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§ 126
Genomgång av beslutsärenden
Överläggning
Samtliga beslutsärenden gås igenom och kommunstyrelsens ledamöter har
möjlighet att ställa frågor till ansvariga tjänstepersoner.
Beslut
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av informationerna.

§ 127
Kalmar kommuns delårsrapport januari-augusti 2018
med prognos 2018
Dnr KS 2018/0010

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivselse den 25 september 2018.
Delårsrapport.
Bakgrund
I delårsrapporten ingår uppföljning av kommunfullmäktiges mål och uppdrag,
förvaltningsberättelse, verksamhetsberättelser från kommunens nämnder,
kommunalförbund, hel- och delägda bolag samt finansiella rapporter för
kommunen och koncernen.
Resultatet för kommunen för perioden januari-augusti 2018 uppgår till 173,3
miljoner kronor och prognosen för helåret är ett resultat på 127,0 miljoner
kronor.
Överläggning
Yvonne Norman och Anna Johansson, kommunledningskontoret, redovisar
Kalmar kommuns delårsrapport.
Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar delårsrapporten januari-augusti 2018 med
prognos för 2018 till kommunfullmäktige.

§ 128
Kommunstyrelsens delårsuppföljning per augusti 2018
Dnr KS 2018/0011

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 18 september 2018.
Uppföljning och prognos augusti 2018.
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Uppföljningsrapport verksamhetsplan 2018.
Bakgrund
Kommunledningskontoret redovisar varannan månad det ekonomiska utfallet
för perioden och en ekonomisk prognos för årsutfallet. Efter april och augusti
görs också uppföljning av verksamhetsplanen.
Kommunstyrelsens förbrukning efter augusti uppgår till 60,9 % jämfört mot
riktvärdet 67,7 %. Inom de olika verksamheterna finns både positiva och
negativa ekonomiska avvikelser som kommenteras i rapporten. Totalt för
kommunledningskontoret beräknas en positiv avvikelse på 4 miljoner kronor.
Kommunstyrelsen antog i budgeten 33 mål utifrån de övergripande fullmäktigemålen. Till dessa har aktiviteter knutits för att kunna nå målen. De
flesta aktiviteter och mål är påbörjade. Trenden är positiv och bedömningen är
att måluppfyllelsen vid årets slut kommer att vara god, cirka 95 %.
Överläggning
Yvonne Norman och Anna Johansson, kommunledningskontoret, redovisar
kommunstyrelsens delårsuppföljning.
Beslut
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av ekonomi- och
verksamhetsuppföljningen per augusti.

§ 129
Uppföljning av ekonomi och verksamhet efter tertial 2
för koncernen Kalmar Kommunbolag AB
Dnr KS 2018/0012

Handlingar
Kalmar Kommunbolag AB:s skrivelse den 14 september 2018.
Uppföljning av ekonomi och verksamhet efter tertial 2 för koncernen Kalmar
Kommunbolag AB.
Bakgrund
Uppföljning av ekonomi och verksamhet för koncernen redovisas i kommunbolagets styrelse efter april och augusti, i denna andra rapport för året är
förutsättningarna att lämna en prognos för helårsutfallet goda. Inriktningen i
uppföljningen är väsentliga händelser, ekonomiskt utfall och prognos, finansiell
analys, verksamhetsplan, personalredovisning samt intern kontroll och riskhantering.
Överläggning
Ola Johansson, Kalmar Kommunbolag AB, redogör för uppföljningen av
ekonomi och verksamhet efter tertial 2 för koncernen Kalmar Kommunbolag
AB
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Beslut
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av Uppföljning av
ekonomi och verksamhet efter tertial 2 för koncernen Kalmar Kommunbolag
AB.

§ 130
Utökad borgensram för Kalmar Öland Airport AB
Dnr KS 2018/0931

Handlingar
Utdrag ur Kalmar Kommunbolag AB:s styrelseprotokoll den 17 september
2018, § 63.
Kalmar Kommunbolag AB:s skrivelse den 24 augusti 2018.
Utdrag ur Kalmar Öland Airport AB:s styrelse den 8 juni 2018, § 37.
Bakgrund
Som ett fortsatt led i arbetet mot en vision om flygplatsens utveckling har
Kalmar Öland Airport AB utrett och kommit fram till ett behov av
investeringar i ett flertal projekt under perioden 2018-2019, bland annat:
- Utveckling av infrastruktur, bl.a. nytt bomsystem
- Ny räddningsbil
- Ny snöslunga
Det bedömda behovet av utökad borgensram för ovan nämnda projekt är
6 miljoner kronor, en ökning från 30 till 36 miljoner kronor.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beslutar om utökad borgensram för Kalmar Öland
Airport AB till 36 miljoner kronor för perioden 2018-2019.

§ 131
Exploateringsavtal för fastigheten Telemarken 1 m.fl.
fastigheter (Tallhagsskolan)
Dnr KS 2018/0847

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 11 september 2018.
Exploateringsavtal för Telemarken 1, Gröndal 1, Gröndal 2, Berga 10:2
och Tallhagen 2:4 med bilagor.
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Bakgrund
Ett förslag till detaljplan för fastigheten Telemarken 1 med flera fastigheter
(Tallhagsskolan och Gröndals idrottplats) har upprättats. Detaljplanens syfte är
att möjliggöra skolverksamhet och bostäder i södra delen, samt ytor för
idrottsverksamhet och byggrätt för sporthall i norr efter omdisponering av
befintliga tennisbanor. Dessutom ger detaljplanen möjlighet till utbyggnad av
tennishallen. Målet är att skolan och sporthallen ska stå klar hösten 2020.
HB Telemarken i Kalmar och Kalmar kommun är ägare till de fastigheter som
ingår i detaljplaneområdet. För att genomföra detaljplanen krävs ett exploateringsavtal i vilket villkoren för det fysiska och fastighetsrättsliga genomförandet regleras mellan exploatören och kommunen.
Planutskottet har föreslagit att kommunfullmäktige godkänner förslag till
exploateringsavtal för fastigheten Telemarken 1 m.fl. fastigheter.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige godkänner förslag till exploateringsavtal för fastigheten
Telemarken 1 m.fl. fastigheter mellan Kalmar kommun och HB Telemarken i
Kalmar (org.nr. 969608-6363).
Reservation
Christina Fosnes (M) reserverar sig mot beslutet.

§ 132
Detaljplan för fastigheten Telemarken 1 m.fl.
fastigheter (Tallhagsskolan och Gröndals idrottsplats)
Dnr KS 2018/0912

Handlingar
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 19 september 2018,
§ 201.
Granskningsutlåtande.
Samrådsredogörelse.
Förslag till detaljplan.
Bakgrund
Detaljplaneförslaget syftar dels till att ge möjlighet för ny användning av
byggnaderna inom fastigheten Telemarken 1. Byggnaderna planeras inrymma
högstadium, mellanstadium, särskola med träningssärskola, förskola, särskola,
kontor och bostäder. Dessa funktioner medför behov av parkeringar, skolgård
med mera inom samma fastighet.
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Syftet med detaljplanen är att utveckla området för skola och idrott, samtidigt
som Tallhagens rekreations- och naturvärden ska beaktas i planarbetet. Del av
Brofästet 1 ska fortsatt kunna vara bostäder. Barnperspektivet ska beaktas
särskilt och trafiksäkerheten är viktig i ett område där många skolbarn ska röra
sig.
Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit att kommunfullmäktige antar förslag
till detaljplan för fastigheten Telemarken 1 m.fl. fastigheter.
Överläggning
Hanna Nilsson, samhällsbyggnadskontoret, redovisar förslag till detaljplan för
fastigheten Telemarken 1 m.fl.
Under överläggningen redovisas följande förslag:
1. Max Troendlé (MP) föreslår att kommunstyrelsen ska återremittera
ärendet i syfte att tillgodose länsstyrelsens synpunkter om
kompensationsåtgärder vid ingrepp i viktiga delar av grönstrukturplanen.
2. Thoralf Alfsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska avstyrka
samhällsbyggnadsnämndens förslag.
Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden först om kommunstyrelsen vill återremittera ärendet eller avgöra det idag. Han finner att ärendet
ska avgöras idag.
Härefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill tillstyrka eller avstyrka
samhällsbyggnadsnämndens förslag. Han finner att det tillstyrks.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige antar förslag till detaljplan för fastigheten Telemarken 1
m.fl. fastigheter.
Reservationer
Christina Fosnes (M) reserverar sig mot beslutet.
Thoralf Alfsson (SD) reserverar sig skriftligen mot beslutet:
”Sverigedemokraterna yrkar avslag på detaljplanen på grund av att trafiklösningarna i detaljplanen inte är godtagbara. Sverigedemokraterna anser att de
trafiklösningar som presenteras i detaljplanen är bristfälliga och att förslaget
innebär en försämring av trafiksituationen och trafiksäkerheten både för
boende på Getingen men också för trafikanter på Svinövägen och Ängleden
med anslutande Gröndalsvägen.
När det gäller Getingen och Rådmansgatan är det väldigt illa att det nu
kommer bli tung trafik inom ett villaområde. Något som Kalmar kommun
borde undvika in i det längsta men så är uppenbarligen inte fallet. Förslaget
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med en ny vägsträckning för anslutning till Rådmansgatan innebär också ett
ingrepp i Tallhagsskogen.
Enligt detaljplanen skall i princip alla parkering ske öster om Ängöleden för
alla anställda och besökare, både till den nya skolan och idrottsanläggningarna.
Nya parkeringsplatser skall anläggas på östra sidan. Det kommer innebära ökad
trafik på Svinövägen och framförallt vid utfarten till Ängöleden där det redan
idag råder vissa problem att komma ut under rusningstrafik. En situation som
kommer förändras radikalt när skolan kommer igång.
Det är tråkigt att kommunen inte väljer att ta ett större grepp över
trafiklösningen, utan väljer ett billighetsalternativ och skjuter de kommande
trafikproblemen på framtiden. Det finns förslag med rondell vid anslutningen
till Svinövägen men det finns också andra förslag som borde beaktas. Men
dessa förslag är sannolikt mer kostsamma.”
Protokollsanteckningar
Carl-Henrik Sölvinger (L), Christopher Dywik (KD) och Jennie Uller (L)
redovisar en protokollsanteckning enligt följande:
”Liberalerna och Kristdemokraterna stödjer tillkomsten och planeringen av
Nya Tallhagsskolan. Skollokalerna behövs då flera av våra skolor i centrala
Kalmar är överfulla. Vasaskolan, Lindöskolan och Kalmarsundsskolan växt ur
sina lokaler. Det är också glädjande att särskolan och träningsskolan äntligen
kommer att få permanenta och ändamålsenliga lokaler.
När beslutet om nya Tallhagsskolan togs hade vi ett antal förbehåll som vi fick
tillgodosedda. Vi har under processen fått god information av blivande skolans
rektor samt fått information i barn- och ungdomsnämnden.
Vi är nöjda med hur man säkrar en pedagogiskt, social och trygg skolmiljö när
man flyttar skol- och förskoleverksamhet från mindre enheter till en större.
Detta genom att ha flera skolor i skolan.
Vi har under planprocessen bevakat att idrottshall byggs tillräckligt stor för att
klara skolidrottens behov, detta kräver minst 60x20 m i innermått, för att
kunna avskiljas i minst 3 delar. I granskningsutlåtandet står att läsa att
byggrätten utökats för att klara detta vilket är glädjande.
Vi har tagit del av Länsstyrelsens synpunkter gällande trafiksituationen. Även
grannar har uttryckt oro för säkerheten runt nya Tallhagsskolan. En del av
dessa synpunkter berör trafikmiljön vid hämtnings/lämning.
Planen möjliggör upp till 8 förskoleavdelningar i området, vi föreslår att man
tar bort eller minskar ner på antalet förskoleavdelningar i området d.v.s inte
nyttjar denna möjlighet fullt ut. Det tror vi skulle lätta upp trafiksituationen i
området, då antalet hämtningar/lämningar med bil skulle minska betänkligt.
Vi skulle också vilja att man i fortsatta processen utredde att ha en fritidsgård
på Nya Tallhagsskolan, så att elever från olika bostadsområden kan hänga där
på håltimmar och innan de ska hem. Det skulle bli en naturlig samlingsplats.
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Liberalerna och Kristdemokraterna kommer vara fortsatt aktiva i att bevaka
genomförandet av detaljplanen för att Tallhagsskolan ska bli en så bra
skolmiljö för Kalmars elever som är möjligt.”

§ 133
Markreservation på del av fastigheten Tallhagen 2:13
(Gröndalsvägen) för P&E Persson AB
Dnr KS 2016/0263

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 11 september 2018.
Karta.
Illustrationer.

Bakgrund
En detaljplan har tidigare tagits fram som omfattar ytor kring Gröndalsvägen.
Sedan tidigare finns markanvisningsavtal tecknade med Kalmarhem AB och
Glebe Fastighets AB för ytorna söder om Gröndalsvägen. När detaljplanen
togs fram planlades även en yta mellan Gröndalsvägen och Hantverkargatan.
P&E Persson AB har nu inkommit med ansökan om markreservation för ytan
mellan Gröndalsvägen och Hantverkargatan och föreslår i sin ansökan
byggnation av nio stadsradhus i två plan.
Genomförandet av detaljplan kommer att påbörjas under 2019 med bland
annat flytt av ledningar för vatten, avlopp, el och fjärrvärme. P&E Persson AB
föreslås därför få en markreservation som gäller till och med den 28 februari
2019.
Planutskottet har föreslagit att kommunstyrelsen reserverar del av fastigheten
Tallhagen 2:13 för P&E Persson AB.
Överläggning
Under överläggningen föreslår Thoralf Alfsson (SD) att kommunstyrelsen ska
avslå planutskottets förslag.
Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill
bifalla eller avslå planutskottets förslag. Han finner att det bifalls.
Beslut
Kommunstyrelsen reserverar del av fastigheten Tallhagen 2:13 för P&E
Persson AB (org.nr. 556318-9801). Markreservationen ska gälla till och med
den 28 februari 2019.
Reservation
Thoralf Alfsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
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§ 134
Markreservation på fastigheten Hemvärnet 1 för
Kalmarhem AB
Dnr KS 2017/0279

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 11 september 2018.
Kalmarhem AB:s skrivelse.
Konceptskiss 1 och 2.
Karta.

Bakgrund
Fastigheten Hemvärnet 1 som angränsar mot Norra vägen är den största
fastigheten avsedd för flerfamiljshus på Karlssons äng och omfattar 8 410 m2.
Byggrätten på fastigheten är uppskattat ca 8 500-9 000 m2 BTA+OPA enligt
detaljplanen.
Kalmarhem AB har anmält intresse att bebygga fastigheten med hyresrätter
och ett eventuellt omsorgsboende.
Planutskottet har föreslagit att kommunstyrelsen reserverar fastigheten
Hemvärnet 1 till Kalmarhem AB.
Beslut
Kommunstyrelsen reserverar fastigheten Hemvärnet 1 till Kalmarhem AB
(org.nr. 556526-5906) till och med den 30 april 2019.
Protokollsanteckningar
Christina Fosnes (M), Per Dahl (M), Carl-Henrik Sölvinger (L) och
Christopher Dywik (KD) redovisar en protokollsanteckning:
”Vi har i sak inget att invända mot markreservationen av fastigheten
Hemvärnet 1 till Kalmarhem. Men vi finner det anmärkningsvärt att
beslutsprocessen löpt så långt som den nu har gjort, utan att den politiska
nivån har fått tillfälle att ge synpunkter.
Det är inte självklart att ett nytt äldreboende ska placeras på Karlssons äng, i
synnerhet inte som det boende det i realiteten ersätter var planerat till stadens
södra delar. Inte heller valet av utförare är givet – vilka alternativa utförare har
övervägts i övrigt?
Men den tågordning som nu påbörjats har de strategiska besluten redan skett
på tjänstemannanivå, medan det åt förtroendevalda i nämnd och
kommunstyrelse överlåts att fylla i detaljerna.”
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§ 135
Kommunstyrelsens delegationsordning 2019
Dnr KS 2018/0812

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse rev. den 25 september 2018.
Delegationsordning för kommunstyrelsen – förslag 2019.

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 26 mars 2018 om ny organisation inför
mandatperioden 2019-2022. Bland annat beslutades att samtliga nämnder får i
uppdrag att se över sina delegationsordningar med syfte att öka det politiska
inslaget i beslutsprocessen. Förslaget ska överlämnas till tillträdande nämnd
som beslutar för mandatperioden 2019-2022. Kommunledningskontoret får i
uppdrag att samordna arbetet.
I förslag till ny delegationsordning för kommunstyrelsen har flera ändringar,
förtydliganden och justeringar gjorts. Bland annat mot bakgrund av de
organisatoriska förändringarna som kommunfullmäktige beslutat samt
förändringar och konsekvenser detta fått på kommunledningskontoret. Som en
viktig del i att öka det politiska inslaget och ytterligare sätta fokus på
integration, arbete och välfärd har ett särskilt utskott inrättats, utskottet för
integration och arbetsmarknad. I övrigt är återrapportering av fattade beslut
viktigt för att våra förtroendevalda ska kunna leda och styra. Detta kommer
ytterligare att förbättras framöver via den årliga rapporten till kommunstyrelsen
över gjorda upphandlingar.
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunstyrelsen godkänner förslag till
delegationsordning för 2019 samt överlämnar det för beslut av den tillträdande
kommunstyrelsen.
Överläggning
Under överläggningen redovisas följande förslag:
1. Carl-Henrik Sölvinger (L) föreslår, med instämmande av Max Troendlé
(MP), Christopher Dywik (KD), Christina Fosnes (M), Per Dahl (M)
och Thoralf Alfsson (SD), att kommunstyrelsen ska återremittera
ärendet för att se över delegationsordningen i syfte att öka det politiska
inslaget i beslutsprocessen.
2. Johan Persson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla
arbetsutskottets förslag.
Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden först om kommunstyrelsen vill återremittera ärendet eller avgöra det idag. Han finner att det ska
avgöras idag.
Härefter beslutar kommunstyrelsen att bifalla arbetsutskottets förslag.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till delegationsordning för
2019 samt att överlämna förslaget för beslut av den tillträdande
kommunstyrelsen.
Reservationer
Christina Fosnes (M), Per Dahl (M), Carl-Henrik Sölvinger (L) och
Christopher Dywik (KD) reserverar sig skriftligen mot beslutet:
”Syftet med översynen av nämndernas delegationsordningar var att öka det
politiska inslaget i beslutsprocessen.
För oss innebär detta att politiker ska göras delaktiga i fler beslut än idag. I det
presenterade förslaget till ny delegationsordning har inga ändringar över
huvudtaget föreslagits.
Vi har därför velat återremittera detta ärende. Med små medel hade vissa beslut
kunnat tas bort från delegationsordningen och dessa beslut återförts till
politiken. Ett sätt att öka det politiska inslaget vore att investeringsobjekt och
omdisponering av desamma samt upphandlingar över 100 pbb åter hanterades
av kommunstyrelsen. De skulle då också vara offentliga på annat sätt.
Istället ligger denna delegation kvar där beslut kommer fattas av tjänstepersoner eller utskott under kommunstyrelsen. Dessa möten är inte offentliga
och båda allmänhet och stora delar av oppositionen får ta del av dem först i
efterhand.
Vi ser ett värde av att det politiska inslaget ökar, det bidrar till öppenhet och
transparens i beslutsprocessen och dagens förslag tar inga nya steg i den
riktningen.”

§ 136
Överenskommelse om finansiering inför regionbildning 2019
Dnr KS 2018/0868

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 14 september 2018.
Missiv till överenskommelse om finansiering inför regionbildning 2019.
Ojusterat protokollsutdrag från landstingsstyrelsens arbetsutskotts
sammanträde den 5 september 2018.
Överenskommelse om finansiering inför regionbildning 2019.

Bakgrund
1 januari 2019 bildas den nya regionkommunen, ”Region Kalmar län”.
Regionkommunen kommer att ha ansvar för de regionala utvecklingsfrågorna
men inte utgöra samverkans- och intresseorgan för länets primärkommuner.
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Landstinget och kommunerna i länet har i samverkan arbetat fram ett förslag
till överenskommelse om finansiering inför regionbildningen 2019.
För 2019 blir Kalmar kommuns andel 26,9 procent eller 3 197 000 kronor.
Den årliga uppräkningen av bidraget sker på samma sätt som uppräkningen av
medlemsavgiften i Regionförbundet räknats upp. Uppräkningen baserar sig
därmed på utvecklingen av respektive kommuns skatteintäkt och statsbidrag
enligt gällande bidrags- och utjämningssystem.
Denna överenskommelse gäller mellan 1 januari 2019 och 31 december 2024
och parterna har en gemensam ambition att överenskommelsen därefter
förlängs med samma avtalslängd.
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunfullmäktige godkänner överenskommelsen.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna överenskommelse om finansiering
inför regionbildningen 2019 mellan Kalmar läns landsting och länets
kommuner samt att ge kommundirektören i uppdrag att underteckna överenskommelsen

§ 137
Förslag till nya gatunamn i Rinkaby, Södra staden
etapp 1
Dnr KS 2018/0907

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 21 september 2018.
Karta.
Bakgrund
En ny detaljplan som ger möjlighet att uppföra bl.a. bostäder, skola och
centrumverksamhet med butiker, bibliotek och aktivitetshall utefter
Dunövägen sydost om Rinkabyholm vann laga kraft i juni 2017. Exploateringsarbetena avses påbörjas under år 2019. Det har blivit dags att ta fram
namn på de nya gatorna som föreslås i planen.
Området som föreslås exploateras utgörs idag, förutom av Dunövägen, främst
av jord- och skogsbruksmark. Här finns inga angränsande kvarters- eller gatuområden att ta speciell hänsyn till. Kommunstyrelsen beslutade den 17 augusti
2009 att en gata i Rinkabyholm ska ha namnet Jeanette Erlandssons gata.
Jeanette Erlandsson vann guld i Special Olympic World Games i längdskidåkning i Idaho, USA år 2009. Jeanette har sin hemort i Rinkabyholm varför
det passar att gatan som bär hennes namn lokaliseras i exploateringsområdet.
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Samtidigt blir det därmed lämpligt att några av de andra gatunamnen anknyts
till skidåkning.
Med anledning av ovanstående föreslås följande nya gatunamn, i bokstavsordning: Bågskyttevägen, Fjädervägen, Jeanette Erlandssons väg, Kogervägen,
Pilbågevägen, Pjäxvägen, Robin Hoods väg, Skidvägen och Snövägen.
Samtidigt föreslås att befintliga Dunövägen får något ny sträckning.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att de nya gatorna ska heta Bågskyttevägen,
Fjädervägen, Jeanette Erlandssons väg, Kogervägen, Pilbågevägen, Pjäxvägen,
Robin Hoods väg, Skidvägen och Snövägen. Dunövägen får något ny
sträckning.

§ 138
Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) om att skapa fler
ställplatser för husbilar
Dnr KS 2017/0567

Handlingar
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 23 maj 2018, § 119.
Samhällsbyggnadskontorets skrivelse den 15 maj 2018.
Motion.

Bakgrund
Carl-Henrik Sölvinger (L) har i en motion föreslagit att serviceförvaltningen i
samarbete med Destination Kalmar AB ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för kommunen i samarbete med näringslivet eller i egen regi, undersöka
huruvida båtuppställningsplatserna på Kullö och T-bryggan sommartid ska
kunna användas som ställplatser för husbilar. Och om möjligt se till att detta
blir verklighet senast inför säsongen 2018.
Efter samhällsbyggnadsnämndens behandling av ärendet i maj 2017 beslutade
kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 september 2017 att återremittera
ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för att tas med i det pågående arbetet
med centrumnära ställplatser. Samråd ska ske med servicenämnden angående
båtuppläggningsplatser och Destination Kalmar avseende behov.
Samhällsbyggnadsnämnden har nu yttrat sig över motionen. Arbetsutskottet
har föreslagit att samhällsbyggnadsnämndens yttrande ska utgöra svar på
motionen.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
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Kommunfullmäktige beslutar att samhällsbyggnadsnämndens yttrande ska
utgöra svar på Carl-Henrik Sölvingers (L) motion om att skapa ställplatser för
husbilar.
Motionen ska härmed anses vara besvarad.
Protokollsanteckning
Carl-Henrik Sölvinger (L) redovisar en protokollsanteckning enligt följande:
”Min motion om att skapa ställplatser för husbilar på våra båtuppläggningsplatser sommartid får anses utredd.
Vill ändå bemöta en del av svaret, min uppfattning är att detaljplaneringen på
Stensö i första hand avser skapa campingstugor och inte ställplatser. Tillgången
på stugboende lär inte matta av efterfrågan på ställplatser då detta är olika
målgrupper. Husbilsägaren har sitt boende med sig.
Vi har sett även sommaren 2018 att bristen på centrala ställplatser i Kalmar är
stor. Husbilar har stått uppställda på ett antal platser runt om i staden och vi
har på en del platser i bästa fall kunnat ta ut ordinarie p-avgift.
Min intention har aldrig varit att konkurrera med näringslivet utan att
kommunen skulle upplåta ytor mot en liten hyra där näringsidkare kunde sköta
uthyrning av ställplatserna.
Fanns fler ställplatser med god tillgång till service kunde dels stadens näringsliv
få en intäkt men även besökarna en bättre upplevelse av staden. Möjligheter att
ha el, vatten, ta hand om skräp, tömma latrin, gråvatten samt använda tvättstuga eller pentry är tjänster husbilsägare är beredda att betala för. Dessutom
bäst ut miljösynpunkt. Behovet är stort, det ser vi vid Destination Kalmars
platser som varit fullbelagda under hela säsongen 2018.
Fler ställplatser för husbilar, gärna i centrala lägen behöver omgående tas fram
allra senast till maj 2019.”

§ 139
Motion från Thoralf Alfsson (SD) om avgiftsfria
parkeringar under julhandeln på Kvarnholmen
Dnr KS 2018/0059

Handlingar
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 23 maj 2018, § 118.
Samhällsbyggnadskontorets skrivelse den 16 maj 2018.
Motion.

Bakgrund
Thoralf Alfsson (SD) föreslår i en motion att Kalmar kommun utreder
möjligheten att införa dagar med avgiftsfria parkeringar på Kvarnholmen och
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angränsande parkeringar under förslagsvis julhandeln men även vid andra
tillfällen för att i första hand stimulera handeln på Kvarnholmen.
Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig över motionen. Av yttrandet framgår
bland annat att samhällsbyggnadskontoret för närvarande arbetar med en
översyn av parkeringssituationen i centrala Kalmar i samarbete med Kalmar
City som företräder handeln på Kvarnholmen. Förvaltningen tar med sig
frågan om avgiftsfri parkering vissa dagar under julhandeln i det pågående
arbetet.
Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig över motionen och föreslår att
yttrandet ska utgöra svar på Thoralf Alfssons (SD) motion om avgiftsfria
parkeringar i julhandeln.
Arbetsutskottet har tillstyrkt samhällsbyggnadsnämndens förslag.
Överläggning
Under överläggningen föreslår Thoralf Alfsson (SD) att kommunstyrelsen ska
tillstyrka motionen.
Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill
tillstyrka motionen eller samhällsbyggnadsnämndens förslag. Han finner att
kommunstyrelsen tillstyrker samhällsbyggnadsnämndens förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beslutar att samhällsbyggnadsnämndens yttrande ska
utgöra svar på Thoralf Alfssons (SD) motion om avgiftsfria parkeringar i
julhandeln på Kvarnholmen.
Motionen ska härmed anses vara besvarad.
Reservation
Thoralf Alfsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

§ 140
Motion från Annika Carlsson Wistedt (MP); Boende i
familj – ett bättre sätt att ta emot ensamkommande
unga
Dnr KS 2018/0414

Handlingar
Utdrag ur socialnämndens protokoll den 19 juni 2018, § 118.
Socialförvaltningens skrivelse den 1 juni 2018.
Motion.
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Bakgrund
Annika Carlsson Wistedt (MP) föreslår i en motion att boende i en familj skulle
kunna innebära både bättre och billigare omhändertagande för ensamkommande ungdomar och yrkar att socialnämnden ges i uppdrag att:
- undersöka förutsättningarna för att ensamkommande barn som
huvudalternativ erbjuds placering i familjehem,
- undersöka förutsättningarna ur juridiska, ekonomiska och sociala
perspektiv för att ensamkommande unga myndiga som studerar på
gymnasienivå erbjuds bostad som inneboende i familj,
- utarbeta väl anpassade rutiner för kontroll och introduktion av familjer
som vill ta emot ensamkommande ungdomar som inneboende,
- utarbeta väl anpassade rutiner för stöd till de familjer som tar emot
ensamkommande som familjehemsplacerade eller som inneboende till
exempel genom att underlätta nätverk med familjer i liknande
situationer.
Socialnämnden har yttrat sig över motionen och föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att möjligheten till boende i
familjehem eller bostad som inneboende tillgodoses utifrån behov och i den
omfattning den enskilde önskar.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige avslår Annika Carlsson Wistedts (MP) motion om
boende i familj med hänvisning till att möjligheten till boende i familjehem eller
bostad som inneboende tillgodoses utifrån behov och i den omfattning den
enskilde önskar.

§ 141
Motion från Björn Brändewall (L) om att låta båtägare
bo i sina båtar
Dnr KS 2018/0198

Handlingar
Utdrag ur servicenämndens protokoll den 20 juni 2018, § 77.
Serviceförvaltningens skrivelse den 15 juni 2018.
Gällande villkor för kontrakt om båtplatser och uppläggningsplatser i
småbåtshamnar i Kalmar kommun.
Motion.

Bakgrund
Björn Brändewall (L) föreslår i en motion att:
- Villkoren för kontrakt om båtplatser och upplagsplatser i småbåtshamnar i
Kalmar kommun revideras för att tillåta boende i båt.
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- Serviceförvaltningen utreder förutsättningarna att även möjliggöra
åretruntboende i båt vid dessa båtplatser.
Servicenämnden har yttrat sig över motionen och föreslår att yttrandet ska utgöra
svar på Björn Brändewalls (L) motion om att låta båtägare bo i sina båtar.
Arbetsutskottet har tillstyrkt servicenämndens förslag.

Överläggning
Under överläggningen föreslår Carl-Henrik Sölvinger (L), med instämmande av
Christopher Dywik (KD), att kommunstyrelsen ska tillstyrka motionen.
Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill
tillstyrka motionen eller servicenämndens förslag. Han finner att kommunstyrelsen tillstyrker servicenämndens förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beslutar att servicenämndens yttrande ska utgöra
svar på Björn Brändewalls (L) motion om att låta båtägare bo i sina båtar.
Motionen ska härmed anses vara besvarad.
Reservationer
Carl-Henrik Sölvinger (L) och Christopher Dywik (KD) reserverar sig mot
beslutet till förmån för egna förslag.

§ 142
Motion från Christina Fosnes (M) om fysisk
anslagstavla
Dnr KS 2018/0514

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 17 september 2018.
Motion.

Bakgrund
Christina Fosnes (M) har inkommit med en motion om fysisk anslagstavla i
stadshusets entré och yrkar på att ”Kalmar kommun använder fysisk
anslagstavla som del i uppfyllande av serviceskyldighet av webbaserad
anslagstavla”.
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande över
motionen. Av yttrandet framgår bland annat följande:
På den plats i stadshusets entré där den fysiska anslagstavlan var placerad finns
idag ett anslag om att det går bra att vända sig till kommunens kontaktcenter
om man efterfrågar information. Kontaktcenter eller kommunledningskontorets kansli har, sedan den fysiska anslagstavlan togs bort, inte fått några
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som helst klagomål om att den saknas. Att återinrätta en fysisk anslagstavla
enligt tidigare modell känns med hänvisning till detta inte motiverat. Det skulle
även krävas administrativa resurser för att uppdatera och säkerställa att både
den fysiska och den digitala anslagstavlan fungerar enligt lagens intentioner.
Men i och med att den fysiska anslagstavlan togs bort i stadshusets entré
framgår det inte längre vilken information som finns att få via den digitala
anslagstavlan. För att underlätta för personer som inte har möjlighet att söka
information digitalt kommer därför en komplettering att ske på platsen där den
fysiska anslagstavlan tidigare fanns. Där kommer att framgå vilken typ av
information som finns på den digitala anslagstavlan och att de som så önskar
kan få hjälp av kontaktcenter att ta del av denna.
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets yttrande ska utgöra svar på Christina Fosnes (M) motion om
fysisk anslagstavla.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets yttrande ska
utgöra svar på Christina Fosnes (M) motion om en fysisk anslagstavla i entrén
till Kalmar kommuns stadshus.
Motionen ska härmed anses besvarad.

§ 143
Motion från Max Troendlé (MP) - Låt icke-binära
omfattas av hbtq-handlingsplanen
Dnr KS 2018/0485

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 12 september 2018.
Motion.
Kalmar kommuns hbtq-handlingsplan 2016-2020 - På lika villkor.

Bakgrund
Max Troendlé (MP) yrkar i en motion att:
- Uppdatera Kalmar kommuns hbtq-handlingsplan så att även ickebinära omfattas.
- Se över Kalmar kommuns hbtq-handlingsplan och uppdatera andra
delar om lämpligt.
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande över
motionen. Av yttrandet framgår bland annat följande:
I november 2015 beslutade kommunfullmäktige om en hbtq-handlingsplan
2016-2020 - ”På lika villkor” för Kalmar kommun.
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Hbtq är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och
personer med queera uttryck och identiteter. I och med att icke-binära ingår i
transpersonbegreppet så omfattas också icke-binära personer i Kalmar
kommuns hbtq-handlingsplan. Utifrån detta behövs ingen uppdatering av
hbtq-handlingsplanen. I övrigt är handlingsplanen för tillfället inte i behov av
uppdateringar.
Däremot bör den till handlingsplanen medföljande begreppslistan uppdateras
då några begrepp har kommit att användas mer frekvent än vad de gjordes när
handlingsplanen togs fram. Ett av dessa begrepp är icke-binär.
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att uppdatera
begreppslistan i hbtq-handlingsplanen.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beslutar att uppdatera begreppslistan i hbtq-handlingsplanen 2016-2020 – På lika villkor.
Motionen ska härmed anses besvarad.

§ 144
Medborgarförslag om att lägga ner kostsamma möten
med politiker i donationskommittén för samfonder
m.m.
Dnr KS 2018/0462

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 23 augusti 2018.
Medborgarförslag.

Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit om att tjänstepersoner ska fördela
donationer till behövande utan granskning av politiker.
Enligt förslagsställaren tjänar kommunen pengar på att inga politiker blandas in
och de som tar emot pengarna kan känna sig trygga då endast tjänstepersonerna har kunskap om ansökningarna. Förslagsställaren skriver också att
tjänstepersonerna granskas av kommunens revisorer och att förslagsställaren
därmed inte tror att några oegentligheter kan ske.
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande.
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunledningskontorets yttrande ska
utgöra svar på medborgarförslaget.

21 (24)

Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-10-02

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets yttrande ska
utgöra svar på medborgarförslaget om att lägga ner kostsamma möten med
politiker i donationskommittén för samfonder m.m.
Medborgarförslaget ska härmed anses vara besvarat.

§ 145
Yttrande över betänkande från Mottagandeutredningen
(SOU 2018:22) – Ett ordnat mottagande - gemensamt
ansvar för snabb etablering eller återvändande
Dnr KS 2018/0507

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 20 september 2018.
Remiss.
Bakgrund
Regeringen beslutade den 5 november 2015 att ge en särskild utredare i
uppdrag att föreslå åtgärder för att skapa ett sammanhållet system för
mottagande. Kalmar kommun har nu fått möjlighet att yttra sig över
betänkandet från mottagandeutredningen.
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande över
betänkandet.
Beslut
Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets yttrande som sitt och
översänder till arbetsmarknadsdepartementet som Kalmar kommuns svar på
Mottagandeutredningen (SOU 2018:22) Ett ordnat mottagande – gemensamt
ansvar för snabb etablering eller återvändande.

§ 146
Tillägg till och ändring av översyn av Kalmar kommuns
organisation inför ny mandatperiod 2019-2022
Dnr KS 2017/0577

Handlingar
Politiska majoritetens skrivelse den 26 september 2018.
Bakgrund
Den 26 mars 2018 beslutade kommunfullmäktige om ny organisation inför
mandatperioden 2019-2022.
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Som tillägg till den beslutade organisationen föreslås att 2:e vice ordförande
utses även i kultur- och fritidsnämnden, servicenämnden och Södermöre
kommundelsnämnd.
För att ytterligare sätta fokus på personalfrågorna som utgör cirka 70 procent
av kommunens kostnader föreslås att kommunstyrelsens personalutskott
avskaffas och att dessa frågor i fortsättningen behandlas av kommunstyrelsens
arbetsutskott. Denna förändring är möjlig genom att de två andra utskotten till
kommunstyrelsen, planutskottet och det nya utskottet för integration och
arbetsmarknad, har tagit över frågor som tidigare behandlats i arbetsutskottet.
Som särskilt ansvariga för personalfrågorna ska ett kommunalråd och ett
oppositionsråd utses.
Överläggning
Under överläggningen redovisas följande förslag:
1. Johan Persson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska besluta i enlighet
med skrivelsen från den politiska majoriteten.
2. Carl-Henrik Sölvinger (L) föreslår, med instämmande av Christopher
Dywik (KD), Thoralf Alfsson (SD) och Christina Fosnes (M), att punkt
1 i den politiska majoritetens förslag avstyrks.
Efter att överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen först att tillstyrka
den politiska majoritetens förslag med undantag av punkt 1.
Härefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill tillstyrka eller avstyrka
punkt 1. Han finner att den tillstyrks.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Från och med 1 januari 2019 ska kultur- och fritidsnämnden,
servicenämnden och Södermöre kommundelsnämnd kompletteras med
en 2:e vice ordförande.
2. Från och med valet av ny kommunstyrelse, avveckla kommunstyrelsens
personalutskott och utse ett kommunalråd och ett oppositionsråd med
särskilt ansvar för personalfrågor.
3. Kommunledningskontoret får i uppdrag att arbeta in ändringarna i
kommande förslag till nya reglementen.
Reservationer
Christina Fosnes (M), Carl-Henrik Sölvinger (L), Christopher Dywik (KD) och
Thoralf Alfsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna förslag.
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§ 147
Anställning av samhällsbyggnadschef
Dnr KS 2018/0929

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 1 oktober 2018.
Bakgrund
Till tjänsten som förvaltningschef för samhällsbyggnadskontoret sökte åtta
personer – sex män och två kvinnor. Tre personer kallades till intervju varav en
avböjde.
I urvalsarbetet har kommunstyrelsens presidium, samhällsbyggnadsnämndens
presidium samt kommundirektör och HR-chef varit arbetsgivarrepresentanter.
Arbetstagarna har representerats av Visions och Sacos företrädare i kommuncentral samverkansgrupp. Även samhällsbyggnadskontorets ledningsgrupp har
träffat kandidaterna.
Efter intervjuer, referenstagning samt samtal med berörda i urvalsarbetet
förordar arbetsgivaren att anställa Johan Wendell som ny samhällsbyggnadschef. De fackliga organisationerna har inget att erinra mot förslaget.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anställa Johan Wendell som ny samhällsbyggnadschef med tillträdesdag den 1 januari 2019.

Delegationsbeslut
-

Beslut om att Kalmar kommun avstår yttrande över remiss av betänkandet
Några frågor i skyddslagstiftningen
KS 2018/0484

-

Beslut om att Kalmar kommun avstår yttrande över remiss av
Transportstyrelsens föreskrifter med anledning av det fjärde
järnvägspaketet
KS 2018/0890

-

Beslut om att Kalmar kommun avstår yttrande över remiss av
Transportstyrelsens föreskrifter allmänna råd om vägmärken och andra
anordningar
KS 2018/0780

-

Beslut om att Kalmar kommun avstår yttrande över remiss om förordning
om stöd till kommuner för kostnader avseende flyttning, uppställning och
skrotning av vissa fordon
KS 2018/0688
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Beslut om att Kalmar kommun avstår yttrande över remiss om handlingsplan för integration
KS 2018/0582

-

Sammanställning av delegationsbeslut inom kommunledningskontorets
projekt- och exploateringsenhet – augusti
KS 2018/0015

-

Kommunledningskontorets anställningar på delegation juli-augusti 2018
KS 2018/0159

-

Brandkårens tillsyn av skydd och tillstånd augusti 2018
KS 2018/0004

Anmälningsärenden
-

Arbetsutskottets protokoll den 28 augusti och 11, 18 och 25 september
2018
KS 2018/0009

-

Planutskottets protokoll den 18 och 25 september 2018
KS 2018/0007

-

Skolinspektionens beslut över ansökan för grundskola årskurserna 4-9 och
fritidshem vid Nordic International School Kalmar i Kalmar kommun
KS 2018/0234

-

Revisionsrapport - Granskning av lönetransaktioner
KS 2018/0913

-

Revisionsrapport - Uppföljning av kommunens arbete med
kompetensförsörjning och kompetensutveckling
KS 2018/0914

-

Skrivelse om att bilda Smålandsbanorna AB för att utveckla järnvägen i
sydöstra Sverige
KS 2018/0885

