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Fastställande av föredragningslista 
Överläggning 
Ordföranden föreslår att ärende 11, Policy för fettavskiljare, utgår.  
 
Sedan överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen att fastställa 
föredragningslistan. 

Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer föredragningslistan med följande ändringar: 

- Ärende 11, Policy för fettavskiljare, utgår. 
 
 

§ 98 

Återrapportering av uppdrag kring etablering av skola i 
kv. Telemarken 
Dnr KS 2015/1103 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade den 30 maj 2016 att etablera särskola, förskola, 
mellanstadium och högstadium på kv. Telemarken.  
 
Samtidigt beslutades att en redovisning av bland annat följande skulle ske i 
kommunstyrelsen senast i juni 2017: 
- Arbetet med övriga delar såsom idrottshall och övrig verksamhet inom kv. 

Telemarken.  
- Arbetet med en balanserad elevsammansättning på Funkaboskolan.  
- Hur elever, föräldrar m.m. blir delaktiga i utformningen av skola, dess 

omgivningar samt skolvägar. 
- Hur en pedagogisk och socialt trygg skol- och förskolemiljö skapas och 

hur en trygg flytt från en liten till en stor skola kan göras. 
- Vilken beredskap som finns om inte tillträde kan ske enligt tidplan. 
- Arbetet med förbättrade skolvägar och trafiksäkerheten. 

Överläggning 
Mats Linde, barn- och ungdomsförvaltningen, lämnar en redovisning enligt 
kommunfullmäktiges beslut.  

Beslut 
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
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§ 99 

Information om bildande av Kommunförbund Kalmar 
län 
Bakgrund 
Kalmar läns landsting har hos regeringen ansökt om att få överta det regionala 
utvecklingsansvaret för Kalmar län. Kommunerna har stått bakom denna 
ansökan. Det innebär att de resurser som idag finns på Regionförbundet i 
Kalmar län ska överföras till landstinget som då bildar en ny regionkommun. 
Kvar blir de frågor där kommunerna vill fortsätta att samverka.  
 
Mot denna bakgrund beslutade Primärkommunala nämnden i december 2016 
att utifrån Kent Johanssons rapport ”Kommunförbund Kalmar län - Underlag 
och förslag för kommande beslut, 2016-10-11” att ge sitt presidium i uppdrag 
att utarbeta ett beslutsunderlag. Kommundirektör Annette Andersson och 
kommunchefen i Vimmerby kommun Carolina Leijonram har fått uppdraget 
och till sin hjälp knutit en jurist från Vimmerby och en verksamhetsutvecklare 
från Kalmar. Uppdraget består främst i att ta fram de handlingar som krävs för 
ett beslut i länets kommuner så att Kommunförbund Kalmar län kan bildas 
senast juni 2018 för en verksamhetsstart 1 januari 2019. 

Överläggning 
Anders Saur, kommunledningskontoret, informerar om bildandet av 
Kommunförbund Kalmar län.  

Beslut 
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
 

§ 100 

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. 
 

§ 101 

Riktlinjer för bostadsförsörjning i Kalmar kommun 
Dnr KS 2017/0257 

Handlingar 
Samhällbyggnadskontorets skrivelse den 30 maj 2016. 
 
Förslag till Riktlinjer för bostadsförsörjning i Kalmar kommun. 
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Bakgrund 
Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska varje kommun ta 
fram riktlinjer för bostadsförsörjning. Riktlinjerna ska antas av kommun-
fullmäktige under varje mandatperiod. Förändras förutsättningarna för de 
antagna riktlinjerna ska nya riktlinjer upprättas och antas av kommun-
fullmäktige.  
 
Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till riktlinjer i samarbete med 
samhällsbyggnadskontoret. Planutskottet beslutade den 9 maj 2017 att skicka 
förslag till riktlinjer på remiss till berörda instanser.   
 
Inkomna remissvar har beaktats i det nu reviderade bostadsförsörjnings-
programmet. 

Överläggning 
Sara Håkansson, samhällsbyggnadskontoret, redogör för förslag till riktlinjer 
och de synpunkter som kommit in under remisstiden.  
 
Under överläggningen redovisas följande förslag: 
 

1. Max Troendlé (MP) föreslår att ärendet ska återremitteras i syfte att se 
över och stärka de konkreta åtgärderna inom hållbarhetsområdet miljö. 
 

2. Mattias Adolfson (S) och Elisabeth Gustafsson (S) föreslår att 
kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med samhällsbyggnads-
kontorets förslag.  
 

Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden först om kommun-
styrelsen vill avgöra ärendet idag eller återremittera det. Han finner att 
kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag.  
 
Härefter beslutar kommunstyrelsen i enlighet med samhällsbyggnadskontorets 
förslag att anta riktlinjer för bostadsförsörjning i Kalmar kommun.   

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för bostadsförsörjning i Kalmar kommun.  

Protokollsanteckning 
Carl-Henrik Sölvinger (L) och Jennie Uller (L) redovisar en protokolls-
anteckning enligt följande: 
 
”Liberalerna har under lång tid efterfrågat en bostadsförsörjningsplan och inte 
bara ett avsnitt ur budget. Att sätta ett tydligt mål och ur ett helhetsperspektiv 
ta sig an de utmaningar som kommer med ökad byggnation är viktigt.  
 
Riktlinjernas mål omfattar perioden 2016-2018 och antas först nu, halvvägs in i 
perioden.  Detta är besynnerligt och det vore önskvärt med en längre 
planeringshorisont då vi betraktar detta dokument som strategiskt viktigt. 
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Fler bostäder fodrar också skola, förskola och kollektivtrafik vilket översiktligt 
behandlas. Dock saknar vi avsnitt ang. annan infrastruktur som vägar, VA och 
bredband. 
 
Vi välkomnar särskilt mål och åtgärder gällande bostadssociala frågor.” 
 
Christopher Dywik (KD) redovisar en protokollsanteckning enligt följande: 
 
”KalmarHem AB bör bygga också på landsbygden 
Det finns i dagsläget ett stort tryck på boende utanför stadskärnan. Under förra 
året ökade t.ex. befolkningen i Södermöre kommundel i betydligt större 
utsträckning än resten av kommunen. Detta trots bristen på ett varierande 
bostadsutbud, som tvingar många att flytta in till Kalmar pga. att det inte finns 
större lägenheter för den som t ex får tillökning. 
 
Att ha någonstans att bo är ett grundläggande behov hos oss människor och 
kommunen måste därför trygga bostadsförsörjningen. Det heter ofta att det 
finns en strävan att det i alla stadsdelar och bostadsområden ska finnas 
varierande upplåtelseformer. Därför anser vi kristdemokrater att kommunen, 
genom det kommunala bostadsbolaget KalmarHem AB har ett särskilt ansvar 
att gå före och bygga på de orter där det råder bostadsbrist, men ett behov av 
inflyttning existerar. 
 
Värna Kalmars unika karaktär och våra blå och gröna lungor 
Människans närmiljö är av stor vikt för vårt psykiska och fysiska välbefinnande. 
En trygg och estetiskt tilltalande närmiljö är viktig för att vi ska må bra. Därför 
är det av stor vikt med en arkitektur och stadsplanering som skapar bestående 
värden och är hållbar i begreppets fulla bemärkelse. Värdefulla kultur- och 
naturmiljöer ska hanteras varsamt så att de på bästa sätt bevaras för framtiden.  
 
Det innebär såväl att utformningen av nybyggnation ska spegla områdets unika 
karaktär, som att vi ifrån politikens sida bör värna våra blå och gröna lungor 
och motverka överexploatering av olika områden genom att sprida 
nybyggnationen över hela kommunen.” 
 

§ 102 

Delårsuppföljning och prognos efter april 2017 
Dnr KS 2017/0001 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 23 maj 2017. 
 
Delårsuppföljning och prognos efter april. 

Bakgrund 
Årets första budgetuppföljning redovisar en helårsprognos för årets resultat på 
77,4 miljoner kronor, en positiv budgetavvikelse på 22,4 miljoner kronor. 
Helårsprognosen för årets balanskravsresultat beräknas likaså till 77,4 miljoner 
kronor. 
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Kultur- och fritidsnämnden redovisar en prognos på 0,9 miljoner kronor. 
Nämnden har i sin budgetram fr.o.m. 2017 medel för KIFAB Arena (4,8 
miljoner kronor). Dessa medel kommer inte att förbrukas under året då arenan 
färdigställs först 2018. Nämnden vill använda 3,9 miljoner kronor av dessa 
medel för kostnader av engångskaraktär.  
 
Socialnämnden redovisar en prognos på -14,0 miljoner kronor. För avvikelse 
motsvarande 9,0 miljoner kronor har nämnden beslutade och planerade 
åtgärder men kan för dessa inte redovisa full helårseffekt. Resterande 5,0 
miljoner kronor avser ökade kostnader med anledning av Försäkringskassans 
förändrade tillämpning av assistans. Nämndens bedömning är att om dessa 
ökade kostnader ska hanteras inom befintlig budgetram kommer de åtgärder 
som då behöver vidtas riskera att nämnden inte klarar av att uppfylla 
socialtjänstens lagkrav.  
 
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunstyrelsen ska begära en redovisning 
av socialnämnden i september 2017 samt godkänner kultur- och fritids-
nämndens begäran om att ianspråkta 3,9 miljoner. Vidare har arbetsutskottet 
föreslagit att rapporten ska överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.  

Överläggning 
Åsa Bejvall, kommunledningskontoret, redovisar ärendet. 

Beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningskontorets rapport om 
budgetuppföljning efter april med prognos för bokslutet 2017 till 
kommunfullmäktige.  
 
Kommunstyrelsen noterar avvikelsen från socialnämnden och begär en 
redovisning i september 2017 och utifrån dessa redovisningar kommer 
eventuella förslag till vidare hantering att presenteras för kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsen godkänner kultur- och fritidsnämndens begäran om att 
ianspråkta 3,9 miljoner kronor för kostnader av engångskaraktär. 

Protokollsanteckning 
Carl-Henrik Sölvinger (L) redovisar en protokollsanteckning enligt följande: 
 
”Resultatet efter april och prognosen för året för kommunen ser stabilt ut. 
 
Det är oroande att omsorgsförvaltningen inte omnämner sin ökande 
sjukfrånvaro i delårsbokslutet. 
 
Förvaltningen redovisar kommunens högsta sjukfrånvaro och trenden är tyvärr 
ökande. Insatser har påbörjats men jag efterlyser fler åtgärder, såväl kortsiktiga 
som långsiktiga för att bryta denna trend. Över 9 miljoner kronor kostade 
frånvaron bara i omsorgen i sjuklön under 2016. Medel som istället kunde 
investeras i friskare personal och räknas hem i minskade kostnader. Inte heller 
personalomsättningen omnämns vilken dubblerats mellan 2015 till 2016 och är 
ännu högre bland våra enhetschefer. Här behöver en diskussion föras om vad 
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som är ett rimligt antal medarbetare, andra yrkesgrupper behövs bland våra 
chefer och hur vi belönar enheter som når målen. Jag saknar utmaningarna 
kring sjukfrånvaro och personalomsättning i delårsbokslutet. 
 
Trots att detta är årets första delårsbokslut prognostiserar socialnämnden redan 
nu ett underskott om 14 miljoner kronor och flaggar samtidigt för att 
ytterligare besparingar står i konflikt med lagkrav. Detta är synnerligen allvarligt 
och är bl.a. en effekt av Försökringskassans hårdare linje vad gäller rätten till 
assistansersättning. De facto innebär detta att staten flyttar kostnader till 
kommunerna. Rätten till assistans har kraftigt försämrats och idag bifalls bara 1 
av 7 ansökningar. För den enskilde får detta katastrofala konsekvenser och 
något som skulle vara en frihetsreform urholkas totalt. Att man inte heller 
kunnat rulla ut den personliga assistansen på entreprenad tynger resultatet. Det 
är beklagligt och kommunstyrelsens uppföljning av nämndens resultat i 
september får avgöra vilka besparingar som är rimliga. Det är dock min 
uppfattning att nämnden måste uppfylla sina lagkrav och kan inte heller hållas 
ansvarig för den övervältring av kostnader som den förda politiken lett till. 
Hjälpbehovet för den enskilde förändras knappast av ett beslut från 
Försäkringskassan.” 
 

§ 103 

Uppföljning av ekonomi och verksamhet efter tertial 1 
för koncernen Kalmar Kommunbolag AB  
Dnr KS 2017/0003 

Handlingar 
Kalmar Kommunbolag AB:s skrivelse den 18 maj 2017 
 
Uppföljning av ekonomi och verksamhet efter tertial 1 för koncernen Kalmar 
Kommunbolag AB. 

Bakgrund 
Uppföljning av ekonomi och verksamhet för koncernen redovisas i 
kommunbolagets styrelse efter april och augusti. Inriktningen i uppföljningen 
är utfall för perioden, prognos för helårsutfallet, budget och analys av utfallet. 
 
I denna första rapport för året, som baseras på fyra månader, är förut-
sättningarna att lämna en prognos för ett samlat helårsutfall begränsade. 
Uppföljning av ekonomi och verksamhet efter tertial 1 baseras på bolagens 
egna uppgifter och kommentarer rörande väsentliga händelser och påverkan på 
det ekonomiska utfallet, intern kontroll och riskhantering, investeringar samt 
prognos och framtid. 

Överläggning 
Ola Johansson, Kalmar Kommunbolag AB, redovisar ärendet.  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
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Kommunfullmäktige fattar inte något beslut med anledning av Uppföljning av 
ekonomi och verksamhet efter tertial 1 för koncernen Kalmar Kommunbolag 
AB. 
 

§ 104 

Kommunstyrelsens ekonomi- och verksamhets-
uppföljning efter april 2017 
Dnr KS 2017/0002 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 19 maj 2017. 
 
Delårsuppföljning och prognos för april 2017. 
 
Uppföljningsrapport verksamhetsplan 2017. 

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. 
 
Kommunstyrelsens förbrukning efter april uppgår till 21,7 % jämfört mot 
riktvärdet 33,3 %. Inom de olika verksamheterna finns både positiva och 
negativa ekonomiska avvikelser som kommenteras i rapporten. Totalt sett 
prognostiserar kommunledningskontoret ett överskott på 4,6 miljoner kronor.   
 
Uppföljningen av målen visar på en god måluppfyllelse, 81 % vid årets slut. 
Aktiviteterna som är knutna till nämndsmålen har påbörjats i de flesta fall och 
även uppdragen är påbörjade i god omfattning.  

Överläggning 
Åsa Bejvall, kommunledningskontoret, redogör för ärendet.  

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

§ 105 

Redovisning av uppdrag om att pröva och utvärdera 
hyresupphandling 
Dnr KS 2017/0459 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 16 maj 2017. 
 
SKL:s rapport ”Äga eller hyra verksamhetslokaler?”. 
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Bakgrund 
I ”Verksamhetsplan med budget 2016 och ekonomisk planering 2017-2018” 
fick kommunstyrelsen i uppdrag att pröva och utvärdera hyresupphandling 
som en möjlighet att lösa kommunala lokalbehov i stället för investeringar i 
egen regi, samt att pröva om det finns andra fastigheter som genom försäljning 
och därefter inhyrning kan ge positiva ekonomiska effekter. 
 
Kommunledningskontorets ekonomienhet har tillsammans med service-
förvaltningen genomfört uppdraget. 
 
Kommunens samlade lokalbehov uppgår för närvarande till ca 430 000 m2.        
Huvuddelen av ytan (74 %) ägs av kommunen medan resterande ytor hyrs av 
extern aktör. 
 
I augusti 2008 publicerade SKL, avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, 
rapporten ”Äga eller hyra verksamhetslokaler? Strategier för 
konsekvensbedömning och beslut”. Rapporten beskriver de viktigaste för- och 
nackdelarna för alternativen samt en enkel kalkylmodell som kan användas för 
att en överblick över de sannolika ekonomiska effekterna.  
 
Rapporten ger inget entydigt svar på frågan om en kommun ska äga eller hyra 
sina verksamhetslokaler. Varje alternativ har sina konsekvenser och risker. Det 
kan dock konstateras att en kommun har särskilda förutsättningar som tydligt 
talar för ett ägande av verksamhetslokaler – hög kreditvärdighet, inget vinst-
krav och långsiktighet i det kommunala uppdraget. 
 
Kommunledningskontorets rekommendation är att alla val avseende äga eller 
hyra verksamhetslokal ska säkerställa och tydliggöra att valet är medvetet. 
Slutsatsen är att kommunen bör ha ägande av verksamhetslokaler som 
strategiskt utgångspunkt för sin lokalförsörjning. I de fall det föreslås att 
verksamhetslokal ska hyras ska beslutsunderlag innehålla kalkyl som redovisar 
de faktorer som talar för detta alternativ. 
 
Arbetstutskottet har föreslagit att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunledningskontorets förslag med tillägget att en bedömning om 
prövning av hyra eller äga verksamhetslokaler utifrån checklistan ska alltid 
göras. I de fall det föreslås att verksamhetslokal ska hyras ska beslutsunderlag 
innehålla kalkyl som redovisar de faktorer som talar för detta alternativ. 

Överläggning 
Carl-Henrik Sölvinger (L) föreslår att kommunstyrelsen ska tillstyrka 
arbetsutskottets förslag med ett förtydligande om att det är utifrån Sveriges 
Kommuner och Landstings checklista som en bedömning om prövning av 
hyra eller äga ska göras. 
 
Efter att överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen i enlighet med 
Carl-Henrik Sölvingers förslag.  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
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Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom kommunledningskontorets 
slutsats att ägande av verksamhetslokal är den strategiska utgångspunkten för 
kommunens lokalförsörjning. 
 
En bedömning om prövning av hyra eller äga verksamhetslokaler utifrån 
Sveriges Kommuner och Landstings checklista ska alltid göras. I de fall det 
föreslås att verksamhetslokal ska hyras ska beslutsunderlag innehålla kalkyl som 
redovisar de faktorer som talar för detta alternativ. 
 

§ 106 

Ändring i investeringsbudget 2017 
Dnr KS 2017/0629 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 22 maj 2017. 

Bakgrund 
Med anledning av att beslutet om investeringsbudget för 2018 med plan för 
2019-2020 är flyttat från kommunfullmäktiges möte i juni till mötet i november 
behöver tre projekt beslutas för att tillgodose lokalbehoven för barn- och 
ungdomsförvaltningen: 
- Djurängen – nybyggnad av skola och förskola, där projektets omfattning 

utökas med nybyggnation av kök, matsal, slöjdsalar och teknikutrymmen i 
jämförelse med tidigare beslut 

- Tillbyggnad av matsal vid Barkestorpsskolan 
- Ombyggnad av kök och matsal till skollokaler på Dörbyskolan 
 
Kommunstyrelsen har rätt att, utifrån ändrade förutsättningar, besluta om 
ändringar inom kommunfullmäktiges beslutade investeringsbudget. Helt nya 
objekt kan enbart växlas mot att ett tidigare beslutat objekt helt eller delvis tas 
bort ur planperioden. 
 
Projekten ska rymmas inom de ekonomiska ramar för investeringar, som 
beslutats i den ekonomiska planeringen för 2017 med plan för 2018-2019.  
 
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
kommunledningskontorets förslag. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att följande investeringar skall genomföras under 
perioden 2017-2019, inom tidigare beslutade ekonomiska ramar för 
investeringar: 
 
- Djurängen – nybyggnad av skola och förskola, där projektets omfattning 

utökas med nybyggnation av kök, matsal, slöjdsalar och teknikutrymmen i 
jämförelse med tidigare beslut. 

- Nytt projekt: Tillbyggnad av matsal vid Barkestorpsskolan 
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- Nytt projekt: Ombyggnad av kök och matsal till skollokaler på 

Dörbyskolan 
 
Omdisponeringar genomförs inom planperioden för att inrymma den utökade 
omfattningen av projektet Djurängsskolans om- och tillbyggnad. 
 
De ovanstående två nya projekten växlas genom att nedanstående projekt 
plockas bort från planperioden då de inte längre är aktuella, alternativt delvis 
tas bort från planperioden: 

- Flytt av IT från extern hyresgäst till internt: tas bort (ej längre aktuellt) 
- Trafikplats Ölandsleden: tas bort (ej längre aktuellt) 
- Samordnad muddring: tas bort (ej längre aktuellt) 
- Trekanten förskola, nybyggnad: tas delvis bort från planperioden 

 
 

§ 107 

Rätt att underteckna vissa handlingar, firmatecknare 
m.m. 
Dnr KS 2016/1132 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 19 maj 2017. 
 
Rätt att underteckna vissa handlingar, firmatecknare m.m. 

Bakgrund 
Med anledning av att kommunstyrelsen är ansvarig för kommunens investe-
ringar behöver en uppdatering göras av dokumentet ”Rätt att underteckna 
vissa handlingar, firmatecknare m.m.”. Dokumentet har uppdaterats med 
punkt 13 som tidigare ingått i serviceförvaltningens dokument om rätt att 
underteckna vissa handlingar. 
 
Dokumentet har också förtydligats med vem som har rätt att underteckna 
delgivningar från Kronofogdemyndigheten (punkt 5) samt namn- och 
personalförändringar under punkt 16. 

Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer firmatecknare för 2017 enligt kommunlednings-
kontorets förslag. 
 

§ 108 

Utökad borgensram för Kalmar Vatten AB 
Dnr KS 2017/0673 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 1 juni 2017. 
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Begäran om utökad borgensram för Kalmar Vatten AB. 
 
Utdrag ur protokoll från Kalmar Kommunbolag AB:s styrelse den 23 maj 
2017. 
 
Utdrag ur protokoll från Kalmar Vatten AB:s styrelse den 18 maj 2017. 

Bakgrund 
Kalmar Vatten AB har av Kalmar kommun begärt en utökad borgensram med 
150 miljoner kronor. Anledningen är att finansiera kommande investeringar 
inom vatten-, avlopp- och dagvattenverksamheten till följd av en växande 
befolkning och för att säkerställa framtida vattentillgång.  
 
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2016 i Verksamhetsplan och budget 2017 
och ekonomisk planering 2018-2019 att ingå borgen för Kalmar Vatten AB:s 
låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp av 350 miljoner kronor. För-
slaget är nu att utöka denna borgen till ett högsta lånebelopp av 500 miljoner 
kronor. 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Kalmar 
Vatten AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 
500 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala 
högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga 
lånebelopp. 
 

§ 109 

Fastställande av förändring av verksamhetsområde för 
Kalmar Vatten AB:s VA-anläggning, Boda och Lyckhult 
Dnr KS 2017/0568 

Handlingar 
Kalmar Vatten AB:s skrivelse den 11 april 2017. 
 
Kartor.  

Bakgrund 
Under det senaste året har det tillkommit eller planerats för nya bostads-
områden i kommunen. Kalmar Vatten AB planerar att bygga ut VA-ledningar 
till befintliga fastigheter i Lyckhult, Halltorp och i Boda, Revsudden. 
 
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunfullmäktige fastställer utökade 
verksamhetsområden i enlighet med Kalmar Vatten AB:s förslag.  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
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Kommunfullmäktige beslutar att fastställa utökade verksamhetsområden för 
vatten, spillvatten och dagvatten i enlighet med Kalmar Vatten AB:s förslag. 
 

§ 110 

Godkännande av kommunalförbundet Kalmarsunds-
regionens renhållares (KSRR) köp av andel i Törneby 
solcellspark 
Dnr KS 2017/0574 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 8 maj 2017. 
 
Kalmarsundsregionens Renhållares skrivelse den 27 april 2017. 
 
Utdrag ur Kalmarsundsregionens Renhållares protokoll den 24 mars 2017, § 4. 

Bakgrund 
Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) har tagit beslut om att bli delägare i 
Törneby solcellspark genom köp av 1/60-del, vilket motsvarar 550 000 kronor. 
Solcellsparken är belägen på Kalmar flygplats och kommer att bli framtida 
granne med KSRR:s planerade återvinningscentral.  
 
Enligt förbundsordningen får inte KSRR köpa andelar eller aktier i företag 
utan medgivande av medlemskommunerna.  
 
Köpet ligger i linje med KSRR:s miljöprofil och för medlemskommun utgör ett 
godkännande av delägarskapet en ringa finansiell risk. Därför föreslås att 
kommunfullmäktige godkänner att KSRR går in som delägare i Törneby 
solcellspark.  
 
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunfullmäktige godkänner 
Kalmarsundsregionens Renhållares köp av andel i Törneby solcellspark.  

Överläggning 
Under överläggningen redovisas följande förslag: 
 

1. Thoralf Alfsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska avstyrka 
arbetsutskottets förslag. 
 

2. Ingemar Einarsson (C) föreslår att kommunstyrelsen ska tillstyrka 
arbetsutskottets förslag. 

 
Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill 
tillstyrka eller avstyrka arbetsutskottets förslag. Han finner att kommun-
styrelsen tillstyrker förslaget att godkänna KSRR:s köp av andel i Törneby 
solcellspark.  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
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Kommunfullmäktige godkänner kommunalförbundet Kalmarsundsregionens 
Renhållares (KSRR) köp av andel i Törneby solcellspark. 

Reservation 
Thoralf Alfsson (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet och anför: 
 
”Enligt den investeringskalkyl som bifogas beslutsunderlaget för köp av 1/60 
del av Törneby solcellspark kommer avkastning redan första året vara 4,27 
procent. Något som är helt felaktigt då investeringskalkylen inte tar någon 
hänsyn till vare sig räntekostnader eller avskrivningar. Vilket är helt häpnads-
väckande! 
 
Bara avskrivning uppgår till 18 333 kronor och med en ränta på ca 1 procent 
skulle räntekostnaden vara närmare 5 500 kronor under det första året. Det 
skulle radera ut vinsten helt och hållet.  
 
När det gäller intäkter i investeringskalkylen har elcertifikatsersättningen 
beräknats till minst 17 öre/kwh. Det var mer än ett år sedan som ersättnings-
nivån var så hög. Under maj månad har elcertifikatsersättning varit ca  
7 öre/kwh, vilket innebär att kalkylen försvagas med ytterligare ca 5 000 
kronor och i praktiken är en ren förlustinvestering. 
 
Det innebär att varje producerad kwh i praktiken kommer kosta KSRR  
10 öre/kwh med dagens gällande prisnivåer. 
 
Eftersom Sverige redan idag har en elproduktion som är mer eller mindre 
fossilfri kan också den miljönytta som uppnås ifrågasättas. Enligt IPCC släpper 
kiselsolceller ut mellan 41-48 gram koldioxidekvivalenter per kWh ur ett 
livscykelperspektiv om de är för hushålls- eller industriändamål. Den svenska 
elproduktionen med dagens mix släpper ut endast 19 gram koldioxid-
ekvivalenter per kWh. Med andra ord innebär investeringen heller inte någon 
miljönytta globalt.” 
 

§ 111 

Reviderade riktlinjer för kommunikation 
Dnr KS 2017/0620 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 23 maj 2017. 
 
Riktlinjer för kommunikation. 
 
Riktlinjer för kommunikation – tidigare. 

Bakgrund 
Kalmar kommun har sedan den 28 mars 2011 antagna riktlinjer för 
kommunikation. Kommunikationsarbetet har utvecklats i snabb takt och det 
finns ett behov av en uppdatering av riktlinjerna.  
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Riktlinjerna för kommunikation inom Kalmar kommun ska genom tydlighet ge 
möjlighet till överblick och samordning av samtliga kommunikativa insatser för 
bästa möjliga effekt.  Riktlinjerna beskriver förutsättningarna för kommunika-
tion, mål och styrande principer samt redogör för ansvar och värderingar som 
styr vår kommunikation.  
 
De uppdaterade riktlinjerna ska ge alla medarbetare en gemensam syn på hur vi 
som kommun förhåller oss till vår omvärld genom kommunikation.  
 
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunfullmäktige antar de uppdaterade 
riktlinjerna för kommunikation, samtidigt föreslås att kommundirektören ges 
rätt att vid behov göra redaktionella ändringar i dokumentet.  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige antar förslag till reviderade riktlinjer för kommunikation. 
 
Kommunstyrelsen bemyndigas att vid behov göra revideringar av riktlinjerna. 
 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning av kommun-
fullmäktiges beslut ovan, att bemyndiga kommundirektören att vid behov göra 
redaktionella ändringar i riktlinjerna.  
 

§ 112 

Detaljplan för kvarteret Stensö 2:106 (Stensö camping) 
Dnr KS 2017/0642 

Handlingar 
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 19 maj 2017. 
 
Samhällsbyggnadskontorets skrivelse den 19 maj 2017. 
 
Granskningsutlåtande den 19 maj 2017 (22 april?) 
 
Planbeskrivning/antagandehandling den 19 maj 2017 (22 april?) 
 
Plankarta. 

Bakgrund 
Syftet med detaljplanen är att ta fram en stadsintegrerad camping, med 
förbättrad service, utökade övernattningsmöjligheter och förlängd camping-
säsong. Planen syftar också till att stärka områdets rekreationsmöjligheter där 
allmänhetens tillgänglighet ska tydliggöras och förbättras, samtidigt som 
naturvärdena tillvaratas. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit att kommunfullmäktige antar förslag 
till detaljplan för Stensö 2:106. 
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Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige antar förslag till detaljplan för kvarteret Stensö 2:106. 

Protokollsanteckning 
Carl-Henrik Sölvinger (L) och Jennie Uller (L) redovisar en protokolls-
anteckning enligt följande: 
 
”Vi välkomnar denna detaljplan som möjliggör en utveckling av Stensö 
Camping. Stugorna då de är klara blir ett välkommet tillskott gällande 
boendealternativ i Kalmar.  
 
Vi tycker dock det är synd att man inte gick ännu länge i planeringen av 
campingområdet. Vi tror på en positiv utveckling av campingen och det hade 
varit intressant med en planering/exploatering ända ner till vattenbrynet vid 
något ställe eller varför inte planering av någon av ekoholmarna för ett 
spännande boende. 
 
Vi vill också påminna om vårt förslag om att göra en del av 
båtuppläggningsplatserna vid T-bryggan till ställplatser för husbilar på 
sommaren. Dessa kunde hyras ut till campingen och driftas av dem sommartid. 
All upptänklig service och kollektivtrafik finns redan på plats.” 
 
Christopher Dywik (KD) redovisar en protokollsanteckning enligt följande: 
 
”Alliansens synpunkter på detaljplanen har till antagandebeslutet tillmötesgåtts 
av den politiska majoriteten på samtliga punkter utom en. Vi krävde att man 
inte skulle ta bort möjligheten till bussangöring till och från campingen, vilket 
nu tillmötesgåtts. Vi krävde en tydligare och bättre reglering av gatustrukturen, 
vilket också tillmötesgåtts. Vi krävde utökade parkeringsplatser för 
restaurangens verksamhet, vilket tillmötesgåtts. Vi krävde även den högre 
byggrätten för campingstugorna, vilket inte tillmötesgåtts. Den politiska 
majoriteten krånglar till planen med flera olika nivåer på campingstugornas 
byggrätter utan att tänka i ett längre perspektiv där man framtidssäkrar 
campingens tänkbara framtida krav från nya tidens campinggäster. I det 
perspektivet kan det komma att krävas vissa större campingstugor med lite mer 
’lyx’ än andra stugor i en bra blandning. Därför borde man låta de nya stugorna 
generellt få den högre byggrätten om 40-45 kvm, som var det ursprungliga 
förslaget. Men, vi är tacksamma för att vi fått igenom våra övriga krav och 
därmed yrkar vi inte på en återremiss av planen. Det är bättre att arbetet med 
campingen kommer igång så fort som möjligt.” 
 

§ 113 

Organisatorisk tillhörighet av Kalmar kommuns 
arbetsmarknadsinsatser 
Dnr KS 2017/0127 
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Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 16 maj 2017. 
 
Utdrag ur socialnämndens protokoll den 23 maj 2017, § 118. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen i Kalmar kommun är tillika kommunens arbetslöshets-
nämnd. Arbetslöshetsnämnden har till uppgift att vidta eller på annat sätt 
främja kommunala åtgärder för att förebygga arbetslöshet eller minska 
verkningarna av arbetslöshet.  
 
Socialnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad 
som i lag sägs om socialnämnd. Socialnämnden kan enligt lag begära att den 
som får försörjningsstöd under viss tid ska delta i av nämnden anvisad praktik 
eller annan kompetenshöjande verksamhet om den enskilde inte har kunnat 
erbjudas någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd. 
 
Kommunfullmäktige beslutade i budgeten för 2017 att ”Kommunstyrelsen får i 
uppdrag att tillsammans med socialnämnden göra en översyn och komma med 
förslag på mål, organisation, arbetssätt och uppdrag för kommunens hantering 
av frågor gällande arbetslöshet, försörjningsstöd, integration och flykting-
mottagning”. Det råder idag en otydlighet om vilken verksamhet som ansvarar 
för kommunens arbetsmarknadspolitiska insatser. 
 
Socialförvaltningen och kommunledningskontoret har diskuterat kommun-
fullmäktiges uppdrag och kommit fram till att det inte behövs någon utredning, 
översyn eller större organisationsförändring för att åtgärda gränsdragnings-
problematiken. Förvaltningarna är överens om att det bara ska finnas en 
”arbetsmarknadsenhet” i Kalmar kommun och att den ska ligga under 
kommunstyrelsens kommunledningskontor.  
 
Som en följd av detta upphör socialförvaltningen med arbetsmarknadsinsatser 
för personer som uppbär försörjningsstöd på grund av arbetsmarknadsskäl och 
tjänster flyttas därför från socialförvaltningen till kommunledningskontoret. De 
två arbetsmarknadsprojekt som socialförvaltningen står som projektledare för, 
ECO-udden och KRUS stannar dock kvar på förvaltningen under projekt-
tiden.  
 
Socialförvaltningens försörjningsstödsenheter arbetar vidare med att stödja de 
personer som uppbär försörjningsstöd. När försörjningsstöd utbetalas på 
grund av arbetsmarknadsskäl har dessa enheter direktkontakt med 
Arbetsförmedlingen för att påskynda lämpliga arbetsmarknadsinsatser. 
 
Socialnämnden har beslutat att ställa sig bakom kommundirektörens och 
socialchefens tjänsteskrivelse om organisatorisk tillhörighet av kommunens 
arbetsmarknadsinsatser. 
 
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunstyrelsen ställer sig bakom kommun-
direktörens och socialchefens förslag till organisatorisk tillhörighet av 
kommunens arbetsmarknadsinsatser. 
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Överläggning 
Under överläggningen redovisas följande förslag: 
 

1. Dzenita Abaza (S) föreslår, med instämmande av Ingemar Einarsson 
(C) och Liselotte Ross (V), att kommunstyrelsen ska bifalla 
arbetsutskottets förslag. 
 

2. Christina Fosnes (M) föreslår att en utredning om organisatorisk 
tillhörighet av arbetsmarknadsinsatser ska ingå i den parlamentariska 
organisationsutredning som redan påbörjats.  

 
Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill 
bifalla arbetsutskottets förslag eller Christina Fosnes förslag. Han finner att 
kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom kommundirektörens och 
socialchefens tjänsteskrivelse om organisatorisk tillhörighet av kommunens 
arbetsmarknadsinsatser. 
 
Kommunfullmäktiges budgetuppdrag ska därmed anses genomfört.  
 
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för kännedom. 

Reservation 
Ledamöterna från M reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Protokollsanteckning 
Carl-Henrik Sölvinger (L), Jennie Uller (L) och Christopher Dywik (KD) 
redovisar en protokollsanteckning enligt följande: 
 
”Förslaget är ett steg i rätt riktning i syfte att samla kommunens arbets-
marknadsinsatser på ett ställe. Vi skulle dock vilja gå längre och också titta på 
hur t.ex. Karlskrona och Växjö organiserat arbetsmarknadsinsatser under en 
arbetsmarknadsnämnd. 
 
Individer som idag är arbetsföra och står utanför arbetsmarknaden vill vi ska få 
uppleva den frihet som en egen inkomst innebär. Idag är mer än hälften av 
mottagarna av försörjningsstöd i kommunen arbetsföra men arbetslösa. Detta 
vill vi motverka genom att slå ihop handläggningen av försörjningsstöd för 
arbetsföra med arbetsmarknadsverksamheten, Kunskapsnavet och 
Invandrarservice. Vi tror detta skulle ge ett större fokus kring individens väg 
mot arbete eller utbildning.  
 
Genom politisk styrning i en nämnd garanteras transparens, frågorna 
uppvärderas politiskt och nya metoder och arbetssätt får en arena. Alla 
arbetsföra med försörjningsstöd ska finnas i någon form av sysselsättning för 
att underlätta övergång i ordinärt arbete.  
 
Vi kommer arbeta vidare med detta i den parlamentariska grupp som gör en 
översyn av den politiska organisationen efter 2019.” 
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§ 114 

Markreservation för del av fastigheten Malmen 2:3  
Dnr KS 2016/0707 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 9 maj 2017. 
 
Karta. 

Bakgrund 
Riksbyggen ek. förening har lämnat in en begäran om markreservation för del 
av Malmen 2:3, norr om entrétorget till det nya Fredriksskans. Riksbyggen vill 
på platsen uppföra ett flerbostadshus med förskola och ca 25-30 stycken hyres-
rätter. 
 
Markreservationen ska gälla till och med den 31 augusti 2017. Innan denna 
löper ut ska markreservationen ersättas av ett markanvisningsavtal alternativt 
köpekontrakt. Området för markreservationen är cirka 2 128 kvadratmeter. 
 
För området finns en nyligen antagen och lagakraftvunnen detaljplan. 
Riksbyggen ek. förening har sedan tidigare ett tecknat markanvisningsavtal på 
södra sidan av det kommande entrétorget.  
 
Planutskottet har föreslagit att kommunstyrelsen reserverar del av fastigheten 
Malmen 2:3 enligt kommunledningskontorets förslag.  

Beslut 
Kommunstyrelsen reserverar, enligt kommunledningskontorets förslag, del av 
fastigheten Malmen 2:3 för Riksbyggen ekonomisk förening (org.nr 702001-
7781).  
 
Markreservationen ska gälla till och med den 31 augusti 2017. 
 

§ 115 

Markreservation för fastigheterna Åkerrenen 1-7 i 
Smedby 
Dnr KS 2017/0615 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 19 maj 2017. 
 
Karta. 

Bakgrund 
Hem1 Sydost AB har visat intresse för några av de kommunala tomterna som 
finns till försäljning i Jakobsberg, Smedby. Idag finns 18 stycken tomter till 
försäljning i området och företaget vill reservera de inom kvarteret Åkerrenen 
(7 stycken) för att bebygga dessa med enbostadshus med äganderätt. 
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Markreservationen ska gälla till och med den 31 oktober 2017. Tomternas areal 
är på ca 950 m2 vardera. 
 
Planutskottet har föreslagit att kommunstyrelsen reserverar fastigheterna 
Åkerrenen 1-7 enligt kommunledningskontorets förslag.  

Beslut 
Kommunstyrelsen reserverar fastigheterna Åkerrenen 1-7, enligt kommun-
ledningskontorets förslag, för Hem1 Sydost AB (org.nr 556787-6841).   
 
Markreservationen ska gälla till och med den 31 oktober 2017.  
 

§ 116 

Förslag till nya gatunamn på Karlssons Äng 
Dnr KS 2017/0675 

Handlingar 
Samhällsbyggnadskontorets skrivelse den 29 maj 2017, inkl. karta. 

Bakgrund 
Nya gatunamn behöver fastställas på Karlssons äng och samhällsbyggnads-
kontoret har tagit fram förslag för dessa.  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att de nya gatorna ska heta Atlasvägen, Batikvägen, 
Bomullsvägen, Kvarnkullevägen, Sammetsvägen och Silkesvägen. 
 
Ostindievägen och Sidenvägen får ny sträckning. 
 

§ 117 

Motion från Måns Linge (M) om att kranmärka Kalmar 
kommun 
Dnr KS 2017/0362 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 10 maj 2017. 
 
Motion. 

Bakgrund 
Måns Linge (M) föreslår i en motion att Kalmar kommun och de kommunala 
bolagen ska ”kranmärkas” och därmed helt slopa flaskvatten i verksamheten.  
 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande: 
Kranmärkning är ett initiativ från Svenskt vatten som innebär att organisa-
tioner och företag kan ”kranmärka sig”. Åtagandet innebär att organisationen 
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ska välja bort flaskvatten till förmån för kranvatten. Flaskvatten ska inte 
konsumeras på arbetsplatsen, möten och externa konferenser eller 
utbildningar. Man kan välja att kranmärka hela organisationen eller separata 
event. 
 
”Kranmärkt” är inte en certifiering, och kontrolleras därför inte, utan 
organisationen intygar själv att kranmärkningen följs. Svenskt vatten berättar 
att kranvatten är 250 gånger billigare än flaskvatten, och 300 gånger bättre för 
miljön. 
 
Att välja kranvatten istället för flaskvatten är fördelaktigt ur både ekonomiskt 
och miljömässigt perspektiv. Kommundirektören har därför sedan tidigare 
initierat ett arbete där Kalmar kommun ska bli en Kranmärkt kommun. Med 
anledning av det föreslås att motionen bifalls. 
 
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunfullmäktige bifaller motionen om att 
kranmärka Kalmar kommun.  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige bifaller motionen från Måns Linge (M) om att 
”Kranmärka Kalmar kommun”. 
 
Det innebär att kommunens nämnder och bolag får i uppdrag att förändra 
rutiner i verksamheterna så att kranmärkningen uppfylls. 
 

§ 118 

Motion från Max Troendlé (MP) om cykelkörkort till 
skolelever 
Dnr KS 2017/0334 

Handlingar 
Utdrag ur barn- och ungdomsnämndens protokoll den 17 maj 2017, § 45. 
 
Barn- och ungdomsförvaltningens skrivelse den 13 april 2017. 
 
Motion. 

Bakgrund 
För att öka trafiksäkerheten, för att öka intresset för cykling hos skolelever och 
för att öka föräldrarnas tillit till att deras barn klarar sig i trafiken föreslår Max 
Troendlé (MP) i en motion ”att varje skolelev i Kalmar kommun i lämplig 
årskurs utbildas i de grundläggande trafikreglerna för cyklister och vid uppvisad 
uppmärksamhet därefter får ett ’cykelkörkort’.” 
 
Barn- och ungdomsförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande: 
Intentionerna i motionen är goda, i många avseenden. Dock ska ordinarie 
undervisning i grundskolan innehålla det som efterfrågas i motionen. Med 
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tanke på vad som skrivs i kommentarmaterialet från Skolverket - ”Det går inte 
att ta för givet att eleverna i den här åldern är mogna att röra sig själva i 
trafiken bara för att de har fått trafikundervisning.” - faller idén med ett 
”cykelkörkort”. Det är, tydligare uttryckt, inte försvarbart att skolan tar på sig 
ansvaret för att: ”…öka föräldrarnas tillit till att deras barn klarar sig i 
trafiken…”. 
 
Barn- och ungdomsnämnden har föreslagit att kommunfullmäktige avslår 
motionen.  
 
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunfullmäktige avslår motionen om 
cykelkörkort till skolelever.  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen från Max Troendlé (MP) om 
cykelkörkort till skolelever.  
 

§ 119 

Motion från Inger Hilmansson (L) om tillträde till både 
stad och hav 
Dnr KS 2017/0208 

Handlingar 
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 19 maj 2017, § 101. 
 
Samhällsbyggnadskontorets skrivelse den 18 maj 2017. 
 
Motion. 
 
Kartor. 

Bakgrund 
Inger Hilmansson (L) föreslår i en motion att: 

- Utreda förutsättningarna för en parkeringsläggning i ett eller flera plan 
under markområdet Muren och Lustgården. 

- Utreda intresse för medfinansiering eller långa kontrakt från 
arbetsgivare och fastighetsägare som vill bidra till fler parkeringsplatser 
och en levande stadskärna. 

- Undersöka alternativ för att omvandla friställda parkeringsytor till en 
skön oas, sammanlänkad med Malmfjärdens vatten och tillgänglig för 
Kalmars boende och besökare. 

 
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande. Av yttrandet 
framgår bland annat följande: 
Kalmar kommun arbetar utifrån principen att parkering ska lösas inom den 
egna fastigheten, endast i de fall då detta inte är möjligt ska kommunen kunna 
erbjuda parkeringsköpsplatser. På och omkring Kvarnholmen finns ett antal 
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allmänna parkeringsplatser, antalet ska hållas konstant och antalet platser som 
tas i anspråk för annan bebyggelse ska därmed ersättas. Hur parkerings-
efterfrågan hanteras i respektive projekt redovisas genom projektets plan-
handlingar.  
 
2015 gjordes en exploateringsutredning om att bygga parkeringsgarage under 
kvarteret Lustgården, Muren och Bönhasen. Vidare redovisas i yttrandet en del 
av de åtgärder och uppdrag som just nu pågår som syftar till att hantera 
parkeringsefterfrågan i centrala Kalmar.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit att samhällsbyggnadskontorets 
yttrande ska utgöra svar på motionen.  
 
Arbetsutskottet har tillstyrkt samhällsbyggnadsnämndens förslag. 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att samhällsbyggnadsnämndens yttrande ska 
utgöra svar på Inger Hilmanssons (L) motion om tillträde till både stad och 
hav. 
 
Motionen ska härmed anses vara besvarad.  
 

§ 120 

Motion från Max Troendlé (MP) om grön våg för 
Kalmars cyklister 
Dnr KS 2017/0333 

Handlingar 
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 19 maj 2017, § 102. 
 
Samhällsbyggnadskontorets skrivelse den 2 maj 2017. 
 
Motion. 

Bakgrund 
Max Troendlé (MP) föreslår i en motion ”att samtliga trafikljus som Kalmar 
kommun rår över programmeras om så att cyklister får grönt”.  
 
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande över 
motionen: 
Kalmar kommun satsar målmedvetet på att förstärka infrastrukturen för inte 
minst cykel och kollektivtrafik. Trafiksignalerna är idag inte konsekvent 
programmerade och ger heller inte den smidighet för cyklisterna som är fullt 
möjlig och rimlig. Samhällsbyggnadskontoret har nyligen skickat in en ansökan 
om att få del av stadsmiljöavtalspengar från Trafikverket. En av åtgärderna 
handlar om uppgradering av samtliga trafiksignalsanläggningar längs Norra 
vägen. Det omfattar totalt sju signalanläggningar varav sex i korsningar. Dels 
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ska prioritet ges för busstrafik genom att tekniken känner av när en buss 
närmar sig en signal. Därtill ska trafiksignalerna ge ökad prioritet för cyklister.  
 
Det är nu inte aktuellt att samordna signaler för s.k. grön våg för cyklister. Det 
finns inte tillräckliga volymer av cyklister och det skulle störa möjligheterna för 
bussprioritering.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit att samhällsbyggnadskontorets 
yttrande ska utgöra svar på motionen.  
 
Arbetsutskottet har tillstyrkt samhällsbyggnadsnämndens förslag. 

Överläggning 
Under överläggningen föreslår Max Troendlé (MP) att kommunstyrelsen ska 
tillstyrka motionen.  
 
Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill 
tillstyrka arbetstutskottets eller Max Troendlés förslag. 
 
Han finner att kommunstyrelsen tillstyrker arbetsutskottets förslag.  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att samhällsbyggnadsnämndens yttrande ska 
utgöra svar på Max Troendlés (MP) motion om ”Grön våg för Kalmars 
cyklister”. Samhällsbyggnadskontoret ser positivt på andemeningen i motionen 
och planering för detta pågår redan. 
 
Motionen ska härmed anses vara besvarad. 
 

§ 121 

Motion från Max Troendlé (MP) om bussprioritering i 
ett modernt Kalmar 
Dnr KS 2017/0336 

Handlingar 
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 19 maj 2017, § 103. 
 
Samhällsbyggnadskontorets skrivelse den 27 april 2017. 
 
Motion. 

Bakgrund 
Max Troendlé (MP) föreslår i en motion att bussprioritering i korsningar införs 
i Kalmar kommun där kollektivtrafiken kör samt att utreda möjligheten att 
införa bussprioritering eller likvärdig åtgärd sett till bussars framkomlighet i 
cirkulationsplatser. 
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Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande: 
Kalmar kommun satsar målmedvetet på att förstärka infrastrukturen för inte 
minst cykel och kollektivtrafik. Resandet med kollektivtrafik har ökat stadigt de 
senaste åren och trenden ser ut att hålla i sig. Resandeökningen har bland annat 
åstadkommits genom utveckling av trafikens starka stråk där Norra vägen 
ingår. Den ökade busstrafiken måste samordnas med kapacitets- och fram-
komlighetsåtgärder för att kollektivtrafiken ska fungera optimalt.  
 
Samhällsbyggnadskontoret har nyligen skickat in en ansökan om att få del av 
stadsmiljöavtalspengar från Trafikverket. En av åtgärderna handlar om en 
uppgradering av samtliga signalregleringsanläggningar längs Norra vägen med 
totalt sex korsningar och en signalreglering mitt på en sträcka. Detta stråk är 
det absolut viktigaste framöver. Det handlar dels om att ge prioritet för 
busstrafik genom att trafiksignalerna känner av när en buss närmar sig en 
signal. Därtill ska trafiksignalerna bättre anpassas till cykeltrafikens behov. 
Detta är en del i satsningarna på cykel och kollektivtrafik med sikte mot målet 
att kommunen ska vara fossilbränslefri år 2030. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit att samhällsbyggnadskontorets 
yttrande ska utgöra svar på motionen.  
 
Arbetsutskottet har tillstyrkt samhällsbyggnadsnämndens förslag. 

Överläggning 
Under överläggningen föreslår Max Troendlé (MP) att kommunstyrelsen ska 
tillstyrka motionen.  
 
Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill 
tillstyrka arbetstutskottets eller Max Troendlés förslag. 
 
Han finner att kommunstyrelsen tillstyrker arbetsutskottets förslag.  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att samhällsbyggnadsnämndens yttrande ska 
utgöra svar på Max Troendlés (MP) motion om bussprioritering i ett modernt 
Kalmar. Samhällsbyggnadskontoret ser positivt på andemeningen i motionen 
och planering för detta pågår redan. 
 
Motionen ska härmed anses vara besvarad. 
 

§ 122 

Medborgarförslag om arbetskläder 
Dnr KS 2017/0160 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 3 maj 2017. 
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Medborgarförslag. 

Bakgrund 
I ett medborgarförslag föreslås att alla anställda i kommunen ska få de 
arbetskläder som arbetet kräver och att det ska vara lika oavsett kön eller vilken 
förvaltning man arbetar i. 
 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande: 
Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter reglerar området 
arbetskläder utifrån ett arbetsmiljö- och säkerhetsperspektiv. Det finns inte 
stöd i Arbetsmiljölagen eller Arbetsmiljöverkets föreskrifter att förelägga 
kommunen att tillhandahålla arbetskläder i någon annan omfattning. Däremot 
finns stöd för att arbetsgivaren ska tillhandahålla skyddsutrustning t.ex. 
varselklädsel och arbetskläder i vård och omsorg utifrån Socialstyrelsens 
föreskrift om basal hygien. 
 
Under flera år har kommunen även satsat på arbetskläder ur ett personal-
politiskt perspektiv och behovet och tillämpningen kommer att fortsätta se 
olika ut beroende på verksamhet och yrke. Många yrkesgrupper i kommunen 
har idag, utöver det som lagen anger, olika former av arbetskläder. Bland annat 
har jämställdhetspengar avsatts till arbetskläder inom förskolan för barn-
skötare, förskollärare och fritidspedagoger. Under 2017 beräknar barn- och 
ungdomsförvaltningen att vara i mål med att de grupperna har ”ytterkläder” 
och ”innekläder”.  
 
Vilka anställda som har arbeten som kräver arbetskläder är ibland svårt att 
avgöra samt en ekonomisk avvägning och arbetsgivaren samverkar med de 
fackliga organisationerna i frågan både utifrån ett arbetsmiljö- och ett 
attraktivitetsperspektiv. 
 
Synpunkter har inhämtats från samtliga förvaltningar.  
 
Personalutskottet har föreslagit att kommunledningskontorets yttrande ska 
utgöra svar på medborgarförslaget.  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningskontorets yttrande från den  
3 maj 2017 ska utgöra svar på medborgarförslaget om arbetskläder. Ett 
likadant medborgarförslag med ärendenummer KS 2016/1179 är sedan tidigare 
besvarat i kommunstyrelsen. 
 
Medborgarförslaget ska härmed anses vara besvarat. 

Protokollsanteckning 
Christopher Dywik (KD) redovisar en protokollsanteckning enligt följande: 
 
”Precis som förvaltningen skriver i sitt svar så är det ibland en svår avvägning 
vilka arbetsgrupper inom kommunen som behöver särskilda arbetskläder. Men 
det råder ingen tvekan om att den som arbetar på ett kontor och den som 
arbetar utomhus året om har olika behov. 
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Kristdemokraterna är också glada över de särskilda satsningar på arbetskläder 
som genomförts inom Barn- och ungdomsförvaltningen gentemot våra 
barnskötare, förskollärare och fritidspedagoger för att dessa ska få sommar- 
och vinterkläder. Men precis som vi lyft tidigare när frågan diskuterats så finns 
det en ojämlikhet mellan olika enheter och avdelningar kring vilka kläder som 
personalen har fått. Därför önskar Kristdemokraterna en uppföljning - med 
eventuella kompletterande satsningar - under 2017.” 

§ 123 

Medborgarförslag om friskvårdspeng/timme 
Dnr KS 2017/0161 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 4 maj 2017. 
 
Medborgarförslag. 
 
Bakgrund 
I ett medborgarförslag föreslås att alla anställda i kommunen ska ha lika mycket 
friskvård, i tid och pengar, oavsett kön och vilken förvaltning man arbetar i. 
 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande: 
I december fattade kommunfullmäktige beslut om att erbjuda ett bidrag med 
högst 800 kr/år/person till friskvård. För att bidraget ska vara skattefritt gäller 
det för friskvårdsaktiviteter av ”enklare slag” och av ”mindre värde”. Bidraget 
kan inte bytas ut mot kontant ersättning. Bidraget är lika stort i alla förvalt-
ningar. 
 
Friskvårdsbidraget ska främja hälsa och fysisk aktivitet samt stimulera till eget 
ansvar för regelbunden motion och friskvård. 
 
Så kallad friskvårdstimme förekommer inte i Kalmar kommun. Det som 
förslagsställarna skriver är därmed redan genomfört och gäller från den  
1 januari 2017. 
 
Personalutskottet har föreslagit att kommunledningskontorets yttrande ska 
utgöra svar på medborgarförslaget.  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningskontorets yttrande från den  
4 maj 2017 ska utgöra svar på medborgarförslaget om friskvårdspeng. 
 
Medborgarförslaget ska härmed anses vara besvarat. 

Protokollsanteckning 
Christopher Dywik (KD) redovisar en protokollsanteckning enligt följande: 
 
”Medborgarförslaget sätter fingret på ett område där det rått en ojämlikhet 
mellan kommunens förvaltningar.  
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Alliansen i Kalmar kommun lyfte redan inför valet 2014 behovet av att mota 
de ökande sjukskrivningstalen, inte minst inom äldreomsorgen, genom att satsa 
mer på det förebyggande arbetet genom att t ex återinföra friskvårdsbidraget. 
 
Frågan viftades länge bort som allt för dyr. Mot denna bakgrund gläder det oss 
att friskvårdsbidraget äntligen är tillgängligt för personal på samtliga 
förvaltningar.” 
 

§ 124 

Medborgarförslag om lika mycket pengar till 
fortbildning 
Dnr KS 2017/0162 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 3 maj 2017. 
 
Medborgarförslag. 

Bakgrund 
I ett medborgarförslag föreslås att alla som arbetar i Kalmar kommun ska ha 
rätt till lika mycket pengar till fortbildning. Det ska inte vara olika beroende på 
kön eller på vilken förvaltning man arbetar.  

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande: 
Kompetensutvecklingsbehoven i kommunen utgår från verksamhetens krav 
och utvecklingsbehov, lagstiftning, utveckling inom yrket samt individuella 
behov. Det finns inget garanterat belopp eller tidsomfattning för varje enskild 
anställd fastställt. Barn- och ungdomsförvaltningen, där förslagsställarna 
arbetar, har kommunens mest omfattande kompetensutvecklingsplan. I det 
årliga medarbetarsamtalet mellan chef och medarbetare klargörs vilka insatser 
som behövs och planeras på individnivå. 
 
Personalutskottet har föreslagit att kommunledningskontorets yttrande ska 
utgöra svar på medborgarförslaget.  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningskontorets yttrande från den 3 
maj 2017 ska utgöra svar på medborgarförslaget om lika mycket pengar till 
fortbildning. 
 
Medborgarförslaget ska härmed anses vara besvarat. 
 

§ 125 

Medborgarförslag om samma rätt till liknande 
sommar/julgåva m.m. 
Dnr KS 2017/0163 
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Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 4 maj 2017. 
 
Medborgarförslag. 

Bakgrund 
I ett medborgarförslag föreslås att alla som arbetar i Kalmar kommun ska ha 
samma rätt till liknande jul/sommargåva, sommarbuffé och julbuffé. Det ska 
inte vara olika på grund av kön eller vilken förvaltning man arbetar i. 
 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande: 
Förvaltningscheferna har nyligen beslutat om ett gemensamt styrdokument för 
hela kommunen vad gäller gåvor och uppvaktning till personal. Allt som 
händer på en arbetsplats i form av personalsociala aktiviteter kan inte regleras 
och göras helt rättvist. En hel del aktiveter och uppvaktningar görs också helt 
på personalens egna initiativ utan inblandning av arbetsgivaren.  
 
I styrdokumentet framgår att förvaltningscheferna årligen gemensamt beslutar 
en ekonomisk nivå för julklapp/julfest/julbord. Det kan skilja mellan 
förvaltningarna vilken aktivitet man väljer men nivån ska vara densamma. 
 
Personalutskottet har föreslagit att kommunledningskontorets yttrande ska 
utgöra svar på medborgarförslaget.  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningskontorets yttrande från den 4 
maj 2017 ska utgöra svar på medborgarförslaget om samma rätt till liknande 
sommar/julgåva m.m. 
 
Medborgarförslaget ska härmed anses vara besvarat. 
 

§ 126 

Medborgarförslag om samma rätt till lika lång fikapaus 
för personal 
Dnr KS 2017/0164 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 4 maj 2017. 
 
Medborgarförslag.  

Bakgrund 
I ett medborgarförslag föreslås att alla som arbetar i Kalmar kommun ska ha 
samma rätt till lika lång fikapaus. Det ska inte vara olika på grund av kön eller 
vilken förvaltning man arbetar i. 
 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande: 
Raster (möjlighet att lämna arbetsplatsen) regleras i kollektivavtalet, men det 
finns ingen reglerad rätt till fikapaus. Verksamheten styr hur, när och på vilket 
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sätt personalen har möjlighet att ta paus för fika. Ibland görs detta ihop med 
elever, brukare och omsorgstagare, ibland finns möjlighet att gå ifrån och fika 
med kollegor.  
 
Personalutskottet har föreslagit att kommunledningskontorets yttrande ska 
utgöra svar på medborgarförslaget.  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningskontorets yttrande från den 4 
maj 2017 ska utgöra svar på medborgarförslaget om samma rätt till lika lång 
fikapaus för personal. 
 
Medborgarförslaget ska härmed anses vara besvarat. 
 

§ 127 

Medborgarförslag om samma rätt vid kvällsarbete och 
övertid 
Dnr KS 2017/0165 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 4 maj 2017. 
 
Medborgarförslag. 

Bakgrund 
I ett medborgarförslag föreslås att alla som arbetar i Kalmar kommun ska ha 
samma rätt när det gäller kvällsarbete och övertid. Det ska inte vara olika 
beroende på kön eller vilken förvaltning man arbetar i. 
 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande: 
Bestämmelser kring övertid och kvällsarbete finns i anställningsavtalet, 
kollektivavtalet samt i Kalmar kommuns lokala avtal om samverkan, det så 
kallade samverkansavtalet.  Det kan också påverkas av vilket grundschema 
individen har samt om det finns möjlighet till flextid.  
 
Personalutskottet har föreslagit att kommunledningskontorets yttrande ska 
utgöra svar på medborgarförslaget.  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningskontorets yttrande från den 4 
maj 2017 ska utgöra svar på medborgarförslaget om samma rätt vid kvälls-
arbete och övertid.  
 
Medborgarförslaget ska härmed anses vara besvarat.  
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§ 128 

Kalmarsunds Gymnasieförbunds årsredovisning och 
revisionsberättelse för 2016 
Dnr KS 2017/0596 

Handlingar 
Revisionsberättelse den 20 mars 2017. 
 
Granskning av årsredovisning. 

Bakgrund 
Kalmarsunds Gymnasieförbund har överlämnat sin årsredovisning till 
kommunfullmäktige i de fyra medlemskommunerna. Revisorerna föreslår att 
kommunfullmäktige ska godkänna årsredovisningen och bevilja styrelsen 
(förbundsdirektionen) ansvarsfrihet. 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kalmar kommun beviljar för sin del styrelsen (förbundsdirektionen) för 
Kalmarsunds Gymnasieförbund och enskilda förtroendevalda i detta organ 
ansvarsfrihet för 2016 och godkänner årsredovisningen 2016. 
 

§ 129 

Kalmarsundsregionens Renhållares årsredovisning 
och revisionsberättelse för 2016 
Dnr KS 2017/0573 

Handlingar 
Skrivelse från Kalmarsundsregionens Renhållares den 27 april 2017. 
 
Kalmarsundsregionens Renhållares protokoll den 24 mars 2017. 
 
Årsredovisning 2016. 
 
Granskning av årsredovisning 2016. 
 
Revisionsberättelse den 20 mars 2017. 

Bakgrund 
Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare har överlämnat sin 
årsredovisning till kommunfullmäktige. Revisorerna föreslår att kommun-
fullmäktige ska godkänna årsredovisningen och bevilja styrelsen (förbunds-
direktionen) ansvarsfrihet. 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
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Kalmar kommun beviljar för sin del styrelsen (förbundsdirektionen) för 
Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare och enskilda 
förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2016 och godkänner 
årsredovisningen 2016. 
 

§ 130 

Årsredovisning och revisionsberättelse 2016 för 
Stiftelsen Norra Möre Vägfond 
Dnr KS 2017/0542 

Handlingar 
Årsredovisning 2016. 
 
Revisionsberättelse den 6 april 2017. 
 
Bakgrund 
Styrelsen för Stiftelsen Norra Möre Vägfond har lagt fram sin årsredovisning 
för 2016. 
 
Stiftelsen har tillkommit genom Peter A. Jonssons testamente och har som 
ändamål att förbättra och underhålla bygator i Norra Möre härad, företrädesvis 
inom socknarna Åby, Ryssby, Bäckebo och Kristvalla. 

Beslut 
Kalmar kommun beviljar för sin del styrelsen för Norra Möre Vägfond 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016. 
 

§ 131 

Yttrande över Socialdepartementets promemoria Om 
förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer 
för äldre 
Dnr KS 2017/0428 

Handlingar 
Utdrag ur omsorgsnämndens protokoll den 24 maj 2017, § 39. 
 
Omsorgsförvaltningens skrivelse den 3 maj 2017. 
 
Omsorgsförvaltningens sammanfattning av promemorian den 8 maj 2017. 
 
Promemoria. 

Bakgrund 
Kalmar kommun har fått möjlighet att yttra sig över Socialdepartementets 
promemoria Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för 
äldre.  
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Omsorgsnämnden har tagit fram ett förslag till yttrande över promemorian.  

Överläggning 
Under överläggningen föreslår Per Dahl (M) att punkt 4 i yttrandet ska utgå 
och ersättas av följande skrivning:  
”Behov och efterfrågan av service av det slag som remissen berör kommer att 
öka starkt de närmaste åren. Det är därför viktigt att den service som här avses 
kommer att präglas av många alternativ och att de äldre som efterfrågar den 
ska ha valfrihet att välja mellan många skilda utförare.  
 
Därför är det inte lämpligt att kommunala leverantörer ska kunna få sina 
erbjudanden befriade från moms, medan enskilda alternativ skall vara 
momsbelagda. Skattereglerna skall vara de samma, oavsett leverantör av 
tjänsten. 
 
Det ställningstagandet innebär inte att vi säger nej till alla former av offentliga 
subventioner av sådana tjänster. Men de subventionerna ska vara lika stora 
oavsett tjänsteleverantör.” 
 
Efter att överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen först att bifalla 
omsorgsnämndens förslag med undantag av de delar där det redovisats 
motförslag. 
 
Härefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill bifalla 
omsorgsnämndens förslag eller Per Dahls ändringsförslag. Han finner att 
kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens förslag.  

Beslut 
Kommunstyrelsen antar omsorgsnämndens yttrande som sitt och överlämnar 
det till Socialdepartementet som Kalmar kommuns yttrande över promemorian 
Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre. 

Reservation 
Per Dahl (M), Carl-Henrik Sölvinger (L) och Christopher Dywik (KD) 
reserverar sig skriftligen till förmån för eget förslag: 
 
”Härmed reserverar vi oss mot att anta punkt 4 (”Nämnden anser att samma 
momsregler skall gälla som för biståndsprövade insatser”) i förvaltningens 
förslag till remissvar. 
 
Behov och efterfrågan av service av det slag som remissen berör kommer att 
öka starkt de närmaste åren. Det är därför viktigt att den service som här avses 
kommer att präglas av många alternativ och att de äldre som efterfrågar den 
ska ha valfrihet att välja mellan många skilda utförare.  
 
Därför är det inte lämpligt att kommunala leverantörer ska kunna få sina 
erbjudanden befriade från moms, medan enskilda alternativ skall vara 
momsbelagda. Skattereglerna skall vara de samma, oavsett leverantör av 
tjänsten. 
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Det ställningstagandet innebär inte att vi säger nej till alla former av offentliga 
subventioner av sådana tjänster. Men de subventionerna ska vara lika stora 
oavsett tjänsteleverantör.” 
 

§ 132 

Yttrande över Finansdepartementets betänkande En 
omreglerad spelmarknad 
Dnr KS 2017/0552 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 3 maj 2017. 
 
En omreglerad spelmarknad (SOU 2017:30). 

Bakgrund 
Kalmar kommun har fått möjlighet att yttra sig över Finansdepartementets 
betänkande En omreglerad spelmarknad (SOU 2017:30). 
 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande. 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets yttrande som sitt och 
överlämnar det till Finansdepartementet som Kalmar kommuns yttrande över 
betänkandet En omreglerad spelmarknad (SOU 2017: 30).  
 

§ 133 

Beslut om delegation vid tillsättning av förvaltnings-
chef på kommunledningskontoret 
Dnr KS 2017/0680 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 31 maj 2017. 
 
Bakgrund 
Efter en organisationsöversyn 2012 beslutade kommunfullmäktige bland annat 
att tillsätta en biträdande kommundirektör samtidigt som tjänsten som 
kommundirektör inrättades. En sådan organisation inrättades också men när 
dåvarande kommundirektören slutade 2014 blev den biträdande kommun-
direktören kommundirektör och någon ny biträdande tillsattes aldrig.  
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Kommundirektören är chef för de sju andra förvaltningscheferna men är tillika 
förvaltningschef för kommunledningskontoret. I det sistnämnda uppdraget 
ingår att vara ansvarig chef för nio enhetschefer och fyra verksamhets-
utvecklare.  
 
Kalmar kommun är nu i ett läge där koncernledningen behöver förändras för 
att kunna möta de utmaningar kommunen står inför. Koncernledningens både 
kommunövergripande och strategiska roll behöver tydliggöras och koncern-
ledningen behöver också representera kommunen i fler sammanhang utåt.  
 
Mot den bakgrunden delas kommundirektörens roll upp genom att det inrättas 
en separat tjänst som förvaltningschef för kommunledningskontoret. 
Förvaltningschefen kommer att ha det övergripande ansvaret för kommun-
ledningskontoret och personalansvaret för de nio enhetscheferna. Kommun-
direktören kommer även fortsättningsvis att vara förvaltningschefernas chef 
och även ha personalansvar för de befintliga verksamhetsutvecklarna.  
 
Tjänsten har utannonserats internt och i urvalsgruppen som kommer att 
genomföra intervjuer ingår kommunstyrelsens presidium, koncernledningen 
och fackliga representanter.  
 
Kommunstyrelsen har sitt sista sammanträde innan sommaren den 7 juni och 
nästa sammanträde är inte förrän i september månad. Med hänvisning till detta 
föreslås därför att kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsens 
ordförande i samråd med kommunstyrelsens presidium att fatta beslut om 
tillsättning av förvaltningschef till kommunledningskontoret. 

Beslut 
Kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsens ordförande i samråd med 
kommunstyrelsens presidium att fatta beslut om tillsättning av förvaltningschef 
till kommunledningskontoret.  

 

Delegationsbeslut 
 
-  Beslut om att avstå att lämna yttrande över remiss med förslag om ändrade 

övergångsbestämmelser för den föreslagna lagen om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård  
KS 2017/0312 
 

-  Beslut om att avstå att lämna yttrande över ändrade regler om retroaktivitet 
avseende efterlevandestöd 
KS 2017/0401 
 

-  Beslut om att avstå att lämna yttrande över remiss om tillstånd för 
utläggande av rörledningssystem på kontinentalsockeln utanför 
territorialgränsen m.m. 
KS 2017/0427 
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-  Beslut om att avstå att lämna yttrande över remiss om styrmedel för att 

förebygga uppkomst av avfall i syfte att främja en cirkulär ekonomi  
KS 2017/0457 
 

-  Beslut om att avstå att lämna yttrande över remiss av betänkandet om 
kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden SOU 2017:15 
KS 2017/0475 
 

-  Beslut om att avstå att lämna yttrande över remiss om gränsöverskridande 
miljöpåverkan från gasledningsprojektet Nord Stream 2 enligt 
Esbokonventionen 
KS 2017/0481 
 

-  Beslut om att avstå att lämna yttrande över remiss om Transportstyrelsens 
förslag till föreskrifter om tillträde till tjänster och järnvägsinfrastruktur 
KS 2017/0631 
 

-  Beslut om att avstå att lämna yttrande över remiss av betänkandet om 
Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5) 
KS 2017/0517 
 

-  Beslut om att avstå att lämna yttrande över remiss av avgränsning för 
miljöbedömning av den regionala transportplanen för Kalmar län  
2018-2029 
KS 2017/0547 
 

-  Beslut om försäljning av fastigheten Visaren 1 
KS 2016/0221 
 

-  Yttrande över ansökan om bygglov för fastigheten Väderkvarnen 9 
KS 2017/0616 
 

-  Yttrande över ansökan om bygglov för fastigheten Lindeberga 1:156 
KS 2017/0498 
 

-  Yttrande över ansökan om bygglov för fastigheten Krafslösa 2:4 
KS 2017/0499 
 

-  Yttrande över ansökan om bygglov för fastigheten Rimsmeden 7 
KS 2017/0501 
 

-  Yttrande över ansökan om bygglov för fastigheten Oxhagen 2:1 
KS 2017/0502 
 

-  Yttrande över ansökan om bygglov för fastigheten Vångerslät 7:84 
KS 2017/0503 
 

-  Yttrande över ansökan om bygglov för fastigheten Strömkarlen 1 
KS 2017/0505 
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-  Yttrande över ansökan om bygglov för fastigheten Mimer 12 

KS 2017/0511 
 

-  Yttrande över ansökan om bygglov för fastigheten Kvarnstenen 5 
KS 2017/0512 
 

-  Yttrande över ansökan om bygglov för fastigheten Rinkaby 6:37 
KS 2017/0533 
 

-  Yttrande över ansökan om bygglov för fastigheten Spaden 4 
KS 2017/0534 
 

-  Yttrande över ansökan om bygglov för fastigheten Vitvingen 16 
KS 2017/0559 
 

-  Yttrande över ansökan om bygglov för fastigheten Änterhaken 11 
KS 2017/0579 
 

-  Yttrande över ansökan om bygglov för fastigheten Västerslät 4:22 
KS 2017/0580 
 

-  Yttrande över ansökan om bygglov för fastigheten Humlan 14 
KS 2017/0581 
 

-  Yttrande över ansökan om bygglov för fastigheten Borgmästaren 1 
KS 2017/0583 
 

-  Yttrande över ansökan om bygglov för fastigheten Kvarnvingen 5 
KS 2017/0603 
 

-  Yttrande över ansökan om bygglov för fastigheten Dörby 8:117 
KS 2017/0604 
 

-  Yttrande över ansökan om bygglov för fastigheten Smedby 1:25 
KS 2017/0605 
 

-  Yttrande över ansökan om bygglov för fastigheten Sjöbjörnen 3 
KS 2017/0606 
 

-  Yttrande över ansökan om bygglov för fastigheten Laga Skiftet 3 
KS 2017/0607 
 

-  Yttrande över ansökan om bygglov för fastigheten Skidlöparen 5 
KS 2017/0608 
 

-  Yttrande över ansökan om bygglov för fastigheten Kornmjölet 3 
KS 2017/0609 
 

-  Yttrande över ansökan om bygglov för fastigheten Hagby 4:11 
KS 2017/0611 
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-  Yttrande över ansökan om bygglov för fastigheten Hagby 40:6 
KS 2017/0612 
 

-  Yttrande över ansökan om bygglov för fastigheten Hagbytorp 10:1 
KS 2017/0634 
 

- 
 

 Yttrande över ansökan om bygglov för fastigheten Kilen 8 
KS 2017/0476 
 

-  Yttrande över ansökan om grävtillstånd för Kalmar Energi för 
starkströmsledning Flottiljvägen, maj-oktober 2017 
KS 2017/0582 
 

-  Yttrande över samråd för detaljplan för Tullhuset, Kvarnholmen 
KS 2017/0520 
 

-  Anställningar på kommunledningskontoret april 2017 
KS 2017/0023 
 

-  Brandkårens tillsyn av skydd och tillstånd april 2017 
KS 2017/0006 

   

Anmälningsärenden 
 
-  Arbetsutskottets protokoll den 9 maj, 16 maj, 23 maj och  

30 maj 2017 
KS 2017/0016 
 

-  Planutskottets protokoll den 9 maj och 23 maj 2017 
KS 2017/0020 
 

-  Personalutskottets protokoll den 10 maj 2017 
KS 2017/0015 
 

-  Kalmar läns pensionskapitalförvaltning AB:s portföljrapport för april 2017 
KS 2017/0004 
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