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§ 23
Information från Destination Kalmar AB
Bakgrund
Som ett led i kommunstyrelsens uppsiktsplikt kommer kommunens olika bolag
att redovisa sin verksamhet.
Överläggning
Åke Andersson, VD i Destination Kalmar AB, informerar om bolagets
verksamhet och utveckling samt om aktuella framtidsfrågor.
Beslut
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av informationen.

§ 24
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.

§ 25
Preliminärt bokslut 2015
Dnr KS 2016/0083

Handlingar
Preliminärt bokslut 2015.
Bakgrund
Kommunledningskontorets ekonomienhet har upprättat ett preliminärt bokslut
för 2015. Årets resultat uppgår till 63,6 miljoner kronor, vilket är en avvikelse
mot budget med 61,5 miljoner kronor.
Överläggning
Urban Sparre, ekonomichef, redogör för ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar preliminärt bokslut 2015 till kommunfullmäktige.
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§ 26
Kommunstyrelsens årsrapport 2015
Dnr KS 2015/0225

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 20 januari 2016.
Kommunstyrelsens årsrapport 2015.
Uppföljning av verksamhetsplan.
Bakgrund
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till årsrapport för
verksamheten 2015. Väsentliga händelser och ändrade förutsättningar samt
strategiska framtidsfrågor belyses för de olika verksamheterna. Årsrapporten
utgör budgetunderlag inför budget 2017.
Det ekonomiska resultatet redovisas och analyseras. Utfallet för kontoret är en
nettokostnad på 206,5 miljoner kronor jämfört med en budgetram på 216,9
miljoner kronor. Resultatet är alltså 10,4 miljoner kronor bättre än budget.
Exploateringsverksamheten vars budget är en nettointäkt på 30,0 miljoner
kronor har ett utfall på 31,4 miljoner kronor, vilket är 1,4 miljoner kronor
högre än budgeterat. Gymnasieverksamheten genererade ett överskott på 0,5
miljoner kronor mot budget. Totalt sett för kommunstyrelsens verksamheter
blev överskottet 12,3 miljoner kronor.
Årsrapporten sammanfattar också utfallet av de nämndsmål, aktiviteter och
uppdrag som kontoret arbetat med under året för att stödja kommunfullmäktiges övergripande mål i budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017.
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunstyrelsen godkänner årsrapport för år
2015 och uppföljningen av verksamhetsplanen.
Överläggning
Åsa Bejvall, controller, redogör för ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner årsrapport för år 2015 och uppföljningen av
verksamhetsplanen.

§ 27
Förslag ny serviceplan 2016-2020
Dnr KS 2016/0026

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 13 januari 2016.
Förslag till serviceplan 2016-2020.
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Arbetsutskottets protokoll den 19 januari 2016, § 1.

Bakgrund
Redan 1980 fick Kalmar kommun sin första varuförsörjningsplan. Planen tog
upp regler för statliga lån och bidrag och kommunens allmänna syn på
dagligvaruförsörjningen. 1994 och 2007 reviderades planen med liknande
utformning.
I början av 2012 gav regeringen Tillväxtverket i uppdrag att göra insatser för
att stärka det lokala arbetet med att effektivisera och samordna servicen med
syfte att öka tillgängligheten. Kalmar kommun var en av 13 kommuner som
fick möjlighet att arbeta mer konkret med samordnade servicelösningar. I
arbetet ingick även att ta fram en serviceplan som ersätter varuförsörjningsplanen från 2007. Serviceplanen ska vara ett verktyg för att upprätthålla en god
service i hela kommunen och utgöra ett komplement till kommunens
översiktsplan.
Serviceplanen omfattar Rockneby, Läckeby, Trekanten, Ljungbyholm,
Tvärskog, Påryd, Vassmolösa, Hagby och Halltorp som ligger utanför Kalmar
stad. Detta betyder samtidigt att det är dessa orter som kommunen anser ska
prioriteras enligt förordningen om stöd till kommersiell service (SFS 200:284,
6§).
Serviceplanen har utarbetats inom ramen för projektet ”Kalmar – pilotkommun för serviceutveckling” och har utgått från behov som lyfts fram
under utvecklingsdialogerna och lokala utvecklingsmöten med föreningar,
invånare och företag på landsbygden i Kalmar kommun. Den regionala
serviceplanen, Kalmar kommuns översiktsplan och kommunens varuförsörjningsplan från 2007 ligger också till grund för planen.
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunfullmäktige antar förslag till ny
serviceplan 2016-2020 för Kalmar kommun.
Överläggning
Sofie Nyström, landsbygdsutvecklare, redogör för ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige antar förslag till ny serviceplan 2016-2020 för Kalmar
kommun.
Tidigare beslutad Varuförsörjningsplan upphör därmed att gälla.

§ 28
Höjning av arvode till gode män för ensamkommande
barn
Dnr KS 2016/0028

6 (15)

Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-02-02

Handlingar
Utdrag ur överförmyndarnämndens protokoll den 16 december 2015, § 75.
Kommunledningskontorets skrivelse den 28 januari 2016.
Bakgrund
För att kunna behålla och rekrytera nya gode män har överförmyndarnämnden
föreslagit att arvodet för gode män till ensamkommande barn ska höjas från
140 kronor i timmen till 200 kronor i timmen. Kalmar kommun har haft
samma arvodesbelopp i tio år och i förhållande till Sveriges Kommuner och
Landstings rekommendationer är det ett lågt arvode. Vid sidan om det föreslås
att resa till och från uppdraget arvoderas med 200 kronor per timme.
Överläggning
Under överläggningen redogör Fredrik Persson (S), ordförande i överförmyndarnämnden, för höjningen. Höjningen avser endast gode män till
ensamkommande barn och pengarna kan återsökas hos Migrationsverket.
Beslutsunderlaget ska kompletteras med den informationen inför
kommunfullmäktiges beslut.
Under överläggningen föreslår Thoralf Alfsson (SD) att ärendet ska
återremitteras för att komplettera beslutsunderlaget. Sedan överläggningen
avslutats frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill avgöra ärendet idag eller
återremittera det. Han finner att kommunstyrelsen vill avgöra ärendet idag.
Härefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill tillstyrka eller avstyrka
överförmyndarnämndens förslag. Han finner att kommunstyrelsen tillstyrker
förslaget.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beslutar att från och med 1 mars 2016 höja arvodet för
gode män till ensamkommande barn till 200 kronor per timme. Resa till och
från uppdraget arvoderas med 200 kronor per timme.

§ 29
Försäljning av fastigheten Tallbocken 1
Dnr KS 2014/0468

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 14 januari 2016.
Karta.
Tävlingsbidrag.
Bakgrund
Kommunledningskontorets projekt- och exploateringsenhet bjöd under hösten
2015 in intressenter att delta i en riktad markanvisning för fastigheten
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Tallbocken 1. Tävlingen riktade sig till bolag som vill bygga och förvalta små
hyreslägenheter med låg hyra till slutkund. I utvärderingen av inkomna förslag
har antal lägenheter, hyresnivå samt gestaltning bedömts.
Det tävlingsbidrag som fått högst poäng av inlämnande bidrag heter ”Hem till
mig” och är framtaget av företaget I Am Home Projektutveckling AB.
Förslaget innehåller 58 lägenheter, varav 50 stycken är 26 m2 och åtta lägenheter är 35 m2. Inflyttning planeras till början av tredje kvartalet 2017. Hyresnivå till slutkund är 3 990 kronor/månad för de mindre lägenheterna och 4 950
kronor/månad för de större lägenheterna. Tävlingsbidraget har en låg hyresnivå i jämförelse med övriga bedömda tävlingsbidrag och även sett till övrig
nyproduktion i Kalmar.
Planutskottet har föreslagit att kommunstyrelsen säljer fastigheten Kalmar
Tallbocken 1 till I Am Home Projektutveckling AB för en köpeskilling av
3 400 000 kronor.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att sälja fastigheten Kalmar Tallbocken 1 till I Am
Home Projektutveckling AB (organisationsnummer 559030-5834) för en
köpeskilling av 3 400 000 kronor.

§ 30
Beslut om markreservationer för snabbt uppförda
bostäder
Dnr KS 2016/0025

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 25 januari 2016 inkl. kartor och
intresseanmälningar.
Bakgrund
I Kalmar kommun råder det bostadsbrist och speciellt råder det brist på
mindre hyresrätter i centrala lägen med lägre hyra. Bostadsbristen drabbar
bland annat studenter, ungdomar och flyktingar. För närvarande ökar
befolkningsmängden i kommunen rekordartat, vilket ställer än högre krav på
en ökad bostadsproduktion samt att den ökar omgående.
Att råda bot på bostadsbristen är ett av kommunens högst prioriterade mål.
Det övergripande målet med projektet ”Snabba bostäder” är att möjliggöra att
hyresrätter med låg hyra produceras under 2016 i Kalmar kommun.
Näringsdepartementet har lämnat en promemoria om investeringsstöd för
anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35).
Målsättningen är att en del av detta investeringsstöd omsätts till hyresrätter
med låg hyra i Kalmar.
En arbetsgrupp har bildats för snabb utbyggnad av tomterna och snabb
kommunal handläggning av projekten (försäljning, lov och tillstånd). Den
17 december 2015 hölls ett informationsmöte för byggherrar om projektet
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”Snabba bostäder” där olika områden i Kalmar presenterades för exploatering.
Byggherrarna fick en månad på sig att lämna in intresseanmälan för de olika
områdena. Intresseanmälan skulle bestå av vald tomt, typskiss, antal bostäder
och en kort beskrivning av projektet. Beskrivningen skulle innehålla uppgift
om långsiktig ägare, hyresnivå, när bygglov kan sökas samt om projektet avser
att söka investeringsstöd. Totalt inkom 15 stycken intresseanmälningar från
10 stycken aktörer.
En jury har efter en samlad bedömning utsett ett antal bidrag som nu föreslås
få markreservation.
Fjölebro:
LW Fastigheter i Kalmar AB vill på platsen uppföra 4 punkthus i 5 våningar
med totalt 116 lägenheter (se karta Fjölebro markerat med rött). De avser att
söka investeringsstöd och rättar hyran därefter, d v s 1300 kronor/m² BRA.
Bygglovet kan sökas under 2:a kvartalet 2016 och byggstart därefter under
andra halvåret 2016.
Norra Vimpeltorpet:
Hansa Bygg AB vill på platsen uppföra ca 400 lägenheter i 2-4 våningar med en
hyresnivå på mellan 1300-1500 kronor/m² (se karta Norra Vimpeltorpet
markerat med blått). Hansa Bygg AB avser att söka investeringsstöd. De
kommer att bygga i egen regi för att sedan stå som ägare av husen. Hansa Bygg
AB kan söka bygglov omgående.
Kommunledningskontoret föreslår en exploatering på del av området, vilket
enligt Hansa Bygg AB:s ritning skulle innebära ca 207 lägenheter.
Snurrom:
För området Snurrom var det ett stort intresse där flera aktörer var beredda att
bygga på hela det utmarkerade området. Kommunledningskontoret föreslår
dock en markanvisning åt flera aktörer för skapandet av ett socialt hållbart
område med varierande arkitektur.
Boet Bostad AB vill exploatera hela området. Kommunledningskontoret
föreslår en markanvisning på del av området. Boet Bostad AB vill på den
markanvisade delen uppföra ca 183 lägenheter i 3-4 våningar med en hyresnivå
på ca 1 300 kronor/m² BRA (se karta Snurrom markerat med blått). De avser
att söka investeringsstöd. Boet Bostad AB kan söka bygglov under första eller
andra kvartalet 2016 och inflytt kan ske under andra halvan av 2017.
GBJ Bostadsutveckling AB vill på platsen uppföra ca 24 lägenheter i två plan
(se karta Snurrom markerat med lila). Kommunledningskontoret ser gärna att
GBJ Bostadsutveckling AB ökar exploateringsgraden på den föreslagna
marken. GBJ Bostadsutveckling AB avser att söka investeringsstöd med en
hyresnivå på 1300 kronor/m² och år. Bygglov kan de söka under våren/
sommaren 2016.
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Eriksson och Ahlqvist AB vill på platsen uppföra cirka 48 lägenheter i trä (se
karta Snurrom markerat med rött). De avser att söka investeringsstöd, samt ha
en hyra på 1275 kronor/m²/år. De kan söka bygglov i februari 2016.
JLW Fastigheter AB vill på platsen uppföra ca 70 kooperativa hyresrätter i trä
(se karta Snurrom markerat med orange). De avser att söka investeringsstöd
och därmed ha en hyra på 1300 kronor/m² BOA/år.
LW Fastigheter i Kalmar AB vill exploatera hela området. Kommunledningskontoret föreslår en markanvisning på del av området. LW Fastigheter i
Kalmar AB vill på det markanvisade området uppföra ca 264 lägenheter i 6-12
våningar (se karta Snurrom markerat med grönt). De avser att söka investeringsstöd och sätter hyran därefter. Bygglov kan sökas 2:a kvartalet 2016 och
byggstart kan ske under hösten 2016.
Viss anpassning av förslagen kan komma att ske i den fortsatta dialogen med
intressenterna så att förslagen stämmer överens med gällande detaljplan vid
kommande bygglovsansökan.
Planutskottet har föreslagit att kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med
förslaget. Planutskottet har vidare uttalat att en fortsatt dialog kring övriga
områden ska ske med intressenterna.
Beslut
Kommunstyrelsen reserverar, enligt kommunledningskontorets förslag:
-

Verktygsmakaren 1 och Montören 3 för LW Fastigheter i Kalmar AB
(org.nr 556239-7272)
del av Krafslösa 5:1 och del av Krafslösa 5:2 för Hansa Bygg AB (org.nr
556520-6660)
del av Kläckeberga 10:1 för Boet Bostad AB (org.nr 559035-3214)
del av Kläckeberga 10:1 för GBJ Bostadsutveckling AB
(org.nr 556974-6729)
del av Kläckeberga 10:1 för Eriksson och Ahlqvist AB
(org.nr 556795-0786)
del av Kläckeberga 10:1 för JLW Fastigheter AB (org.nr 556987-7698)
del av Kläckeberga 10:1 för LW Fastigheter i Kalmar AB
(org.nr 556239-7272).

Markreservationerna ska gälla till och med den 30 april 2016.

§ 31
Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) om alternativa
betalningssätt till kommunen

Dnr KS 2015/0873

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 18 januari 2016.
Motion.
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Bakgrund
Carl-Henrik Sölvinger (L) föreslår i sin motion ”Erbjud fler betalsätt än
plusgiro” att berörda förvaltningar och bolag utreder hur betalningar till
kommunen eller dess bolag ska kunna ske på fler sätt än idag, i syfte att
underlätta betalning och undvika merkostnader för kommuninvånarna.
Med beaktande av den ständigt pågående teknikutvecklingen och kommunens
ambition att vara en attraktiv kommun är det lämpligt att utreda förutsättningarna för att erbjuda fler betalsätt än idag.
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunfullmäktige ska bifall motionen och
att en redovisning ska ske senast juni 2016.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige bifaller motionen från Carl-Henrik Sölvinger (L) om att
utreda hur betalningar till kommunen och kommunens bolag ska kunna ske på
fler sätt än idag. Utredningen ska redovisas i kommunfullmäktige i juni 2016
och leds och samordnas av kommunstyrelsen.

§ 32
Medborgarförslag om att stoppa försäljning av
fyrverkerier
Dnr KS 2016/0036

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 13 januari 2016.
Medborgarförslag.
Bakgrund
Det har inkommit två separata medborgarförslag till Kalmar kommun där
medborgarna anser att kommunen bör stoppa all försäljning av fyrverkerier till
allmänheten. Som motivering till förslaget anges risk för olyckshändelser,
bränder samt oro och lidande för djur och människor.
Försäljning av fyrverkerier regleras i Lag (2010:1011) om brandfarliga och
explosiva varor (LBE). Produkterna ska vara märkta på ett särskilt sätt för att
få säljas till konsumenter i Sverige. Det är i Kalmar kommun brandkåren som
hanterar tillståndsansökningar enligt LBE på delegation från kommunstyrelsen.
I samband med tillståndsprocessen kontrolleras att alla föreskrifter uppfylls
och en lämplighetsprövning sker på den sökande i samverkan med
polismyndigheten.
Kalmar kommun har i sina lokala ordningsföreskrifter valt att reglera
användandet av pyrotekniska varor och det är ett polisiärt ansvar att bevaka att
de lokala ordningsföreskrifterna följs. Att frångå de lokala
ordningsföreskrifterna innebär ett brott mot ordningslagen.
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Det är idag tillåtet i Sverige att under ordnade former sälja fyrverkerier till
allmänheten. Att förbjuda detta i Kalmar kommun är enligt brandkårens
bedömning inte möjligt utan en lagändring. Det är reglerat i gällande
lagstiftning exakt vilka produkter som är godkända för allmänt bruk, hur de ska
användas, åldergräns etc. Ett antal produkter är endast tillåtna för personer
med särskild dokumenterad kompetens och dessa produkter säljs inte till
allmänheten.
Brandkårens bedömning är att Kalmar kommun inte kan neka tillstånd till
försäljning av godkända pyrotekniska produkter om LBE och tillhörande
föreskriftskrav uppfylls. För att stoppa försäljning av fyrverkerier till
allmänheten är Kalmar brandkårs bedömning att det krävs en lagändring. När
det gäller användandet av pyrotekniska produkter är detta redan hårt reglerat i
Kalmar kommuns ordningsföreskrifter vilka anses vara tillräckligt ingripande.
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunledningskontorets yttrande ska
utgöra svar på medborgarförslaget.
Beslut
Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets yttrande som svar på
medborgarförslag om att förbjuda all försäljning av fyrverkerier.
Medborgarförslaget ska härmed anses vara besvarat.

§ 33
Medborgarförslag om att förbjuda försäljning av
fyrverkerier
Dnr KS 2016/0052

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 13 januari 2016.
Medborgarförslag.
Bakgrund
Det har inkommit två separata medborgarförslag till Kalmar kommun där
medborgarna anser att kommunen bör stoppa all försäljning av fyrverkerier till
allmänheten. Som motivering till förslaget anges risk för olyckshändelser,
bränder samt oro och lidande för djur och människor.
Försäljning av fyrverkerier regleras i Lag (2010:1011) om brandfarliga och
explosiva varor (LBE). Det är reglerat hur försäljning ska genomföras, hur
produkter skall förvaras, vilka produkter som är godkända för försäljning till
allmänheten etc. Produkterna ska vara märkta på ett särskilt sätt för att få säljas
till konsumenter i Sverige. Det är i Kalmar kommun brandkåren som hanterar
tillståndsansökningar enligt LBE på delegation från kommunstyrelsen. I
samband med tillståndsprocessen kontrolleras att alla föreskrifter uppfylls och
en lämplighetsprövning sker på den sökande i samverkan med polismyndigheten.
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Kalmar kommun har i sina lokala ordningsföreskrifter valt att reglera
användandet av pyrotekniska varor enligt följande:
”Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor utan tillstånd av polismyndigheten. Det är dock alltid förbjudet att använda pyrotekniska varor
närmare än 200 meter från Länssjukhuset. På påskafton, valborgsmässoafton,
samt nyårsafton från kl. 20:00 fram till kl. 01:00 påföljande dag får pyrotekniska
varor användas utan polismyndighetens tillstånd. På Larmtorget och Stortorget
är det alltid förbjudet att använda pyrotekniska varor utan polismyndighetens
tillstånd. Detta gäller även påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton.
Avfyrningsplats eller beräknad nedslagsplats får inte vara närmare bostadsbyggnad än 25 meter.”
Det är ett polisiärt ansvar att bevaka att de lokala ordningsföreskrifterna
efterlevs. Att frångå de lokala ordningsföreskrifterna innebär ett brott mot
ordningslagen.
Det är idag tillåtet i Sverige att under ordnade former sälja fyrverkerier till
allmänheten. Att förbjuda detta i Kalmar kommun är enligt brandkårens
bedömning inte möjligt utan en lagändring. Det är reglerat i gällande
lagstiftning exakt vilka produkter som är godkända för allmänt bruk, hur de ska
användas, åldergräns etc. Ett antal produkter är endast tillåtna för personer
med särskild dokumenterad kompetens och dessa produkter säljs inte till
allmänheten.
Brandkårens bedömning är att Kalmar kommun inte kan neka tillstånd till
försäljning av godkända pyrotekniska produkter om LBE och tillhörande
föreskriftskrav uppfylls. För att stoppa försäljning av fyrverkerier till
allmänheten är Kalmar brandkårs bedömning att det krävs en lagändring.
När det gäller användandet av pyrotekniska produkter är detta redan hårt
reglerat i Kalmar kommuns ordningsföreskrifter vilka anses vara tillräckligt
ingripande.
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunledningskontorets yttrande ska
utgöra svar på medborgarförslaget.
Beslut
Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets yttrande som svar på
medborgarförslag om att förbjuda all försäljning av fyrverkerier.
Medborgarförslaget ska härmed anses vara besvarat.

§ 34
Yttrande över betänkandet Mål och myndighet - en
effektiv styrning av jämställdhetspolitiken, SOU
2015:86
Dnr KS 2015/0973

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 25 januari 2016.
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Betänkandet Mål och myndighet - en effektiv styrning av
jämställdhetspolitiken, SOU 2015:86
Bakgrund
Jämställdhetsutredningens uppdrag har bestått av fyra delar. För det första har
de analyserat och följt upp gällande jämställdhet mellan kvinnor och män
under den senaste 10-årsperioden. För det andra har de analyserat och bedömt
hur effektivt jämställdhetspolitiken har genomförts. En tredje del har varit att
bedöma om det funnits skäl att se över de jämställdhetspolitiska målen och
indikatorerna kopplade till målen. Den fjärde delen har varit att analysera och
pröva om det finns skäl att överväga förändringar och hur jämställdhetspolitiken ska organiseras och genomföras.
Kommunledningskontoret har upprättat ett förslag till yttrande. Av yttrandet
framgår bland annat att Kalmar kommun delar utredningens slutsatser och
förslag kopplade till en revidering av de jämställdhetspolitiska målen där
utbildning och hälsa tydliggörs som utvecklingsområden. Kalmar kommun
delar även uppfattningen att det behövs ett ökat fokus på resultat av
jämställdhetspolitiken och att resultatuppföljningen bör utvecklas.
I ett lokalt perspektiv är det dock tveksamt om en central jämställdhetsmyndighet bidrar till en mer effektiv implementeringsprocess och uppföljning.
Trots att underlagen i utredningen pekar på varierat stöd till kommuner från
länsstyrelserna kan de mot bakgrund av kännedom om lokala förutsättningar
och närhet till den lokala nivån erbjuda ett mer varierat och anpassat stöd än en
central jämställdhetsmyndighet. Där utredningen föreslår att länsstyrelseinstruktionen inte längre ska föreskriva att det ska finnas en särskild sakkunnig
i frågor som rör jämställdhet, skulle kommunen vilja se en förstärkning av den
funktionen.
Beslut
Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets yttrande som sitt och
överlämnar det till Socialdepartementet som Kalmar kommuns svar på
betänkandet Mål och myndighet - en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken, SOU 2015:86.

§ 35
Yttrande över remissen Ökad tillgänglighet till
sprutbytesverksamheter i Sverige (Ds 2015:56)
Dnr KS 2015/1082

Handlingar
Socialförvaltningens skrivelse den 8 januari 2016.
Promemorian Ökad tillgänglighet till sprutbytesverksamheter i Sverige
(Ds 2015:56).
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Bakgrund
Kalmar kommun har fått möjlighet att yttra sig förslag om att förbättra
tillgången i hela landet till sprututbyten för personer som injicerar droger.
Kalmar län är ett av tre landsting i landet som idag har en uppbyggd
sprutbytesverksamhet.
Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande över remissen som
socialnämnden har föreslagit att kommunstyrelsen antar.
Beslut
Kommunstyrelsen antar socialnämndens yttrande som sitt och överlämnar det
till Socialdepartementet som Kalmar kommuns yttrande över promemorian
Ökad tillgänglighet till sprutbytesverksamheter i Sverige (Ds 2015:56).

§ 36
Val av tre ledamöter och en suppleant i styrelsen för
Kalmar City Samverkan AB
Dnr KS 2016/0072

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 27 januari 2016.
Bakgrund
Den 3 juni 2014 fattade kommunstyrelsen beslut om samarbetsavtal med
Kalmar City. Kalmar City Samverkan AB har en styrelse som består av nio
ledamöter, varav Kalmar kommun har tre ordinarie ledamöter och en
suppleant.
Beslut
Från nästa bolagsstämma i Kalmar City Samverkan AB utser kommunstyrelsen
följande styrelserepresentanter:
Ordinarie ledamöter
Åke Andersson, Destination Kalmar AB
Thomas Davidsson, kommunledningskontoret
Benny Wennberg, serviceförvaltningen
Suppleant
Björn Strimfors, samhällsbyggnadskontoret

Delegationsbeslut
- Ordförandebeslut om Tillgänglighetspris 2015
Dnr KS 2015/0793
- Tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor, december 2015
Dnr KS 2015/0006
- Beslut angående begäran om utlämnande av allmän handling
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Dnr KS 2016/0025
- Grannmedgivande för fastigheten Rinkaby 11:2
Dnr KS 2015/1127

Anmälningsärenden
- Arbetsutskottets protokoll den 19 januari 2016
- Redovisning av Kalmar läns pensionskapitalförvaltning AB:s
portföljrapport för december 2015

