser mot 
fastställd budget som begränsar kommunens finansiella 
handlingsutrymme. 
 

5. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för 
Kalmar Kommunbolag AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 230 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens 
respektive ursprungliga lånebelopp. 

 
6. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för 

Kalmarhem AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp 
om 1 588 200 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive 
ursprungliga lånebelopp. 

 
7. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för 

KIFAB i Kalmar AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 768 200 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens 
respektive ursprungliga lånebelopp. 

 
8. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för 

HB Telemarkens låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp 
om 192 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det 
totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive 
ursprungliga lånebelopp. 

 
9. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för 

Kalmar Vatten AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp 
om 350 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det 
totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive 
ursprungliga lånebelopp. 

 
10. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för 

Kalmar Öland Airport AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 30 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens 
respektive ursprungliga lånebelopp. 

 
11. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2016 har rätt 

att nyupplåna, d.v.s. öka kommunens skulder, upp till totalt 1 330 200 000 
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kronor.  
 

12. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2016 har rätt 
att omsätta lån, d.v.s. låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller 
till betalning under år 2016. 

 
13. Den årliga avgiften för borgensåtagande för lån till helägda företag 

fastställs till 0,30 procent av utnyttjad borgen vid det senaste årsskiftet. 
 

14. Kommunfullmäktige beslutar att betala ut 1 814 628 kronor i partistöd år 
2016. Av partistödet ska 10 % fördelas som ett grundstöd till varje parti i 
fullmäktige och resterande som ett mandatbundet stöd.  
 

15. Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för år 2016 till 21:81 per 
skattekrona. 

 
Kommunstyrelsen uttalar följande med anledning av de synpunkter som 
framförs i förhandlingsprotokollet: Det är viktigt med en tidig dialog och 
därför bjöds de fackliga organisationerna in till en överläggning med den 
politiska majoriteten i april 2015. Som förtroendevalda har vi ett ansvar för 
hela budgeten men ska framöver försöka möjliggöra att de fackliga 
organisationerna kan komma in ännu tidigare i budgetprocessen. 

Reservationer 
Ledamöterna från M, FP, KD, MP och SD reserverar sig mot beslutet till 
förmån för egna förslag. 

§ 168 

Budgetuppföljning efter april med prognos för 
bokslutet 2015 samt begäran om utökad budgetram 
Dnr KS 2015/0004 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 21 maj 2015. 
 
Budgetuppföljning efter april med prognos för bokslutet 2015. 
 
Uppföljningsrapport verksamhetsplan. 
 
Barn- och ungdomsförvaltningens skrivelse den 17 december 2015. 
 
Utdrag ur barn- och ungdomsnämndens protokoll den 17 december 2015, 
§ 115. 
 
Utdrag ur Södermöre kommundelsnämnds protokoll den 17 december 2015, 
§ 144. 
 
Arbetsutskottets protokoll den 26 maj 2015, § 43. 
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Bakgrund 
Årets första budgetuppföljning redovisar en helårsprognos för årets resultat på 
18,9 miljoner kronor, en positiv avvikelse mot budget på 16,8 miljoner kronor.  
 
I balanskravsutredningen justeras för realisationsvinster (10,0 miljoner kronor). 
Helårsprognosen för årets balanskravsresultat beräknas då till 8,9 miljoner 
kronor.  
 
Enligt kommunens principer för ekonomistyrning gällande nämnds åtgärd vid 
konstaterad/befarad budgetavvikelse är nämnd skyldig att vidta åtgärder så att 
anslaget kan hållas. Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar i sin uppföljning 
en negativ budgetavvikelse på -0,6 miljoner kronor utan att redovisa några 
sådana åtgärder. Kultur- och fritidsnämnden bör därför uppmanas att vidta 
sådan åtgärd så att budgeten för 2015 kan hållas. 
 
Omsorgsnämnden och socialnämnden redovisar en prognos för helårsutfall 
som överstiger budget. Båda nämnderna gör dock bedömningen att med 
insatser/åtgärder kommer verksamheterna under året att vara anpassade till 
budgetnivån för 2015 (utebliven helårseffekt).  
 
Barn- och ungdomsnämnden samt Södermöre kommundelsnämnd har begärt 
utökad ram för ökade skolskjutskostnader i samband med prishöjning på 
terminskorten. Begäran bör avslås med motiveringen att detta är en kostnads-
post som nämnderna löpande får hantera inom ramen för uppdraget i likhet 
med andra ökade eller minskade externa kostnader i verksamheten. 
 
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunstyrelsen uppmanar kultur- och 
fritidsnämnden att vidta åtgärder så att budgeten för 2015 kan hållas och att 
dessa åtgärder rapporteras i uppföljningen efter juni månad. Vidare föreslår 
arbetsutskottet att kommunfullmäktige beslutar att barn- och ungdoms-
nämndens samt Södermöre kommundelsnämnds begäran om utökad ram för 
ökade skolskjutskostnader i samband med prishöjning på terminskorten avslås. 

Överläggning 
Under överläggningen redovisas följande förslag:  
 
1. Johan Persson (S) föreslår att kommunstyrelsen avvaktar med att ta beslut 

om nämndernas begäran om utökad ram för skolskjutskostnader till 
hösten 2015. 
 

2. Inger Hilmansson (FP) föreslår att kommunstyrelsen tillstyrker barn- och 
ungdomsnämndens och Södermöre kommundelsnämnds begäran om 
utökad ram för ökade skolskjutskostnader. Vidare föreslås att ett system 
för kompensation av framtida kostnadsökningar för skolskjutsar tas fram i 
samråd med kommunledningskontoret. 
 

3. Christopher Dywik (KD) föreslår att kommunstyrelsen bifaller Inger 
Hilmanssons förslag om att ta fram ett system för kompensation av 
framtida kostnadsökningar för skolskjutsar.  
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Sedan överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill 
bifalla Johan Perssons eller Inger Hilmanssons förslag. Han finner att 
kommunstyrelsen bifaller Johan Perssons förslag.  

Beslut 
Kommunstyrelsen uppmanar kultur- och fritidsnämnden att vidta åtgärder så 
att budgeten för 2015 kan hållas och att dessa åtgärder rapporteras i uppfölj-
ningen efter juni månad. 
 
Kommunstyrelsen överlämnar i övrigt kommunledningskontorets rapport om 
budgetuppföljning för 2015 till kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsen avvaktar med att ta beslut om nämndernas begäran om 
utökad ram för skolskjutskostnader till hösten 2015. 

Reservation 
Inger Hilmansson (FP) reserverar sig skriftligt mot beslutet och anför: 
”Barn- och ungdomsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd har på 
grund av Kalmars misskötta ekonomi nya besparingar för 2015. Därtill 
kommer nu nya kostnader för skolskjutsar, som nämnden inte kan påverka. 
Busskorten kan, med detta förslag, dras in för de som väljer en annan skola. 
Om nämnderna ska stå för kostnaden inom befintlig ram måste lärare och 
fritidspedagoger sägas upp. Folkpartiet vill att Kalmar ska ha den bästa 
kunskapsskolan och vi vill ge verksamheten förutsättningar att nå detta mål.  
Folkpartiet liberalerna bifaller därför barn- och ungdomsnämnden och 
Södermöre kommundelsnämnds begäran om utökad ram för ökade 
skolskjutskostnader. 
 
Vi ger också ett uppdrag att utarbeta ett system för kompensation av framtida 
kostnadsökningar för skolskjutsar i samråd med kommunledningskontoret  
Vi vill uppmuntra det fria skolvalet och möjligheten att få skolskjuts vid 
dubbelt boende. Barnets bästa är utgångspunkten för Folkpartiet liberalernas 
prioriteringar.” 

Protokollsanteckning 
Kent Pettersson (FP) instämmer via en protokollsanteckning i Inger 
Hilmanssons skriftliga reservation.  

§ 169 

Uppföljning efter tertial 1 med prognos för bokslutet 
2015 för koncernen Kalmar Kommunbolag AB 
Dnr KS 2015/0500 

Handlingar 
Kalmar Kommunbolag AB:s skrivelse den 27 maj 2015. 
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Uppföljning efter tertial 1 med prognos för bokslutet 2015 för koncernen 
Kalmar Kommunbolag AB. 

Bakgrund 
I samband med att kommunbolagets styrelse i december beslutade om budget 
2015 antogs även hur och när uppföljning av ekonomi och verksamhet ska ske 
i koncernen. Uppföljning av ekonomi och verksamhet för koncernen ska 
redovisas i kommunbolagets styrelse efter april och augusti. Inriktningen i 
uppföljningen ska vara utfall för perioden, prognos för helårsutfallet, analys av 
utfallet. Rapporteringen efter oktober kommer enbart vara sifferdelen. 
 
I denna första rapport för året, som baseras på fyra månader, är förutsättning-
arna att lämna en prognos för ett samlat helårsutfall begränsad. I uppföljningen 
kommenteras nu kända utfall, förändringar och tendenser som påverkar 
koncernens ekonomi. 

Beslut 
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av Uppföljning efter 
april med prognos för bokslutet 2015 för koncernen Kalmar Kommunbolag 
AB. 
 
Kommunstyrelsen överlämnar uppföljningen till kommunfullmäktige för 
kännedom.  

§ 170 

Kommunledningskontorets ekonomirapport 2015 – 
efter april 
Dnr KS 2015/0225 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 20 maj 2015. 
 
Ekonomi och verksamhetsuppföljning per april 2015. 
 
Ekonomisk sammanställning per april. 
 
Uppföljningsrapport verksamhetsplan. 

Bakgrund 
Kommunledningskontoret redovisar varannan månad det ekonomiska utfallet 
för perioden och en ekonomisk prognos för årsutfallet. Efter april och augusti 
görs också uppföljning av verksamhetsplanen. 
 
Förbrukningen efter april uppgår till 30,6 % jämfört mot riktvärdet 33,3 %. 
Utfallet påverkas av att något periodiserat bokslut inte upprättas per april. I 
den prognos som lämnas redovisas inga avvikelser mot budget förutom 
avseende gymnasieförbundet som redovisar ett överskott med 400 000 kronor 
beroende på att antalet gymnasieungdomar blev längre än beräknat.  
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Kommunstyrelsen har antagit åtta nämndsmål som ska bidra till att 
fullmäktigemålen uppnås. För samtliga av dessa mål har arbetet påbörjats 
genom olika aktiviteter. Av de 21 aktiviteterna har arbetet påbörjats eller 
slutförts för 16 stycken medan resterande aktiviteter planeras att genomföras 
under andra halvåret 2015. 
 
Kommunledningskontoret har också tio uppdrag att arbeta med. Av dessa har 
två slutförts medan resterande pågår. 

Beslut 
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av ekonomi- och 
verksamhetsuppföljningen efter april 2015. 

§ 171 

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

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 27 maj 2015. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade i januari 2015 om beslutsattestanter och 
firmatecknare. Med anledning av personalförändringar och 
organisationsförändringar behöver dokumentet uppdateras.  
 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till beslutsattestanter och 
firmatecknare 2015. 

Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer förslaget till beslutsattestanter och firmatecknare 
för kommunledningskontoret 2015. 
 

§ 172 

Regler för debitering, krav och värdering av kund-
fordringar 
Dnr KS 2015/0508 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 27 maj 2015. 

Bakgrund 
Regler för debitering, krav och värdering av kundfordringar beslutades senast 
av kommunstyrelsen år 2005. Kommunledningskontoret har nu uppdaterat 
och anpassat reglerna till dagens regelverk och rutiner. 
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Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna regler för debitering, krav och 
värdering av kundfordringar. 

§ 173 
Idrott i Kalmar – anläggningsrapport och 
handlingsplan för idrottsanläggningar och idrotts-
verksamhet 
Dnr KS 2015/0452 

Handlingar 
Handlingsplan. 
 
Anläggningsrapport. 
 
Utdrag ur kultur- och fritidsnämndens protokoll den 23 april 2015, § 55. 
 
Kommunledningskontorets skrivelse den 12 maj 2015. 
 
Arbetsutskottets protokoll den 26 maj 2015, § 40. 

Bakgrund 
Kultur- och fritidsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda och visa 
på ett samlat underlag utifrån en kommande tioårsperiod och i ett helhets-
perspektiv, de kommunala idrottsanläggningar och idrottsverksamheter som 
Kalmar kommun förfogar över. Utredningen ska utgöra ett underlag i den 
framtida kommunala planerings- och beslutsprocessen. Utifrån 
anläggningsrapporten har en handlingsplan tagits fram. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har nu överlämnat rapporten ”Idrott i Kalmar - 
anläggningsutredning i ett 10-årsperspektiv” till kommunstyrelsen. 

Överläggning 
Lolita Persson, förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen, redogör för 
ärendet.  

Beslut 
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av kultur- och 
fritidsnämndens anläggningsrapport och handlingsplan. 
 
Utredningen och handlingsplanen ska ingå i kommande planerings- och 
budgetarbete. 
 

§ 174 

Taxor inom kultur- och fritidsnämndens ansvars-
område 
Dnr KS 2015/0479 
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Handlingar 
Utdrag ur kultur- och fritidsnämndens protokoll den 23 april 2015, § 53. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse den 15 april 2015. 
 
Förslag till taxor. 
 
Kommunledningskontorets skrivelse den 20 maj 2015. 
 
Arbetsutskottets protokoll den 26 maj 2015, § 41. 

Bakgrund 
Kultur- och fritidsnämnden har föreslagit att samtliga taxor inom deras 
ansvarsområde sammanställs i ett dokument. Dokumentet kommer att 
presenteras som ett förenklat taxesystem som är övergripligt och lättförståeligt 
för brukarna. 
 
För en mer praktisk hantering av kommande taxeändringar föreslås att kultur- 
och fritidsnämnden får rätt att besluta om mindre justeringar av taxorna. Större 
förändringar, eller ändringar som är av principiell vikt ska dock alltid beslutas 
av kommunfullmäktige.  
 
Arbetsutskottet har föreslagit att lommunfullmäktige antar förslag till taxor 
inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde samt delegerar till kultur- 
och fritidsnämnden att besluta om mindre justeringar av taxorna. 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar förslag till taxor inom kultur- och fritidsnämndens 
ansvarsområde. 
 
Kommunfullmäktige delegerar till kultur- och fritidsnämnden att besluta om 
mindre justeringar av taxorna. 

§ 175 

Godkännande av Kalmar Energi Värme AB:s förvärv av 
aktier i More Biogas Småland AB 
Dnr KS 2015/0523 

Handlingar 
Skrivelse från Kalmar Kommunbolag AB den 1 juni 2015. 
 
Utdrag ur protokoll från sammanträde med styrelsen för Kalmar Energi 
Holding AB den 29 januari 2015. 

Bakgrund 
I bolagsordningen för Kalmar Energi Holding AB anges att bolaget inte får 
förvärva aktier, bilda dotterbolag, ändra aktiekapital eller ingå fusion utan 
kommunfullmäktiges medgivande.  
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Kalmar Energi vill visa engagemang för biogas som är ett prioritetet område 
genom förvärv av 2 000 aktier i More Biogas Småland AB, vilket motsvarar ca 
5 % av aktierna i bolaget.  

Överläggning 
Staffan Larsson, Kalmar Energi Holding AB samt Ola Johansson, VD i 
Kalmar Kommunbolag AB, redovisar ärendet.  
 
Inför kommunstyrelsens beslut delas en korrigerad skrivelse ut med förslag att 
godkänna förvärv av 2 000 aktier i More Biogas Småland AB samt utdrag ur 
protokoll fört med styrelsen för Kalmar Energi Holding AB. Kommun-
styrelsen beslutar därefter att ajournera sammanträdet för inläsning. 
 
Efter att kommunstyrelsen beslutat att återuppta förhandlingarna redovisas 
följande förslag: 
 
1. Christina Fosnes (M) föreslår att ärendet återremitteras. 

 
2. Inger Hilmansson (FP) föreslår i första hand att ärendet återremitteras. I 

andra hand, om kommunstyrelsens beslutar att avgöra ärendet idag, föreslår 
Inger Hilmansson att kommunstyrelsen avstyrker stöd av enskilt företag 
genom förvärv av aktier i More Biogas Småland AB. 
 

3. Johan Persson (S), med instämmande av Michael Ländin (S), föreslår att 
kommunstyrelsen tillstyrker förslaget.  

 
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 
förslaget. Han finner att kommunstyrelsen tillstyrker förslaget.  

Beslut 
Kommunstyrelsens föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige godkänner Kalmar Energi Värme AB:s förvärv av 2 000 
aktier i More Biogas Småland AB. 

Reservationer 
Ledamöterna från M reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 
Inger Hilmansson (FP) reserverar sig skriftligt och anför: 
”Folkpartiet liberalerna värnar en marknadsekonomi där Eon har möjlighet att 
självständigt, utan kommunens inblandning, göra detta aktieförvärv.  Kalmar 
Energi Värme AB, är ett kommunalt delägt bolag som inte bör snedvrida 
konkurrensen genom att stödja ett enskilt företag genom förvärv av aktier. I 
bolagsordningen krävs kommunfullmäktiges medgivande, och vi vill rikta 
uppmärksamheten på att kommunen riskerar att begränsa den fria företag-
samheten genom att gynna en enskild näring. Kommunens engagemang ska 
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stödja en fossilfri framtid där biogasen är en viktig del i flera framtida 
alternativ.” 

Protokollsanteckning 
Kent Petersson (FP) instämmer via en protokollsanteckning i Inger 
Hilmanssons skriftliga reservation.  

§ 176 
Markreservation för Stenvalvet 700 Kalmar Lärkan AB 
på del av fastigheten Malmen 2:2 
Dnr KS 2015/0424 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 13 maj 2015. 
 
Karta och skiss. 
 
Planutskottets protokoll den 26 maj 2015, § 33. 

Bakgrund 
Stenvalvet 700 Kalmar Lärkan AB äger fastigheten Lärkan 1 där bland annat 
Domstolsverket bedriver domstolsverksamhet i form av tingsrätts- och 
hovrättsförhandlingar. Domstolsverket ser behov av ytterligare lokaler och 
fastighetsägaren har därför inkommit med en begäran om markreservation.  
 
Markreservation ska gälla till och med 30 oktober 2015. Innan denna löper ut 
ska den ersättas av ett markanvisningsavtal som reglerar förutsättningar för 
framtida köp. Området är cirka 2 000 kvadratmeter.  
 
Marken som reserveras har i gällande detaljplan bestämmelsen allmän 
platsmark. För att försäljning av marken ska vara möjlig att genomföra krävs 
en ny detaljplan. När kommunstyrelsens planutskott i april beslutade om 
prioritering av detaljplaner bedömdes denna detaljplan som särskilt samhälls-
viktig och fick prioritering 23. Detaljplanen beställs av kommunlednings-
kontoret.  

Beslut 
Kommunstyrelsen reserverar del av Malmen 2:2, enligt kommunlednings-
kontorets förslag, för Stenvalvet 700 Kalmar Lärkan AB, org.nr 556760-9523. 
 
Markreservationen ska gälla till och med den 30 oktober 2015.  

§ 177 
Markreservationer för Kalmarhem AB på del av 
fastigheterna Tallhagen 2:13 samt Dörby 7:7 och 7:37, 
Smedby 
Dnr KS 2015/0454 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 13 maj 2015. 
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Karta och skiss. 
 
Planutskottets protokoll den 26 maj 2015, § 32. 

Bakgrund 
Kalmarhem AB har lämnat in begäran om markreservation på del av 
fastigheten Tallhagen 2:13 i Getingen och del av fastigheterna Dörby 7:7 och 
7:37 intill den nya tågstationen i Smedby. Kalmarhem vill på platserna bygga 
totalt cirka 150 hyreslägenheter. En förutsättning för att markreservationen för 
området i Getingen ska gälla, är att Kalmarhem även bygger hyresrätter i 
Smedby. Markreservationerna ska gälla till och med 30 oktober 2015 och ska 
innan dess ersättas av ett markanvisningsavtal som reglerar förutsättningar för 
framtida köp.  
 
Kalmarhem vill på Tallhagen 2:13 uppföra lamell- och punkthus i 4-8 våningar 
som ska inrymma cirka 110 hyresrättslägenheter. Området för mark-
reservationen är cirka 3 000 kvadratmeter. För att möjliggöra de nya 
bostäderna behöver lämpligheten för bostäder på platsen prövas i en ny 
detaljplan. När kommunstyrelsens planutskott i april beslutade om prioritering 
av detaljplaner bedömdes denna detaljplan som viktig med hänsyn till 
bostadsmålet och tilldelades prioritet 26. Den nya detaljplanen kommer även 
att omfatta fastigheten Spiggen 4. Detaljplanen beställs av kommunlednings-
kontoret.  
 
Kalmarhem vill på Dörby 7:7 och 7:37 bygga cirka 40 hyreslägenheter. 
Området för markreservationen är cirka 6 800 kvadratmeter och ligger intill 
den nya tågstationen i Smedby. För att möjliggöra de nya bostäderna behöver 
en ny detaljplan tas fram. När kommunstyrelsens planutskott beslutade om 
prioritering av detaljplaner bedömdes en detaljplan för området som viktig för 
att uppnå bostadsmålet och tilldelades prioritering 29. Detaljplan för området 
beställs av kommunledningskontoret.  

Beslut 
Kommunstyrelsen reserverar del av fastigheten Tallhagen 2:13 samt del av 
fastigheterna Dörby 7:7 och 7:37, enligt kommunledningskontorets förslag, för 
Kalmarhem AB, org.nr 556526-5906.  
 
Markreservationerna ska gälla till och med den 30 oktober 2015.  

§ 178 
Markreservation för Kalmarhem AB på del av Oxhagen 
2:1, Kungsgårdsvägen 
Dnr KS 2015/0361 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 19 maj 2015. 
 
Karta och skiss. 
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Planutskottets protokoll den 26 maj 2015, § 31. 

Bakgrund 
Kalmarhem AB har lämnat in en begäran om markreservation på del av 
fastigheten Oxhagen 2:1 intill Kungsgårdsvägen och den gamla banvallen. 
Kalmarhem vill på platsen bygga totalt cirka 40-50 hyreslägenheter i 3-4 
våningar. Området för markreservationen är cirka 6 800 kvadratmeter enligt 
karta. 
 
Markreservationen ska gälla till och med den 30 oktober 2015. Innan denna 
löper ut ska markreservationen ersättas av ett markanvisningsavtal som reglerar 
förutsättningar för framtida köp. 
 
När kommunstyrelsens planutskott i april beslutade om prioritering av 
detaljplaner fick den här prioritering 12. Detaljplanen beställs av kommun-
ledningskontoret.  

Beslut 
Kommunstyrelsen reserverar del av fastigheten Oxhagen 2:1, enligt 
kommunledningskontorets förslag, för Kalmarhem AB, org.nr 556526-5906.  
 
Markreservationen ska gälla till och med den 30 oktober 2015. 

Protokollsanteckning 
Kent Pettersson (FP) redovisar en protokollsanteckning enligt följande: 
”I samband med att nämnda område detaljplaneläggs behöver den framtida 
möjligheten att ansluta Kungsgårdsvägen direkt till Lorensbergsleden via ’Rifa-
tomten’ – som en ’ringled’ – värderas.” 
 

§ 179 
Motion från Per Dahl (M) om översyn av kommun-
fullmäktiges målkatalog 
Dnr KS 2015/0178 

Handlingar 
Motion.  
 
Kommunledningskontorets skrivelse den 24 april 2015. 
 
Arbetsutskottets protokoll den 19 maj 2015, § 38. 

Bakgrund 
Per Dahl (M) har i en motion föreslagit att kommunfullmäktige 
förutsättningslöst men samlat utanför budgetbehandlingen, diskuterar den 
målkatalog som är satt i verksamhetsplan 2015 och omprövar mål och 
formuleringar som inte låter sig brytas ned till tydligt tidssatta resultatkrav med 
specificerade uppdrag, samt att kommunfullmäktige uppmanar nämnder och 
styrelser att diskutera och formulera kompletterande verksamhetsspecifika 
resultatkrav för sina respektive ansvarsområden. 
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Arbetet med verksamhetsplan och budget för 2016 har startat. Majoriteten 
kommer att presentera sitt förslag med mål och uppdrag den 19 maj. 
Verksamhetsplanen kommer upp för beslut i kommunfullmäktige den 15 juni. 
Det är då möjligt att diskutera och föreslå andra mål och uppdrag. 
 
Mål och uppdrag sätts av politiken och har en koppling till den politiska 
visionen. Mål på fullmäktiges nivå har en tidshorisont på cirka fem år och 
behöver inte vara mätbara. Målen ska beskriva ett uppnått tillstånd om VAD vi 
ska uppnå. Målen omprövas inför varje verksamhetsplan och kan återkomma 
flera år. Antalet mål har minskat från 41 st. år 2013 till 14 st. i verksamhetsplan 
och budget för 2015. 
 
Respektive nämnd och styrelse bryter ner kommunfullmäktiges mål, formulerar 
egna mål och aktiviteter för sin verksamhet i sin internbudget. Beslut om 
internbudgetar tas i respektive nämnd och styrelse senast i november. Därefter 
överlämnas de till kommunstyrelsen för information. I internbudgetarna finns 
tydliga exempel på resultatmål.  
 
Uppdragen har ett kortare tidsperspektiv och beskriver vad kommun-
fullmäktige vill ha gjort nästa år eller inom en 2-årsperiod. Genom att ge 
uppdrag så kan kommunfullmäktige också säkra deltagande av flera nämnder. 
Uppdragen är mätbara och delas alltid ut till en ansvarig nämnd eller styrelse. 
Uppdragen betraktas som utdelade och återkommer inte i nästa års 
verksamhetsplan. 
 
Samtliga mål och uppdrag följs upp i beslutsstödsystemet Hypergene. Även om 
uppdragen inte hunnit slutföras till årsredovisningen så ligger de kvar och 
bevakas i Hypergene. 
 
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunfullmäktige avslår motionen.  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen om att utanför budgetbehandlingen 
ompröva mål och formuleringar i den verksamhetsplan för 2015 som redan 
beslutats och hänvisar till fullmäktiges behandling av kommande verksamhets-
plan för 2016. 
 
Kommunfullmäktige avslår även delen om att uppmana nämnder och styrelser 
att diskutera och formulera resultatkrav eftersom det redan ligger inom deras 
uppdrag. 

§ 180 

Motion från SD om införande av tiggeri i lokala 
ordningsföreskrifter 
Dnr KS 2015/0147 
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Handlingar 
Motion den 17 februari 2015. 
 
Serviceförvaltningens skrivelse den 17 april 2015. 
 
Servicenämndens protokoll den 29 april 2015. 
 
Kommunledningskontorets skrivelse den 6 maj 2015. 

Bakgrund 
Sverigedemokraterna har i en motion föreslagit att Kalmar kommun i de lokala 
ordningsföreskrifterna inför ordningsföreskrifter om tiggeri med lydelsen:  
”Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller 
liknande, om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän samman-
komst eller offentlig tillställning. När insamling ska ske i samband med 
framförande av gatumusik krävs inte tillstånd.” 
 
Serviceförvaltningen har yttrat sig över motionen och servicenämnden föreslår 
att kommunfullmäktige avslår motionen.  

Överläggning 
Under överläggningen redovisas följande förslag: 
 
1. Thoralf Alfsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska tillstyrka 

motionen. 
 

2. Inger Hilmansson (FP) föreslår att kommunstyrelsen ska tillstyrka 
servicenämndens förslag att avslå motionen.  

 
Sedan överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill 
tillstyrka eller avstyrka motionen. Han finner att kommunstyrelsen avstyrker 
motionen.  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen från Sverigedemokraterna om att införa 
ett tillägg angående tiggeri i den lokala ordningsföreskriften.  

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

§ 181 

Medborgarförslag om jämställd snöröjning 
Dnr KS 2015/0072 

Handlingar 
Medborgarförslag den 25 januari 2015. 
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Sammanträdesdatum 
2015-06-02 

 
Servicenämndens skrivelse den 9 mars 2015. 
 
Yttrande från förslagsställaren den 23 mars 2015. 
 
Utdrag ur servicenämndens protokoll den 25 mars 2015, § 31. 
 
Kommunledningskontorets skrivelse den 2 april 2015.  

Bakgrund 
I ett medborgarförslag föreslås att Kalmar kommun ska införa jämställd 
snöröjning, där gång- och cykelbanor, övergångställen/överfartsställen samt 
busshållplatser plogas före bilvägar, enligt en modell som exempelvis 
Karlskoga har infört. 
 
Serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande. Av yttrandet 
framgår bland annat följande: 
 
”Kalmar kommuns planering av vinterväghållning utgår från trafikmönster hos 
gående, cykel, buss, bil och så vidare. Arbetet med ökad prioritering av gång 
och cykelvägar de senaste åren har gett att vi redan har genomfört den 
inriktning Karlskoga har. Detta som ett resultat av en större fokusering på 
såväl Kalmar som cykelstad och på tillgängligheten för funktionsnedsatta. 
Arbetet har gagnat jämställdheten men också jämlikheten i ett bredare 
perspektiv. Detta eftersom de stora skillnaderna i resvanemönstret inte gäller 
mellan kvinnor, män, flickor och pojkar utan om man jämför unga, 
medelålders och gamla eller olika socioekonomiska grupper etc.  
 
Utifrån det vi här redovisat är vår samlade bedömning att vi redan har en 
relativt jämställd och jämlik snöröjning i Kalmar kommun. Samtidigt bedömer 
vi att det finns ytterligare förbättringsmöjligheter inom rimlighetens gränser 
genom till exempel framtida, utökad saltlakespridning på gång- och cykelvägar. 
Det är viktigt att följa eventuella förändringar i kommande resvaneunder-
sökningar och utifrån det anpassa vinterväghållningen.” 
 
Servicenämnden har den 25 mars 2015 föreslagit att kommunfullmäktige 
beslutar att serviceförvaltningen i sitt arbete med vinterväghållning ska beakta 
kommande resvaneundersökningar som en del i arbetet mot kommunens mål 
om ett jämställt och jämlikt samhälle. 

Överläggning 
Under överläggningen redovisas följande förslag: 
 
1. Bertil Dahl (V), med instämmande av Christopher Dywik (KD), föreslår 

att kommunstyrelsen ska tillstyrka servicenämndens förslag.  
 

2. Patricia Vildanfors (MP) föreslår att servicenämnden får i uppdrag att 
prioritera upp och förbättra insatserna av vinterväghållning vad gäller 
framkomligheten till förskolor och busshållplatser i Kalmar kommun. 
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Sammanträdesdatum 
2015-06-02 

 
Sedan överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen först att tillstyrka 
servicenämndens förslag. 
 
Härefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå Patricia 
Vildanfors tilläggsförslag. Han finner att kommunstyrelsen avslår 
tilläggsförslaget. 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att servicenämnden i sitt arbete med 
vinterväghållning ska beakta kommande resvaneundersökningar som en del i 
arbetet mot kommunens mål om ett jämställt och jämlikt samhälle. 
 
Medborgarförslaget ska härmed anses besvarat.  

Reservation 
Patricia Vildanfors (MP) reserverar sig skriftligt och anför: 
”Vi reserverar oss till förmån för vårt tilläggsyrkande. Arbetet med Kalmar 
cykelstad (bör också benämnas cykelkommun) har medfört att cykel- och 
gångvägar fått bättre prioritet i kommunen. GC-vägarna har också fått bättre 
prioritet vad gäller vinterväghållningen under föregående mandatperiod, men 
det finns mycket kvar att göra!  
 
Detta är ett välgrundat medborgarförslag som ökar tillgängligheten vintertid 
för cyklister och gående och förbättrar för småbarnsföräldrar i sin redan 
stressade vardag. Det är ett sätt att göra det lättare för barnfamiljer att 
transportera sig mer miljövänligt. 
 
Jag gör inte bedömningen som Kalmar kommun att nu anse att vi har en 
jämställd och jämlik snöröjning. Till kommunens skrivelse vill vi i miljöpartiet 
lägga ett tilläggsyrkande om att prioritera upp och förbättra framkomligheten 
för cyklister och gående till just förskolor och busshållplatser. Det finns inte i 
målbeskrivningen för vinterväghållningen idag och är ett angeläget 
förbättringsområde. Det är en viktig insats för småbarnsföräldrar, inte minst på 
morgonen.  
 
Om vårt tilläggsyrkande inte går igenom i fullmäktige kommer vi att yrka på att 
införa jämställd snöröjning som medborgaren föreslår. Detta är en insats inte 
bara för kvinnor utan lika mycket för männen som cyklar, åker buss och rör sig 
runt till fots i kommunen vintertid.” 
 

§ 182 

Yttrande över betänkandet: Utredning om 
betalningsansvarslagen SOU 2015:20 - Trygg och 
effektiv utskrivning från sluten vård 
Dnr KS 2015/0309 
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Sammanträdesdatum 
2015-06-02 

 
Handlingar 
Betänkandet Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård. 
 
Omsorgsförvaltningens skrivelse inklusive yttrande den 27 april 2015. 
 
Utdrag från omsorgsnämnden den 21 maj 2015, § 41.  

Bakgrund 
Nuvarande lag, betalningsansvarslagen (BAL) 1990:1404, infördes som en del 
av Ädelreformen. De grundtankar som finns i lagen bygger på förutsättningar 
och arbetssätt som fanns vid den tidpunkten. 2003 skärptes kraven på vård-
planering i lagen och begreppet färdigbehandlad ändrades till utskrivningsklar. 
 
De patienter som omfattades av lagen var i behov av insatser från båda huvud-
männen men de medicinska behoven var inte längre sådana att de motiverade 
slutenvård. Genom lagändringarna 2003 knöts kommunens betalningsansvar 
för utskrivningsklara patienter till att en gemensam vårdplan upprättas. Efter 
lagändringarna framkom dock att det fanns fortsatta problem med samverkan 
och vårdplaneringar. 
 
De förändringar som nu är aktuella är så pass omfattande att en ny lag föreslås 
med titeln ”Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård”. Den nya lagen fokuserar på samverkan medan den gamla fokuserade 
på betalningsansvar. Idag inträder kommunens betalningsansvar efter fem 
kalenderdagar efter att man mottagit en kallelse till vårdplanering från sjuk-
huset. För patienter i psykiatrin inträder betalningsansvaret inom trettio dagar. 
 
Öppenvården kallas idag ofta till vårdplanering alltför tidigt i patientens 
återhämtnings- och rehabiliteringsprocess med risk för att vårdplaneringen 
enbart blir en kommunal planeringsinsats där primärvårdens delaktighet 
saknas. 
 
I det nya lagförslaget föreslås betalningsansvaret inträda efter 3 dagar för 
samtliga patienter. Lagen föreslås träda i kraft 1 juli 2016. 
 
Omsorgsnämnden har föreslagit att yttrandet från den 27 april ska utgöra svar 
på remissen.  

Beslut 
Kommunstyrelsen antar omsorgsnämndens yttrande som sitt och överlämnar 
det till Socialdepartementet som Kalmar kommuns svar på betänkandet: 
Utredningen om betalningsansvarslagen SOU 2015:20 – Trygg och effektiv 
utskrivning från sluten vård. 

§ 183 

Yttrande över betänkandet Överprövning av 
upphandlingsmål m.m. (SOU 2015:12) 
Dnr KS 2015/0246 



 26 (27) 
Kommunstyrelsen 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2015-06-02 

 
Handlingar 
Betänkande av Överprövningsutredningen. 
 
Upphandlingschefens förslag till yttrande den 27 april 2015. 
 
Kommunledningskontorets skrivelse den 28 maj 2015. 

Bakgrund 
Kalmar kommun har fått betänkandet Överprövningsutredningen på remiss. 
Betänkandet innehåller förslag som syftar till att öka effektiviteten i upp-
handlingsförfarandena och komma till rätta med de problem som orsakas av 
att upphandlingar stoppas genom överprövning i domstol. 
 
Upphandlingschefen har tagit fram ett förslag till yttrande över remissen.  

Beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrandet från den 27 april 2015 som sitt och 
överlämnar det som Kalmar kommuns svar på Överprövningsutredningens 
betänkande SOU 2015:12.  

§ 184 

Utvärdering av kommunstyrelsens delegationsordning 
Dnr KS 2015/0170 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 26 maj 2015. 

Bakgrund 
I samband med att kommunstyrelsen reviderade delegationsordningen den 8 
april 2014, § 84, beslutades att en utvärdering skulle göras efter ett år. 
 
Kommunledningskontoret har gått igenom anmälda delegationsbeslut från maj 
2014 till maj 2015 och konstaterar att totalt har 172 beslut anmälts. De allra 
flesta beslut rör yttrande över bygglov m.m. där kommunen är fastighetsägare 
samt yttrande över detaljplaner och liknande.  
 
I övrigt har fyra beslut fattats kring omdisponering mellan investeringsobjekt 
där värdet ligger under 100 gånger prisbasbeloppet och planutskottet har fattat 
ett beslut om omdisponering där värdet ligger över det beloppet.  
 
Vid genomgången kan också konstateras att inom vissa områden behöver vi bli 
bättre på att redovisa delegationsbeslut.  

Beslut 
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av redovisningen.  
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Delegationsbeslut 
 

- Ordförandebeslut om att Kalmar kommun avstår från att lämna 
yttrande över remissen Gränser i havet SOU 2015:10 
Dnr KS 2015/0418 

 
- Yttrande över detaljplan för Hagby 16:5 

Dnr KS 2015/0250 
 

- Försäljning av fastigheter, Rustningen 4 
Dnr KS 2015/0560 
 

- Fullmakt för advokat Henrik Seeliger att föra kommunens talan 
Dnr KS 2015/0004 
 

- Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor 2015, till och med april 2015 
Dnr KS 2015/0006 
 

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Svaneberg 2:9 - Kalmar 
dämme 
Dnr KS 2015/0440 
  

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Dörby 7:44  
Dnr KS 2015/0442 
 

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Hampboden 1 
Dnr KS 2015/0448 
 

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Rinkaby 26:2  
Dnr KS 2015/0459 
 

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Vitsippan 24  
Dnr KS 2015/0466 
 

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Ljungby 30:5  
Dnr KS 2015/0476 

Anmälningsärenden 
 

- Information till kommunstyrelsen om Energikontor Sydost 
Dnr KS 2015/0458 
 

- Redovisning av Kalmar läns pensionskapitalförvaltning AB:s 
portföljrapport april 2015  
Dnr KS 2015/0002 
 

- Personaldelegationens protokoll den 13 maj 2015 
 

- Arbetsutskottets protokoll den 19 maj 2015. 
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