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§ 87
Fastställande av föredragningslista
Överläggning
Ordföranden föreslår att ärende nr 1, information från Kalmarhem AB, utgår.
Vidare initierar Patricia Vildanfors (MP) följande ärende: Evakuering Djurängskolan.
Sedan överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen att fastställa
föredragningslistan.
Beslut
Kommunstyrelsen fastställer föredragningslistan med följande ändringar:
- Ärende nr 1, information från Kalmarhem AB utgår.
- Följande ärende tillkommer: Evakuering Djurängskolan.

§ 88
Redovisning av kvalitetsmätningar 2015 samt
verksamhetsledningssystemet
Överläggning
Cecilia Ahlgren, övergripande kvalitets- och miljösamordnare, redovisar
kvalitetsmätningar 2015 samt kommunens verksamhetsledningssystem.
Beslut
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av informationen.

§ 89
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.

§ 90
Etablering av särskola, förskola och grundskola i kv.
Telemarken
Dnr KS 2015/1103

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 19 april 2016.
BUN 2016/0060 Förutsättningar för placering av särskola i kv.
Telemarken, Brofästet (2016-01-26).
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BUN 2016/0060 Grundskola och förskola på Brofästet (2016-04-07).
Åtgärdslista – Brofästet, säkra skolvägar, parkering, ny lokalgata.
Bakgrund
Den 25 januari 2016 tog kommunfullmäktige ett inriktningsbeslut att före planering och
genomförande av nybyggnation eller extern förhyrning ska KIFAB:s lediga lokaler med
anledning av Linnéuniversitetets flytt väljas om de är tillämpliga för ändamålet.
Kommunfullmäktige gav samtidigt barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att tillsammans med servicenämnden och KIFAB utreda förutsättningar för placering av
särskolan i kv. Telemarken. Vidare gav kommunfullmäktige barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att tillsammans med KIFAB utreda förutsättningar för placering av
ytterligare skolverksamhet utöver särskolan i kv. Telemarken.
Efter att utredningen av förutsättningarna för placering av särskola i kv. Telemarken
genomförts presenterades den för barn- och ungdomsnämnden den 17 februari 2016.
Utredningen konstaterade i en sammanfattande slutsats att det finns förutsättningar för
placering av särskola på kv. Telemarken, dock inte fullt ut i de delar som blir lediga
under våren 2016 utan först i det skede då Linnéuniversitetet flyttat ut. Utredningen
redovisades för kommunfullmäktige den 21 mars 2016.
I början av april färdigställdes utredningen om förutsättningarna för ytterligare
skolverksamhet utöver särskolan i kv. Telemarken.
Sammanfattningsvis konstaterades i utredningen att det, utöver särskola, mot bakgrund
av stora barn- och elevökningar i centrala Kalmar, finns bra förutsättningar för skola
och förskola i kv. Telemarken.
Högstadieelever får i många fall längre till skolan än i dag. Oavsett var i centralorten en
ny skola placeras kommer nya skolvägar börja användas. Det innebär att skolvägen
måste säkerställas och åtgärder eventuellt göras. Den trafiköversyn som samhällsbyggnadskontoret har gjort visar att det finns goda möjligheter till säker skolväg. En ny
skola i sin helhet är möjlig att ta i bruk från höstterminen 2020. Det är dock prioriterat
att särskolans träningsskola kan flytta in tidigare.
Ett bedömt nybyggnadspris för de ytor som förslaget innebär är beräknat till 410-460
miljoner kronor. Bedömd ombyggnadskostnad i kv. Telemarken är 160 miljoner kronor,
vilket ger ett lägre investeringsbehov på 250-300 miljoner kronor för
kommunkoncernen.
Barn- och ungdomsnämnden har beslutat att överlämna utredningen om förutsättningar
för ytterligare skolverksamhet på kv. Telemarken till kommunfullmäktige samt att
tillstyrka att särskola, förskola, mellanstadium och högstadium inryms på kv.
Telemarken. Nämnden har även uttalat att det är viktigt att få tillgång till lokalerna så
tidigt som möjligt. Detta gäller i synnerhet träningsskolan.
Utifrån barn- och ungdomsnämndens beslut föreslår arbetsutskottet följande:
- Kommunfullmäktige beslutar, att utifrån gjorda utredningar om särskola och övrig
skolverksamhet, inrymma särskola, förskola, mellanstadium och högstadium i kv.
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Telemarken. Det innebär att årskurserna 4-6 på Lindöskolan samt årskurserna 7-9
på Vasaskolan och Kalmarsundsskolan flyttas till kv. Telemarken.
Investeringsbehov utifrån gjorda utredningar kring säkra skolvägar, parkering och
angöring till området ska hanteras i kommande verksamhetsplaner och budget fram
till och med år 2020.
Kommunfullmäktige bemyndigar servicenämnden att teckna ett 20-årigt hyresavtal
med HB Telemarken avseende skollokaler i kv. Telemarken.

Överläggning
Under överläggningen redovisas följande förslag:
1.

Anders Andersson (C) – med instämmande av Bertil Dahl (V), Carl-Henrik
Sölvinger (L), Christopher Dywik (KD) och Patricia Vildanfors (MP) – föreslår att
kommunstyrelsen ska tillstyrka arbetsutskottets förslag med följande tillägg:
”Kommunstyrelsen uttalar att en redovisning av bland annat följande ska 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.”

2.

Patricia Vildanfors (MP) föreslår att även arbetet med förbättrade skolvägar och
trafiksäkerheten ska redovisas i kommunstyrelsen i juni 2017.

3.

Per Dahl (M), med instämmande av Christina Fosnes (M), föreslår att
kommunstyrelsen avstyrker arbetsutskottets förslag.

Sedan överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill tillstyrka
eller avstyrka arbetsutskottets förslag. Hon finner att kommunstyrelsen tillstyrker
arbetsutskottets förslag. Härefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill bifalla
eller avslå Anders Anderssons m.fl. tilläggsförslag och Patricia Vildanfors tilläggsförslag.
Hon finner att kommunstyrelsen bifaller tilläggsförslagen.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beslutar, att utifrån gjorda utredningar om särskola och övrig
skolverksamhet, inrymma särskola, förskola, mellanstadium och högstadium på kv.
Telemarken. Det innebär att årskurserna 4-6 på Lindöskolan samt årskurserna 7-9 på
Vasaskolan och Kalmarsundsskolan flyttas till kv. Telemarken.
Investeringsbehov utifrån gjorda utredningar kring säkra skolvägar, parkering och
angöring till området ska hanteras i kommande verksamhetsplaner och budget fram till
och med år 2020.
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Kommunfullmäktige bemyndigar servicenämnden att teckna ett 20-årigt hyresavtal med
HB Telemarken avseende skollokaler på kv. Telemarken.
Kommunstyrelsen uttalar att en redovisning av bland annat följande ska 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.
Reservationer
Ledamöterna från M reserverar sig skriftligt mot beslutet och anför:
”Moderaterna yrkar avslag och reserverar sig mot beslut om etablering av särskola,
förskola och grundskola på Brofästet som ett gemensamt inriktningsbeslut, med
motiveringen att vi inte anser att pedagogiska krav tillgodoses för etablering av särskola
respektive högstadium. Vi ser vårt avslag till beslut som ett viktigt vägskäl över hur
moderaterna vill prioritera och utveckla Kalmars kärnverksamhet där vi i möjligaste mån
utgår från barn, unga, föräldrar och forskning i vår skolutveckling.
Beslut om ny särskola, förskola och grundskola vid Brofästet bör enligt vårt förslag om
beslut tas separat för respektive skola med hänsyn till pedagogik och olika
förutsättningar för barn och ungdomars behov. Det finns brister i utredning och inte
heller alternativa förslag till andra och tänkbara lösningar när Linnéuniversitetet flyttar
från sina lokaler finns redogjorda i underlag för beslut.
Vi ställer oss frågande till intentionen om att del av särskolan, träningskolan, enligt
förslag flyttar in i Brofästet/Telemarken redan ht2016. Vi menar att det är en
oacceptabel för barn i grundskoleålder att ensamma vistas i en miljö utan närhet till
lågstadium under närmare fem år, till dess att högstadium flyttar in i lokalerna tidigast ht
2020. Förslag till beslut tillgodoser inte pedagogiskt krav om särskolans närhet till
lågstadium F- åk 3 i sin skolmiljö - varken på kort eller lång sikt.
Moderaterna ställer sig även tveksamma till etablering av nytt högstadium vid
Brofästet/Telemarken med motiveringen att det finns ökade förutsättningar för sämre
resultat för den en enskilde eleven vid stora skolor, med hänvisning till samlade
forskningsresultat som enhälligt visar att 250-300 elever per skola fungerar bättre både
pedagogiskt och resultatmässigt för eleverna. Moderaterna anser att ett nytt högstadium
vid Norrgård, när Linneuniversitetet flyttar ur lokalerna, är ett mer lämpligt alternativ
utifrån högstadieelevers pedagogiska krav.
Vårt alternativ till liggande förslag från s, v och c är att särskolan får nybyggda
skollokaler vid en låg- och mellanstadieskola, i enlighet med budget, och att beslut om
ny högstadieskola hanteras separat.
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Behov av att samla flera skolor inom samma lokalyta faller med moderaternas alternativ
där vi med fördel anser att kommunens verksamhet istället flyttar till Brofästet. Med
moderaternas alternativ finns inte heller samma krav på omfattande och kostsamma
trafikomläggningar, enligt liggande förslag till beslut, samt att hotell- och
konferensverksamhet kan fortsatt drivas i närhet till övrig verksamhet.”
Protokollsanteckningar
Thoralf Alfsson (SD) redovisar en protokollsanteckning enligt följande:
”Sverigedemokrater anser att den uppkomna akuta situationen inom grundskolan i
huvudsak beror på den oansvariga politiken som skapat förutsättningar för den
massinvandring som pågått till Sverige och Kalmar under det senaste decenniet och i
synnerhet de senaste åren.
Majoritetens byggplaner på att bebygga många av våra grönområden och gröna lungor i
centrala staden med upp emot 1 000 nya bostäder gör knappast situationen bättre. Utan
det kommer utan tvivel innebära nya krav på investeringar inom skolan.
Att nu tvingas ta beslut som närmast känns panikartade är inte något som vi tycker är
bra och därmed kan nya problem uppstå. Att föra samman högstadiet från
Kalmarsundsskolan och Vasaskolan till ett nytt högstadium vid Telemarken kan leda till
nya problem med integration och konflikter mellan olika grupper med svensk och
invandrarbakgrund. Något som också tas upp av både elever och lärare i utredningarna
från skolorna.
De högljudda protester som förekommit från föräldrar vid framförallt Vasaskolan
angående bland annat säkra trafiklösningar kan även leda till att privata skolalternativ
utvecklas i den södra delen av staden. Detta kan även då få en negativ inverkan på
elevunderlaget till de kommunala skolorna.”
Carl-Henrik Sölvinger (L) och Christopher Dywik (KD) redovisar en
protokollsanteckning enligt följande:
”Utredningen visar att det finns förutsättningar att flytta ytterligare skolverksamhet till
kv. Telemarken.
Liberalerna och Kristdemokraterna välkomnar det, då en flytt av klasser till kv.
Telemarken kommer lösa det akuta behov av skollokaler som finns i centrala Kalmar.
Inom kort tid kommer såväl Vasaskolan, Lindöskolan och Kalmarsundsskolan växt ur
sina lokaler. Samtidigt behöver såväl särskolan som träningsskolan nya och
ändamålsenliga lokaler. Sammantaget tror vi att det kan bli en välfungerande skola vid
Brofästet år 2020.
Det bör dock även understrykas att lokalerna skulle behövas ännu tidigare och att vi
trots tillskottet inom de närmsta åren kommer behöva bygga fler nya förskolor och
skollokaler i Kalmar kommun.
Vi är nöjda med uppdraget från kommunstyrelsen om en återrapportering senast
sommaren 2017. Då ska en rad av de frågeställningar och yrkanden som vi lagt hanteras.
Rapporten kommer hantera en beredskapsplan för det fall inflyttning i kv. Telemarken
inte kan ske enligt tidsplanen. Den kommer redovisa hur man säkrar en pedagogiskt,
social och trygg skolmiljö när man flyttar skol- och förskoleverksamhet från mindre
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enheter till en större. Vidare ska man redovisa hur medborgare kan göras delaktiga i den
fortsatta processen och vilka konsekvenser flytten får på Funkaboskolan. Slutligen ska
man redovisa hur området som helhet blir med idrottshall och annan verksamhet. Dessa
punkter är mycket viktiga och rapporten kommer besvara de frågor vi hade redan vid
inriktningsbeslutet i januari 2016.
Avslutningsvis är vi djupt kritiska till processen inför detta beslut. Utredningar har
presenterats bara dagar efter att fullmäktiges beslut om dessa och arbetet har präglats av
sådan hast att medborgare och personalens så viktiga åsikter inhämtas först i efterhand.
Medborgarna måste involveras i den fortsatta processen. Synpunkter måste kunna
lämnas i ett sådant skede att de kan påverka utfallet.”

§ 91
Svar på granskning av intern kontroll inom redovisningsområdet
Dnr KS 2016/0063

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 27 april 2016.
Granskning av intern kontroll inom redovisningsområdet den 11 januari 2016.
Bakgrund
Ernst & Young AB (EY) har på uppdrag av revisorerna i Kalmar kommun genomfört
en granskning av redovisningsrelaterade kontroller såsom rutiner för
delegationsordningar och hantering av attesträtter, rutiner för hantering av
leverantörsfakturor och betalningar samt filöverföringar i redovisningssystemet och
avstämningar av väsentliga konton. Syftet har varit att granska om grundläggande
kontrollfunktioner inom redovisningsområdet är effektiva och fungerar i enlighet med
kommunstyrelsens intentioner.
Den övergripande bedömningen är att kommunen har en organisation som bedöms
vara ändamålsenlig och ger förutsättningar för en god intern kontroll. Detta möjliggörs
genom att Kalmar kommuns organisation har ett övergripande samordningsansvar hos
ekonomienheten och en centraliserad hantering av attester, betalningar och avstämning
av konton. Tydliga regler och riktlinjer har upprättats och bedömningen är att de i stort
är kända i organisationen. I granskningen har ett antal förbättringsområden identifierats
som främst berör kommunens egen kontroll av attestfunktionen samt förstärkta
kontroller för betalningsbehörigheter. Därtill görs bedömningen att kontrollerna skulle
bli mer effektiva om formella dokument såsom attestförteckningar utgår ifrån
likformade mallar.
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande över
granskningsrapporten enligt följande:
Ett arbete med att utforma tydliga instruktioner och mallar för nämndernas
delegationsordningar och attestförteckningar så att de överensstämmer mellan
nämnderna avseende utformning och innehåll har inletts. Dessa mallar kommer att
förenkla för ekonomienheten, ge en förstärkt kontroll och de otydligheter som tidigare
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har funnits avseende vilka underlag som ska finnas vid ändring av attesträtt elimineras.
Den tidigare frivilliga beloppsgränsen kommer bli ett krav.
Efter granskningen har den tidigare möjligheten att registrera bokföringsorder manuellt
tagits bort då elektronisk attest av bokföringsorder har införts för hela kommunen.
Skrivningen avseende rätten att företräda koncernkontot kommer ändras så att den inte
kan tolkas på olika sätt.
Revisionen bedömer att de flesta risker som berörts i rapporten som avser attest och
betalningskontroller har så hög risk att de årligen bör återkomma i kommunledningskontorets interna kontrollplan. Den nya interna kontrollplanen kommer att
utformas för att även innefatta dessa risker tills dess att de har eliminerats eller att de på
grund av nya tekniska hjälpmedel sjunkit till en lägre acceptabel nivå.
Beslut
Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets yttrande som sitt och överlämnar
det till kommunens revisorer som svar på granskning av intern kontroll inom
redovisningsområdet.

§ 92
Avsiktsförklaring om del av nytt kulturkvarter och kulturcentrum
Dnr KS 2012/0264

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse inklusive avsiktsförklaring den 28 april 2016.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade i maj 2014 att godkänna förslag till fortsatt planering för
förverkligandet av ett kulturcentrum, med målet att byggstart ska ske senast 2016.
Skapandet av ett kulturcentrum skulle vidare arbetas in i den ekonomiska planeringen
för 2015-2017. Kommunstyrelsen fick även i uppdrag att återkomma med förslag om
kulturcentrum ska byggas och drivas i kommunal regi eller om ett företag ska bygga och
hyra ut det till kommunen. Uppdraget ska redovisas när detaljplanearbetet kommit
längre och möjligheter till byggrätter m.m. har utretts. Den fortsatta planeringen ska ta
hänsyn till landstingets och Regionförbundets planer för Byteaterns framtida
verksamhet i kulturcentrum.
Det ursprungliga förslaget att etablera ett kulturcentrum på Tullslätten har genomgått en
hel del förändringar och Byteaterns verksamhet planeras vidare tillsammans med
landstinget. Kvar återstår de kommunala verksamheterna som ska inrymmas i ett
kulturkvarter och kulturcentrum; huvudbiblioteket, kulturskolan, öppna förskolan
Måsen och det lokala kulturlivet. I den fortsatta planeringen har utretts möjliga
placeringar i kv. Telemarken och i fastigheten Teknikum. Dessa placeringar har en
inriktning mot annan verksamhet och bedöms heller inte uppfylla verksamheternas
behov.
Inriktningen är nu att gå vidare på Tullslätten där det gamla posthuset, biblioteket och
området kring Sveaplan skulle kunna fungera som kulturkvarter och kulturcentrum.
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Fastigheten Guldfisken (gamla posthuset) som ägs av fastighetsbolaget Klövern, är en
viktig del i denna möjlighet.
Under förutsättning att kultur- och fritidsnämnden tillstyrker avsiktsförklaringen
föreslås att kommunfullmäktige godkänner avsiktsförklaringen.
Överläggning
Under överläggningen redovisas följande förslag:
1.

Christopher Dywik (KD) – med instämmande av Bertil Dahl (V) och Marianne
Dahlberg (S) – föreslår att kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med
kommunledningskontorets förslag.

2.

Patricia Vildanfors (MP) föreslår att kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med
kommunledningskontorets förslag med följande tillägg: ”Resterande utbyggnad av
kulturkvarteret måste ske med hänsyn till de lokalbehov som grundskola och
förskola kommer att ha för sin verksamhet i området de närmaste åren.”

Sedan överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen först i enlighet med
kommunledningskontorets förslag. Härefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen
vill bifalla eller avslå Patricia Vildanfors tilläggsförslag. Hon finner att kommunstyrelsen
avslår förslaget.
Beslut
Under förutsättning att kultur- och fritidsnämnden tillstyrker avsiktsförklaringen föreslår
kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsiktsförklaringen mellan Kalmar kommun
och fastighetsbolaget Klövern om utvecklandet av fastigheten Guldfisken som en del i
skapandet av ett nytt kulturkvarter och kulturcentrum på Tullslätten.
Byteaterns verksamhet planeras vidare tillsammans med landstinget och kommer därför
inte att ingå i ett planerat kulturkvarter och kulturcentrum på Tullslätten.
Reservation
Patricia Vildanfors (MP) reserverar sig skriftligen mot beslutet att avslå eget
tilläggsförslag och anför:
”Vi ser positivt på ett kulturkvarter i området som föreslås och ser den gamla
postlokalen som en intressant och spännande plats att börja på. Vi ser framemot att få
del av hur den kommer att fyllas med aktiviteter och verksamhet.
Vårt tilläggsyrkande markerar behovet för skolan i det blivande kulturkvarteret de
kommande åren. I samband med beslutet om ett kulturkvarter måste kommunen också
vara tydliga med att den lagstadgade verksamheten som de hänvisat dit måste ges det
utrymmet i området som den behöver. Det finns två lokaler som skolan särskilt pekar på
kan lösa deras behov på platsen; Bernhardinerskolan och gamla gymnastikhallen. Idag
finns ingen verksamhet i Bernhardinerskolan, således borde det inte vara några
konstigheter att se till att skolan får tillgång till denna byggnad. Gymnastikhallen kan
lösa en stor del av skolans behov för sin idrottsundervisning och därmed slippa onödiga
transporter, vilket förenklar schemaläggning, minskar skolans kostnader och bidrar till
en mer sammanhållen verksamhet för de mindre barnen. Detta måste kommunen
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rimligtvis kunna tillgodose. Kalmar kommun är en koncern som arbetar för allmännytta
och en av de viktigaste grundpelarna i denna allmännytta är skolan. Det är en lagstadgad
verksamhet och kommunen måste prioritera den därefter.
Under två års tid kommer Djurängsskolan att vara evakuerad på Tullbron, efter att den
befintliga skolan blivit utdömd och ska rivas. Det är viktigt att kommunen ser att detta
är en verksamhet som redan fått lida för sin dåliga arbetsmiljö och nu måste beredas
goda förutsättningar för att bedriva sin verksamhet under de två åren som väntar. Två år
är en lång tid och skolan önskar samla hela sin verksamhet på Tullbron för att kunna
samverka personal emellan och erbjuda en bra trygghet för alla elever som tillhör
Djurängsskolan. Det enda som behövs för att kunna tillgodose detta är en lokal som
idag står tom; Bernhardinerskolan. Det gäller också att kommunen ser till att ordna en
riktig bra utegård och lekmiljö för barnen.”
Avstår
Per Dahl (M) avstår ifrån att delta i avgörandet av detta ärende.
Protokollsanteckning
Christopher Dywik (KD) redovisar en protokollsanteckning enligt följande:
”Kristdemokraterna välkomnar att majoriteten har tänkt om gällande kulturcentrum. Vi
har tidigare uttryckt vår tveksamhet till storsvulstigheten och de enorma kostnaderna i
de tidigare förslagen, som hotade att dränera och svälja en allt för stor del av
kommunens budget för investeringar och kultur- och fritidsverksamhet.
Politik handlar till stor del om att prioritera och vi anser att vi har ett ansvar att
prioritera den verksamheten där barn och unga får stimulera sin kreativa sida samt
kommunens lagstadgade verksamhet (där vi bland annat lyft fram behovet av en
ombyggnation av skolan i Hagby och Halltorp).
Vidare anser vi att tillskapandet av ett Kulturkvarter har många fördelar. Förutom att
Kulturskolan kan få tillgång till nya lokaler snabbare, och billigare så innebär det också
att vi möjliggör tillskapandet av en attraktiv utemiljö för såväl evenemang som t.ex. en
skejtpark.”

§ 93
Insatser för asylsökande och nyanlända – utökning av
nämnders budgetramar 2016
Dnr KS 2016/0405

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 21 april 2016.
Förvaltningarnas förslag på åtgärder.
Bakgrund
I december 2015 erhöll Kalmar kommun 27,4 miljoner kronor i tillfälligt statsbidrag för
att hantera den rådande flyktingsituationen. I linje med redovisningsrekommendationer
har intäktsförts 2,1 miljoner kronor 2015 och resterande 25,3 miljoner kronor 2016.
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Berörda förvaltningar har redovisat förslag på åtgärder som underlättar mottagandet av
asylsökande och nyanlända. De åtgärder som föreslås är:
- extraresurs överförmyndarnämndens kansli, 0,3 miljoner kronor
- fritidsaktiviteter och samhällsservice för asylboende i alla åldrar,
1,4 miljoner kronor
- utökad behörighet för 15 lärare i svenska som andraspråk, 5,0 miljoner kronor
- sommarskola, nattvandring och merkostnader för lokaler, 6,0 miljoner kronor
- förstärkning av arbetet med ”MIO-mångfald i omsorgen”, 0,4 miljoner kronor
Kommunen har budgeterat ett resultat för 2016 på 29,5 miljoner kronor. Om
kommunfullmäktige beslutar att öka den samlade budgetramen för nämnderna 2016
ändras inte den budgeterade resultatnivån då finansieringen sker med motsvarande
erhållet statsbidrag.
Ärendet har inför kommunstyrelsens behandling kompletterats med en skrivning om
hur resterande medel ska användas.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beslutar att öka budgetramen 2016 för kommunstyrelsen med 0,3
miljoner kronor, för kultur- och fritidsnämnden med 1,4 miljoner kronor, för barn- och
ungdomsnämnden med 5,0 miljoner kronor, för socialnämnden med 6,0 miljoner
kronor och för omsorgsnämnden med 0,4 miljoner kronor avseende insatser för
asylsökande och nyanlända.
De ökade budgetramarna om sammantaget 13,1 miljoner kronor finansieras med
erhållna statsbidrag.
Protokollsanteckning
Elisabeth Gustavsson (S) redovisar en protokollsanteckning enligt följande:
”Då Södermöre kommundelsförvaltning inte varit med i ansökningen av utökade
statsbidrag återkommer SKDF i kommunfullmäktige med tillägg och specificering
avseende insatser för ovanstående.”
Christopher Dywik (KD) redovisar en protokollsanteckning enligt följande:
”Att kunna känna sig trygg i offentliga miljöer, vare sig det handlar om att gå en
promenad, shoppa, ta en fika eller gå ut dansa är A och O i ett gott samhälle. Därför
välkomnar Kristdemokraterna att majoriteten intensifierar det trygghetsskapande arbetet
i Kalmars offentliga miljöer.
Det är viktigt att inse att mindre antal anmälda våldsbrott och trakasserier per automatik
inte innebär att våld och trakasserier minskat, speciellt då den upplevde otryggheten
fortsätter att sakta öka.”

§ 94
Bekräftelse om ingången borgensförbindelse med
Kommuninvest i Sverige AB
Dnr KS 2015/1054
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Kommunledningskontorets skrivelse den 6 april 2016.

Skrivelse från Kommuninvest ekonomisk förening den 4 november 2015.
Bakgrund
Kommuninvest ekonomisk förening (”föreningen”) bedriver sin upplånings- och
utlåningsverksamhet i det helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB
(”Kommuninvest”). För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga
kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i föreningens stadgar som villkor för
medlemskap att samtliga medlemmar, enligt separat tecknad borgensförbindelse, ska
ansvara solidariskt såsom för egen skuld för Kommuninvests samtliga förpliktelser.
Kalmar kommun har utfärdat sådan borgensförbindelse den 3 april 2007.
Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks.
Innan giltighetstiden löper ut behöver således kommunfullmäktige fatta ett beslut som
bekräftar att borgensförbindelsen alltjämt är gällande.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beslutar att Kalmar kommun bekräftar att ingången
borgensförbindelse av den 3 april 2007 (”Borgensförbindelsen”), vari Kalmar kommun
åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige
AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest
äger företräda Kalmar kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för
ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till
Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.
Kommunfullmäktige beslutar att utse Johan Persson (S) och ekonomichef Urban Sparre
att för kommuns räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.

§ 95
Detaljplan för del av fastigheten Gösbäck 2:95 m.fl., förskola i
Lindsdal
Dnr KS 2015/0184

Handlingar
Granskningsutlåtande den 21 april 2016.
Förslag till detaljplan senast reviderad den 21 april 2016.
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 21 april 2016, § 78.
Bakgrund
Detaljplanen syftar till att skapa förutsättningar för att anlägga en ny förskola i ett
kollektivtrafiknära läge i Lindsdals centrum. Angöring för biltrafik till förskolan ska ske
på ett effektivt och miljöklokt sätt.
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Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit att kommunfullmäktige antar förslag till
detaljplan för del av fastigheten Gösbäck 2:95 m.fl., förskola i Lindsdal.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige antar samhällsbyggnadsnämndens förslag till detaljplan för del av
fastigheten Gösbäck 2:95 m.fl., förskola i Lindsdal.

§ 96
Beslut om kommunala bolags verksamhet varit förenlig med
det fastställda ändamålet och inom befogenheterna
Dnr KS 2016/0318

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 20 april 2016.
Bakgrund
Kommunstyrelsen ska i årliga beslut pröva om den verksamhet som ett kommunalt
bolag bedrivit under föregående kalenderår har varit förenligt med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om
styrelsen finner att så inte är fallet ska den lämna förslag till kommunfullmäktige om
nödvändiga åtgärder. Kommunstyrelsen ska även vidta nödvändiga åtgärder för att
säkerställa att de krav som anges i 3 kap. 17 och 18 §§ kommunallagen är uppfyllda i
fråga om bolagen. Utifrån genomförd granskning föreslås att kommunstyrelsen beslutar
att göra bedömningen att verksamheten som respektive bolag i fråga har bedrivit under
föregående kalenderår får anses ha varit förenlig med det fastställda ändamålet och
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Beslut
Kommunstyrelsen gör bedömningen att verksamheten som Kalmar Kommunbolag AB,
Kalmarhem AB, Kalmar Vatten AB, KIFAB i Kalmar AB, Kalmar Hamn AB, Kalmar
Öland Airport AB, Destination Kalmar AB, Kalmar Familjebad AB och Kalmar Science
Park AB samt Kalmar Energi Holding AB har bedrivit under föregående kalenderår får
anses ha varit förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna.

§ 97
Exploateringsavtal för genomförande av detaljplan för
kvarteret Bilen, Hansa City
Dnr KS 2016/0387

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 15 april 2016.
Översiktskarta.
Exploateringsavtal.
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Bakgrund
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en fortsatt utveckling av den mellersta
delen av kvarteret Bilen. Ett av målen är att skapa bättre förutsättningar för cyklister att
ta sig fram genom kvarteret. Befintlig cykelväg längs E 22 kompletteras med separat
gång- och cykelväg längs gatan genom kvarteret.
Då exploatören, enligt detaljplaneförslaget, kommer att utföra exploateringsåtgärder på
den allmänna platsmarken som sedan kommer att överlämnas till kommunen har
exploateringsavtal träffats mellan kommunen och ägaren till fastigheterna Bilen 6 och
12, Nordfjord AB, med i huvudsak följande innehåll:
Det förutsätts att detaljplaneförslaget antas före den 1 oktober 2016 och att beslutet
vinner laga kraft.
Markregleringar kommer att göras mellan kommunen och exploatören där exploatören
överlåter den allmänna platsmarken och förvärvar kvartersmark. Kommunens
nettokostnad för markregleringarna är 667 000 kronor. Vid beräkning av
nettokostnaden har beaktats det tidigare mellan parterna träffade avtalet om upplåtelse
av nyttjanderätt. Detta avtal upphör härmed. Fastighetsbildningskostnaden betalas av
exploatören och kommunen med hälften var.
Exploatören projekterar och anlägger gång- och cykelväg inkl. belysning enligt
detaljplaneförslaget. Exploatörens del är markerad på plankartan.
När detaljplanen vunnit laga kraft kan exploatören fullfölja det tidigare mellan parterna
träffade avtalet om fördelning av kostnadsansvaret för byggande av cykelbro över E 22.
Exploatören erlägger 3 miljoner kronor till kommunen.
Planförslaget har varit ute för granskning. För att kommunfullmäktige ska kunna anta
planförslaget måste exploateringsavtal upprättas.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige godkänner förslag till exploateringsavtal mellan Kalmar kommun
och Nordfjord AB (org nr 556669-6307).
Kommunstyrelsen får träffa exploateringsavtal med Nordfjord AB enligt det
avtalsförslag som har undertecknats av bolaget.

§ 98
Markreservation för del av fastigheten Berga 10:5 m.fl.,
Svensknabben
Dnr KS 2016/0265

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 19 april 2016.
Karta.
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Bakgrund
Meridium AB har inkommit med en ansökan om markreservation på del av fastigheten
Berga 10:5 m.fl. vid Svensknabben för byggnation av nya kontorslokaler. Området ligger
norr om Svensknabbevägen, mellan ridklubbens anläggning och Royal designs lokaler på
Svensknabben. Det aktuella området har användningen kontor i gällande detaljplan.
Meridium är ett företag inom IT. Företaget har drygt 40 anställda i Kalmar och
Stockholm och de hyr i dag kontorslokaler vid Svensknabben.
Området som föreslås för markreservation omfattar cirka 5 500 kvadratmeter av
fastigheterna Berga 10:5 och Svensknabben 1.
Beslut
Kommunstyrelsen reserverar del av fastigheterna Berga 10:5 och Svensknabben 1, enligt
kommunledningskontorets förslag, för Meridium AB (org.nr. 556626-7125).
Markreservationen ska gälla till och med den 30 september 2016.

§ 99
Markreservation för fastigheten Flygfisken 3 m.fl., Sveaplan
Dnr KS 2016/0348

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 19 april 2016.
Karta.
Bakgrund
Glebe Fastighets AB har inkommit med en ansökan om markreservation. Ansökan
omfattar fastigheten Flygfisken 3 samt del av fastigheten Malmen 2:1 vid Sveaplan.
Glebe Fastighets AB vill enligt ansökan bygga hyresrätter inom området.
Området ingår i planarbetet för kvarteret Forellen där Kalmarhem har en pågående
markanvisning för området väster om Stagneliusskolan. Under planarbetet ska utredas
om nytt läge för Olgas kiosk.
Det föreslagna området för markreservation omfattar cirka 2 200 kvadratmeter av
fastigheten Flygfisken 3 samt del av fastigheten Malmen 2:1.
Planutskottet har föreslagit att markreservationen ska gälla till och med den 30
september 2016. Efter detta avser kommunledningskontoret att markreservationen ska
ersättas med ett markanvisningsavtal som reglerar tider, markpris, kostnader med mera.
Överläggning
Under överläggningen redovisas följande förslag:
1.

Mattias Adolfson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla planutskottets förslag.

2.

Thoralf Alfsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska avslå planutskottets förslag.
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Sedan överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill bifalla eller
avslå planutskottets förslag. Hon finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande omröstningsproposition:
”Den som vill bifalla planutskottets förslag röstar ja, den som vill avslå det röstar nej”.
Vid omröstningen avges 12 ja-röster, 1 nej-röst och 2 ledamöter avstår från att rösta
enligt följande:
Ja-röst: Christina Fosnes (M), Bertil Dahl (V), Steve Sjögren (S), Dzenita Abaza (S),
Mattias Adolfson (S), Marianne Dahlberg (S), Roger Holmberg (S), Ingemar Einarsson
(C), Michael Ländin (S), Anders Andersson (C), Per Dahl (M) samt Carl-Henrik
Sölvinger (L).
Nej-röst: Thoralf Alfsson (SD).
Avstår: Christopher Dywik (KD) och Patricia Vildanfors (MP).
Det innebär att kommunstyrelsen bifaller planutskottets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen reserverar fastigheten Flygfisken 3 m.fl., enligt kommunledningskontorets förslag, till Glebe Fastighets AB (org.nr. 556661-5000).
Markreservationen ska gälla till och med den 30 september 2016.

§ 100
Justerad maxtaxa enligt socialtjänstlagen
Dnr KS 2016/0479

Handlingar
Omsorgsförvaltningens skrivelse den 31 mars 2016.
Utdrag ur omsorgsnämndens protokoll den 28 april 2016, § 30.
Utdrag ur Södermöre kommundelsnämnds protokoll den 20 april 2016, § 43.
Bakgrund
Bestämmelserna om kommunernas rätt att ta ut avgifter inom äldreomsorgen finns i 8
kap. socialtjänstlagen. Kommunen får enligt 8 kap 2 § socialtjänstlagen ta ut skäliga
avgifter enligt grunder som kommunen bestämmer bland annat för hemtjänst,
dagverksamhet, bostad i särskilt boende som inte upplåts genom ett hyresförhållande
enligt 12 kap. jordabalken (hyreslagen) och för annan liknande social tjänst. Avgifterna
får inte överskrida kommunens självkostnader.
Innan kommunen får ta ut avgift ska den enskilde tillförsäkras tillräckliga medel av sin
inkomst för normala levnadskostnader uttryckt som en andel av prisbasbeloppet och för
faktisk hyreskostnad. Tillsammans utgör dessa kostnadsposter den enskildes förbehållsbelopp. Av överskjutande inkomster, det s.k. avgiftsutrymmet, får kommunen ta
ut avgift för hemtjänst.
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Riksdagen antog i december 2015 regeringens budgetproposition. I beslutet ingick en
höjning av den totala avgift kommunen får ta ut inom äldreomsorgen. Detta regleras
som en ändring i socialtjänstlagen 8 kap.§ 5. Det nya beslutet innebär att den enskildes
avgifter får: för hemtjänst och dagverksamhet, tillsammans med avgifter som avses i 26
§ sjätte stycket hälso- och sjukvårdslagen, per månad uppgå till högst en tolftedel av
0,5392 gånger prisbasbeloppet. Detta innebär en höjning från nuvarande avgiftstak
(maxtaxa) från 1772 kr/månad till 1991 kr/månad. En kommun kan välja om man ska
anpassa sig till lagändringen eller vara kvar på tidigare nivå. Denna lag träder i kraft den
1 juli 2016.
Omsorgsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd har föreslagit att
kommunfullmäktige beslutar att justera maxtaxan enligt socialtjänstlagen 8 kap 5§ till en
tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige justerar maxtaxan enligt socialtjänstlagen 8 kap 5§ till en tolftedel
av 0,5392 gånger prisbasbeloppet.
Beslutet gäller från den 1 juli 2016.

§ 101
Ändring av stadgar för Stiftelsen Kalmar läns museum
Dnr KS 2016/0275

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 30 mars 2016.
Skrivelse från Kalmar läns museum den 10 mars 2016.
Bakgrund
Stiftelsen Kalmar läns museum anhåller om att stiftarna godkänner en ändring i § 3 i
stiftelsens stadgar. De tre stiftarna är Kalmar kommun, landstinget och Kalmar läns
hembygdsförbund.
De föreslagna ändringarna rör stiftelsens verksamhetsområde. Nuvarande lydelse är:
”Stiftelsen skall inom Kalmar län bedriva och främja kulturminnesvård och museal
verksamhet liksom annan därmed förenlig kulturell verksamhet även som att vara
huvudman för landsantikvarien i länet.” Följande tillägg föreslås: ”… skall i huvudsak
inom Kalmar län bedriva…”.
Enligt skrivelsen från Kalmar läns museum har sedan stadgarna för stiftelsen fastställdes
de internationella och regionala kulturpolitiska målen förändrats liksom verksamhetens
inriktning. Huvuddelen av verksamheten bedrivs fortfarande inom Kalmar län men en
inte oväsentlig del bedrivs i andra delar landet och internationellt.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
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Kommunfullmäktige godkänner ändring av stadgarna för Stiftelsen Kalmar läns
museum.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Anders Andersson (C) och Christopher Dywik (KD) i
handläggningen av detta ärende.

§ 102
Regler för enskilda vägar och privata utfartsvägar
Dnr KS 2016/0406

Handlingar
Serviceförvaltningens skrivelse den 12 november 2015.
Utdrag ur servicenämndens protokoll den 25 november 2015, § 135.
Bakgrund
I Kalmar kommuns regler finns en skillnad när det gäller driftbidrag till
statsbidragsberättigade vägar och icke statsbidragsberättigade vägar.
Bidrag till icke statsbidragsberättigade vägar (privata utfartsvägar) utgår i nuläget efter
ansökan löpande år efter år. Ny ansökan behöver endast skickas in vid förändring.
Bidrag till statsbidragsberättigade vägar betalas årligen med skillnaden mellan kostnaden
för inskickade driftåtgärder och det statsbidrag som erhålls. Det innebär att
samfälligheterna måste ansöka om driftbidrag varje år. Det försvårar den långsiktiga
planeringen av vägens underhåll. Förslagen ändring innebär att driftbidrag betalas ut
löpande efter ansökan oavsett om det avser en enskild väg eller en privat utfartsväg.
Servicenämnden har även föreslagit att driftbidraget för privata utfartsvägar (icke
statsbidragsberättigade) ändras från 1,50 kronor till 2,50 kronor (motsvarande 4,90
kronor år 2015) per meter väg.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige fastställer servicenämndens förslag till regler för bidrag för
enskilda vägar och privata utfartsvägar inom Kalmar kommun.

§ 103
Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L): Flerspråkighet som
resurs
Dnr KS 2015/1087

Handlingar
Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) om flerspråkighet som resurs.
Kommunledningskontorets skrivelse den 10 april 2016.
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Bakgrund
Carl-Henrik Sölvinger (L) föreslår i motionen att Kalmar kommun ska utreda hur
flerspråkighet bättra kan tas tillvara samt att flerspråkighet ska ses som en merit i all
rekrytering.
Kommunledningskontoret har yttrat sig över motionen enligt följande:
Motionen har en god intention som pekar på att ta tillvara språkkunskaper och
flerspråkighet bättre. Kalmar kommun har en tydlig rekryteringsprocess där kompetensbaserad rekrytering som metod används, vilket är ett objektivt sätt att rekrytera utifrån
fastställda krav i en viss befattning.
Villkor som rör språkkunskaper och etnicitet ska enligt diskrimineringslagen formuleras
med försiktighet. Omotiverade krav kan leda till indirekt diskriminering. Därför används
redan idag följande formulering i vår annonsering om lediga tjänster; ”Kalmar kommun
arbetar aktivt för jämställdhet och mångfald i arbetslivet och vi vill därmed tillvarata de
kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför
verksamheten”. Här vill Kalmar kommun visa att kommunen står för en bredd och en
mångfald dock inte specifikt peka ut flerspråkighet som ett prioriterat meritområde.
Kommunledningskontoret ställer sig tveksam till att flerspråkighet ska ses som en merit
i all personalrekrytering.
Kartläggning av medarbetares kompetens görs årligen i samband med medarbetarsamtalet och noteringar av kompetens samt språkkunskaper kan göras i vårt verktyg Via
Competence/mina sidor. Dock måste registrering av medarbetares kompetens föregås
av ett samtycke enligt PUL (Personuppgiftslagen).
Medarbetarnas flerspråkighet används i stor utsträckning i det vardagliga arbetet när
situationer uppkommer i mötet med medborgarna. Kommunledningskontoret såg också
att det fanns en bra beredskap för att hitta språkkunskaper i organisationen i samband
med det akuta flyktingmottagandet i november 2015. Synpunkter från samtliga
förvaltningar har inhämtats i kommunledningskontorets svar.
Överläggning
Under överläggningen redovisas följande förslag:
1.

Carl-Henrik Sölvinger (L), med instämmande av Christopher Dywik (KD), föreslår
att kommunstyrelsen ska tillstyrka motionen.

2.

Bertil Dahl (V) föreslår att kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med
kommunledningskontorets förslag.

Sedan överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill tillstyrka
motionen eller Bertil Dahls förslag. Hon finner att kommunstyrelsen tillstyrker Bertil
Dahls förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige antar kommunledningskontorets yttrande som svar på Carl-Henrik
Sölvingers (L) motion om flerspråkighet som resurs.
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Motionen ska härmed anses vara besvarad.
Reservationer
Carl-Henrik Sölvinger (L) och Christopher Dywik (KD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget förslag att tillstyrka motionen.

§ 104
Kalmarsunds gymnasieförbunds årsredovisning 2015
Dnr KS 2016/0352

Handlingar
Revisionsberättelse den 1 april 2016.
Granskning av årsredovisning 2015.
Utdrag ur styrelseprotokoll för Kalmarsunds Gymnasieförbund den 24 mars 2016, § 23.
Årsredovisning 2015.
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 2015 och godkänner årsredovisningen 2015.
Jäv
Dzenita Abaza (S) deltar inte i handläggningen av detta ärende på grund av jäv.

§ 105
Kalmarsundsregionens renhållares årsredovisning och
revisionsberättelse för 2015

Dnr KS 2016/0432

Handlingar
Revisionsberättelse den 4 april 2016.
Granskning av årsredovisning 2015.
Årsredovisning 2015.
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Bakgrund
Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare har överlämnat sin
årsredovisning till kommunfullmäktige. 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
Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare och enskilda förtroendevalda i
detta organ ansvarsfrihet för 2015 och godkänner årsredovisningen 2015.
Jäv
Steve Sjögren (S) deltar inte i handläggningen av detta ärende på grund av jäv.

§ 106
Årsredovisning och revisionsberättelse 2015 för Stiftelsen
Norra Möre Vägfond
Dnr KS 2016/0408

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 28 april 2016.
Årsredovisning.
Revisionsberättelse.
Bakgrund
Styrelsen för Stiftelsen Norra Möre Vägfond har lagt fram sin årsredovisning för 2015.
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 2015.

§ 107
Yttrande över delbetänkandet Digitaliseringens
transformerande kraft - vägval för framtiden
Dnr KS 2016/0182

Handlingar
Serviceförvaltningens skrivelse den 19 april 2016.
Bakgrund
Den 7 juni 2012 beslutade regeringen att tillsätta en kommitté, Digitaliseringskommissionen, med uppgiften att verka för att målet i den it-politiska strategin It i
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människans tjänst – en digital agenda för Sverige uppnås och att regeringens ambitioner
inom området fullföljs. Ovanstående har sedan dess resulterat i fyra delbetänkanden
som alla överlämnats till regeringen:
1.

En digital agenda i människans tjänst – Sveriges digitala ekosystem, dess aktörer
och drivkrafter (SOU 2013:31) överlämnades till regeringen den 3 maj 2013.

2.

En digital agenda i människans tjänst – en ljusnande framtid kan bli vår (SOU
2014:13) överlämnades till regeringen den 13 mars 2014.

3.

För Sverige i framtiden – digital kompetens (SOU 2015:28) överlämnades till
regeringen den 26 mars 2015.

4.

Om Sverige i framtiden – en antologi om digitaliseringens möjligheter (SOU
2015:65) överlämnades till regeringen den 29 juni 2015.

Serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande enligt följande. Rapporten är
väl genomarbetad och innehåller bra och konkreta förslag på åtgärder kopplade till den
nationella digitala agendan. Rapporten stöder även innehåll och åtgärder i Kalmar läns
regionala digitala agenda. Kalmar kommun har inget att erinra och tillstyrker rapporten i
sin helhet.
Beslut
Kommunstyrelsen antar serviceförvaltningens yttrande som sitt och överlämnar det till
Näringsdepartementet som Kalmar kommuns svar på betänkandet Digitaliseringens
transformerande kraft - vägval för framtiden, SOU 2015:91.

§ 108
Lokaler för Djurängsskolans verksamhet
Dnr KS 2016/0481

Överläggning
Patricia Vildanfors initierar följande ärende:
”I en skrivelse från Djurängsskolans rektorer står det att skolan inte kommer att få
använda Bernhardinerskolan vid Tullbron trots behov. De har tidigare blivit lovade
lokalen, men nu verkar den vara prioriterad för kultur och fritid. Skolan som är en
lagstadgad verksamhet ska inte behöva stå tillbaka. Även vad gäller röda bollhuset
(tidigare Friskis) skulle kunna lösa en del av skolans behov vad gäller idrottsundervisningen, vilket drastiskt skulle minska behov av transporter och skolans
kostnader. Det borde rimligtvis gå att samsas om den ytan. Hur kommer detta att lösas?
Vad är det som gäller? Kommer lagstadgad verksamhet att prioriteras?
De två år som skolans verksamhet ska evakueras kommer vara nog så jobbiga som de
är. Både personal och barn kommer vara med om en stor förändring och 2 år är en lång
tid. Det gäller att skolan trots detta kan bedriva en riktigt bra verksamhet.
Hur kommer ni att skapa den plats som behövs för barnens och personalens
verksamhet på Tullbron och befintlig förskola i Djurängen? Enligt skrivelsen saknas det
yta både till barn och personal.”
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Beslut
Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att bereda ärendet.

Delegationsbeslut
-

Ordförandebeslut om att Kalmar kommun avstår från yttrande över förslag
till nya föreskrifter för Kalmar län
Dnr KS 2016/0438

-

Beslut om gästfrihetsbidrag vid Kalmar Inner Wheel Baltic Meeting
Dnr KS 2016/0027

-

Beslut om gästfrihetsbidrag vid Kalmardrillen
Dnr KS 2016/0232

-

Försäljning av fastigheten Jasminen 8
Dnr KS 2016/0152

-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Aldebaran 2
Dnr KS 2016/0268

-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Hagbygärde 2:2
Dnr KS 2016/0269

-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Ljungby 16:5
Dnr KS 2016/0310

-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Rustningen 1
Dnr KS 2016/0349

-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Åby 30:1
Dnr KS 2016/0350

-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Krafslösa 5:2
Dnr KS 2016/0358

-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Dörby 5:154
Dnr KS 2016/0359

-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Dörby 5:112
Dnr KS 2016/0364

-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Kvarnholmen 2:6
Dnr KS 2016/0365

-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Elverslösa 17:1
Dnr KS 2016/0382

-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Liden 20
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Dnr KS 2016/0383
-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Heimdal 2
Dnr KS 2016/0403

-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Dörby 8:139
Dnr KS 2016/0404

-

Brandkårens tillsyn av skydd och tillstånd mars 2016
Dnr KS 2016/0010

Anmälningsärenden
- Arbetsutskottets protokoll den 22 mars 2016, 29 mars 2016, 12 april 2016 och den
19 april 2016
Dnr KS 2016/0005
- Planutskottets protokoll den 29 mars 2016
Dnr KS 2016/0003
- Personaldelegationens protokoll den 6 april 2016
Dnr KS 2016/0006
- Kalmar läns pensionkapitalförvaltning AB:s portföljrapport efter mars 2016
Dnr KS 2016/0006
- Cirkulär 16:11: Krav på aktiva åtgärder avseende alla diskrimineringsgrunder samt
årlig lönekartläggning
Dnr KS 2016/0328
- Protestbrev med namninsamling angående bebyggelse av fastigheterna Kilen 4 m.fl.
Dnr KS 2016/0392
- Sammanträdesplan för SKL 2017
Dnr KS 2016/0395
- Skrivelse med synpunkter på polisens nya organisation
Dnr KS 2016/0443
- Uppföljning utifrån lagen om extraordinära händelser
Dnr KS 2016/0444

