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§ 189
Information från Kalmarhem AB
Bakgrund
Som ett led i kommunstyrelsens uppsiktsplikt redovisar kommunens olika
bolag sin verksamhet.
Överläggning
Bibbi Johansson, VD Kalmarhem AB, informerar om bolagets verksamhet och
utveckling samt om aktuella framtidsfrågor.
Beslut
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av informationen.

§ 190
Presentation av verksamhet IT
Överläggning
IT-chef Robert Carlsson, serviceförvaltningen, informerar om kommunens
IT-verksamhet.
Beslut
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av informationen.

§ 191
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

§ 192
Kommunstyrelsens interna kontrollplan 2017
Dnr KS 2016/1011

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 18 oktober 2016.
Intern kontrollplan 2017.
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Bakgrund
Enligt kommunallagen är nämnderna ansvariga för att den interna kontrollen
är tillräcklig och att verksamheten i övrigt bedrivs på ett tillfredsställande sätt.
Kommunstyrelsen, som ansvarig nämnd för kommunledningskontorets
verksamhet, ska därmed säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig inom
kommunledningskontoret.
För att identifiera de områden där riskerna är störst för att verksamheten inte
fungerar på ett tillfredsställande sätt har en riskanalys gjorts. Utifrån denna har
sedan de områden där risktalet är högst valts ut och ska sedan testas enligt den
föreslagna interna kontrollplanen. Återrapportering av kontrollplanen sker i
samband med att årsrapporten för verksamhetsåret lämnas.
Överläggning
Åsa Bejvall och Cecilia Ahlgren, kommunledningskontoret, redogör för
ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna den interna kontrollplanen för 2017.

§ 193
Svar på uppföljningsfrågor från revisorerna gällande
granskningsrapport om kompetensförsörjning
Dnr KS 2015/0816

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 14 oktober 2016.
Skrivelse från revisionen den 25 augusti 2016.
Bakgrund
Ernst & Young AB genomförde 2015, på Kalmar kommuns revisorers
uppdrag, en granskning av kommunens kompetensförsörjning och
kompetensutveckling av personal.
Kommunstyrelsen lämnade den 3 november 2015 svar på granskningsrapporten och beslutade att genomföra följande två åtgärder:
- Att göra en kommunövergripande kommunikationsplan för
kompetensförsörjningsfrågorna.
- Att i kommunens bokslut bättre beskriva området kompetensförsörjning.
Revisorerna har i en skrivelse den 25 augusti 2016 önskat återkoppling på hur
långt arbetet kommit med dessa åtgärder.
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande enligt följande:
”Kommunikationsplanen som har arbetats fram gemensamt mellan personaloch kommunikationsenheten kommer att fastställas som ett dokument till
verksamhetshandboken inom kort. Här återstår smärre justeringar innan
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dokumentet kan godkännas och publiceras. Personalutskottet fick information
på mötet den 12 oktober 2016.
Sedan 2015 finns ett eget avsnitt i personalbokslutet (Personalöversikt 2015)
som handlar om kompetensförsörjning.
I övrigt kan nämnas att det pågår mycket arbete i länet som rör kompetensförsörjning där Regionförbundet, Landstinget, övriga kommuner, Linnéuniversitetet samt näringslivet är involverade. Kalmar kommun följer, deltar
och är aktiva på olika sätt i detta arbete.”
Beslut
Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets yttrande som sitt och
överlämnar det till kommunens revisorer som svar på uppföljningsfrågor
avseende ”granskningsrapport av kompetensförsörjning” från 2015.

§ 194
Förslag till organisation för IT-frågor
Dnr KS 2016/0988

Handlingar
Utdrag ur servicenämndens protokoll den 28 september 2016, § 109.
Serviceförvaltningens skrivelse den 23 augusti 2016.
Organisation för IT-frågor.
Bakgrund
I början av 2016 beslutades om en genomlysning av hur kostnaderna för IT
fördelas i kommunen. För att ge verksamheterna mer inflytande i de
gemensamma IT-frågorna föreslås att styrdokumentet ”Organisation för ITfrågor”, som fastställdes av kommunstyrelsen 2007, revideras.
I förslaget till revidering återinförs IT-styrgruppen där representanter från
förvaltningar, bolag och förbund tillsammans med IT-chef och IT-strateg
återkommande träffas. Genom styrgruppen ges möjligheter till samverkan,
hantera gemensamma IT-frågor (som att besluta IT:s prisnivåer och
förändringar i prisstrukturer) samt besluta om de gemensamma policydokument som lägger grunden för en säker, modern och effektiv IT-miljö.
Servicenämnden har föreslagit att kommunfullmäktige antar uppdaterat
dokument ”Organisation för IT-frågor”.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beslutar att anta uppdaterat dokument ”Organisation för
IT-frågor”.
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Protokollsanteckning
Christina Fosnes (M), Per Dahl (M), Jonas Lövgren (M), Carl-Henrik
Sölvinger (L) och Christopher Dywik (KD) redovisar en protokollsanteckning
enligt följande:
”Med kommunal service och verksamhetsutveckling i fokus finns det en
ständig utvecklingspotential inom kommunens IT-verksamhet. En offensiv
satsning på IT-resurser genom att outsourca IT skulle kunna medföra
effektiviseringar på produktivitet, flexibilitet, utveckling, innovationer, kvalitet
och kostnader som gynnar Kalmar kommun och dess invånare.”

§ 195
Avgifter för privata bryggor
Dnr KS 2016/0811

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 29 augusti 2016.
Utdrag ur servicenämndens protokoll den 28 september 2016, § 110.
Serviceförvaltningens skrivelse den 20 september 2016.
Bakgrund
Serviceförvaltningen fick i mars 2014 i uppdrag av servicenämnden att utreda
Kalmars privata bryggor på kommunal mark. Utredningen är nu klar och en
dokumentation har gjorts av bryggor längs med kusten. Bryggorna har fått ett
unikt referensnummer och med hjälp av dessa har bryggägare haft möjlighet att
anmäla sig till sin brygga. I dagsläget har 186 bryggor blivit märkta och till
dessa har 112 bryggägare och 138 båtar anmälts.
Servicenämnden har föreslagit att kommunfullmäktige antar en avgift om
800 kronor årligen per brygga och båt med början 1 januari 2017 enligt
lägenhetsarrende.
Arbetsutskottet har tillstyrkt servicenämndens förslag med tillägget att
arrendeavgiften ska justeras enligt konsumentprisindex i enlighet med avtalen
om lägenhetsarrende för privata bryggor.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beslutar att införa en avgift om 800 kronor årligen per
brygga och båt med början 2017-01-01 enligt lägenhetsarrende.
Arrendeavgiften ska justeras enligt konsumentprisindex i enlighet med avtalen
om lägenhetsarrende för privata bryggor.
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Protokollsanteckning
Christopher Dywik (KD) redovisar en protokollsanteckning enligt följande:
”Det är av största vikt att kommunfullmäktige observerar att Kalmar kommun
- enligt dess samarbetspartners på "Leif Bolander & Co AB"- i egenskap av
fastighetsägare, inte med full rättslig verkan kan skriva över skadeståndsansvaret på brygginnehavaren enligt vad som föreslås i avtalet.”

§ 196
Godkännande av Kalmarsundsregionens Renhållares
(KSRR:s) delårsrapport efter augusti 2016
Dnr KS 2016/0981

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 10 oktober 2016.
Utdrag ur förbundsdirektionen KSRR:s sammanträde den 16 september 2016,
§ 16.
Delårsrapport efter augusti 2016.
Utlåtande och granskningsrapport.
Bakgrund
Enligt kommunal redovisningslag ska medlemskommunerna godkänna
delårsrapporten inklusive revisionsrapport för 2016.
Delårsrapporten visar ett underskott på 17,8 miljoner kronor. Helårsprognosen
visar ett underskott på 18,0 miljoner kronor. Orsaken till underskottet är att
den optiska sorteringen på Moskogen bedöms skrivas av med 18 miljoner
kronor utöver planenliga avskrivningar innan årsskiftet.
Viktigaste budgetavvikelserna i övrigt är:
- Behandlingsintäkter Moskogen
- Containeruthyrning, avvecklad verksamhet
- Materialintäkter p.g.a. sänkta råvarupriser
- Förbränningskostnader p.g.a. ombyggnad av MOSA
- Konsulter, förprojektering flytt Tegelviken m.m.
- Förbrukningsinventarier underjordsbehållare m.m.
Överläggning
Förbundschef Jan Fors, Kalmarsundsregionens Renhållare, redogör för
ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige godkänner delårsupprapport efter augusti 2016 för
Kalmarsundsregionens renhållare.
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§ 197
Renhållningstaxa för hushållsavfall 2017 samt
taxeföreskrifter 2017 för Kalmarsundsregionens
Renhållare
Dnr KS 2016/0978

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 10 oktober 2016.
Utdrag ur förbundsdirektionen KSRR:s sammanträde den 16 september 2016,
§ 17.
Skrivelse inklusive förslag till taxor från KSRR.
Bakgrund
Enligt ändrad rättspraxis ska medlemskommunerna fatta beslut om
Kalmarsundsregionens Renhållares (KSRR) taxor och föreskrifter.
Förbundsdirektionen har föreslagit följande ändringar jämfört med 2016:
- Taxor och föreskrifter är sammanfört i ett dokument.
- Endast överföring till hyresgäst för kunder med organisationsnummer.
- Tillägget för hämtning på öar tas bort.
- Antalet närliggande bostäder med gemensam behållare som har halv
grundavgift sänks från 20 till 15.
- Latrintaxorna höjs med 10 %.
I övrigt är taxorna oförändrade gentemot 2016.
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunfullmäktige godkänner förslag till
taxor och taxeföreskrifter 2017 för Kalmarsundsregionens renhållare.
Överläggning
Förbundschef Jan Fors, Kalmarsundsregionens Renhållare, redogör för
ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige godkänner förslag till taxor och taxeföreskrifter 2017 för
Kalmarsundsregionens renhållare.
Protokollsanteckning
Carl-Henrik Sölvinger (L) och Christopher Dywik (KD) redovisar en
protokollsanteckning enligt följande:
”Varje människa har ett eget ansvar för sina handlingar. När det gäller miljön
påverkar våra beslut även andra. Jag vill att individen genom sitt beteende och
sina val ska kunna bidra till en hållbar miljö, bra val ska också vara lönsamt
ekonomiskt.
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Kommunen och de kommunala bolagen har i sin taxesättning idag en stor fast
del, så också KSRR. Dvs. en del av avgiften på fakturan är alltid densamma,
oavsett hur mycket sopor kunden slänger. Det är kanske praktiskt att ha en
stabil extraintäkt likt en skatt, men det gynnar inte vare sig miljön eller
kommuninvånarna.
Är det rimligt att kostnaden per liter sopor är billigare ju större kärl kunden
använder? Eller hur uppmuntras kunder som redan har minsta sopkärlet med
månadstömning att slänga mindre? Det är lätt att kunder känner att deras insats
för att minska sin sopmängd inte spelar någon roll.
Jag vill att den som är sparsam och slänger mindre mängd sopor också ska
märka detta i större utsträckning på sin räkning. De kunder som slänger
mycket sopor ska i motsvarande omfattning betala mer.
Jag önskar att direktionen inför 2018 års taxor kunde titta på denna fråga och
ta fram ett hållbart förslag med betoning på större rörlig/påverkansbar del för
KSRR:s kunder.”

§ 198
Godkännande av Kalmarsundsregionens Renhållares
investering för byggnation av kontor och garage vid
Moskogens avfallsanläggning samt återvinningscentral vid Flygstaden
Dnr KS 2016/0979

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 10 oktober 2016.
Skrivelse från KSRR den 3 oktober 2016.
Utdrag ur förbundsdirektionen KSRR:s sammanträde den 16 september 2016,
§ 18.
Bakgrund
Enligt förbundsordningen ska medlemskommunerna få tillfälle att yttra sig
innan Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) fattar beslut i verksamheten
som är av principiell art eller annars av större vikt. Vidare föreskriver
förbundsordningen att varje investeringsprojekt som överstiger 20 miljoner
kronor ska godkännas av medlemskommunerna.
KSRR ska flytta sin verksamhet från Tegelviken i Kalmar kommun på grund
av uppsagt arrendeavtal. Förbundsdirektionen har beslutat att lokalisera kontor
och garage vid Moskogens avfallsanläggning samt återvinningscentral (ÅVC)
vid Flygstaden. Investeringsutgiften för byggprojekten, inklusive utrustning
och inventarier, beräknas uppgå till 115 miljoner kronor.
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Förbundschefens bedömning är att investeringen måste finansieras med
taxehöjningar. För de första årens underskott (åren 2019 – 2021) disponeras
resultatutjämningsreserv. År 2022 bedöms taxorna behöva höjas med
5 procent med anledning av investeringen.
För medlemskommun utgör ett godkännande av investeringen ringa finansiell
risk med hänvisning till att verksamheten är reglerad (monopolställning) och
att finansieringen erhålls via taxor från avfallskollektivet.
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunfullmäktige godkänner Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållares (KSRR) investering för
byggnation av kontor och garage vid Moskogens avfallsanläggning samt
återvinningsstation (ÅVC) vid Flygstaden upp till 115 miljoner kronor.
Överläggning
Förbundschef Jan Fors, Kalmarsundsregionens Renhållare, redogör för
ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige godkänner Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens
Renhållares (KSRR) investering för byggnation av kontor och garage vid
Moskogens avfallsanläggning samt återvinningsstation (ÅVC) vid Flygstaden
upp till 115 miljoner kronor.

§ 199
Riktlinjer för ersättning till gode män för ensamkommande barn enligt lag (2005:429) om god man för
ensamkommande barn
Dnr KS 2016/0994

Handlingar
Utdrag ur överförmyndarnämndens protokoll den 5 oktober 2016, § 71.
Överförmyndarnämndens skrivelse den 4 oktober 2016 inkl. reviderad bilaga
den 27 oktober 2016.
Bakgrund
Mottagandet av ensamkommande barn har medfört stor administrativ
belastning på överförmyndarnämndens verksamhet. I dag arvoderas gode
männen månadsvis och med ett fastsällt timarvode. För att minska
administrationen föreslås istället införa en schablonersättning till gode männen
och att utbetalning sker kvartalsvis istället för månadsvis.
Överförmyndarnämnden har föreslagit kommunfullmäktige att anta riktlinjer
för ersättning till gode män för ensamkommande barn enligt lag (205:429) om
god man för ensamkommande barn att gälla från och med 1 januari 2017.
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I förslag till riktlinjer har hänsyn tagits till statens avisering om sänkta
statsbidrag för mottagande av ensamkommande barn fr.o.m. 2017. I förslaget
har också en utjämning gjorts så att de ordinarie gode männen och gode
männen för ensamkommande barn arvoderas mer likvärdigt.
Överläggning
Under överläggningen redovisas följande förslag:
1. Thoralf Alfsson (SD) föreslår, med instämmande av Christopher
Dywik (KD), att kommunstyrelsen ska tillstyrka överförmyndarnämndens förslag med tillägget att begränsa antalet uppdrag till högst
fem per god man.
2. Bertil Dahl (V) föreslår att kommunstyrelsen ska tillstyrka överförmyndarnämndens förslag samt avslå Thoralf Alfssons tilläggsförslag.
Sedan överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen att tillstyrka
överförmyndarnämndens förslag.
Härefter frågar ordförande om kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå Thoralf
Alfssons tilläggsförslag. Hon finner att kommunstyrelsen avslår tilläggsförslaget.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige antar riktlinjer för ersättning till gode män för
ensamkommande barn enligt lag (205:429) om god man för ensamkommande
barn att gälla från och med 1 januari 2017.

§ 200
Försäljning av fastigheten Hjortronet 1, Snurrom
Dnr KS 2016/0222

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 18 oktober 2016.
Karta.
Bakgrund
LW Bostäder AB är ett dotterbolag till SÅMAB Förvaltnings AB och LW
Fastigheter i Kalmar AB som sedan tidigare har en markreservation på
Hjortronet 1, Snurrom.
LW Bostäder AB har för avsikt att i två etapper uppföra totalt ca 140 stycken
hyreslägenheter i fyra stycken flerbostadshus. Fastighetens areal är 7 539 kvm.
Priset för marken är 800 kr/kvm BTA. Enligt inlämnat bygglov är BTA 8 600
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kvm. Vid ytterligare byggnation ska tilläggsköpeskilling erläggas (uppräkning
med KPI).
Planutskottet har föreslagit att kommunstyrelsen säljer fastigheten Hjortronet 1
till LW Bostäder AB.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att sälja fastigheten Hjortronet 1 enligt kommunledningskontorets förslag till LW Bostäder AB (org.nr 556656-9231) för en
köpeskilling om 6 880 000 kr.

§ 201
Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
Dnr KS 2016/0948

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse reviderad den 26 oktober 2016.
Förslag till delegationsordning för kommunstyrelsen.
Bakgrund
Kommunfullmäktige antog den 26 september 2016 nya reglementen för
kommunstyrelsen och nämnderna. De nya reglementena gäller från 1 oktober
2016. Med anledning av det nya reglementet för kommunstyrelsen har förslag
till reviderad delegationsordning arbetats fram.
Kommunens revisorer kom i sin rapport om intern kontroll inom redovisningsområdet i januari 2016, med förslag till förbättringar när det gäller
nämndernas delegationsordningar. Revisorerna påpekade att vissa nämnders
delegationsordningar är av äldre datum och att ett sådant centralt styrdokument bör tas upp i nämnden kontinuerligt för övervägande om det finns
behov av förändring. Revisorerna konstaterade också att delegationsordningarna varierar mycket i utformning och föreslog bruk av en standardiserad mall.
Kommunledningskontoret har tagit fram en standardiserad mall i samråd med
förvaltningarna. Mallen innehåller en första del med beskrivning av vad
delegerad beslutsrätt innebär och vad som gäller för delegaterna. Vidare följer
några gemensamma avsnitt under rubrikerna Allmänt, Personal och Ekonomi.
Respektive nämnd kan därefter lägga till verksamhetsspecifika avsnitt.
Mallen innehåller också en skrivning om att kommunstyrelsen/nämnden ska
aktualisera delegationsordningen i samband med varje ny mandatperiod.
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunstyrelsen ska anta förslag till
delegationsordning för kommunstyrelsen.
Överläggning
Anders Saur och Jonas Sverkén, kommunledningskontoret, redogör för
ärendet.
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Under överläggningen redovisas följande förslag:
1. Max Troendlé (MP) föreslår att kommunstyrelsen ska återremittera
ärendet i syfte att hitta en lösning med en bredare politisk förankring
gällande stycke E5 och E20 i delegationsordningen.
2. Mattias Adolfson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla
arbetsutskottets förslag.
Sedan överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill
avgöra ärendet idag eller återremittera det. Hon finner att kommunstyrelsen vill
avgöra ärendet idag.
Härefter beslutar kommunstyrelsen att bifalla arbetsutskottets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen antar förslag till delegationsordning för kommunstyrelsen.
Protokollsanteckning
Max Troendlé (MP) redovisar en protokollsanteckning enligt följande:
”Miljöpartiet önskar en bred representation i centrala kommunala organ och
tycker att det är problematiskt att det saknas insynsplatser i planutskottet, och
att majoriteten utgör 80 % av utskottet (med enbart en plats till oppositionen).
Miljöpartiet yrkade på att återremittera ärendet ’i syfte att hitta en lösning med
en bredare politisk förankring gällande stycke E5 och E20’, och konstaterar att
vi tyvärr var ensamma i att när det kom till omröstning. Vi ser allvarligt på att
avgörande prioriteringar för Kalmars framtid görs av ett så litet antal
individer.”

§ 202
Kommunledningskontorets beslutsattestanter 2016
Dnr KS 2015/1146

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 25 oktober 2016.
Förslag till beslutsattestanter 2016.
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade i januari 2016 om beslutsattestanter och
firmatecknare. Med anledning av de nya reglementena, personalförändringar
och organisationsförändringar behöver dokumentet uppdateras.
Beslut
Kommunstyrelsen fastställer förslag till beslutsattestanter för kommunledningskontoret 2016.
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§ 203
Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L): Förebygg
fallolyckor hos våra äldre
Dnr KS 2015/1051

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 26 oktober 2016.
Utdrag ur omsorgsnämndens protokoll den 29 september 2016, § 58.
Omsorgsförvaltningens skrivelse den 17 augusti 2016.
Motion.
Bakgrund
Carl-Henrik Sölvinger (L) har i en motion föreslagit att kommunen erbjuder
broddar/halkskydd för personer över 65 år samt att ansvarig förvaltning
samtidigt ges i uppdrag att söka medfinansiering från t.ex. landstinget.
Omsorgsnämnden ställde sig den 31 mars 2016 positiv till motionen, då arbetet
med att förebygga fall är ett prioriterat område, men föreslog till fullmäktige att
ärendet skulle utredas ytterligare avseende praktiska och ekonomiska aspekter.
Efter omsorgsnämndens behandling av motionen beslutade kommunstyrelsens
arbetsutskott den 10 maj 2016 att återremittera ärendet till omsorgsnämnden
för att komplettera beslutsunderlaget med kostnader och övriga konsekvenser
av att införa gratis broddar/halkskydd.
Omsorgsförvaltningen har härefter kompletterat beslutsunderlaget och tagit
fram ett förslag till yttrande. Bedömningen är att det finns väsentligt effektivare
sätt att minska antalet fall bland äldre och därför inte finns tillräckligt starka
skäl att erbjuda kostnadsfria broddar till kommunens pensionärer. En metod
som omsorgsförvaltningen kommer att vidareutveckla, som inhämtats från
annan kommun där man lyckats halvera antalet fallolyckor, är att erbjuda ökade
träningsmöjligheter med fokus på styrketräning och balansträning. Genom ett
pilotprojekt på ett par äldreboenden framöver skulle insatser kunna riktas mot
den största riskgruppen för fall och minska antalet frakturer till följd av fall
ytterligare.
Omsorgsnämnden har den 29 september 2016 föreslagit att kommunfullmäktige avslår motionen.
Överläggning
Under överläggningen föreslår Carl-Henrik Sölvinger (L), med instämmande av
Christopher Dywik (KD), i första hand att ärendet ska återremitteras för att
inhämta yttrande från Landstinget om eventuell medfinansiering. I andra hand,
om kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag, föreslår Carl-Henrik
Sölvinger att kommunstyrelsen ska tillstyrka motionen.
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Sedan överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill
avgöra ärendet idag eller återremittera det. Hon finner att kommunstyrelsen vill
avgöra ärendet idag.
Härefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill tillstyrka omsorgsnämndens förslag eller motionen. Hon finner att kommunstyrelsen tillstyrker
omsorgsnämndens förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige avslår motionen från Carl-Henrik Sölvinger (L) om att
förebygga fallolyckor hos våra äldre.
Reservation
Carl-Henrik Sölvinger (L) och Per Dahl (M) reserverar sig mot beslutet till
förmån för egna förslag.

§ 204
Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L): Sportotek i
Kalmar
Dnr KS 2016/0685

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 12 oktober 2016.
Utdrag ur kultur- och fritidsnämndens protokoll den 22 september 2016, § 95.
Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse den 9 september 2016.
Motion.
Bakgrund
Carl-Henrik Sölvinger (L) föreslår i en motion att kommunfullmäktige ska
uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att utreda förutsättningarna för ett
samarbete mellan kultur- och fritidsförvaltningen, föreningar och/eller
näringsliv i syfte att bygga upp ett Sportotek/fritidsbank i Kalmar.
Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över motionen och föreslår att
kommunfullmäktige ska bifalla den.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige bifaller motionen från Carl-Henrik Sölvinger (L) om att
uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att utreda förutsättningarna att bygga upp
ett Sportotek/fritidsbank i Kalmar.

16 (22)

Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-11-01

§ 205
Motion från Inger Hilmansson (L): En väl förankrad
organisation
Dnr KS 2016/0813

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 29 september 2016.
Motion.
Bakgrund
Inger Hilmansson (L) föreslår i en motion att en ny politisk organisation ska
arbetas fram av samtliga politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige. Organisationen ska vara beslutad före valet 2018. Därmed ska
också antalet politiska uppdrag och arvodering av dessa vara väl kända av
väljarna före valet.
I motionen föreslås också att beslut om den politiska organisationen ska följas
av beslut om direktiv för en förvaltningsorganisation som stöder den nya
politiska organisationen.
I samband med varje ny mandatperiod har kommunledningskontoret
tillsammans med en parlamentarisk grupp gjort en översyn av organisationen
för både politik och förvaltning.
Under det nyss genomförda arbetet med uppdatering av nämndernas
reglementen så har flera frågor om ansvarsfördelning aktualiserats vilket visar
ett behov av en översyn och motionen föreslås bifallas.
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunfullmäktige bifaller motionen.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen från Inger Hilmansson (L)
om en väl förankrad organisation.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med en parlamentariskt tillsatt
politisk styrgrupp presentera ett förslag till politisk organisation, som kan
beslutas före valet år 2018.
Kommunstyrelsen får också i uppdrag att samtidigt presentera ett förslag till
förvaltningsorganisation som stöder den nya politiska organisationen.
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§ 206
Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L): Uppmärksamma
och hedra våra veteraner
Dnr KS 2016/0467

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 12 september 2016.
Motion.
Arbetsutskottets protokoll den 18 oktober 2016, § 105.
Bakgrund
Carl-Henrik Sölvinger (L) har i en motion föreslagit att kommunen ska
uppmärksamma och hedra våra veteraner i samband med Veterandagen som
infaller årligen den 29 maj. Motionären föreslår att flaggning på veterandagen
ska skrivas in i kommunens riktlinjer för flaggning, att information om
veteranföreningarna läggs upp på kommunens hemsida samt att utreda
möjligheterna att koppla förmåner, t.ex. fritt inträde på Kalmar Slott eller
annan kulturbegivenhet, till veterankortet.
Enligt Försvarsmakten är en veteran en person som gjort insatser internationellt eller nationellt, med eller utan vapen. Personal som deltagit i
internationella militära insatser kallas utlandsveteraner.
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande över motionen
enligt följande:
”Kalmar kommun antog i november 2015 en flaggpolicy. Där har kommunfullmäktige fastställt vilka dagar som kommunen ska flagga samt gett
kommunstyrelsens ordförande mandat att i övrigt godkänna flaggning vid
andra särskilda tillfällen. Riksdagen beslutade även under våren 2015 att avslå
en motion om att göra veterandagen till en allmän flaggdag och en sökning om
hur andra kommuner gör visar att det endast är Höörs kommun, som infört
flaggning på veterandagen. Det är således inte allmänt vedertaget att flagga på
denna dag och Kalmar bör följa majoriteten av Sveriges kommuner genom att
inte flagga.
När det kommer till föreningsinformation så skulle arbetet med att skapa egna
sidor för enskilda föreningar bli alltför omfattande. Den servicen har
kommunen ingen möjlighet att erbjuda. Det som dock finns är ett väl sökbart
föreningsregister kopplat till kommunens hemsida där det är fritt för
föreningar att vara med. Skapar en förening en egen hemsida så får man
kostnadsfritt lägga upp sin information i det registret.
Frågan om förmåner kopplade till veterankortet är ställd till kultur- och fritidsförvaltningen samt Destination Kalmar AB. Enligt deras utsago finns det idag
inga förmåner kopplade till kortet. Kommunfullmäktige bör därför överlämna
motionen och svaret till kultur- och fritidnämnden samt Destination Kalmar
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AB med uppmaning att undersöka möjligheten att koppla förmåner till
veterankortet på exempelvis Kalmar slott.”
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets yttrande ska utgöra svar på Carl-Henrik Sölvingers motion
om att uppmärksamma och hedra våra veteraner.
Överläggning
Under överläggningen redovisas följande förslag:
1. Carl-Henrik Sölvinger (L) föreslår – med instämmande av Christopher
Dywik (KD), Per Dahl (M) och Thoralf Alfsson (SD) – att
kommunstyrelsen ska tillstyrka motionen.
2. Bertil Dahl (V) föreslår att kommunstyrelsen ska tillstyrka
arbetsutskottets förslag.
Sedan överläggningen avslutats frågan ordföranden om kommunstyrelsen vill
tillstyrka motionen eller arbetsutskottets förslag. Hon finner att kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärs: Kommunstyrelsen godkänner följande omröstningsproposition: ”Den som vill tillstyrka arbetsutskottets förslag röstar ja, den som
vill tillstyrka motionen röstar nej”. Vid omröstningen avges 10 ja-röster och
5 nej-röster.
Ja-röst: Steve Sjögren (S), Bertil Dahl (V), Dzenita Abaza (S), Mattias
Adolfson (S), Marianne Dahlberg (S), Roger Holmberg (S), Elisabeth
Gustavsson (S), Lasse Johansson (S), Anders Andersson (C) och Max
Troendlé (MP).
Nej-röst: Christina Fosnes (M), Per Dahl (M), Carl-Henrik Sölvinger (L),
Christopher Dywik (KD) och Thoralf Alfsson (SD).
Det innebär att kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka arbetsutskottets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets yttrande ska
utgöra svar på Carl-Henrik Sölvingers (L) motion om att uppmärksamma och
hedra våra veteraner.
Kommunfullmäktige överlämnar motionen och svaret till kultur- och
fritidsnämnden samt Destination Kalmar AB med uppmaning att undersöka
möjligheten att koppla förmåner till veterankortet på exempelvis Kalmar slott.
Motionen ska härmed anses vara besvarad.

19 (22)

Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-11-01

Reservation
Carl-Henrik Sölvinger (L), Christina Fosnes (M), Per Dahl (M) och
Christopher Dywik (KD) reserverar sig skriftligt mot beslutet och anför:
”Den 29 maj är genom regeringsbeslut instiftad som den dag då vi uppmärksammar våra veteraner och deras anhöriga, vilket också görs vid flera platser
runt om i Sverige. Dagen är vald då det är den av FN instiftade dagen
’International Day of United Nations Peacekeepers’.
Sedan 2012 är veterandagen en statsceremoni som högtidlighålls i Stockholm
den 29 maj årligen. 2016 deltog bl.a. statsminister Stefan Löfven, riksdagens
talman Urban Ahlin, ÖB Michael Bydén och Kung Carl XVI Gustaf.
Vid ceremonin hedras de tiotusentals veteraner från nationella och
internationella insatser efter beslut av riksdagen. Veteranerna kommer från
Försvarsmakten, Polisen, Kriminalvården och Folk Bernadotte akademin m.fl.
Vi anser att Kalmar kommun av dessa skäl bör flagga den 29 maj.
Vi är också övertygade om att denna dag i framtiden blir allmän flaggdag i
Sverige. Flera motioner om detta har inlämnats under årets allmänna
motionstid (2016/17:1285; 2016/17:3289; 2016/17:3252, 2016/17:1918).
Många länder högtidlighåller veterandagar t.ex. är 11 november i både
Storbritannien och USA veterandag, i Finland den 27 april.
Att en så viktig fråga, som att hylla de som gjort viktiga insatser för Sverige i
världen uppbådar så dåligt kommunalt engagemang är beklagligt. Vi kommer
framöver att stötta och förmå våra partikamrater i riksdagen att verka för att
veterandagen görs till allmän flaggdag.
Avslutningsvis välkomnar vi att man undersöker möjligheten att koppla
förmåner till veterankortet helt i enlighet med motionens intentioner.”

§ 207
Yttrande över betänkandet - En trygg dricksvattenförsörjning (SOU 2016:32)
Dnr KS 2016/0689

Handlingar
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 26 oktober 2016, § 195.
Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande den 19 oktober 2016.
Remiss.
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Bakgrund
Kalmar kommun har fått möjlighet att yttra sig över betänkandet En trygg
dricksvattenförsörjning.
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen ska anta
samhällsbyggnadsnämndens yttrande som sitt och överlämnar det till
Näringsdepartementet som Kalmar kommuns svar på remissen om En trygg
dricksvattenförsörjning.
Beslut
Kommunstyrelsen antar samhällsbyggnadsnämndens yttrande som sitt och
överlämnar det till Näringsdepartementet som Kalmar kommuns svar på
remissen om En trygg dricksvattenförsörjning.

§ 208
Sammanträdestider 2017 för kommunstyrelsen
Dnr KS 2016/1038

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 26 oktober 2016.
Bakgrund
Kommunstyrelsen sammanträder i regel första tisdagen varje månad med
undantag för juli och augusti. År 2017 infaller den första tisdagen på nationaldagen den 6 juni så junisammanträdet kommer att vara onsdagen den 7 juni.
Sammanträdena börjar klockan 08:00 om inget annat anges.
Beslut
Kommunstyrelsens beslutar att under 2017 sammanträda vid följande tillfällen:
- 10 januari
- 7 februari
- 7 mars
- 4 april
- 2 maj
- 7 juni
- 5 september
- 3 oktober
- 7 november
- 5 december

§ 209
Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) om att öka
samverkan mellan kommun och landsting
Dnr KS 2016/0697
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Handlingar
Utdrag ur omsorgsnämndens protokoll den 29 september 2016, § 57.
Omsorgsförvaltningens skrivelse den 12 juli 2016.
Motion.
Bakgrund
Carl-Henrik Sölvinger (L) föreslår i en motion ”Öka samverkan mellan
kommun och landsting” att fullmäktige beslutar att utreda förutsättningarna
för ett samarbetsprojekt mellan Kalmar kommun och Landstinget i Kalmar i
syfte att möjliggöra organisationsöverskridande auskultation för personal.
Vidare föreslås en utredning av förutsättningarna för att personal inom
respektive organisation bjuds in till relevanta internutbildningar.
Omsorgsförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande.
Omsorgsnämnden har föreslagit att kommunfullmäktige bifaller Carl-Henrik
Sölvingers (L) motion om att öka samverkan mellan kommun och landsting.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige bifaller motionen från Carl-Henrik Sölvinger (L) om att
öka samverkan mellan kommun och landsting.

Delegationsbeslut
-

Försäljning av fastigheten Murklan 6
KS 2016/0096

-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Makrillen 3
KS 2016/0588

-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Fålen 5
KS 2016/0896

-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Dörby 8:27
KS 2016/00927

-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Dörbygården 4
KS 2016/0930

-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Dokumentet 7
KS 2016/0952

-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Rockneby 9:17
KS 2016/0953

-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Smedby 1:22
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KS 2016/0954
-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Vinrankan 14
KS 2016/0969

-

Undertecknat granneintyg för fastigheten Slalomåkaren 8
KS 2016/0975

-

Undertecknat granneintyg för fastigheten Åby 6:39
KS 2016/0976

-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Ängö 2:3
KS 2016/0984

-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Kajan 13
KS 2016/0989

-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Rinkaby 16:2
KS 2016/0990

-

Försäljning av fastigheten Smedby 1:27
KS 2016/1021

-

Ordförandebeslut: Ansökan om statsbidrag för ökat bostadsbyggande
KS 2016/0933

-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Blåbärsskogen 24
KS 2016/1003

Anmälningsärenden
-

Planutskottets protokoll den 27 september och 11 oktober 2016
KS 2016/0003

-

Arbetsutskottets protokoll den 27 september, 11 oktober och
18 oktober 2016
KS 2016/0005

-

Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB:s portföljrapport
efter september 2016
KS 2016/0007

-

Granskning av psykisk ohälsa bland barn och unga
KS 2016/0932

