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§ 57
Redovisning av Kalmar kommuns miljöbokslut 2015
Dnr KS 2016/0212

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 1 mars 2016.
Miljöbokslut 2015.
Arbetsutskottets protokoll den 8 mars 2016, § 22.
Bakgrund
Kalmar kommun har tagit fram ett samlat miljöbokslut för 2015. Arbetet har skett i samverkan
med Kalmar Cykelstad, samhällsbyggnadskontorets miljöenhet, park- och infrastrukturenhet
och planenhet samt de kommunala bolagen och projektledare för kustmiljö och
vattenrådssamordnare.
Överläggning
Strateg för ekologisk hållbarhet Karin Löfström, kommunledningskontoret, redovisar Kalmar
kommuns miljöbokslut 2015.
Beslut
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av informationen.

§ 58
Redovisning av rapport om resultat av intern kontroll och
riskhantering i koncernen Kalmar Kommunbolag AB
Dnr KS 2016/0306

Handlingar
Rapport om resultat av intern kontroll och riskhantering i koncernen Kalmar Kommunbolag
AB den 15 mars 2016.
Utdrag ur styrelseprotokoll från Kalmar Kommunbolag AB den 22 mars 2016, § 25.
Bakgrund
Årligen ska Kalmar Kommunbolag AB rapportera till kommunstyrelsen om koncernens
samlade resultat från uppföljning och utvärdering av den interna kontrollen och riskhanteringen och i de fall förbättringar behövs ta initiativ till sådana.
Överläggning
Ola Johansson, VD i Kalmar Kommunbolag AB, redovisar rapportern.
Beslut
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av redovisningen.
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§ 59
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.

§ 60
Klimat- och energiprogram för Kalmar kommun
2016-2020
Dnr KS 2015/0847

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 3 mars 2016.
Klimat- och energiprogram.
Arbetsutskottets protokoll den 8 mars 2016, § 23.
Bakgrund
Klimat- och energiprogrammets syfte är att ge en samlad bild av kommunens arbete för att nå
Fossilbränslefri kommun 2030 samt ska uppfylla åtagandena i Borgmästaravtalet. Den 3
december 2013 antogs kommunens klimat- och energiprogram. I det programmet fastslogs att
det skulle revideras varje mandatperiod. Enligt lagen om kommunal energiplanering gäller att
det ska finnas en aktuell energiplan. Då denna plan behövdes uppdateras beslutades att
integrera energiplanen i klimat- och energiprogrammet. De frågor som ska lyftas i en
energiplan är nuläge i energifrågor samt visioner för framtiden, vilket finns inkluderat.
Programmet har varit ute på remiss till kommunen nämnder, bolag, Regionförbundet i Kalmar
län, länsstyrelsen och Energikontor Sydost och har reviderats till att även inkludera ett
jämställdhetsperspektiv. Inga övriga synpunkter har inkommit. Arbetsutskottet har föreslagit
att kommunstyrelsen antar förslag till klimat- och energiprogram för Kalmar kommun 20162020.
Överläggning
Strateg för ekologisk hållbarhet Karin Löfström, kommunledningskontoret redogör för
ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsen antar förslag till klimat- och energiprogram för Kalmar kommun 20162020. Programmet inkluderar kommunens energiplan.
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§ 61
Kalmar kommuns årsredovisning 2015
Dnr KS 2016/0083

Handlingar
Årsredovisning 2015.
Kommunledningskontorets skrivelse den 9 mars 2016.
Arbetsutskottets protokoll den 15 mars 2016, § 25.
Bakgrund
Kommunledningskontorets ekonomienhet har upprättat årsredovisning för 2015. Årets
resultat för kommunen uppgår till 62,5 miljoner kronor. Vid avstämning mot kommunallagens
”balanskrav” redovisas ett justerat resultat på 47,9 miljoner kronor. Det negativa
balanskravsresultatet på 21,7 miljoner kronor från år 2014 är därmed återställt.
För kommunkoncernen – som omfattar Kalmar kommun, hel- och delägda bolag,
kommunalförbund samt bolag som kommunen har ett väsentligt inflytande över – redovisas
ett resultat på 198,3 miljoner kronor.
Överläggning
Annette Andersson, kommundirektör och Urban Sparre, ekonomichef, redovisar Kalmar
kommuns årsredovisning 2015 samt i årsredovisningen redovisade risker.
Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisningen 2015 till kommunens revisorer för
granskning.

§ 62
Lekmannarevisorernas granskningsrapporter för Kalmar
Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen
Dnr KS 2016/0304

Handlingar
Granskningsrapporter för år 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda
dotterbolagen.
Bakgrund
Lekmannarevisorerna har upprättat sina granskningsrapporter för verksamhetsåret 2015 för
Kalmar Kommunbolag AB och dess majoritetsägda dotterbolag.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige lägger granskningsrapporterna till handlingarna.
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§ 63
Årsredovisning 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de
majoritetsägda dotterbolagen
Dnr KS 2016/0304

Handlingar
Årsredovisningar och revisionsberättelser för Kalmar Kommunbolag AB och de
majoritetsägda dotterbolagen.
Skrivelse från Kalmar Kommunbolag AB den 23 mars 2016.
Bakgrund
Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen har upprättat årsredovisningar för räkenskapsåret 2015. Vidare har revisionsberättelser för respektive bolag
inkommit och där tillstyrker auktoriserade revisorerna Berth Larsson och Per-Gunnar
Petersson att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för bolagen och
koncernen, disponerar resultaten i enligt med förslagen i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsernas ledamöter och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Kommunfullmäktige föreslås uppmana sina ombud att följa respektive bolags
revisionsberättelse.
Överläggning
Ola Johansson, VD i Kalmar Kommunbolag AB, redovisar årsredovisning 2015 för Kalmar
Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen. Vidare redovisas uttalande från
respektive bolag om att verksamheten under föregående kalenderår varit förenligt med det
kommunala ändamålet och inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige ger följande direktiv till kommunens ombud vid årsstämmorna med
Kalmar Kommunbolag AB och dotterbolagen:
Ombuden ska vid årsstämmorna se till att beslut fattas i enlighet med de auktoriserade
revisorernas revisionsberättelser för respektive bolag.
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningar och koncernredovisning för räkenskapsåret
2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen.

§ 64
Ägardirektiv 2016 för Kalmar Kommunbolag AB och de
majoritetsägda dotterbolagen
Dnr KS 2016/0271

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 17 mars 2016.
Förslag till ägardirektiv.
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Bakgrund
Koncernledningen i Kalmar kommun har tagit fram ett förslag till ägardirektiv för de
kommunala bolagen.
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunfullmäktige antar förslag till ägardirektiv för Kalmar
Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen.
Överläggning
Under överläggningen redovisas följande förslag:
1. Carl-Henrik Sölvinger (L) – med instämmande av Christina Fosnes (M), Per Dahl (M) och
Christopher Dywik (KD) – föreslår att kommunstyrelsen ska tillstyrka arbetsutskott förslag
med följande ändringar och tillägg:
Under Ekonomisk planering och redovisning s. 3, stycke 8
1. Ändringsyrkande: ”Kalmar kommunbolag AB ska tidigt omedelbart vid ekonomiska
obalanser och alltid minst en gång om året delge kommunstyrelsen en ekonomisk och
verksamhetsmässig information från kommunens hel- och delägda bolag. I samband med
denna information ska kommunstyrelsen kunna fatta inriktningsbeslut kring bolagen.”
Under Ekonomi s. 4
2. Ändringsyrkande 1 stycket, 1 meningen: ”Kalmar kommunbolag AB ska lämna en
utdelning på 975 kr en årlig marknadsmässig utdelning i förhållande till eget kapital.”
3. Tilläggsyrkande, 1 stycket, efter 1:a meningen. ”De kommunägda företagen ska som
grundläggande princip vara självbärande.”
Under Kalmarhem AB s. 5
4. Tilläggsyrkande 4 stycket, sista meningen: ” …minska bostadssegregationen, hemlöshet
och utestängning från bostadsmarknaden.”
Under Kalmar Vatten AB s. 6
5. Tilläggsyrkande, efter 2:a meningen:”… den framtida vattenförsörjningen däribland en
långsiktig vattenreserv.”
2. Christopher Dywik (KD) – med instämmande av Carl-Henrik Sölvinger (L), Christina
Fosnes (M) och Thoralf Alfsson (SD) – föreslår följande ändring under Kalmarhem AB på
sidan 6:
Ändringsyrkande: ”Bolaget har ett speciellt ansvar för att ordna bostäder till studerande,
liksom andra grupper med särskilda behov t.ex. äldre och funktionshindrade personer med
funktionsnedsättningar. Det är också viktigt att bolaget fortsätter med arbetet med att på
olika sätt utveckla och stärka inflytandet för de boende.”
3. Christopher Dywik (KD), med instämmande av Thoralf Alfsson (SD), föreslår följande
ändring under Destination Kalmar AB på sidan 7:
Ändringsyrkande: ”Bolaget ska i samverkan med näringslivet utveckla, profilera och
marknadsföra Kalmar kommun som besöksmål. Bolaget ska även samordna och
administrera evenemang, marknadsföra Kalmars unika histioria och kulturbebyggelse, vår
vackra landsbygd och kulturmiljö, samt utveckla idrottsturismen i Kalmar kommun. Vidare
ska bolaget i samverkan med Statens Fastighetsverk ansvara för och driva kultur-, turistoch evenemangsverksamhet på Kalmar slott.”
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4. Johan Persson (S) föreslår att kommunstyrelsen tillstyrker arbetsutskottets förslag samt
avslår ändrings- och tilläggsförslagen.
Sedan överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen först att tillstyrka arbetsutskottets
förslag med undantag av de delar där det redovisats motförslag.
Härefter frågar ordföranden, för vart och ett av ändrings- och tilläggsförslagen, om
kommunstyrelsen vill tillstyrka arbetsutskottets förslag eller respektive ändrings- och
tilläggsförslag. Han finner att kommunstyrelsen i samtliga fall tillstyrker arbetsutskottets
förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige antar förslag till ägardirektiv för Kalmar Kommunbolag
AB och de majoritetsägda dotterbolagen.
Reservationer
Ledamöterna från M, L, KD och SD reserverar sig mot besluten att avslå egna ändrings- och
tilläggsförslag.

§ 65
Godkännande av investeringsram för KIFAB i Kalmar AB
Dnr KS 2016/0307

Handlingar
Skrivelse från Kalmar Kommunbolag AB och KIFAB i Kalmar AB den 10 mars 2016.
Utdrag ur Kalmar Kommunbolag AB:s styrelseprotokoll den 22 mars 2016, § 26.
Bakgrund
I bolagsordningen för KIFAB i Kalmar AB ska investeringar överstigande 300 gånger
prisbasbeloppet godkännas av kommunstyrelsen. KIFAB i Kalmar AB har under perioden
2017-2022 ett antal för bolaget och kommunen viktiga projekt såsom:
- Omställning av de fastigheter som Linnéuniversitetet lämnar 2018-2022, 260 miljoner
kronor.
- Investering i större industriutbyggnad för befintlig kund, 100 miljoner kronor.
- Omställning av fastigheten Släggan 3 för ny verksamhet, 35 miljoner kronor.
- Löpande ny-, om- och tillbyggnad för att möta befintliga och nya kunders behov, 35
miljoner kronor/år.
Förutsättning för start av respektive investeringsprojekt är att bindande avtal med hyresgäst
finns och att respektive investering är räntabel på marknadsmässiga villkor.
Den beräknade investeringsvolymen för ovan nämnda projekt och förvärv uppgår för
perioden 2017-2022 till 605 miljoner kronor.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att KIFAB i Kalmar AB får genomföra ny-, om- och tillbyggnation
samt mark/fastighetsförvärv inom en investeringsram uppgående till 605 miljoner kronor för
perioden 2017-2022.

§ 66
Kalmar kommuns ekonomirapport 2016 - efter februari
månad
Dnr KS 2016/0011

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 23 mars 2016.
Bakgrund
Budgeten för årets resultat 2016 är 29,5 miljoner kronor. I denna första rapport för året, som
baseras på två månaders förbrukning, är förutsättningarna att lämna en prognos för ett samlat
helårsutfall begränsad. I det följande kommenteras därför nu kända utfall, förändringar och
tendenser som påverkar kommunens ekonomi.
Kommunstyrelsen prognostiserar en positiv budgetavvikelse med 21,2 miljoner kronor
avseende exploateringsverksamheten (20,0 miljoner kronor) och justering av kommunbidraget
till gymnasieförbundet (1,2 miljoner kronor). Barn- och ungdomsnämnden prognostiserar en
positiv budgetavvikelse med 2,9 miljoner kronor. Socialnämnden bedömer att med
insatser/åtgärder kommer verksamheten under året att vara anpassad till budgetnivån för
2016. Dock beräknas avvikelse för utebliven helårseffekt för dessa insatser/åtgärder med 5,0
miljoner kronor.
För övriga nämnder är nu bedömningen att verksamheten 2016 kommer att bedrivas inom
budgetram.
Utifrån Sveriges Kommuner och Landstings senaste bedömning om skatteunderlagets
utveckling för 2016 ökar skatteintäkterna med 14,1 miljoner kronor. För finansnettot är
bedömningen en positiv budgetavvikelse med 10,0 miljoner kronor.
Kommunen erhöll i december 2015 27,4 miljoner kronor av det tillfälliga stödet till kommuner
och landsting för att hantera den rådande flyktingsituationen. Av dessa medel är 25,3 miljoner
kronor intäktsförda 2016. I denna rapport görs ingen annan bedömning än att pengarna
kommer att användas under året.
Sammantaget innebär bedömningarna ovan en prognos för årets resultat på 72,7 miljoner
kronor, en budgetavvikelse med 43,2 miljoner kronor. Av totala investeringsbudgeten har
förbrukats 39,3 miljoner kronor efter februari månad.
Beslut
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av ekonomirapporten 2016 – efter
februari månad.
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§ 67
Kommunstyrelsens ekonomirapport efter februari
Dnr KS 2016/0012

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 16 mars 2016.
Kommunstyrelsens uppföljning efter februari 2016.
Bakgrund
Kommunledningskontoret redovisar varannan månad det ekonomiska utfallet för perioden
och en ekonomisk prognos för årsutfallet. Efter april och augusti görs också uppföljning av
verksamhetsplanen.
Förbrukningen efter februari uppgår till -0,9 % jämfört mot riktvärdet 16,7 %. Utfallet
påverkas av periodiseringar från bokslutet 2015. Något periodiserat bokslut per februari har
inte upprättats.
Prognosen pekar mot ett överskott med 21,2 miljoner kronor jämfört mot budget. Det är
exploateringsverksamhetens försäljning av Ölandshamnen till Linnéuniversitetet som
prognosticerar ett överskott på 20 miljoner kronor och gymnasieskolan som beroende på
antalet 16-19 åringar prognosticerar ett överskott på 1,2 miljoner kronor.
Beslut
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av uppföljningen efter februari.

§ 68
Nämndernas årsrapporter 2015 och internbudgetar 2016
Dnr KS 2016/0290

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 23 mars 2016.
Årsrapporter och internbudgetar.
Bakgrund
Kommunstyrelsen yttrade i sitt svar till revisorerna den 5 maj 2014 angående granskningen av
kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2014-05-05 bland annat följande:
”Från och med 2014 års årsrapporter går ekonomienheten igenom det nämnderna skrivit
under rubriken ”Framtiden” och gör en tjänsteskrivelse. Denna tjänsteskrivelse går sedan
tillsammans med årsrapporterna fram som ett ärende till kommunstyrelsen.”
Syftet med detta är att säkerställa att de eventuella ekonomiska eller verksamhetsmässiga risker
som nämnderna lyfter fram i sina årsrapporter når fram till kommunstyrelsen.
Därutöver har nämnderna att som tidigare rapportera innevarande verksamhetsårs eventuella
avvikelser mot budget i enlighet med Kalmar kommuns principer för ekonomistyrning
beslutade av kommunfullmäktige i Verksamhetsplan med budget 2016 och ekonomisk
planering för 2017-2018.
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För att ytterligare förstärka det underlag som kommunstyrelsen har till sitt förfogande biläggs
även nämndernas internbudgetar för år 2016. I dessa framgår de detaljerade budgetar och de
mål som nämnderna antagit med utgångspunkt i den av kommunfullmäktige beslutade
Verksamhetsplan med budget 2016 och ekonomisk planering för 2017-2018.
Såväl nämndernas årsrapporter 2015 som internbudgetar 2016 ingår i det samlade underlaget
som ligger till grund för framtagandet av förslaget till Verksamhetsplan med budget 2017 och
ekonomisk planering för 2018-2019.
Kommunstyrelsen antog den 3 november 2015 Riktlinjer för intern kontroll. Syftet är att
förnya arbetssättet med systematiska riskanalyser som ska ligga till grund för nämndernas
internkontrollplaner. Dessa riktlinjer kommer under 2016 i praktisk tillämpning. En process
med anvisningar och systemstöd för intern kontroll är under framtagande.
Riskanalyserna tar sin utgångspunkt i kommunens lednings-, huvud- och stödprocesser.
Riskerna inordnas under kategorierna; omvärldsrisker, verksamhetsrisker, legala risker, ITrisker samt risker i rapportering. Risker som utifrån kriterierna sannolikhet och konsekvens
bedöms överskrida ett givet gränsvärde genererar kontrollmoment i kontrollplaner.
Sammantaget kommer återrapporteringen av internkontrollprocessen i ännu högre grad
säkerställa att kommunstyrelsen blir medveten om de risker som nämnderna identifierar och
vilka åtgärder som vidtas. Ärendet överlämnas för kännedom till kommunens revisorer.
Beslut
Kommunstyrelsen noterar nämndernas årsrapporter 2015 och internbudgetar 2016.
Årsrapporterna och internbudgetarna ska utgöra en del av underlaget vid framtagande av
förslag till Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering 2018-2019.
Kommunstyrelsen beslutar att framöver hantera nämndernas risker inom ramen för Riktlinjer
för intern kontroll.

§ 69
Upphandling av personlig assistansverksamhet på entreprenad
Dnr KS 2015/1136

Handlingar
Socialförvaltningens skrivelse den 2 december 2015.
Utdrag ur socialnämndens protokoll den 15 december 2015, § 209.
Utredning Entreprenaddrift av kommunens personliga assistansverksamhet.
Stockholms stads/Norrmalms stadsdelsförvaltnings förfrågningsunderlag Dnr 2.2.2.-29/2014.
Bakgrund
Socialförvaltningen har på socialnämndens uppdrag utrett möjligheterna till entreprenaddrift
av kommunens personliga assistansverksamhet. Det är en del i arbetet i att ta fram
effektiviseringsförslag för att uppnå kravet på minskade kostnader med sammanlagt 24
miljoner kronor från år 2015-2017 utan att brukare påverkas negativt.
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Utredningens slutsats och samlade bedömning är att en verksamhetsövergång genom
entreprenaddrift av kommunens personliga assistansverksamhet genererar en sammanlagd
besparing på minst sju miljoner kronor, samtidigt som förutsättningarna för brukarens lagliga
rätt till inflytande över sin assistans ökar eftersom en privat utförare har bättre förutsättningar
att möta den assistansberättigades krav och önskan om vem som ska anställas och på vilket
sätt assistansen ska utföras. Risk finns dock för delvis försämrade arbetsvillkor för de anställda
personliga assistenterna ett år efter det att verksamhetsövergången är genomförd.
En verksamhetsövergång bidrar till såväl besparingar som till ökad kostnadskontroll. Den
största besparingspotentialen och kostnadskontrollen ligger i utgifterna för jour. Vid
verkställighet i kommunen är det merkostnader som kommunen inte kan påverka. Varje
ärende med beslut om väntetid/jour som tillkommer eller avslutas påverkar kommunens
merkostnader upp eller ner. Den besparingspotential på 4,5 miljoner kronor som socialförvaltningen uppskattar finns för jour i dagsläget, kan snabbt förändras och bli både större
och mindre beroende på antal beslut om väntetid som kommunen har att verkställa.
Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Socialnämnden får, tillsammans med serviceförvaltningens upphandlingsenhet, upphandla och
ta fram förfrågningsunderlag för att överlåta kommunens personliga assistansverksamhet på
entreprenad. Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar därefter tilldelningsbeslut och ger
uppdrag om att teckna avtal med den entreprenör som vinner upphandlingen.
Arbetsutskottet har tillstyrkt socialnämndens förslag med följande tillägg:
-

Alla medarbetare som väljer att gå över till entreprenör i samband med
verksamhetsövergång ska erbjudas en möjlighet att ta tjänstledigt i 15 månader.
Medarbetaren ska meddela återgång till Kalmar kommun tolv månader efter
övergången.
Medarbetaren kan återgå till Kalmar kommun tre månader efter tillsägelse om detta.
Medarbetare som ej vill gå över till entreprenör har rätt att vara kvar som
anställd i Kalmar kommun.

Överläggning
Under överläggningen redovisas följande förslag:
1. Bertil Dahl (V) föreslår i första hand att ärendet återremitteras. I andra hand, om
kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag, föreslår Bertil Dahl att
kommunstyrelsen ska avstyrka arbetsutskottets förslag. I tredje hand, om kommunstyrelsen
beslutar att tillstyrka arbetsutskottets förslag, tillstyrker Bertil Dahl tilläggsförslagen om
tjänstledighet m.m. för berörd personal.
2. Thoralf Alfsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen återremitterar ärendet för beredning så
att kommunfullmäktige fattar beslut om förfrågningsunderlag och tilldelningsbeslut m.m.
3. Carl-Henrik Sölvinger (L) – med instämmande av Roger Holmberg (S) och Anders
Andersson (C) – föreslår att kommunstyrelsen ska tillstyrka arbetsutskottets förslag.
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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 arbetsutskottets
förslag. Han finner att kommunstyrelsen tillstyrker arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande omröstningsproposition: ”Den
som vill tillstyrka arbetsutskottets förslag röstar ja, den som vill avstyrka det röstar nej”. Vid
omröstningen avges 12 ja-röster, 2 nej-röster en 1 ledamot avstår enligt följande:
Ja-röst: Johan Persson (S), Christina Fosnes (M), Dzenita Abaza (S), Mattias Adolfson (S),
Steve Sjögren (S), Roger Holmberg (S), Ingemar Einarsson (C), Lasse Johansson (S), Anders
Andersson (C), Per Dahl (M), Carl-Henrik Sölvinger (L) samt Kent Pettersson (L).
Nej-röst: Bertil Dahl (V) samt Thoralf Alfsson (SD).
Avstår: Christopher Dywik (KD).
Det innebär att kommunstyrelsen tillstyrker arbetsutskottets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen förslår att kommunfullmäktige beslutar:
Socialnämnden får, tillsammans med serviceförvaltningens upphandlingsenhet, upphandla och
ta fram förfrågningsunderlag för att överlåta kommunens personliga assistansverksamhet på
entreprenad. Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar därefter tilldelningsbeslut och ger
uppdrag om att teckna avtal med den entreprenör som vinner upphandlingen.
Alla medarbetare som väljer att gå över till entreprenör i samband med verksamhetsövergång
ska erbjudas en möjlighet att ta tjänstledigt i 15 månader.
Medarbetaren ska meddela återgång till Kalmar kommun tolv månader efter övergången.
Medarbetaren kan återgå till Kalmar kommun tre månader efter tillsägelse om detta.
Medarbetare som ej vill gå över till entreprenör har rätt att vara kvar som anställd i Kalmar
kommun.
Reservationer
Bertil Dahl (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet och anför:
”Vi yrkar avslag på förslaget att privatisera/entreprenadupphandla verksamheten med
personlig assistans av bland annat följande skäl:
1)

Vi saknar en genomlysning av verksamheten med personlig assistans för att se om det
finns möjligheter till effektiviseringar inom verksamheten.

2)

Argumentet att privatisera för att anställningsvillkoren är sämre inom de privata företagen
är dålig personalpolitik. Vi ska stå för de avtal som gäller inom aktuellt område och som
förhandlats fram av exempelvis Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Vi ska vara ett
föredöme som arbetsgivare och ha trygga bra arbetsvillkor som ger anställda bra
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arbetsförhållanden. Att använda det av kommunfullmäktige beslutade ’rätten till heltid’
som ett annat argument för privatisering är bristande respekt för av kommunfullmäktige
fattade beslut. I princip alla anställda som kommunalt arbetar med personlig assistans har
idag heltid. I privata företag kan andra avtal gälla efter ett år och många får antagligen då
lägre tjänstgöringsgrad.
3)

Utredningen antar att minst 7 miljoner kan sparas. Inga kostnader har beräknats för dem
omställningskostnader som alltid uppstår, inte minst om väldigt många väljer att inte gå
över till privata företag. Det finns inget självklart att privata företag driver verksamheten
till mindre kostnad. Företagen ska förutom nuvarande kostnader även ta ut en vinst.
Skattepengar kan då gå till vinstutdelning istället för att användas i verksamheten.

4)

Den nuvarande kommunala verksamheten har hög kvalitet med välutbildad och erfaren
personal. Utredningen anger också att kvaliteten ökar för den som har personlig assistans.
Det finns inget i utredningen som styrker detta.

5)

Valfriheten för personlig assistans kommer att bli noll. Det pratas mycket om valfrihet i
vissa sammanhang. När nu det kommunala alternativet helt försvinner och bara privata
finns så blir valfriheten mellan kommunal och privat noll, men inget nämns om detta i
utredningen.

6)

Kommunen har alltid huvudansvaret ansvaret för verksamhetens kvalitet och även
kostnaderna i vissa delar och alltid om en ’brukare’ riskerar att inte få den service
personen har rätt till. Detta kan innebära kostnader. I utredningen finns inget beskrivet
om detta.”

Thoralf Alfsson (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet och anför:
”Sverigedemokraterna är mycket tveksamma till den förväntade besparingen enligt förslaget
kan uppnås om inte både brukarens och de anställdas situation försämras. Med att lägga ut på
entreprenad äventyras brukarens liv och hälsa. Brukarna måste känna sig trygga med sin
personal som de har nu. Stor vikt att personalen är utbildad och stannar länge hos missbrukaren så att trygghet och kontinuitet uppstår. Den personal som är anställd i kommunen
har god utbildning och lång erfarenhet. Efter ett års anställning hos det privata
assistansbolaget kommer sannolikt en stor otrygghet uppstå för de anställda med försämrade
arbetsvillkor.
När nu beslutet om att privatisera personliga assistansen tas av kommunstyrelse och
kommunfullmäktige finns inget avtalsförslag att ta ställning till. Något förfrågningsunderlag
för att ta in anbud finns inte ens upprättat. Detta gör beslutet än mer osäkert och svårbedömt.
Sverigedemokraterna anser att ett beslut om privatisering slutgiltigt skall fattas av
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, först sedan ett avtalsförslag finns tillgängligt för
granskning och bedömning av effekterna för kommunen och de anställda.”
Protokollsanteckning
Liselotte Ross (V) instämmer via en protokollsanteckning i Bertil Dahls skriftliga reservation.
Avstår
Christopher Dywik (KD) avstår ifrån att delta i avgörandet av detta ärende.
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§ 70
Markreservation för JLW Fastigheter AB på del av fastigheten
Kläckeberga 10:1, Snurrom
Dnr KS 2016/0025

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 22 mars 2016.
Karta.
Bakgrund
JLW Fastigheter AB har en tidigare markreservation på del av Kläckeberga 10:1 som gäller t o
m den 30 april 2016. Kommunledningskontoret föreslår i samråd med JLW Fastigheter AB en
ny plats för markreservation då kommunen har ett eget behov av den tidigare anvisade
marken. Området för markreservationen är ca 10 500 m². JLW Fastigheter AB vill på platsen
uppföra ca 70-80 stycken kooperativa hyresrätter.
Tidigare markreservation som beslutades den 2 februari 2016 ska upphöra att gälla i och med
beslut om ny markreservation.
JLW Fastigheter AB är ett fastighetsbolag med fokus på utveckling av privata och anpassade
livsstils-/seniorboende i södra Sverige med ett långsiktigt ägande. Planutskottet har föreslagit
att kommunstyrelsen reserverar mark på fastigheten Kläckeberga 10:1 för JLW Fastigheter
AB.
Beslut
Kommunstyrelsen reserverar enligt kommunledningskontorets förslag del av fastigheten
Kläckeberga 10:1 för JLW Fastigheter AB (org.nr 556987-7698).
Markreservationen ska gälla till och med den 31 juli 2016.

§ 71
Markanvisningsavtal med Kalmarhem AB på del av
fastigheten Tallhagen 2:13 m.fl., vid Tolvmannagatan,
Norrgårdsgärdet
Dnr KS 2016/0263

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 16 mars 2016.
Förslag till markanvisningsavtal.
Karta.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om markreservation för Kalmarhem AB för mark vid
Tolvmannagatan. En ny detaljplan där lämpligheten för bostäder prövas, är under arbete och
beräknas att kunna antas under 2016.
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Markanvisningsavtalet med Kalmarhem omfattar del av fastigheterna Tallhagen 2:13 och
Malmen 2:1. Området är avgränsat av Gröndalsvägen i norr, Tolvmannagatan i söder,
fastigheten Tumlaren 1 i öster och ny utformning av Tolvmannagatan i väster. För att
möjliggöra genomförandet av det nuvarande förslaget till detaljplan krävs att nuvarande
korsning mellan Lindövägen/
Tolvmannagatan och Gröndalsvägen stängs och ersätts av en ny korsning i ett västligare läge, i
förlängningen av Rådmansgatan.
Kalmarhem avser att på platsen bygga cirka 60-80 lägenheter. Samtliga bostäder ska upplåtas
med hyresrätt.
Enligt nuvarande förslag till detaljplan ges möjlighet att bygga cirka 6 300 kvadratmeter BTA.
Med ett markpris på 1 750 kronor per kvadratmeter BTA ges en total köpeskilling om cirka 11
miljoner kronor.
Planutskottet har föreslagit att kommunstyrelsen godkänner förslag till markanvisningsavtal
för del av fastigheterna Tallhagen 2:13 och Malmen 2:1 mellan Kalmar kommun och
Kalmarhem AB (org.nr. 556526-5906). Vidare föreslås att kommunstyrelsen uttalar att
trafiksituationen är mycket besvärlig i detta område Norrgårdsgärdet. För att kunna släppa
fram ny bebyggelse förutsätts att trafik- och parkeringssituationen inklusive cykel- och
gångtrafik löses.
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslag till markanvisningsavtal för del av fastigheterna
Tallhagen 2:13 och Malmen 2:1 mellan Kalmar kommun och Kalmarhem AB (org.nr. 5565265906).
Kommunstyrelsen uttalar följande:
Trafiksituationen är mycket besvärlig i detta område Norrgårdsgärdet. För
att kunna släppa fram ny bebyggelse förutsätts att trafik- och parkeringssituationen
inklusive cykel- och gångtrafik löses.

§ 72
Markanvisningsavtal med Glebe Fastighets AB på del av
fastigheten Spiggen 4m.fl., vid Tolvmannagatan, Norrgårdsgärdet
Dnr KS 2016/0263

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 16 mars 2016.
Förslag till markanvisningsavtal.
Karta.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om markreservation för Glebe Fastighets AB för mark
vid Tolvmannagatan. En ny detaljplan där lämpligheten för bostäder prövas är under arbete
och beräknas att kunna antas under 2016.
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Markanvisningsavtalet med Glebe omfattar cirka 5 300 kvadratmeter av fastigheterna Spiggen
4 samt del av Malmen 2:1. Området avgränsas av Tolvmannagatan i norr, Kalmar Energis
transformator på Spiggen 3 i öster, väg i väster och Kämnärsgatan i söder.
Glebe avser att bygga cirka 60-80 lägenheter. Samtliga bostäder ska upplåtas med hyresrätt.
Enligt nuvarande förslag till detaljplan ges möjlighet att bygga cirka 5 300 kvadratmeter BTA.
Med ett markpris på 1 850 kronor per kvadratmeter BTA ges en total köpeskilling om cirka
9,8 miljoner kronor.
Planutskottet har föreslagit att kommunstyrelsen godkänner förslag till markanvisningsavtal
för fastigheten Spiggen 4 samt del av Malmen 2:1 mellan Kalmar kommun och Glebe
Fastighets AB (org.nr. 556661-5000). Vidare föreslås att kommunstyrelsen uttalar att
trafiksituationen är mycket besvärlig i detta område Norrgårdsgärdet. För att kunna släppa
fram ny bebyggelse förutsätts att trafik- och parkeringssituationen inklusive cykel- och
gångtrafik löses.
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslag till markanvisningsavtal för fastigheten Spiggen 4 samt
del av Malmen 2:1 mellan Kalmar kommun och Glebe Fastighets AB (org.nr. 556661-5000).
Kommunstyrelsen uttalar följande:
Trafiksituationen är mycket besvärlig i detta område Norrgårdsgärdet. För
att kunna släppa fram ny bebyggelse förutsätts att trafik- och parkeringssituationen inklusive
cykel- och gångtrafik löses.

§ 73
Köp av fastigheten Berga 10:1, vid Skälbyviken
Dnr KS 2015/1005

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 19 februari 2016.
Översiktskarta.
Gällande detaljplan.
Utdrag ur översiktsplan.
Överenskommelse om fastighetsreglering.
Förnyad inlösenbegäran den 2016-02-15.
Bakgrund
Överenskommelse har träffats med ägarna till Berga 10:1 om förvärv av fastigheten, som
ligger vid Skälbyviken norr om Ölandsleden. Under 2013 ansökte ägarna till fastigheten om
planbesked för att möjliggöra bygglov för 1-2 hus för permanent boende. Negativt planbesked
meddelades av samhällsbyggnadsnämnden och ägarna begärde därefter inlösen.
I gällande detaljplan, antagen 1962, är fastigheten belägen inom område betecknat som Rnområde (naturpark). Då kommunen är huvudman för allmän platsmark innebär detta att
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äganderätten till marken ska lösas av kommunen. I gällande översiktsplan om framtida
markanvändning för Norra staden ingår fastigheten i område för rekreation.
Planutskottet beslutade den 26 januari 2016 att återremittera ärendet till kommunledningskontoret för en vidare diskussion med markägarna om en eventuell påbörjan av planarbete.
Härefter har fastighetsägarna kommit in med en förnyad begäran om inlösen.
För att beräkna marknadsvärdet på fastigheten har utgångspunkt varit Mark- och miljödomstolens dom i målet om ersättning vid fastighetsreglering mellan kommunen och ägaren
till fastigheten Norrliden 2:12, belägen norr om kommunens badplats med strandtomt vid
Koudden i Norrliden. Då köpet av fastigheten liknar en expropriation har ersättningen
bestämts som ett schablontillägg med 25 procent på marknadsvärdet i enlighet med gällande
lagstiftning. Ersättningen har diskuterats med kommunens ombud i domstolsförhandling.
Fastigheten har en tomtstorlek på 1 850 m2, två äldre fritidshus samt uthus i trä med en boyta
på 52 m2. Taxeringsvärdet är 2 043 000 kronor varav markvärde 1 911 000 kronor och
byggnadsvärde 132 000 kronor.
Planutskottet har föreslagit att kommunstyrelsen köper fastigheten Berga 10:1 på de villkor
som framgår av förslag till överenskommelse om fastighetsreglering mellan Berga 10:1 och
Berga 10:2.
Beslut
Kommunstyrelsen får köpa fastigheten Berga 10:1 på de villkor som framgår av förslag till
överenskommelse om fastighetsreglering mellan Berga 10:1 och Berga 10:2.
Kommunens utgift på 4 000 000 kronor för köpet hanteras inom ramen för omdisponering
inom befintlig budgetram för investeringar/markförvärv.

§ 74
Försäljning av fastigheten Bläcksvampen 20 (tidigare del av
fastigheten Tegelviken 2:4), Tegelviken
Dnr KS 2016/0096

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 21 mars 2016.
Köpekontrakt.
Plankarta.
Bygglov.
Bakgrund
Detaljplan för Bläcksvampen 5 och del av Tegelviken 2:4 vid Jungs väg vann laga kraft den 24
februari 2016. Syftet med detaljplanen är bl. a att ge möjlighet för uppförande av tre stycken
flerbostadshus med ca 30 stycken lägenheter på den nybildade fastigheten Bläcksvampen 20.
Områdets areal är ca 6 367 m².
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Kommunstyrelsen godkände den 3 februari 2015 förslag till markanvisningsavtal mellan
Kalmar kommun och Lindö Elmontage AB, där priset för byggrätten anges med 1850
kronor/m² BTA exklusive anläggningsavgifter. Köpeskillingen 6 208 984 kronor bygger på
ovan nämnt BTA-pris (inklusive indexuppräkning) i förhållande till utnyttjad BTA på 3 331 m²
via sökt bygglov.
Lindö Elmontage AB har beviljats bygglov för byggnation av tre stycken flerbostadshus
innehållande 30 stycken bostadsrätter, totalt 3 331 m² BTA.
Lindö Elmontage AB önskar förvärva fastigheten via det nybildade helägda dotterbolaget
Tegelviken Fastighets AB. Planutskottet har föreslagit att kommunstyrelsen säljer fastigheten
Bläcksvampen 20 till Tegelviken Fastighets AB (org.nr 559049-6518) för en köpeskilling av
6 208 984 kronor.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att sälja fastigheten Bläcksvampen 20 till Tegelviken Fastighets AB
(org.nr 559049-6518), för en köpeskilling av 6 208 984 kronor.
Paragrafen förklaras för omedelbart justerad.

§ 75
Försäljning av fastigheterna Täljstenen 3-7, Norrliden
Dnr KS 2016/0270

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 17 mars 2016.
Karta.
Bakgrund
Fastigheterna Täljstenen 3-7 är sedan 1 juli 1977 upplåtna med tomträtt till Riksbyggens
Bostadsrättsförening Kalmarhus nr 21.
I enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 24 november 2008, § 182, om riktlinjer för
friköp av tomträttsmark för småhus och flerbostadshus har tomträttshavaren erbjudits friköp
motsvarande 75 % av ett friköpsunderlag.
Kommunledningskontorets projekt- och exploateringsenhet har erbjudit bostadsrättsföreningen att friköpa fastigheterna. Efter förhandling har föreningen accepterat erbjudandet
om friköp för ett belopp av 6 523 200 kronor. Detta har beräknats med utgångspunkt av
våningsyta samt markvärde om 900 kr/m2 BTA (bruttoarea), vilket har bedömts av
värderingsföretag.
Fastigheten har en tomtstorlek på 18 715 m2 totalt för fastigheterna inkl. samfälligheten
Täljstenen s:2, där varje fastighet har andel.
Ett genomförande av friköpet innebär ett årligt bortfall av tomträttsavgälder på totalt 155 504
kronor för tomträttsfastigheterna Täljstenen 3-7.
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Planutskottet har föreslagit att kommunstyrelsen säljer tomträttsfastigheterna Täljstenen 3-7
för 6 523 200 kronor till Riksbyggens Bostadsrättsförening Kalmarhus nr 21 (org nr 7324003651).
Beslut
Kommunstyrelsen får sälja tomträttsfastigheterna Täljstenen 3-7 för
6 523 200 kronor till Riksbyggens Bostadsrättsförening Kalmarhus nr 21
(org nr 732400-3651).

§ 76
Försäljning av del av fastigheten Lindeberga 1:57,
Majavallen i Lindsdal
Dnr KS 2013/0989

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 22 mars 2016.
Karta.
Illustrationer.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om försäljning av mark på Majavallen till Boklok
Housing AB, SHH Projekt nr 24 AB (Svenska Hyreshus AB) och GBJ Majavallen AB. Hittills
har Boklok byggt 18 bostadsrätter. Ytterligare 24 bostadsrätter är under uppbyggnad av GBJ.
Den del av Lindeberga 1:57 som försäljningsbeslutet avser har tidigare varit markanvisat till
Boklok, men de har meddelat att de inte kommer genomföra mer byggnation på området.
Därefter har två aktörer anmält intresse för att köpa området och bygga bostäder där. Den
samlade bedömningen är att Eriksson och Ahlqvist är den mest lämpliga aktören för
kommunen att gå vidare med. Eriksson och Ahlqvist AB har tidigare byggt både hyres- och
bostadsrätter i Ljusstaden.
På Majavallen avser de att bygga 24 lägenheter som ska upplåtas med hyresrätt. Total yta är
cirka 1400 kvadratmeter BTA. Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att sälja marken för
flerbostadshus för 500 kronor per kvadratmeter BTA, detta ger en total köpeskilling på cirka
700 000 kronor exklusive anläggningsavgift för vatten och avlopp.
Planutskottet har föreslagit att kommunstyrelsen säljer del av fastigheten Lindeberga 1:57
enligt kommunledningskontorets skrivelse, till Eriksson och Ahlqvist AB (org.nr. 5567950786) för 500 kronor per kvadratmeter BTA, totalt cirka 700 000 kronor.
Överläggning
Under överläggningen föreslår Mattias Adolfson (S) att kommunstyrelsen ska bifalla
planutskottets förslag.
Sedan överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen att bifalla planutskottets förslag.
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Beslut
Kommunstyrelsen säljer del av fastigheten Lindeberga 1:57 enligt kommunledningskontorets
skrivelse, till Eriksson och Ahlqvist AB (org.nr. 556795-0786) för 500 kronor per
kvadratmeter BTA, totalt cirka 700 000 kronor.
Paragrafen förklaras för omedelbart justerad.

§ 77
Motion från Kajsa Hedin (M) om att utreda möjlighet och
konsekvens av ett kommunförbund för IT-service
Dnr KS 2015/1052

Handlingar
Motion den 20 oktober 2015.
Serviceförvaltningens skrivelse den 9 februari 2016.
Utdrag ur servicenämndens protokoll den 17 februari 2016, § 19.
Bakgrund
Den inkomna motionen beskriver ett behov av samverkan från de mindre
kommunerna i länet, att IT-stödet blir en allt viktigare faktor för samtliga verksamheter där
investeringar och IT-drift driver betydande resursåtgångar. För att dela på investeringarna
samt att underlätta vardagen för och stötta de mindre kommunerna föreslås det att Kalmar
kommun låter utreda vilka möjligheter och konsekvenser ett gemensamt kommunförbund
inom IT-service innebär.
Kalmar kommun samverkar idag med övriga kommuner i länet inom IT-området genom
LänsIT-rådet, en länsgemensam arbetsgrupp bestående av IT-chefer, IT-strateger och
verksamhetutvecklare från kommuner, landsting och regionförbund. Rådet träffas regelbundet
och diskuterar gemensamma utmaningar kopplat till den dagliga driften men även till den
regionala digitala agendan. Idag bedrivs arbeten inom bland annat gemensam etjänsteplattform samt en utredning om gemensam licenshantering.
Enligt en utredning som jurister på uppdrag från Cesam Öst utfört så kommer de nya
regelverk om upphandling som kommer under 2016 att öppna upp för samverkan på ett
bättre sätt än tidigare då tolkningen möjliggör köp mellan kommuner utan upphandling. Om
detta håller så kommer även möjligheterna för kommunerna i Kalmar län att samverka
förenklas avsevärt.
Förslag för att ytterligare stärka samverkan är på agendan för kommunchefsgruppen där
LänsIT-rådet lämnat förslag på verksamhetsplan 2016 som innehåller bland annat ett förslag
att utreda hur en gemensam IT-drift skulle kunna hanteras och i det arbetet utreda lämpliga
organisationsformer. Att sätta en organisation för samverkan skulle förenkla arbetet med att
stärka kvalitet och robusthet inom IT-området då vi skulle kunna dela på befintlig kompetens
och investeringar över organisationsgränserna istället för att var och en ska ansvara för sitt och
på så vis stärka både personlig utveckling, säkra IT-drift och arbeta med gemensamma
utvecklingsprojekt på en högre nivå än idag.
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Servicenämnden har föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att servicenämndens yttrande
utgör svar på motionen.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beslutar att servicenämndens yttrande ska utgöra svar på Kajsa Hedins
(M) motion om att utreda möjlighet och konsekvens av ett kommunförbund för IT-service.
Motionen ska härmed anses vara besvarad.

§ 78
Motion från Patricia Vildanfors (MP) om källsortering på skolor
Dnr KS 2015/1105

Handlingar
Motion från Patricia Vildanfors (MP) den 2 november 2015.
Barn- och ungdomsförvaltningens skrivesle den 27 januari 2016.
Utdrag ur barn- och ungdomsnämndens protokoll den 16 mars 2016, § 19.
Bakgrund
Patricia Vildanfors (MP) föreslår i en motion att servicenämnden får i uppdrag att tillsammans
med barn- och ungdomsnämnden se över kommunens alla grundskolor och förbättra
förutsättningarna för källsortering för eleverna. Vidare föreslås att barn- och
ungdomsnämnden får i uppdrag att tillsammans med servicenämnden genom skolornas
elevråd, vaktmästare och miljösamordnare inhämta ytterligare önskemål och idéer om hur
skolorna kan rustas för att stimulera elevernas miljömedvetenhet och ansvarstagande om sin
och vår gemensamma miljö.
Barn- och ungdomsnämnden har yttrat sig över motionen i samråd med Södermöre
kommundelsnämnd och föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen. Av yttrandet
framgår att i de flesta skolor sorteras (troligen) redan nu samtliga avfallsfraktioner. I och med
vår certifiering (ISO 14001) finns dokumenterade rutiner att förhålla oss till som rör sortering
av avfall. För att få en detaljerad nulägesbild av vad som sorteras i klassrum, i korridorer och i
miljöhus (ute på skolgårdar) kommer förvaltningens miljösamordnare att skicka ut en enkät
med, ett fåtal, klargörande frågor. I samma enkät ges möjlighet att lämna önskemål och idéer
om hur skolan kan rustas enligt de tankar motionslämnaren beskriver. Här ges även utrymme
för att göra ett överslag av eventuella kostnader knutna till önskemålen/idéerna.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige bifaller motionen från Patricia Vildanfors (MP) om källsortering på
skolor.

§ 79
Motion från Björn Brändewall (L): Frångå kösystemet så att även
friskolor kan ta emot nyanlända elever
Dnr KS 2015/0947
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Motion från Björn Brändewall den 23 oktober 2015.

Barn- och ungdomsförvaltningens skrivesle den 27 januari 2016.
Utdrag ur barn- och ungdomsnämndens protokoll den 16 mars 2016, § 20.
Bakgrund
Björn Brändewall (L) föreslår i motion att kommunfullmäktige ska besluta att Kalmar
kommun ska göra undantag i kösystemet för fristående grundskolor i syfte att dessa ska kunna
ta emot nyanlända elever samt att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda hur det kan
genomföras och vilka resurser som skall följa med ett sådant undantag.
Barn- och ungdomsnämnden har yttrat sig över motionen. Av yttrandet framgår att regeringen
beslutade den 26 november 2015 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att bl.a. utreda
och föreslå åtgärder för att säkra kommuners möjlighet att tillgodose till Sverige nyanlända
elevers rätt till utbildning. Utredningen, som har antagit namnet Utredningen om utbildning
för nyanlända, överlämnade sitt delbetänkande Plats för nyanlända i fler skolor (SOU 2016:9)
till regeringen den 18 januari 2016. Barn- och ungdomsnämnden hänvisar i sitt yttrande till
regeringens pågående utredning om utbildning för nyanlända och föreslår utifrån det
kommunfullmäktige besluta att anse motionen som besvarad.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beslutar att barn- och ungdomsnämndens yttrande med hänvisning till
regeringens pågående utredning om utbildning för nyanlända ska utgöra svar på Björn
Brändewalls (L) motion om att frångå kösystemet så att även friskolor kan ta emot nyanlända
elever.
Motionen ska härmed anses vara besvarad.

§ 80
Motion från Patricia Vildanfors (MP) om fler ute/naturförskolor
Dnr KS 2015/0895

Handlingar
Motion den 14 oktober 2015.
Barn- och ungdomsförvaltningens yttrande den 27 oktober 2015.
Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll den 12 januari 2016, § 16.
Barn- och ungdomsförvaltningens yttrande den 23 februari 2016.
Utdrag ur barn- och ungdomsnämndens protokoll den 16 mars 2016, § 22.
Bakgrund
Patricia Vildanfors föreslår följande i motionen ”Fler ute/naturförskolor till Kalmars
barnfamiljer”:
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att öka andelen ute/naturförskolor i Kalmar kommun
att kommunen antar som mål att det ska finnas minst en ute/naturförskola
i varje skolområde
att barn- och ungdomsförvaltningen får i uppdrag att stärka utomhuspedagogiken i
kommunens förskolor och grundskolor.

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 12 januari 2016 att återremittera
ärendet till barn- och ungdomsnämnden för att i svaret även redogöra för motionens tredje
förslag, dvs. att stärka utomhuspedagogiken i kommunens förskolor och grundskolor.
Barn- och ungdomsnämnden har i samråd med Södermöre kommundelsnämnd upprättat ett
förslag till svar på motionen. Av yttrandet framgår att ambitionen är att kunna erbjuda
vårdnadshavarna någon form av uteförskola/uteverksamhet i varje geografiskt nätverk. Dessa
ser olika ut utifrån enhetens förutsättningar. Förvaltningarna avser också att uppmuntra
förskolor att tänka ute-/naturförskolor vid nybyggnation eller utökning av avdelningar på
enheten. I dag erbjuds uteverksamhet på olika sätt i sex av sju geografiska nätverk.
Kompetensutveckling och ökade kunskaper inom området på förskolor och skolor kommer
fortsätta att uppmuntras.
Överläggning
Under överläggningen redovisas följande förslag:
1. Christopher Dywik (KD) föreslår att kommunstyrelsen ska tillstyrka motionen.
2. Lasse Johansson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska tillstyrka barn- och
ungdomsnämndens förslag.
Sedan överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill tillstyrka
motionen eller barn- och ungdomsnämndens förslag. Han finner att kommunstyrelsen
tillstyrker barn- och ungdomsnämndens förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige antar barn- och ungdomsnämndens yttrande som svar på motion från
Patricia Vildanfors (MP) om fler ute/naturförskolor till Kalmars barnfamiljer.
Motionen ska härmed anses vara besvarad.

§ 81
Motion från Ami Höglund (M) om nytt övergångsställe
Dnr KS 2015/1118

Handlingar
Motion den 25 november 2015.
Samhällsbyggnadskontorets yttrande den 2 mars 2016.
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 16 mars 2016, § 57.
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Bakgrund
Ami Höglund (M) föreslår i en motion att ett övergångsställe ska målas och skyltas upp vid
busstationens västra utfart mot Slottsvägen/Tullslätten.
Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig över motionen och föreslår att den avslås. Detta med
anledning av att trafikgruppen utrett frågan och kommit fram till att det ska vara väjningsplikt
för gående och cyklister gentemot bussarna.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige avslår Ami Höglunds motion om nytt övergångsställe.
Protokollsanteckning
Ledamöterna från M, L och KD redovisar en protokollsanteckning enligt följande:
”Det är viktigt att tydliggöra att busstrafiken har företräde framför gång- och cykeltrafiken och
avlägsna eventuella rester av övergångsställe och markera bussarnas företräde.”

§ 82
Förslag till nya gatunamn Vimpeltorpet, Djurängen och Fjölebro
Dnr KS 2016/0297

Handlingar
Stadsingenjörens skrivelse den 14 mars 2016.
Bakgrund
Stadsingenjören föreslår nya gatunamn i Vimpeltorpet, Djurängen och Fjölebro.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar, i enlighet med stadsingenjörens förslag, att:
- de nya gatorna i norra Vimpeltorpet ska heta Breda vägen, Lilla vägen, Långa vägen, Rätta
vägen, Smala vägen och Utvägen.
- de nya gatorna i Djurängen ska heta Bladvägen, Grenvägen och Stamvägen.
- Den nya gatan i Fjölebro ska heta Operatörsvägen och att Spisvägen får utökad sträckning.

§ 83
Yttrande över ansökan från Södra skolan i Kalmar AB om
godkännande för utökning med förskoleklass, grundskola
årskurs 1-5 och fritidshem vid den befintliga fristående
grundskolan Södra skolan
Dnr KS 2016/0180

Handlingar
Remiss från Skolinspektionen.
Barn- och ungdomsförvaltningens skrivelse den 24 februari 2016.
Utdrag ur barn- och ungdomsnämndens protokoll den 16 mars 2016, § 23.
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Bakgrund
Kalmar kommun har beretts tillfälle att yttra sig över Södra skolan i Kalmar AB:s ansökan till
Skolinspektionen om godkännande för utökning med förskoleklass, grundskola årskurs 1-5
och fritidshem vid den befintliga fristående grundskolan Södra skolan fr.o.m. läsåret
2017/2018.
Barn- och ungdomsnämnden har upprättat förslag till yttrande över Södra skolan i Kalmar
AB:s ansökan. Sammanfattande bedömning är att en utökning av den fristående skolenhetens
verksamhet till att omfatta även förskoleklass, grundskola åk 1-5 samt fritidshem inte kommer
att medföra några betydande negativa organisatoriska eller ekonomiska konsekvenser för det
offentliga skolväsendet.
Beslut
Kommunstyrelsen antar barn- och ungdomsnämndens yttrande som sitt och överlämnar det
till Skolinspektionen som Kalmar kommuns yttrande över Södra skolan i Kalmar AB:s
ansökan om utökning med förskoleklass, grundskola årskurs 1-5 och fritidshem.

§ 84
Yttrande över betänkandet Gestaltad livsmiljö (SOU 2015:88)
Dnr KS 2015/1091

Handlingar
Samhällsbyggnadskontorets yttrande den 15 mars 2016.
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 16 mars 2016, § 51.
Bakgrund
Kalmar kommun har fått betänkandet Gestaltad livsmiljö (SOU 2015:88) på remiss.
Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig över betänkandet och instämmer i att nationella mål
för arkitektur, form och design bör uppdateras. Nationella mål bör dock konkretiseras
ytterligare. Vidare bör inte en ny myndighet för gestaltad livsmiljö inrättas enligt yttrandet,
övriga myndigheters ansvar borde istället tydliggöras och stärkas.
Beslut
Kommunstyrelsen antar samhällsbyggnadsnämndens yttrande som sitt och överlämnar det till
Kulturdepartementet som Kalmar kommuns svar på remissen om Gestaltad livsmiljö – en ny
politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88).

§ 85
Yttrande över slutbetänkandet Fråga patienten: Nya perspektiv i
klagomål och tillsyn (SOU 2015:102)
Dnr KS 2016/0064

Handlingar
Remiss – Fråga patienten – nya perspektiv i klagomål och tillsyn
Omsorgsförvaltningens skrivelse den 1 februari 2016.
Utdrag ur omsorgsnämndens protokoll den 25 februari 2016, § 5.
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Bakgrund
Kalmar kommun har fått remissen Fråga patienten: Nya perspektiv i klagomål och tillsyn
(SOU 2015:102). Klagomålsutredningens uppdrag var att ge förslag på hur hanteringen av
klagomål mot hälso- och sjukvården kan bli mer ändamålsenlig och i större utsträckning utgå
från patienternas behov. I slutbetänkandet redogör utredningen inledningsvis för de
författningsförslag som läggs fram avseende förslag till en ny lag om stöd vid klagomål mot
hälso- och sjukvården som föreslås ersätta er rad olika lagar, exempelvis patientsäkerhetslagen
och patientlagen.
Omsorgsnämnden har yttrat sig över remissen i samråd med socialförvaltningen och
Södermöre kommundelsnämnd.
Beslut
Kommunstyrelsen antar omsorgsnämndens yttrande som sitt och överlämnar det till
Socialdepartementet som Kalmar kommuns svar på slutbetänkandet Fråga patienten: Nya
perspektiv i klagomål och tillsyn SOU 2015:102.
Protokollsanteckning
Ledamöterna från M, L och KD redovisar en protokollsanteckning enligt följande:
”Utredningen SOU 2015:102, Fråga patienten – nya perspektiv i klagomål och tillsyn tar upp
viktiga perspektiv och är skriven med nära verklighetskontakt. Utredaren konstaterar att IVO:s
verksamhet bör renodlas till de allvarliga fallen, och att insynen i ärendena bör öka. Omsorgsverksamheten är en kommunal service med starka gränsytor mot myndighetsutövande,
eftersom brukarna ofta är i stark beroendeställning till kommunen. En grundregel för att
bibehålla stark rättssäkerhet och dessutom effektiv oberoende kvalitetskontroll är att tillsynen
och instanser för klagomål och eventuella överklaganden ska stå fristående från den nivå som
fattat det ursprungliga beslutet eller stått för den ursprungliga åtgärden. Man kan därför
ifrågasätta om en kommunal instans som en patientnämnd verkligen mäktar med att stå fri
från den övergripande politiska styrning som ett landsting och en kommun präglas av. Men
samtidigt betonar såväl utredningen som svaret betydelsen av den ökade insynen och av de
årliga sammanställningar som de nya rutinerna föreslås innebära. Så även om svaret tydligare
skulle kunna betona behoven av oberoende granskning och kontroll fångar det ändå de
väsentliga förbättringar som utredningen aktualiserar.”

§ 86
Redovisning av motioner och medborgarförslag som ännu inte
besvarats 2015
Dnr KS 2016/0317

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 30 mars 2016.
Bakgrund
Kommunstyrelsen ska enligt fullmäktiges arbetsordning en gång varje år redovisa de motioner
och medborgarförslag som inte har beretts färdigt.

28 (30)

Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-04-05

Enligt kommunallagen bör motioner och medborgarförslag beredas så att fullmäktige kan fatta
beslut inom ett år från det att förslaget väcktes. Det finns två motioner och ett
medborgarförslag som inkom 2015 och som ännu inte har besvarats. De är följande:
- Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L): Förebygg fallolyckor hos äldre (dnr KS
2015/1051), inkom den 24 november 2015.
- Motion från Björn Brändewall (L): Hjälp Kalmarbor att öppna sina hem för flyktingar
(dnr KS 2015/1117), inkom den 14 december 2015.
- Medborgarförslag om cykeltunnel till Berga centrum – farlig skolväg (dnr KS
2015/1149), inkom den 30 december 2015.
Det kan noteras att varken motionerna eller medborgarförslaget är äldre än ett år.
Upplysningsvis inkom det under 2015 22 motioner, motsvarande siffra för 2014 var 12
stycken. När det gäller medborgarförslag inkom det 44 stycken 2015, motsvarande siffra 2014
var 23 stycken.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige lägger redovisningen av motioner och medborgarförslag som inte ännu
besvarats till handlingarna.

Delegationsbeslut
- Ordförandebeslut om att Kalmar kommun avstår från att lämna yttrande på remiss om
ändring av föreskrifter och allmänna råd om badvatten (HVMFS 2012:14)
Dnr KS 2016/0181
- Ordförandebeslut om att Kalmar kommun avstår från att lämna yttrande på Statskontorets
rapport Uppdaterad indelningsgrund i delmodellen för barn- och ungdomar med utländsk
bakgrund
Dnr KS 2016/0261
- Försäljning av fastigheten Smedby 1:37
Dnr KS 2015/1070
- Försäljning av fastigheten Kölby 9:127
Dnr KS 2012/0568
- Försäljning av fastigheten Tältet 5
Dnr KS 2014/0310
- Försäljning av fastigheten Husbilen 9
Dnr KS 2015/0785
- Försäljning av fastigheterna Vilan 4 och 5
Dnr KS 2015/0888
- Försäljning av fastigheten Långhelgen 4
Dnr KS 2015/0902
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- Försäljning av fastigheterna Tältet 6 och 7
Dnr KS 2014/0310

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Rockneby 8:14
Dnr KS 2016/0132
- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Dörby 5:154
Dnr KS 2016/0199
- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Smedby 1:37
Dnr KS 2016/0201
- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Ljungby 30:5
Dnr KS 2016/0206
- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Tingby 8:11
Dnr KS 2016/0234
- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Halltorp 2:10
Dnr KS 2016/0249
- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Oxhagen 2:1
Dnr KS 2016/0115
- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Hästen 7
Dnr KS 2016/0197
- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Flygfisken 3
Dnr KS 2016/0200
- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Bläckan 1
Dnr KS 2016/0202
- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Ringblomman 9
Dnr KS 2016/0289
- Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor, februari 2016
Dnr KS 2016/0010

Anmälningsärenden
- Uttalanden om verksamheten 2015 i Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda
dotterbolagen
Dnr KS 2016/0010
- Arbetsutskottets protokoll den 8 mars 2016
- Arbetsutskottets protokoll den 15 mars 2016
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- Kalmar läns pensionskapitalförvaltning AB:s portföljrapport februari 2016
- Promemoria kring flyktingmottagande och integrationsfrågor
- Skrivelse om driftsbidrag från Bjursnäs bygdegårdsförening
- Uppföljning och intern kontroll från samhällsbyggnadsnämnden
- Granskning av vårdkedjan för sjuka äldre
- Granskning av IT-kontroller

