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§ 255 

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. 
 

§ 256 

Information från Kalmar Hamn AB  
Bakgrund 
Som ett led i kommunstyrelsens uppsiktsplikt kommer kommunens olika bolag 
att redovisa sin verksamhet.  

Överläggning 
Mats Gustafson, VD i Kalmar Hamn AB, informerar om hamnens verksamhet 
och utveckling samt om aktuella framtidsfrågor.  

Beslut 
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
 

§ 257 

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

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 18 november 2015. 
 
Ändringar i Verksamhetsplan med budget 2016 och ekonomisk planering 
2017-2018. 

Bakgrund 
Den politiska majoriteten presenterar förslag till ändringar i Verksamhetsplan 
med budget för 2016 och ekonomisk planering för 2017-2018. 
 
Ändringarna syftar till att uppdatera den beslutade budgeten med de senast 
kända omvärldsfaktorerna såsom skatteunderlagets utveckling, regeringens 
höstbudgetproposition och de demografiska förändringarna. Nämnderas ramar 
kan anpassas till nya förutsättningar som kan ha uppstått efter det att budgeten 
i juni beslutades. Även ombudgetering mellan nämnder till följd av om-
organisationer eller andra verksamhetsförändringar förekommer. 
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Arbetsutskottet har föreslagit att kommunfullmäktige gör föreslagna ändringar 
och tillägg till sitt tidigare beslut den 15 juni 2015 § 147 om Verksamhetsplan 
med budget för 2016 och ekonomisk planering 2017-2018. 

Överläggning 
Budgetchef Jonas Agerhed, kommunledningskontoret, redogör för ärendet.  
 
Under överläggningen redovisas följande förslag: 
 
1. Johan Persson (S) föreslår att kommunstyrelsen tillstyrker arbetsutskottets 

förslag. 
 

2. Inger Hilmansson (L) föreslår att kommunstyrelsen tillstyrker majoritetens 
förslag till ändringar i budget utom i de delar där liberalerna tidigare haft 
alternativa yrkanden, mål, uppdrag, uttalanden och skrivningar. Vidare 
föreslås att barn- och ungdomsnämnden, i enlighet med tidigare inten-
tioner från Liberalerna, ansluter kommunen till SkolFam© och att 
socialnämnden bistår barn- och ungdomsnämnden med anslutningen. 1,5 
miljoner hämtas ur konto ”insatser för social hållbarhet” och 0,5 miljoner 
kronor hämtas ur konto ”interna förbättringsåtgärder” vid kommun-
ledningskontoret.  

 
Sedan överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen först att tillstyrka 
arbetsutskottets förslag med undantag av de delar där det redovisats 
motförslag. Härefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill tillstyrka 
arbetsutskottets förslag eller Inger Hilmansson ändringsförslag. Han finner att 
kommunstyrelsen tillstyrker arbetsutskottets förslag.  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige gör följande ändringar och tillägg till sitt tidigare beslut 
den 15 juni 2015 § 147 om Verksamhetsplan med budget för 2016 och 
ekonomisk planering 2017-2018: 
 
1. Kommunfullmäktige beslutar att justera nämndernas driftbudgetramar 

med de åtgärder som redovisas under avsnittet ”Nämndernas 
driftbudgetramar”.  

 
Den samlade förändringen för respektive nämnd specificeras i belopp 
under avsnittet ”Förändringar per nämnd”. 

 
2. Kommunfullmäktige beslutar att justera de samlade budgeterade 

intäkterna från kommunalskatt, mellankommunal utjämning och generella 
statsbidrag, baserat på ny skatteunderlagsprognos samt nya demografiska 
förutsättningar. De ändringar som påverkar resultatet jämfört med tidigare 
beslutad budget redovisas i tabell under avsnittet ”Resultaträkning”. 
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Dessa justeringar, tillsammans med ändringar i nämndernas drift-
budgetramar enligt punkt 1 ovan, ger följande budgeterade årets resultat 
(årets resultat enligt tidigare beslut inom parentes); 2016 29,5 (39,9) mnkr, 
2017 26,6 (35,0) mnkr, 2018 -7,5 (1,7) mnkr. Den samlade effekten av det 
justerade resultatet redovisas i avsnittet ”Resultaträkning.” 

 
3. Kommunfullmäktige beslutar att göra de ändringar och tillägg till 

respektive fokusområden och mål som redovisas under avsnittet 
”Ändringar och tillägg till fokusområden och mål”. 

Reservation 
Inger Hilmansson (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för eget 
förslag och anför: 
 
”Kommunledningskontoret uppvisar i budget 2016 liksom i budget för 2015 
ett överskott. Liberalerna anser därför att 1, 5 miljon kan hämtas ur konto 
’insatser för social hållbarhet’ och 500 000 kan hämtas ur konto ’interna 
förbättringsåtgärder’ vid kommunledningskontoret. Dessa konton har inte 
använts fullt ut och vi ser det som en både mänsklig och ekonomisk 
investering att satsa på dem som behöver samhällets resurser allra mest. 
 
Vi anser att alla barn som växer upp i Sverige har rätt till en bra utbildning, 
oavsett om de lever med sina biologiska föräldrar eller har placerats utanför 
hemmet av olika skäl. Denna rättighet finns formulerad på olika sätt i 
socialtjänstlagen, skollagen och FN:s barnkonvention. 
 
Allt fler barn placeras i familjehem och barn som växer upp i samhällets vård 
löper betydligt större risk att hamna snett senare i livet med till exempel 
missbruk, kriminalitet och psykisk ohälsa. ’Skolmisslyckande’ är en 
nyckelfaktor för att förklara och förstå detta. Enligt rapporten är dåliga 
skolresultat en riskfaktor medan bra skolresultat är en skyddande faktor. 
Skolfam är arbetsnamnet på en skolsatsning inom familjehemsvården och 
syftar till att skapa bättre framtidsutsikter för familjehemsplacerade barn 
genom satsningar på goda utbildningsresultat. SkolFam är en förvaltnings-
övergripande metod och kontot från fastighetsförsäljningen var avsett för just 
sociala investeringar. Det är därför lämpligt att föra över medel från social 
hållbarhet och förbättringsåtgärder för att finansiera denna väl beprövade 
arbetsmetod. Erfarenheter visar att tidigt investerade pengar i barnen ger 
mångfalt utdelning för både individ och samhälle. Liberalerna vill säkerställa att 
alla barn i Kalmar kommun får en god skolgång utifrån sina individuella 
förutsättningar. Vi anser att barnkonventionen ska upphöjas till lag och att dess 
intentioner inte bara ska vara vackert prat, utan också resultera i effektiva 
prioriteringar och konkreta handlingar.” 
 
Protokollsanteckning 
Kent Petterson (L) instämmer via en protokollsanteckning i Inger Hilmanssons 
skriftliga reservation.  
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§ 258 

Kommunledningskontorets internbudget 2016 med 
nämndsmål och aktiviteter 
Dnr KS 2015/1017 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 17 november 2015. 
 
Kommunledningskontorets internbudget 2016. 

Bakgrund 
Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till internbudget för 
verksamheten och investeringarna under 2016. Förslaget är lagt inom de 
ekonomiska ramar som tilldelats av kommunfullmäktige i Verksamhetsplan 
och budget 2016 och ekonomisk planering för 2017-2018. 
 
Förslaget till internbudget innehåller en redovisning av kommunlednings-
kontorets verksamhet och planering för 2016 och detaljerade budgetar på 
verksamhetsnivå. Kontoret har även brutit ned fullmäktigemålen till 
nämndsmål för den egna verksamheten och definierat tidsplan, aktiviteter, 
mätning och resurser för respektive mål. 
 
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunstyrelsen godkänner internbudget 
2016 med nämndsmål och aktiviteter.  

Överläggning 
Controller Åsa Bejvall, kommunledningskontoret, redogör för ärendet. 
 
Under överläggningen föreslår Patricia Vildanfors (MP) att kommunstyrelsen i 
sin budget avsätter 250 000 kronor för arbetet med giftfri barndom i 
kommunen. 
 
Sedan överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen först att bifalla 
arbetsutskottets förslag med undantag av Patricia Vildanfors motförslag. 
Härefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill bifalla arbetsutskottets 
förslag eller Patricia Vildanfors ändringsförslag. Han finner att kommun-
styrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.  

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets förslag till 
internbudget för 2016 med nämndsmål och aktiviteter. 

Protokollsanteckning 
Patricia Vildanfors (MP) redovisar en protokollsanteckning enligt följande: 
 
”Kommunstyrelsens budget- och måldokument utgår från kommunens budget 
som majoriteten utformat och som antogs i fullmäktige i juni tidigare i år. 
Miljöpartiet presenterade då ett budgetdokument med många fler angelägna 
mål och aktiviteter än den budget som majoriteten presenterade.  
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KS budget- och måldokument fokuserar på de mål som faktiskt stod med i 
majoritetens budgetdokument i juni 2016.  
I juni antogs äntligen målet som vi i Miljöpartiet länge och intensivt jobbat för; 
’Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att tillsammans med barn- och 
ungdomsnämnden och servicenämnden ta fram en plan hur för hur, samt 
också starta arbetet med att fasa ut farliga ämnen i förskole- och skolmiljöer 
för att skapa en sådan giftfri miljö som möjligt.’ (Verksamhetsplan och budget 
2016) 
 
Arbetet med handlingsplanen startades upp formellt 2015-10-14. Det är en stor 
framgång att ett tydligt uppdrag finns med i 2016 års budget. Men det saknas 
fortfarande avsatta resurser för arbetet. Jag noterar att det heller inte nu finns 
med några avsatta resurser i ändringsbudgeten till kommunfullmäktige i 
december.  
 
Även om kommunstyrelsen inte omnämns i uppdraget för en giftfri förskola 
och skola så omfattas de av uppdraget i högsta grad och behöver vara 
involverade i arbetet. Det behöver nämnden avsätta resurser för.  
 
Giftfri förskola och skola är där vi börjar arbetet med att få en mer giftfri 
vardag för våra barn. Det finns lite eller ingen tid för pedagoger att sätta sig in i 
vilka material som är okej att köpa in. Därför har vi en upphandlingsenhet som 
ska se till att bra material och produkter köps in. Ändå finns mängder av 
’dåliga’ val i pedagogernas kataloger. Det är de inköpsansvariga ute i 
verksamheterna som ska göra valen, men för att välja rätt behöver de någon att 
bolla med.  
 
För att driva detta arbete framåt, med stora kliv, behövs någon på 
kommunledningskontoret som kan jobba med frågorna i ett övergripande 
perspektiv. Det behövs att tid avsätts för någon med hög kompetens och 
kunskap i ämnet som kan bistå verksamheten med att hitta de bra alternativen, 
svara på frågor, öka kunskapen, inspirera, komma med idéer och utveckla 
verksamheten. 
 
Från Miljöpartiets sida vill vi inte se en sakta lunk framåt. Det tog mer än 2 år 
från att vi lämnade in vår motion (som fick svaret att arbetet redan görs) till att 
den skrevs in i kommunens budgetdokument för 2016. Fortfarande finns inget 
tydligt mål med eller resurser för arbetet, men det jobbar vi på. Vi önskar att 
majoriteten gör detsamma. 
 
Vi lade därför ett yrkande i nämndsbudgeten om att avsätta 250 000 kr för 
arbetet med ’giftfria förskole- och skolmiljöer’ i kommunen.” 
 

§ 259 

Utdelning ur förvaltade donationsstiftelser  
Dnr KS 2015/1018 
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Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 24 november 2015. 
 
Protokoll från donationskommittén för stiftelser m.m. den 13 november 2015. 
 
Protokoll August Peterssons och Axel Åkessons donationsfond den  
12 oktober 2015. 
 
Protokoll från Stiftelsen Dahmska fonden den 25 november 2015.  

Bakgrund 
Enligt stiftelseurkunderna ska kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
besluta om utdelning av avkastningen för vissa av de förvaltade donationerna. 
Nedanstående stiftelser beslutas av kommunstyrelsen: 
 
Stiftelse Mottagare Belopp 
Fru Anna Kjells fond Wollinska stiftelsen 419 413 kr 
Wollinska pensionsfonden Wollinska stiftelsen 503 659 kr 
Emelie och Sofia Nilssons fond Stadsmissionen     3 092 kr 
Hilma och Hilbert Reis fond Stadsmissionen 101 355 kr 
Sociala Centralnämndens  
samfond 

Omsorgsnämnden Kalmar 
kommun 

  74 108 kr 

Föreningen Kalmar sommar-
stugas Samfond 

Stiftelsen föreningen Kalmar 
Sommarstuga 

130 677 kr 

 
Efter beslut i kommunstyrelsen beviljade Kammarkollegiet permutation och 
hela kapitalet i ovanstående stiftelser får delas ut. Stiftelserna avslutas därmed i 
och med denna utdelning. 
 
Donationskommittén har lämnat förslag till utdelning ur övriga stiftelser för 
beslut i kommunstyrelsen. Styrelserna för August Peterssons donationsfond, 
Axel Åkessons donationsfond, Stiftelsen Dahmska fonden och Appeltoffts 
donationsfond har också lämnat förslag till utdelning för beslut i kommun-
fullmäktige.  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att dela ut det tillgängliga kapitalet ur donations-
stiftelserna i enlighet med kommunledningskontorets förslag. Vidare beslutar 
kommunstyrelsen om utdelning ur övriga stiftelser enligt Donations-
kommitténs förslag. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige bifaller förslag till utdelning ur August Peterssons 
donationsfond, Axel Åkessons donationsfond, Stiftelsen Dahmska fonden och 
Appeltoffts donationsfond. 
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§ 260 

Kommunledningskontorets ekonomirapport 2015 – 
efter oktober 
Dnr KS 2015/0225 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 17 november 2015. 

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 oktober uppgår till 76,2% jämfört mot riktvärdet 83,3%. 
Utfallet påverkas av att något periodiserat bokslut inte upprättas per oktober.  
 
Prognosen pekar mot ett överskott med 6,4 miljoner kronor jämfört mot 
budget. Sparsamhet hos enheterna avseende verksamhetskostnader samt 
vakanta/ej återbesatta tjänster påverkar prognosen.  

Beslut 
Kommunstyrelsen fattar inget beslut med anledning av uppföljningen per 
oktober. 
 

§ 261 

Kalmar kommuns ekonomirapport 2015 – efter oktober 
Dnr KS 2015/0004 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 17 november 2015.  

Bakgrund 
Delårsbokslutet för perioden januari – augusti redovisade en helårsprognos för 
årets resultat på 23,2 miljoner kronor, en positiv avvikelse mot budget på 21,1 
miljoner kronor. Motsvarande prognos för årets balanskravsresultat var då 11,2 
miljoner kronor. 

I denna uppföljning, efter oktober månad, har flera nämnder reviderat sin 
tidigare prognos. 

Kommunstyrelsen redovisar nu en prognos på 6,4 miljoner kronor (3,5 
miljoner kronor i delårsbokslutet), servicenämnden redovisar 3,4 miljoner 
kronor (enligt budget), samhällsbyggnadsnämnden redovisar 1,2 miljoner 
kronor (enligt budget), kultur- och fritidsnämnden redovisar 0,5 miljoner 
kronor (enligt budget), barn- och ungdomsnämnden redovisar 1,0 miljoner 
kronor (enligt budget) och omsorgsnämnden redovisar 5,0 miljoner kronor (2,0 
miljoner kronor).  

Sammantaget innebär denna nya prognos, för nämndernas nettokostnader, en 
förbättring med 12,0 miljoner kronor.   
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För internränta, pensioner, jämförelsestörande poster m.m. beräknas en 
budgetavvikelse på 1,2 miljoner kronor, (2,0 miljoner kronor i delårsbokslutet), 
en försämring med 0,8 miljoner kronor. 

Enligt den senaste skatteunderlagsprognosen från Sveriges Kommuner och 
Landsting (cirkulär 15:29) beräknas en budgetavvikelse för skatter och 
kommunal utjämning på -17,1 miljoner kronor, (-14,4 miljoner kronor i 
delårsbokslutet), en försämring med 2,7 miljoner kronor.  

För finansnettot beräknas en budgetavvikelse på 10,0 miljoner kronor, (9,0 
miljoner kronor i delårsbokslutet), en förbättring med 1,0 miljoner kronor. 

Efter oktober månad uppgår investeringarna till 205,7 miljoner kronor (138,0 
miljoner kronor i delårsbokslutet).      

Med hänvisning till ovanstående redovisas, efter oktober månad, en helårs-
prognos för årets resultat på 32,7 miljoner kronor, en avvikelse mot budget på 
30,6 miljoner kronor.  

Motsvarande prognos för årets balanskravsresultat är 20,7 miljoner kronor.  

I den extra ändringsbudget som regeringen presenterade i november tillförs 
8 330 miljoner kronor till kommunerna som ett stöd för att hantera den 
rådande flyktingsituationen. Åtgärden bygger på höstens överenskommelse 
mellan regeringen och allianspartierna. Kalmars andel av statsbidraget uppgår 
till 27,4 miljoner kronor. Medlen betalas ut under 2015 men får användas både 
2015 och 2016. Inriktningen är att huvuddelen av det extra statsbidraget 
intäktsförs 2016.  

Beslut 
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av ekonomirapport 
2015 – efter oktober månad. 

§ 262 

Kalmar kommuns jämställdhetspris 2015 
Dnr KS 2015/1074 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 24 november 2015.  

Bakgrund 
Enligt beslut i kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen årligen utdela ett 
jämställdhetspris. Priset skall stimulera till att utveckla metoder och arbetssätt 
som förstärker jämställdheten på olika arenor inom samhällslivet. 

Priset kan erhållas av föreningar, organisationer, företag eller enskilda vars 
insatser haft eller har specifik betydelse för jämställdheten. 

Priset ska uttrycka en erkänsla för ett medvetet arbete för att förstärka 
jämställdheten. Det ska kunna erhållas även om man inte nått i mål eftersom 
priset kan utgöra en viktig signal för att visa vikten av arbetet och dessutom 
stimulera till vidare utveckling. Man måste dock ha kommit så långt att 
effekten av insatsen kan utvärderas. Förslag på pristagare kan när som helst 
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lämnas till Kalmar kommun. Kommunen förbehåller sig rätten att premiera en 
insats som kommit till kommunens kännedom även på annat sätt. 

Kommunledningskontoret föreslår att Ingela Widell, Landstinget i Kalmar län, 
tilldelas jämställdhetspriset för 2015. Enligt motiveringen tillhör Ingela Widell 
de lokala pionjärerna för att säkerställa att samhället erbjuder våldsutsatta 
kvinnor och deras barn ett bra bemötande och stöd. Hon insåg tidigt vikten av 
samverkan mellan olika aktörer och har med ett stort engagemang drivit detta 
för att säkerställa att våldsutsatta kvinnor inte hamnar mellan stolarna. Hennes 
fokus har konsekvent varit de våldsutsattas perspektiv och det är med det som 
grund som hon strävat efter en ökad kompetens och förändrade rutiner hos 
olika aktörer. Hennes engagemang och kunskap har haft stor betydelse i 
utvecklingen mot att Landstinget i Kalmar Län idag kan erbjuda våldsutsatta 
kvinnor ett bra bemötande och kunna lotsa vidare för stöd och behandling. 

Beslut 
Kalmar kommuns jämställdhetspris 2015 tilldelas Ingela Widell, Landstinget i 
Kalmar län.  
 

§ 263 

VA-taxa 2016 
Dnr KS 2015/1038 

Handlingar 
Skrivelse från Kalmar Vatten AB den 19 november 2015. 
 
Förslag till VA-taxa 2016. 

Bakgrund 
Den nu gällande VA-taxan antogs av kommunfullmäktige i december 2014. 
Styrelsen för Kalmar Vatten AB beslutade den 19 november 2015 att föreslå 
kommunfullmäktige att besluta om ny VA-taxa för 2016. 
 
Lagen om allmänna vattentjänster föreskriver att det ska vara balans mellan 
intäkter och kostnader. I dagsläget är kostnaderna högre än intäkterna vid 
utbyggnad av det kommunala ledningsnätet. Anledningen till ökade kostnader 
vid ledningsutbyggnad är att merparten av utbyggnaden sker på landsbygden 
där det är långa ledningslängder i förhållande till antalet anslutna fastigheter.  
 
I förslaget föreslås för tredje året i rad att brukningsavgifterna är oförändrade 
medan anläggningsavgiften höjs med 3 %. 
 
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunfullmäktige antar förslag till ny VA-
taxa att gälla från och med 1 januari 2016.  

Överläggning 
Jörgen Madebrink, VD i Kalmar Vatten AB, redogör för ärendet. 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
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Kommunfullmäktige antar förslag till ny VA-taxa att gälla från och med  
1 januari 2016. 
 

§ 264 

Taxor för småbåtshamnar och uppläggningsplatser 
2016 
Dnr KS 2015/1050 

Handlingar 
Serviceförvaltningens skrivelse den 12 november 2015 inklusive förslag till 
taxor. 
 
Utdrag ur servicenämndens protokoll den 25 november 2015, § 134.  

Bakgrund 
Servicenämnden har utarbetat ett förslag till taxor med inriktning mot 
införande av bryggmeterplatser samt ändra taxa på uppläggningsplatser till 
kvadratmeterpris. Bryggmeterpriset är detsamma för alla platser i respektive 
hamn som har en anpassad prissättning utefter bra läge och andra kvaliterer 
som påverkar efterfrågan. Ett tillägg görs sedan om en plats har pålboj, el eller 
y-bom. Taxan sätts efter varje påbörjad halvmeter, exempel om en plats är 3,01 
meter räknas denna som 3,5 metersplats. 
 
Med anledning av detta föreslås bryggmeterpris vid följande småbåtshamnar: 

- Ljungnäs 700 kr/bryggmeter 
- Lindöfjärden 460 kr/bryggmeter 
- Jutebron 460 kr/bryggmeter 
- Elevatorkajen 810 kr/bryggmeter 
- T-bryggan 510 kr/bryggmeter 
- Ekö 600 kr/bryggmeter 
- Varvsholmen 850 kr/bryggmeter 

Tillägg: 
- Pålboj 250 kr 
- Elplats 750 kr 

 
Med anledning av uppdraget att ändra uppläggningsplatserna till kvadratmeter-
pris föreslås 27 kronor per kvadratmeter för samtliga uppläggningsplatser. 
 
Nuvarande kvadratmeterpris på Kullö är 24,47 kronor och vid T-bryggan 22,98 
kronor. Dock anser serviceförvaltningen att dessa uppläggningsplatser är 
jämlika och därmed ska ingen skillnad göras i pris. 
 
Servicenämnden har föreslagit att kommunfullmäktige antar ny taxa enligt 
servicenämndens förslag, för småbåtshamnar och uppläggningsplatser att gälla 
från och med båtsäsongen 2016 och uppläggningssäsongen 2016/2017. 
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Överläggning 
Tomas Lexinger, produktionschef vid serviceförvaltningen, redogör för 
ärendet. 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige antar ny taxa enligt servicenämndens förslag för 
småbåtshamnar och uppläggningsplatser att gälla från och med båtsäsongen 
2016 och uppläggningssäsongen 2016/2017. 

§ 265 

Handlingsplan för integration 
Dnr KS 2015/0742 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 11 november 2015. 
 
Integration, En handlingsplan med fokus på inrikes och utrikes födda 
kalmarbor – 2016-2020 den 16 november 2015. 
 
Remissammanställning den 11 november 2015. 

Bakgrund 
Det övergripande nationella målet för integrationspolitiken är ”Lika rättigheter, 
skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etniska och kulturell bakgrund”. 
Integrationspolitiken är samhällsövergripande och handlar om hela befolk-
ningen. Det handlar om en ömsesidig anpassning. 
 
Att möta den demografiska utmaningen och verka för en stabil befolknings-
utveckling är en av de viktigaste framtidsfrågorna. En allt äldre befolkning gör 
att de som arbetar måste försörja allt fler.  
 
Att förbättra förutsättningarna för utrikes födda att etablera sig på arbets-
marknaden är en mycket viktig uppgift framöver för att hålla tillbaka 
försörjningsbördan. 
 
Kommunstyrelsen antog i juni 2013 regional integrationsstrategi för Kalmar 
län. Kommunfullmäktige beslutade i verksamhetsplan med budget 2015 att 
kommunstyrelsen, utifrån den regionala strategin, ska utarbeta en konkret 
handlingsplan för kommunens arbete de kommande åren. Den framtagna 
planen bygger på det nationella målet och på den regionala strategin. Arbetet 
har skett i samverkan med förvaltningarna. 
 
Handlingsplanen har varit på remiss till kommunens nämnder och bolag samt 
till de fackliga organisationerna. Utifrån inkomna synpunkter har vissa mindre 
justeringar gjorts i handlingsplanen.  
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Arbetsutskottet har föreslagit att kommunfullmäktige antar förslag till 
handlingsplan för integration med den ändringen att det övergripande målet, 
”Andelen utrikes födda ska öka” stryks.  

Överläggning 
Strateg för social hållbarhet Louise Weidolf, kommunledningskontoret, 
redogör för förslaget. 
 
Under överläggningen redovisas följande förslag: 
 
1. Thoralf Alfsson (SD) föreslår i första hand att ärendet återremitteras. I 

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

2. Dzenita Abaza (S) – med instämmande av Bertil Dahl (V), Anders 
Andersson (C), Inger Hilmansson (L), Christina Fosnes (M), Marianne 
Dahlberg (S) och Patricia Vildanfors (MP) – föreslår att kommunstyrelsen 
ska tillstyrka arbetsutskottets förslag. 
 

3. Christopher Dywik (KD) föreslår att kommunstyrelsen tillstyrker 
arbetsutskottets förslag med följande ändring: Punkt 1 under Insatser på 
sidan 6 ska ha följande lydelse: ”Utveckla medborgardialoger i hela 
kommunen för att stärka demokratiutvecklingen.” Dvs. stycket ”… med 
särskilt fokus på områdena Norrliden, Funkabo, Berga, Oxhagen och 
Smedby” stryks. 

 
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 
arbetsutskottets förslag, med undantag av de delar där det redovisats 
ändringsförslag, eller avstyrka förslaget. Han finner att kommunstyrelsen 
tillstyrker arbetsutskottets förslag.  
 
Härefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill tillstyrka arbets-
utskottets förslag eller Christopher Dywiks ändringsförslag. Han finner att 
kommunstyrelsen tillstyrker arbetsutskottets förslag. 
 
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande omröstnings-
proposition: ”Den som vill tillstyrka arbetsutskottets förslag röstar ja, den som 
vill tillstyrka Christopher Dywiks ändringsförslag röstar nej”. Vid 
omröstningen avges 13 ja-röster och 2 nej-röster 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), 
Lasse Johansson (S), Anders Andersson (C), Per Dahl (M), Inger Hilmansson 
(L), Thoralf Alfsson (SD) samt Patricia Vildanfors (MP). 
 
Nej-röst: Elisabeth Gustavsson (S) samt Christopher Dywik (KD). 
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Det innebär att kommunstyrelsen tillstyrker arbetsutskottets förslag.  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige antar förslag till handlingsplan för Integration, En 
handlingsplan med fokus på inrikes och utrikes födda kalmarbor – 2016-2020. 
 
Handlingsplanen ersätter det Integrationspolitiska programmet från 2004. 

Reservation 
Thoralf Alfsson (SD) reserverar sig skriftligen mot beslutet och anför: 
”Majoriteten valde att stryka det övergripande målet i handlingsplanen för 
integration inför behandlingen i kommunstyrelsen. Det som ströks var 
följande.  
’Det övergripande målet för strategin är: 
Andelen utrikes födda ska öka. 
Det övergripande målet underbyggs av två delmål och tre fokusområden. 
Genom uppföljning av dessa ges en bild av möjligheten till integration. 
Mål: Andelen utrikes födda ska öka. 
Delmål: 

• Sysselsättning 
• Språkkunskaper 

Fokusområden: 
• Hälsa 
• Bostad 
• Social sammanhållning’ 

Därmed saknar handlingsplanen ett mål. Ett mycket märkligt handlande från 
majoriteten men som uppenbarligen fått stöd av oppositionspartierna i 
Alliansen. 
 
Kalmar kommuns förslag på ’Handlingsplan för integration’ utgår ifrån 
Länsstyrelsens ’Integrationsstrategi’ som antogs 2012 av samtliga kommuner i 
Kalmar län och i samverkan med en rad organisationer. Kalmar kommun har 
ställt sig bakom detta dokument och det övergripande målet. Integrations-
strategins bakgrund och analyser av dagsläget och de punkter som föreslås i 
handlingsplanen för integrationen är minst sagt motsägelsefullt. Dessutom 
saknas avsnitt i handlingsplanen om hälsa, språkkunskaper men även 
demografi. I avsnittet angående sysselsättning saknas dock förslag på insatser 
för att skapa fler arbetstillfällen. 
 
För oss Sverigedemokraterna är det ett ytterst märkligt övergripande mål i en 
Integrationsstrategi och en handlingsplan för integration. Om det finns behov 
av en handlingsplan för integration så förutsätter vi att det finns ett antal större 
problem när det gäller integration som orsaker kostnader i samhället, vilka skall 
hanteras av en handlingsplan. Att då ange det övergripande målet till att öka 
andelen utrikes födda borde rent logiskt leda till än större problem med 
integrationen. Det mest naturliga vore givetvis att inte öka andelen utrikes 
födda för att underlätta en integration på riktigt.” 
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§ 266 

Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor 
2015-2018  
Dnr KS 2015/0788 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 17 november 2015. 
 
Handlingsprogram.  

Bakgrund 
Enligt Lagen om skydd mot olyckor, lag (2003:778), ska en kommun ha ett 
handlingsprogram för räddningstjänst och för förebyggande verksamhet. 
Handlingsprogrammet ska förnyas och revideras varje mandatperiod och antas 
av kommunfullmäktige. Brandkåren har upprättat förslag till handlings-
program. Innan programmet antas ska samråd ha skett med de myndigheter 
och kommuner som kan ha ett väsentligt intresse i saken.   
 
Arbetsutskottet beslutade den 29 september 2015 att sända förslaget på remiss 
till myndigheter och andra som kan ha ett väsentligt intresse i saken. 
Synpunkterna från remissinstanserna, som i allt väsentligt var av redaktionell 
art, har beaktats och förts in i respektive program. Arbetsutskottet har därefter 
föreslagit att kommunfullmäktige antar förslag till handlingsprogam.  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige antar förslag till handlingsprogram enligt lagen om skydd 
mot olyckor att gälla under mandatperioden 2015-2018. 

 

§ 267 

Godkännande av arrendeavtal mellan Kalmar kommun 
och Kalmar Golfklubb på del av fastigheterna 
Kläckeberga 10:1 och 10:2 m.fl. 
Dnr KS 2015/0927 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivsel den 21 oktober 2015. 
 
Avtal om anläggningsarrende den 22 oktober 2015. 

Bakgrund 
Kalmar Golfklubb bildades 1947 och på 150 hektar mark finns bland annat två 
18-håls golfbanor. Verksamheten omsätter 20 miljoner kronor per år och har 
14 heltidsanställda. Förra året (2014) hade Kalmar Golfklubb ca 7 000 gäster 
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som kom för att spela. Det innebär intäkter för golfklubben men också intäkter 
till Kalmar då många bor på hotell, äter på restaurang samt upplever Kalmar. 
 
Golfklubben har idag 2 600 medlemmar varav 10 % är junior och ungdomar. 
Målsättningen är att 15 % av klubbens medlemmar ska vara juniorer. 
 
Planutskottet har föreslagit att kommunfullmäktige godkänner förslag till 
arrendeavtal.  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till arrendeavtal för del av fastigheterna 
Kläckeberga 10:1 och 10:2. m.fl. mellan Kalmar kommun och Kalmar 
Golfklubb (orgnr 832400-1091). 
 
Kommunstyrelsens ordförande Johan Persson får i uppdrag att underteckna 
avtalet.  

§ 268 

Tillägg till arrendeavtal Stensö camping 
Dnr KS 2015/0324 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 10 november 2015. 
 
Tilläggsavtal den 6 november 2015 inklusive bilagor. 

Bakgrund 
Kalmar Kommun tecknade den 1 maj 2015 avtal om anläggningsarrende för 
driften av Stensö Camping med Nordic Camping & Resort AB. Restaurangen 
på Stensö, kallad Stensötorpet, drivs idag av Minigolf i Kalmar AB. Detta avtal 
sade kommunen upp den 25 april 2014 till upphörande vid avtalstidens utgång 
den 28 februari 2017. Orsaken var att kommunen låg i tvist med dåvarande 
arrendatorn av Stensö camping med eventuell avhysning som följd. 
Kommunen ville säga upp övriga avtal på området för att fortsättningsvis 
kunna teckna ett avtal som omfattade all verksamhet på campingområdet. 
Minigolf i Kalmar AB hänsköt ärendet till Hyresnämnden för medling. Kalmar 
kommun och Minigolf i Kalmar AB har härefter ingått en förlikning i 
Hyresnämnden. I huvudsak innebär denna att Minigolf i Kalmar AB frånträder 
sitt avtal på Stensötorpet den 31 december 2015, att Minigolf i Kalmar AB till 
kommunen överlåter inventarier och övriga tillgångar avseende restaurangen 
och att Minigolf i Kalmar AB genom nytt avtal med Nordic Camping & Resort 
AB skall driva minigolfanläggningen på området vidare t.o.m. 2020. 
 
Kalmar kommun och Nordic Camping & Resort AB har gemensamt tagit fram 
ett förslag till tilläggsavtal till huvudavtalet för Stensö camping, bilaga. 
Förslaget innebär bl.a. att Stensötorpet-Kaffestugan med tillhörande mark och 
byggnader fr.o.m. den 1 januari 2016 införlivas med arrendeobjektet i 
huvudavtalet och att arrendatorn av kommunen för en köpeskilling om 
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750 000 kronor övertar de inventarier och övriga tillgångar avseende 
restaurangen som Minigolf i Kalmar AB överlåtit till kommunen. Som en följd 
av tilläggsavtalet ökar arrendeavgiften för Nordic Camping & Resort 
beträffande Stensö camping med 89 000 kr/år + 22 000 kr/år för de övertagna 
tillgångarna. 
 
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunfullmäktige godkänner tilläggsavtalet.  

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

§ 269 

Försäljning av fastigheten Oxhagen 2:3, Gamla 
industriområdet 
Dnr KS 2015/0960 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 30 oktober 2015. 
 
Översiktskarta. 
 
Karta ur köpekontrakt med Trafikverket. 
 
Skiss ur bygglovhandling, Tågserviceanläggning. 

Bakgrund 
Byggnation av Kalmars nya tågserviceanläggning pågår sedan i somras vid 
Kalmar södra bangård. Anläggningen kommer att bli ca 100 meter lång och 
innehålla två servicespår. Utvändigt kommer ett tredje spår att anläggas där en 
tvättanläggning kommer att placeras. Anläggningen kommer att kunna hantera 
både dieseldrivna och elektriska fordon och planeras att vara klar att tas i drift i 
september 2016.  
 
Kommunledningskontorets projekt- och exploateringssenhet har erbjudit 
KIFAB i Kalmar AB att köpa fastigheten som har en areal på 11 786 m2. Efter 
förhandling har bolaget accepterat erbjudandet om att köpa fastigheten för ett 
belopp om 2 930 000 kronor. Köpesumman motsvarar det förvärvspris, med 
tillägg av kommunens administrativa kostnader, som erlades till Trafikverket 
förra året för köp av ett område för lokal tågserviceverkstad. Planutskottet har 
tillstyrkt förslaget. 
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Beslut 
Kommunstyrelsen får sälja fastigheten Oxhagen 2:3 för 2 930 000 kronor till 
KIFAB i Kalmar AB (org. nr 556019-9894).  
 

§ 270 

Markreservation för del av fastigheten Oxhagen 2:1 
Dnr KS 2015/1021 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 17 november 2015. 
 
Karta. 

Bakgrund 
BoLaget i Kalmar – Förening för Gemensamhetsboende har lämnat in en 
begäran om markreservation för del av fastigheten Oxhagen 2:1, intill 
Kungsgårdsvägen och den gamla banvallen. BoLaget i Kalmar vill på platsen 
bygga ett gemensamhetsboende innehållande totalt 25-30 lägenheter.  
 
BoLaget i Kalmars mål är att arbeta för boende som bygger på social 
gemenskap, delaktighet och trygghet och vänder sig till dem som befinner sig i 
andra halvan av livet. Upplåtelseformen kan vara antingen bostadsrätt eller 
kooperativ hyresrätt. 
 
Markreservationen ska gälla till och med den 31 januari 2016. Innan denna 
löper ut ska markreservationen ersättas av ett markanvisningsavtal som reglerar 
förutsättningar för framtida köp, bland annat pris, tider och ansvar för 
exploatering. Området för markreservationen är cirka 2 200 kvadratmeter.  
 
När kommunstyrelsens planutskott i oktober beslutade om prioritering av 
detaljplaner fick detaljplanen för det här området prioritering 19. Detaljplanen 
beställs av kommunledningskontoret.  
 
Planutskottet har tillstyrkt förslaget.  

Beslut 
Kommunstyrelsen reserverar, enligt kommunledningskontorets förslag, del av 
fastigheten Oxhagen 2:1 för BoLaget i Kalmar – Förening för Gemensamhets-
boende (org.nr 802488-0893). 
 
Markreservationen ska gälla till och med den 31 januari 2016. 
 

§ 271 

Förslag till nytt gatunamn vid kv Rapsen, Bergagården 
Dnr KS 2015/0958 
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Handlingar 
Stadsingenjörens skrivelse den 27 oktober 2015. 
 
Karta. 

Bakgrund 
Det finns ett adressbehov för nya bostäder på fastigheten Rapsen 4 där 
Bergagården en gång låg. En ändring av detaljplanen möjliggör uppförande av 
åtta stycken punkthus. 
 
Stadsingenjören föreslår att den östra sträckningen från Dagövägen får ett eget 
gatunamn för att underlätta lokaliseringen. Förslag på gatunamn är 
Bergagårdsvägen.  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar, enligt stadsingenjörens förslag, att den östra 
sträckningen av Dagövägen ska heta Bergagårdsvägen.  
 

§ 272 
Stopp och utfasning av produkter med tillsatser av 
mikroplaster samt svar på motion från Patricia 
Vildanfors (MP) om att säga nej till mikroplaster 
Dnr KS 2015/0896 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 5 november 2015. 
 
Motion den 14 oktober 2015. 
 
Arbetsutskottets protokoll den 17 november 2015, § 98.  

Bakgrund 
Mikroplaster är ett växande globalt problem, speciellt i våra vatten. I budget 
2016 har getts ett uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden tillsammans med 
barn- och ungdomsnämnden, Södermöre kommundelsnämnd och service-
nämnden att ta fram en plan för hur, samt också starta arbetet med att fasa ut 
farliga ämnen i förskole- och skolmiljöer för att skapa en sådan giftfri miljö 
som möjligt. I det arbetet kommer man även att se över användandet av plaster 
i förskoleverksamhet. Redan tidigare har förskolors leksaker inventerats och 
vissa giftiga leksaker har fasats ut. Detta minimerar mängden mikroplaster från 
slitage i barnens miljö. Redovisning av arbetet kommer att ske till berörda 
nämnder samt en sammanfattning i framtida Miljöbokslut.  
 
Kommunfullmäktige i Göteborg tog i juni beslutet att upphöra med inköp, 
användning och spridning av produkter med tillsatser av mikroplaster. Utifrån 
detta har den politiska majoriteten i Kalmar kommun gett strategen för 
ekologisk hållbarhet i uppdrag att undersöka möjligheterna för Kalmar 
kommun att fatta ett liknande beslut.  
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Det har framkommit att inga av de hygienprodukter som kommunen köper in 
idag innehåller tillsatta mikroplaster. För att fastställa att inga produkter med 
tillsatta mikroplaster köps in finns dock behov av att undersöka även andra 
produktgrupper. Utifrån detta föreslås att kommunfullmäktige uppdrar åt 
servicenämnden att i samarbete med samhällsbyggnadsnämnden säkerställa att 
kommunens verksamheter snarast upphör med inköp, användning och 
spridning av produkter med tillsatser av mikroplaster. 
 
Härefter har en motion inkommit från Patricia Vildanfors (MP) om att fasa ut 
och stoppa användningen av produkter med tillsatser av mikroplaster och 
föreslår:  
- Att Kalmar kommun stoppar alla inköp av produkter med tillsatser av 

mikroplast och fasar ut de produkter som innehåller mikroplaster som 
används i verksamheten. 

- Att ge kommunledningskontoret i uppdrag att återkomma med en 
redovisning under 2016 om hur arbetet med att få bort produkterna med 
mikroplaster har fortskridit. 

- Att ge kommunledningskontoret i uppdrag att efter samråd med andra 
berörda aktörer återkomma med en redovisning under 2016 om vilka andra 
åtgärder som behöver genomföras inom kommunen för att förhindra 
spridning av mikroplaster i naturen. 

 
Då ett uppdrag att undersöka dessa saker tidigare getts till kommunlednings-
kontoret och ett stopp föreslås införas föreslås att det även är svaret på 
motionen.  

Arbetsutskottet har föreslagit att kommunfullmäktige uppdrar åt service-
nämnden att i samarbete med samhällsbyggnadsnämnden säkerställa att 
kommunens verksamheter snarast upphör med inköp, användning och 
spridning av produkter med tillsatser av mikroplaster. Vidare föreslås att 
kommunfullmäktige även beslutar att detta ska utgöra svar på Patricia 
Vildanfors (MP) motion om att säga nej till mikroplaster och att motionen 
därmed anses vara besvarad.  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige uppdrar åt servicenämnden att i samarbete med 
samhällsbyggnadsnämnden säkerställa att kommunens verksamheter snarast 
upphör med inköp, användning och spridning av produkter med tillsatser av 
mikroplaster. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att detta även ska utgöra svar på Patricia 
Vildanfors (MP) motion om att säga nej till mikroplaster och att motionen 
därmed anses vara besvarad.  
 
Protokollsanteckning 
Patricia Vildanfors (MP) redovisar en protokollsanteckning enligt följande: 
 
”Vi tackar å kommunens medborgares vägnar för ett bifall till motionen.  
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Det är oerhört glädjande att Kommunstyrelsen visar insikt och beslutar om att 
föreslå för kommunfullmäktige att ’uppdra åt servicenämnden att i samarbete 
med samhällsbyggnadsnämnden säkerställa att kommunens verksamheter 
snarast upphör med inköp, användning och spridning av produkter med 
tillsatser av mikroplaster.’ 
 
Vår motion har fått gehör och innebär en väsentlig skillnad för framtida 
generationer. Detta är ett viktigt beslut för ett renare vatten och en giftfri 
barndom.” 

§ 273 
Motion från Inger Hilmansson (L) om tidig och tydlig 
inbjudan till nyblivna medborgare  
Dnr KS 2015/0639 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 6 november 2015. 
 
Motion den 9 juli 2015. 
 
Arbetsutskottets protokoll den 17 november 2015, § 99. 

Bakgrund 
Inger Hilmansson (L) föreslår i en motion att inbjudan till medborgar-
ceremonin ska skickas i direkt anslutning till medborgarskapet, att relevant, 
även lokal, information lämnas i samband med inbjudan, att samtliga politiska 
partier erbjuds närvara vid medborgarceremonin och att ett lokalt kulturellt 
inslag får inrama ceremonin. 
 
Kommunledningskontorets har tagit fram ett förslag till yttrande. Av yttrandet 
framgår bland annat följande: 
 
Sedan 1 april 2015 ska varje kommun minst en gång per år anordna en 
ceremoni för nya svenska medborgare för att högtidlighålla deras nya 
medborgarskap. Till en medborgarskapsceremoni ska kommunen bjuda in den 
som vid tidpunkten för inbjudan är folkbokförd i kommunen och under de 
senaste 18 månaderna har förvärvat svenskt medborgarskap på annat sätt än 
vid födelsen och inte tidigare bjudits in till en sådan ceremoni. Kalmar 
kommun har dock varit en pionjär i detta avseende då kommunen, i anslutning 
till nationaldagsfirandet den 6 juni, har uppvaktat och anordnat ceremonier för 
nya medborgare sedan mitten av 1990-talet. 
 
Under 2014 har 261 personer bosatta i Kalmar kommun fått medborgarskap. 
Samtliga dessa har fått en personlig inbjudan till ceremonin. I snitt så är det 
cirka 60 personer som väljer att delta i ceremonin varje år.  
 
Kommunen känner inte till när en individ fått medborgarskap utan väljer att en 
gång per år, inför inbjudan till den årliga medborgarskapsceremonin, köpa 
dessa uppgifter från Skatteverket.  
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Vad som är relevant information kan variera mycket beroende på individens tid 
i Sverige. En del söker om medborgarskap efter att de bott här i 15-20 år, en 
del efter 5-6 år och en del ansöker inte överhuvud taget om medborgarskap.  
 
När det gäller inbjudan till ceremonin så har politiska partier i arbetsutskottet 
fram tills nu fått en inbjudan med möjlighet att delta men ser positivt på att en 
ledamot från de partier som är representerade i kommunfullmäktige bjuds in 
och ges möjlighet att delta i ceremonin framöver. 
 
Frågan om ökat kulturellt inslag är alltid aktuell och nya möjligheter kring 
firandet diskuteras ständigt utifrån de ekonomiska resurser som finns.  
 
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att 
kommunledningskontorets yttrande ska utgöra svar på Inger Hilmanssons 
motion om tidig och tydlig inbjudan till nya medborgare.  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets yttrande ska 
utgöra svar på Inger Hilmanssons (L) motion om tidig och tydlig inbjudan till 
nya medborgare.  
 
Motionen ska härmed anses vara besvarad.  
 

§ 274 
Motion från Anna Thore (MP): Försök med nolltaxa i 
lokal busstrafik på lördagar 
Dnr KS 2013/0458 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 20 oktober 2015. 
 
Motion. 
 
Kalmar Länstrafiks utredningsresultat den 19 oktober 2015. 
 
Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll den 16 juni 2014, § 116. 
 
Arbetsutskottets protokoll den 10 november 2015, § 96. 

Bakgrund 
Anna Thore (MP) har i en motion föreslagit att Kalmar kommun, i samverkan 
med Kalmar Länstrafik (KLT) och handlare i staden, utreder förutsättningarna 
för, samt genomför ett försök med nolltaxa i kollektivtrafiken under lördagar 
under ett år i tätorten, zon 34 alternativt i hela kommunen. Utvärdering av 
påverkan på ekonomiska faktorer, resandebeteende och parkeringssituationen 
föreslås under försöksperioden. 
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Den 16 juni 2014 beslutade kommunfullmäktige att återremittera ärendet till 
kommunstyrelsen för att av KLT få en uppgift om vilka ekonomiska 
konsekvenser ett införande av nolltaxa på lördagar skulle få för Kalmar 
kommun. 
 
Svar har dröjt från KLT som hänvisat till att det pågår en översyn av pris-
sättningssystemet. I oktober 2015 inkom svar från KLT med en redovisning av 
kostnaderna för att erbjuda gratis kollektivtrafik på lördagar. Med föreslagen 
prisjustering 1 januari 2016 (+2,5 %) blir intäkten för lördagar i stadstrafiken i 
Kalmar ca 1 844 000 kronor per år. Detta belopp ska Kalmar kommun då 
ersätta Kalmar Länstrafik med för att erbjuda gratis kollektivtrafik på lördagar.  
 
Enligt principen för tillköp av kollektivtrafik ska Landstinget fullt ut 
kompenseras för den ökade kostnaden. Det finns i dagsläget inte utrymme i 
kommunens budget att införa gratis kollektivtrafik på lördagar utan det får i så 
fall hanteras i kommande budgetarbete. Ska man dessutom beakta likställig-
hetsprincipen och införa det i hela kommunen kommer kostnaden att öka 
ytterligare.  
 
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunfullmäktige avslår motionen från 
Anna Thore (MP) om försök med nolltaxa i lokal busstrafik på lördagar.  

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

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen från Anna Thore (MP) om försök med 
nolltaxa i lokal busstrafik på lördagar. 
 
Sedan 1 januari 2012 är landstinget ansvarig för kollektivtrafiken i länet och 
frågan om nolltaxa ska hanteras av Kalmar Länstrafik (KLT) och inte av 
Kalmar kommun. Motionen och svaret översändes till Landstinget i Kalmar 
län. 

Protokollsanteckningar 
Bertil Dahl (V) redovisar en protokollsanteckning enligt följande: 
 
”Det är landstinget som är huvudansvarig för kollektivtrafiken i länet och 
övergripande för kommunerna, men omfattningen diskuteras av landstinget 
och kommunerna i samråd. Kommuner som vill gå före kan naturligtvis göra 
detta och även trycka på för försöksverksamhet i rätt riktning. Kommunerna 
får då själva klara kostnaden.  
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Vänsterpartiet arbetar för att kollektivtrafiken ska byggas ut och bli billigare. Vi 
har i Trafikstyrelsen föreslagit avgiftsfri/billigare kollektivtrafik för pensionärer 
och personer med barnvagnar. Vi vill gå vidare med ytterligare grupper. Vi vet 
att priset har stor betydelse för användningen av kollektivtrafik.  
 
Trafikstyrelsen/landstinget/KLT har väldigt länge haft en utredning på gång 
angående våra förslag, nya taxor och upplägg för kollektivtrafiken. Vi anser att 
det är hög tid att redovisa resultatet. Den långa utredningstiden kan tolkas som 
om frågan förhalas, vilket vi inte vill tro. Det är dags att ta ett helhetsgrepp om 
kollektivtrafikens taxor och upplägg.” 
 
Inger Hilmansson (L) och Kent Pettersson (L) redovisar en protokolls-
anteckning enligt följande: 
 
”Inget är gratis och kollektivtrafiken är redan idag högt subventionerad. Det 
egna valet innebär också ett val mellan kostnader och Liberalerna har sedan 
kollektivtrafiken var organiserad i gata- parkförvaltningen förespråkat ett 
reducerat pris under lågtrafik. Det kan vara viktigt att jämföra att antalet 
resande över dagen eftersom tomma bussar innebär både en kostnad och en 
onödig förorening. Det kan också innebära att färre bussar behövs under 
rusningstiderna. Vänstern har i retoriken sagt sig vara för detta men S och V 
har i praktiken och i besluten alltid förkastat våra förslag.” 
 
Christopher Dywik (KD) redovisar en protokollsanteckning enligt följande: 
 
”Kristdemokraterna anser att Kalmar kommun bör arbeta gentemot KLT för 
att erbjuda kollektivtrafik till reducerat pris under lågtrafik. 
 
Syftet med detta är förutom att erbjuda Kalmarbor och turister bättre service 
att minimera den förlust som det innebär när bussar kör tomma eller med 
mycket liten beläggning. 
 
Exakt vilka turer det skulle handla om och till vilket pris skulle givetvis vara 
något som anpassades efter hand. Synpunkten att det skulle innebära en 
avsevärd kostnad för kommunen att införa utgår helt ifrån att man inte är 
beredd på att omförhandla avtalet med KLT, något som givetvis måste göras 
om det är omöjligt att lösa med nuvarande avtal.” 
 

§ 275 

Motion från Jonas Lövgren (M) om bostadspolitisk 
strategi 
Dnr KS 2015/0362 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 13 november 2015. 
 
Motion. 
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Bakgrund 
Jonas Lövgren (M) föreslår i en motion att kommunfullmäktige ger kommun-
direktören i uppdrag att utarbeta ett förslag till bostadspolitisk strategi och att 
förslaget läggs fram inför kommunfullmäktige under 2016.  
 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande. Av yttrandet 
framgår bland annat följande: 
Kalmar kommun arbetar för att åstadkomma en god bostadsförsörjning för 
samtliga grupper i samhället. Det är av största vikt att nämnder och bolag 
samarbetar och att arbetet sker i dialog med medborgare, fastighetsägare samt 
andra viktiga aktörer och institutioner. Kommunens intentioner vad gäller 
planering på såväl strategisk som operativ nivå ska tydligt kommuniceras 
externt. 
 
Kommunledningskontorets uppfattning är att nuvarande arbetssätt, med den 
under året tillkomna modellen för prioritering av detaljplaner, uppnår det som 
Jonas Lövgren beskriver i motionen.  
 
Kommunens långsiktiga intentioner vad gäller bostadsförsörjning finns tydligt 
beskrivna i översiktsplanen för Kalmar kommun som antogs av kommun-
fullmäktige i juni 2013. Kalmar har blivit nationellt uppmärksammade och 
inbjudna som föreläsare vid mässor och seminarier för arbetet med 
medborgardialog kopplat till översiktlig planering i samband med framtagandet 
av översiktsplanen.  
 
Kommunens översiktliga planering ger en genomarbetad, tydlig och väl 
förankrad grund att stå på vad gäller bostadsförsörjningen de kommande 
femton åren. Översiktsplanen aktualitetsprövas en gång per mandatperiod.  
 
I Kalmar beslutas kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen årligen i 
samband med budgetarbetet. För närvarande är riktlinjerna bland annat att 
kommunen ska ha en planberedskap som möjliggör en årlig produktion av 
minst 400 bostäder, en blandad bebyggelse där aktörer som satsar på 
hyresrätter ska prioriteras och att fler tomter ska erbjudas i områden med högt 
söktryck genom den kommunala tomtkön.  
 
Därefter ska riktlinjerna appliceras i arbetet med att prioritera vilka detaljplaner 
kommunen ska arbeta med för att uppnå god bostadsförsörjning. Samhälls-
byggnadskontoret har i samarbete med kommunledningskontoret utvecklat en 
modell för prioritering av detaljplaner. Modellen bygger på sju prioriterings-
grunder; Demografi, riktlinjer bostadsplanering, samhällsviktig, volym, 
genomförbarhet, kommunal ekonomi och personal. Prioriteringen görs två 
gånger per år, i april samt oktober och tillämpades för första gången i april 
2015.  
 
Modellen och beslutet om en prioritetsordning för detaljplaner medför att 
kommunens intentioner på kortare sikt blir tydlig för såväl parterna på 
bostadsmarknaden som medborgarna. Modellen gör också att det blir tydligt på 
vilka grunder kommunstyrelsens planutskott fattar beslut. 
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Kommunledningskontoret bedömer att det för närvarande inte behövs 
ytterligare ett separat dokument som innehåller en bostadspolitisk strategi.  
 
Planutskottet har föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att kommun-
ledningskontorets yttrande ska utgöra svar på Jonas Lövgrens (M) motion om 
bostadspolitisk strategi för Kalmar. 

Överläggning 
Under överläggningen föreslår Inger Hilmansson (L) – med instämmande av 
Christina Fosnes (M) och Christopher Dywik (KD) – att kommunstyrelsen ska 
tillstyrka motionen. 
 
Sedan överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill 
tillstyrka motionen eller planutskottets förslag. Han finner att kommun-
styrelsen tillstyrker planutskottets förslag. 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets yttrande ska 
utgöra svar på Jonas Lövgrens (M) motion om bostadspolitisk strategi för 
Kalmar. 
 
Motionen ska härmed anses vara besvarad. 

Reservationer 
Ledamöterna från M, L och KD reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag att tillstyrka motionen.  

§ 276 

Motion från Inger Hilmansson (L) - Förstärk det som 
gör Kalmar attraktivt - bostadsförsörjningsplan 
Dnr KS 2015/0850 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 18 november 2015. 
 
Motion från Inger Hilmansson (L) den 30 september 2015. 

Bakgrund 
Inger Hilmansson (L) föreslår i en motion att en bostadsförsörjningsplan med 
mål, prognos och riktlinjer för Kalmar kommun ska utarbetas i enlighet med 
motionens intentioner. Vidare föreslår Inger Hilmansson att en bostads-
försörjningsplan kan läggas fram för beslut i Kalmar kommunfullmäktige före 
sommaren år 2017 eller vid tidpunkt som kommunfullmäktige beslutar. 
 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande. Av yttrandet 
framgår bland annat följande: 
Kalmar kommun arbetar för att åstadkomma en god bostadsförsörjning för 
samtliga grupper i samhället. Det är av största vikt att nämnder och bolag 
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samarbetar och att arbetet sker i dialog med medborgare, fastighetsägare samt 
andra viktiga aktörer och institutioner. Kommunens intentioner vad gäller 
planering på såväl strategisk som operativ nivå ska tydligt kommuniceras 
externt. 
 
Kommunledningskontorets uppfattning är att nuvarande arbetssätt, med den 
under året tillkomna modellen för prioritering av detaljplaner, uppnår det som 
Inger Hilmansson beskriver i sin motion.  
 
Kommunens långsiktiga intentioner vad gäller bostadsförsörjning finns tydligt 
beskrivna i översiktsplanen för Kalmar kommun som antogs av kommun-
fullmäktige i juni 2013. Kalmar har blivit nationellt uppmärksammade och 
inbjudna som föreläsare vid mässor och seminarier för hur vi arbetade med 
medborgardialog kopplat till översiktlig planering i samband med framtagandet 
av översiktsplanen.  
 
Kommunens översiktliga planering ger en genomarbetad, tydlig och väl 
förankrad grund att stå på vad gäller bostadsförsörjningen de kommande 
femton åren. Översiktsplanen aktualitetsprövas en gång per mandatperiod.  
 
I Kalmar beslutas kommunens riktlinjer årligen i samband med budgetarbetet. 
För närvarande är riktlinjerna bland annat att kommunen ska ha en plan-
beredskap som möjliggör en årlig produktion av minst 400 bostäder, en 
blandad bebyggelse där aktörer som satsar på hyresrätter ska prioriteras och att 
fler tomter ska erbjudas i områden med högt söktryck genom den kommunala 
tomtkön. Vidare poängteras att kommunen ska ha ett socialt hållbarhets-
perspektiv i bostadsplaneringen för att motverka hemlöshet och sociala 
problem. 
 
Därefter ska riktlinjerna appliceras i arbetet med att prioritera vilka detaljplaner 
kommunen ska arbeta med för att uppnå god bostadsförsörjning. Samhälls-
byggnadskontoret har i samarbete med kommunledningskontoret utvecklat en 
modell för prioritering av detaljplaner. Modellen bygger på sju prioriterings-
grunder; Demografi, riktlinjer bostadsplanering, samhällsviktig, volym, 
genomförbarhet, kommunal ekonomi och personal. Prioriteringen görs två 
gånger per år, i april samt oktober och tillämpades för första gången i april 
2015.  
 
Modellen och beslutet om en prioritetsordning för detaljplaner medför att 
kommunens intentioner på kortare sikt blir tydlig för såväl parterna på 
bostadsmarknaden som medborgarna.  
 
De fyra först nämnda prioriteringsgrunderna bottnar i översiktsplanen och 
kommunens verksamhetsplan. Aktuella dokument och bedömningsgrunder 
finns tillgängliga externt och är väl förankrade. 
 
Kommunledningskontoret bedömer att det för närvarande inte behövs 
ytterligare ett separat dokument i form av en bostadsförsörjningsplan.  
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Planutskottet har föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att kommun-
ledningskontorets yttrande ska utgöra svar på Inger Hilmanssons motion 
Förstärk det som gör Kalmar attraktivt.  

Överläggning 
Under överläggningen föreslår Inger Hilmansson (L) – med instämmande av 
Christina Fosnes (M) och Christopher Dywik (KD) – att kommunstyrelsen ska 
tillstyrka motionen. 
 
Sedan överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill 
tillstyrka motionen eller planutskottets förslag. Han finner att kommun-
styrelsen tillstyrker planutskottets förslag. 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets yttrande ska 
utgöra svar på Inger Hilmanssons (L) motion Förstärk det som gör Kalmar 
attraktivt.  
 
Motionen ska härmed anses vara besvarad. 

Reservationer 
Ledamöterna från M, L och KD reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag att tillstyrka motionen.  
 

§ 277 

Redovisning av kommunens medlemskap 
Dnr KS 2015/1042 

Handlingar 
Redovisning den 26 november 2015 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade i samband med avslut av Kalmar kommuns 
medverkan i FN:s initiativ Global Compact den 6 oktober 2015, att ge 
kommunledningskontoret i uppdrag att fram ett underlag med en översikt av 
de medlemskap kommunen har och en kort redovisning hur kommunen 
jobbar med dem. 

Beslut 
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av redovisningen.  
 

Delegationsbeslut 
 
- Ordförandebeslut om Integrationspris 2015 

Dnr KS 2015/0794 
 

 

- Försäljning av fastigheten Klämdagen 2  
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Dnr KS 2015/0739 
 

- Försäljning av fastigheten Klämdagen 5 
Dnr KS 2015/0739 
 

 

- Försäljning av fastigheten Ljungby 4:65 
Dnr KS 2015/0613 
 

 

- Försäljning av fastigheten Smedby 1:26 
Dnr KS 2015/0623 
 

 

- Försäljning av fastigheten Långhelgen 4 
Dnr KS 2015/0902 
 

 

- Försäljning av fastigheten Ljungby 4:60 
Dnr KS 2015/0504 
 

 

- Försäljning av fastigheten Harby 1:194  
Dnr KS 2015/0726 
 

 

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Rabatten 6 
Dnr KS 2015/0891 
 

 

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Berga 10:8 
Dnr KS 2015/0905 
 

 

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Stormstycket 2 
Dnr KS 2015/0909 
 

 

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Bondsåsen 3 
Dnr KS 2015/0987 
 

 

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Karacken 13 
Dnr KS 2015/1010 
 

 

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Mältaren 31 
Dnr KS 2015/0853 
 

 

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Malmen 2:2 
Dnr KS 2015/0902 
 

 

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Videt 4 
Dnr KS 2015/0908 
 

 

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Svaneberg 2:9 
Dnr KS 2015/0910 
 

 

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Krankelösa 2:2 
Dnr KS 2015/0936 
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- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Mimer 8 

Dnr KS 2015/1032 
 

 

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Ljungby 16:15 
Dnr KS 2015/0997 
 

 

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Dampehammar 1:16 
Dnr KS 2015/1040 
 

 
 

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Växthuset 4 
Dnr KS 2015/1047 
 

 

- Grannemedgivande för fastigheten Harby 22:1 
Dnr KS 2015/1009 
 

 

- Yttrande över förslag till detaljplan för fastigheten Ljungby 16:236  
m.fl. i Ljungbyholm 
Dnr KS 2015/0516 
 

 

Anmälningsärenden 
 
- Personaldelegationens protokoll den 11 november 2015 

Dnr KS 2015/007 
 

 

- Tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor, oktober 2015 
Dnr KS 2015/0006 
 

 

- Vad är orsaken till olika beräkningar för planerad byggnation av särskola 
Dnr KS 2015/1023 
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