PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-06-05

Kommunstyrelsen

Tid
Tisdagen den 5 juni 2018 kl. 8:00-10:15
Plats
Sammanträdesrum Magistern
Omfattning
§§ 85-110
Beslutande
Johan Persson (S)
ordförande
Christina Fosnes (M)
1:e vice ordförande
Bertil Dahl (V)
2:e vice ordförande
Dzenita Abaza (S), § 85
Steve Sjögren (S), §§ 86-110
Mattias Adolfson (S)
Marianne Dahlberg (S)
Roger Holmberg (S)
Elisabeth Gustavsson (S)
Lasse Johansson (S)
Ingemar Einarsson (C)
Per Dahl (M)
Carl-Henrik Sölvinger (L)
Christopher Dywik (KD)
Thoralf Alfsson (SD)
Max Troendlé (MP)
Ersättare
Marie Simonsson (S)
Steve Sjögren (S), § 85
Johanna Petersson (C)
Liselotte Ross (V)
Jonas Lövgren (M)
Jennie Uller (L)
Lars Rosén (SD)

Anslaget på kommunens anslagstavla den 18 juni 2018.

2 (31)

Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-06-05
Sekreterare

Anette Mellström
Justeras

Johan Persson
ordförande

Mattias Adolfson

3 (31)

Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-06-05

Fastställande av föredragningslista
Överläggning
Ordföranden föreslår följande tillägg till föredragningslistan:
- Delegation till kommunstyrelsens ordförande för inköp av mark
Sedan överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen att fastställa
föredragningslistan i enlighet med ordförandens förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen fastställer föredragningslistan med följande tillägg:
- Delegation till kommunstyrelsens ordförande för inköp av mark

§ 85
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.

§ 86
Svar på revisorernas granskning av intern kontroll vid
utbetalning av löner
Dnr KS 2018/0390

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 25 maj 2018.
Revisorernas skrivelse den 5 april 2018.
Granskning av löneprocessen.
Bakgrund
EY har på uppdrag av revisorerna i Kalmar kommun genomfört en granskning
av löneutbetalningsprocessen, omfattande hela kedjan från organisation till
utbetalning. Syftet med granskningen av kommunens process för löneutbetalningar har varit att bedöma om den interna kontrollen avseende
löneutbetalningsprocessen är ändamålsenlig och tillräcklig.
Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunen har en ändamålsenlig intern kontroll för löneutbetalningsprocessen i sin nuvarande
utformning. Granskningen har dock identifierat några förbättringsområden.
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De förbättringsområden som noterats är att förändringar av grunddata som
exempelvis lön och arbetstid inte blir föremål för uppföljning och kontroll, att
lön utan avvikelser betalas ut med automatik. Därmed finns en risk att felaktig
lön utbetalas exempelvis vid felaktigt registerat slutdatum för en anställning, att
korrekt material och information inte kommer in i tid från chefer och ansvariga
i verksamheterna och hanteras manuellt även i de fall lönesystemet stödjer en
digital hantering.
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande över
granskningen och bekräftar revisorernas rekommendationer med följande
kommentarer:
”Kontakt kommer ske med systemleverantören för att kontrollera förutsättningarna att införa en digital kontroll av lönedetaljslistorna. Regelbundna
stickprovskontroller för ändringar av inlagda grunduppgifter läggs till som ett
kontrollmoment via interna kontrollplanen. En projektplan ska utarbetas under
2018 för att säkerhetsställa att samtliga anställda, där det är möjligt, utbildas för
att använda självservice istället för manuella tidrapporter.”
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunledningskontorets yttrande som
sitt och överlämnar det till kommunens revisorer som svar på granskning av
intern kontroll vid utbetalning av löner.

§ 87
Delårsuppföljning och prognos efter april 2018
Dnr KS 2018/0010

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 23 maj 2018.
Delårsuppföljning och prognos april 2018.
Uppföljning Verksamhetsplan 2018 - tertial 1.
Bakgrund
I enlighet med kommunens principer för ekonomistyrning görs en uppföljning
av ekonomi och verksamhet i en delårsuppföljning per den sista april. I delårsuppföljningen ingår att göra en prognos för helårsutfallet i jämförelse med
budget. Det ingår även en uppföljning av årets verksamhetsplan med fokusområden, mål och uppdrag för det första tertialet.
Budgeten för årets resultat 2018 är 73,5 miljoner kronor. I denna andra rapport
för året, som baseras på fyra månaders förbrukning, är förutsättningarna att
lämna en prognos för ett samlat helårsutfall fortfarande begränsad.
Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar en positiv budgetavvikelse med 7,6
miljoner kronor med anledning av att budgeterad hyreskostnad för KIFAB
Arena (4,8 miljoner kronor) och nya lokaler för Byteatern (2,7 miljoner kronor)
inte är aktuell under året.
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Barn- och ungdomsnämnden prognostiserar en positiv budgetavvikelse med
5,0 miljoner kronor för återställande av vissa enheters underskott i resultatutjämningsfonder.
Socialnämnden prognostiserar en negativ avvikelse, för utebliven helårseffekt,
motsvarande -13,5 miljoner kronor. Övergången till entreprenaddrift av
verksamheten för personlig assistans beräknas till -7,0 miljoner kronor och
väntas få helårseffekt 2019. Omställningsarbetet med anpassning av
verksamheten till ett minskat antal ensamkommande barn och ungdomar
beräknas till -4,5 miljoner kronor och väntas få helårseffekt 2019. Därutöver
ger ett ökat antal placeringar av barn och vuxna ökade kostnader (7,0 miljoner
kronor högre än budget) medan det ekonomiska biståndet fortsätter att minska
(5,0 miljoner kronor lägre än budget).
För övriga nämnder är bedömningen att verksamheten 2018 kommer att
bedrivas i enlighet med budgetram.
För internränta, pensioner, jämförelsestörande poster m.m. beräknas en positiv
budgetavvikelse med 4,8 miljoner kronor.
Utifrån SKL:s senaste bedömning om skatteunderlagets utveckling för 2018
minskar skatteintäkterna med 14,2 miljoner kronor.
För finansnettot är bedömningen en positiv budgetavvikelse med 7,0 miljoner
kronor.
Sammantaget innebär bedömningarna ovan en prognos för årets resultat på
70,1 miljoner kronor, en budgetavvikelse med -3,4 miljoner kronor, men 5,7
miljoner kronor högre än den föregående prognosen från februari.
Prognosen för investeringsverksamheten är 825,5 miljoner kronor vilket är
205,5 miljoner kronor över budget. I prognosen ingår övertagandet av arenan
med 244,5 miljoner kronor.
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunstyrelsen överlämnar kommunledningskontorets delårsuppföljning till kommunfullmäktige och att
kommunstyrelsen noterar avvikelsen från socialnämnden och begär en
redovisning i september 2018 och utifrån dessa redovisningar presentera
eventuella förslag till vidare hantering för kommunfullmäktige.
Överläggning
Jonas Agerhed, kommunledningskontoret, redovisar delårsuppföljning och
prognos efter april.
Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningskontorets rapport om
delårsuppföljning efter april och prognos för bokslutet 2018 till
kommunfullmäktige.
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Kommunstyrelsen noterar avvikelsen från socialnämnden och begär en
redovisning i september 2018 och utifrån dessa redovisningar kommer
eventuella förslag till vidare hantering att presenteras för kommunfullmäktige.
Protokollsanteckning
Carl-Henrik Sölvinger (L) redovisar en protokollsanteckning enligt följande:
”Liberalerna konstaterar att prognosen för 2018 i stort följer budget. Det är
bra. Avvikelserna har de senaste åren, med stora överskott varit stora. Några
saker föranleder dock en kommentar.
Majoritetens sätt att sätta mål för verksamheten är på vissa områden är
visionslöst. Ett visst värde ska öka eller minska för att målet ska var uppnått
för det enskilda året. Det ger jo-jo effekter där man ena året når målet för att
nästa år inte nå målet snarare än att sträva mot att ett visst effektmål ska vara
uppnått en viss tid. Mål finns i budget och olika handlingsprogram om
företagsklimat, cyklande, kollektivtrafik, hälsa och välbefinnande i olika
grupper, sjukfrånvaro, antalet medarbetare per chef, antalet gästnätter osv. Små
skillnader mellan år avgör om mål uppnås eller inte. Ena året rött nästa grönt.
Sätt fleråriga mål med ett tydligt definierat mål om vart kommunen ska vara.
Detta skulle ge tjänstepersonerna i kommunen tydligare mål att långsiktigt
arbeta mot. Aktiviter kunde planeras med ett längre perspektiv.
Ekonomiskt har Socialnämnden även i år ekonomiska problem och går mot
13,5 Mkr i underskott för 2018. Mycket av detta beror på försenade
effektiviseringar och volymökningar på områden där nämnden enligt lag måste
ge insatser. Jag emotser deras redovisning i september om hur detta underskott
hanteras men ser samtidigt svårigheter att återställa det fullt ut.
Vidare anser jag att Barn och ungdomsnämnden bör överväga att använda sitt
prognostiserade överskott om 5 Mkr till kvalitetshöjande insatser i förskola/
skola 2018. Särskilt förskolorna skulle vara i behov av fler vuxna i verksamheten. Än är inte målet om att tillhöra Sveriges 30 bästa skolkommuner
uppnått.”

§ 88
Kommunstyrelsens ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2018
Dnr KS 2018/0011

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 21 maj 2018.
Uppföljning och prognos april 2018.
Uppföljningsrapport verksamhetsplan 2018.
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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 april uppgår till 21,1 % jämfört mot
riktvärdet 33,3 %. Inom de olika verksamheterna finns både positiva och
negativa ekonomiska avvikelser som kommenteras i rapporten. Totalt för
kommunledningskontoret beräknas ett resultat i nivå med budget.
Uppföljningen av målen visar på en god måluppfyllelse, 81 % vid årets slut.
Aktiviteterna som är knutna till nämndsmålen har påbörjats i de flesta fall och
även uppdragen är påbörjade i god omfattning.
Överläggning
Vanja Lukic, kommunledningskontoret, redovisar kommunstyrelsens ekonomioch verksamhetsuppföljning efter april.
Beslut
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av ekonomi- och
verksamhetsuppföljningen per april.

§ 89
Uppföljning av ekonomi och verksamhet efter tertial 1
för koncernen Kalmar Kommunbolag AB
Dnr KS 2018/0012

Handlingar
Utdrag ur Kalmar Kommunbolag AB:s protokoll den 21 maj 2018, § 44.
Kalmar Kommunbolag AB:s skrivelse den 18 maj 2018.
Uppföljning av ekonomi och verksamhet efter tertial 1 för koncernen Kalmar
Kommunbolag AB.
Bakgrund
Koncernens prognostiserade resultat före skatt uppgår till 83,6 (budget 76,1)
miljoner kronor (mnkr), 7,5 mnkr bättre än budget. Genomgående
prognostiserar bolagen med resultat enligt budget eller bättre, särskilt kan
nämnas Kalmar Kommunbolag och Kalmarhem som prognostiserar med
mellan 2-3 mnkr bättre resultat. Kalmar Energi däremot prognostiserar med
6 mnkr bättre resultat.
Enligt prognosen är resultatet från de finansiella posterna en förbättring med
8,3 mnkr i jämförelse med budget och uppgår till -48,2 (-56,5) mnkr. I
huvudsak beror det på att Kalmarhems prognos för räntekostnaderna är
8 mnkr lägre än budget, minskningen är ett resultat av den förtidslösen som
gjordes i december förra året. Sedan 2014 har finansieringskostnaderna minskat
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från 94,2 mnkr till årets prognostiserade 48,4 mnkr d.v.s. nästan 50 % lägre
räntekostnader.
Beslut
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av Uppföljning av
ekonomi och verksamhet efter tertial 1 för koncernen Kalmar Kommunbolag
AB.

§ 90
Begäran om extra medel till enskilda vägar 2018
Dnr KS 2018/0486

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 22 maj 2018.
Protokollsutdrag från servicenämnden.
Serviceförvaltningens skrivelse.
Swecos rapport 2017.
Bakgrund
Servicenämnden har anmält ett akut åtgärdsbehov utöver det löpande
underhållsbehovet av kommunens vägbanor under 2018 med anledning av
vintervädret. Åtgärder för de mest akuta och största skadorna beräknas till
cirka 8,3 miljoner kronor för 2018, som behövs utöver redan tillgängliga medel
för vägunderhåll. De beskrivna åtgärderna bedöms som investeringsåtgärder
och har hanterats av kommunstyrelsens planutskott.
Vid sidan av dessa akuta åtgärdsbehov har servicenämndens begärt 600 000
kronor till enskilda vägar 2018. Vidare föreslås att kommunfullmäktige avsätter
6,1 miljoner kronor i utökning av den årliga investeringsnivån i beläggningsbudgeten samt öka den årliga budgeten för bidrag till enskilda vägar med
600 000 kronor från 2019.
Utifrån servicenämndens skrivelse föreslås att kommunfullmäktige godkänner
begäran om 600 000 kronor till enskilda vägar 2018. Övrig avsättning från 2019
och framåt bör hanteras i det sedvanliga arbetet med verksamhetsplan och
budget.
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunfullmäktige godkänner
servicenämndens begäran om 600 000 kronor till enskilda vägar 2018.
Överläggning
Under överläggningen föreslår Ingemar Einarsson (C) att kommunstyrelsen ska
tillstyrka arbetsutskottets förslag.
Efter att överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen i enlighet med
Ingemar Einarssons förslag.
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Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige godkänner servicenämndens begäran om 600 000 kronor
till enskilda vägar 2018. Årets resultat minskar med motsvarande belopp.
Servicenämndens begäran om att avsätta 6,1 miljoner kronor i utökning av den
årliga investeringsnivån i beläggningsbudgeten och att öka den årliga budgeten
för bidrag till enskilda vägar med 600 000 kronor från 2019 hanteras i det
sedvanliga budgetarbetet.

§ 91
Godkännande av bildande av Kommunförbundet
Kalmar län
Dnr KS 2018/0505

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 22 maj 2018.
Skrivelse från Primärkommunala nämndens presidium den 8 maj 2018.
Stadgar för Kommunförbundet Kalmar län.
Rapport från Kent Johansson den 11 oktober 2016; Kommunförbund Kalmar
Län, underlag och förslag för kommande beslut.
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.
Inför bildandet av regionkommunen gav Primärkommunala nämnden ett
utredningsuppdrag till Kent Johansson. I rapporten ”Kommunförbund Kalmar
län – underlag och förslag för kommande beslut” presenterades ett underlag och
förslag för bildandet av Kommunförbundet Kalmar län.
Primärkommunala nämnden har sett behovet av ett organ för samverkan och
intressebevakning i frågor utöver de regionala utvecklingsfrågorna och har
utarbetat förslag och stadgar. Förslaget innebär att ett kommunförbund ska bildas
vid ett konstituerande möte den 23 augusti 2018 under namnet Kommunförbundet Kalmar län, som egen juridisk person. Verksamheten startar aktivt den
1 januari 2019 efter att Regionförbundet i Kalmar län har upphört.
Kommunförbundets uppgift ska vara att tillvarata kommunernas intressen, främja
samverkan mellan kommunerna samt att åt kommunerna svara för vissa uppdrag
med särskild finansiering, där beslut tas i särskild ordning.
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunfullmäktige godkänner förslaget om att
bilda Kommunförbundet Kalmar län.
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Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Godkänna förslaget att bilda Kommunförbundet Kalmar län.
2. Kalmar kommun går med som medlem i Kommunförbundet Kalmar
län.
3. Tillstyrka stadgar för Kommunförbundet Kalmar län.
4. Utse Bertil Dahl (V) som kommunens ombud och Dzenita Abaza (S)
som personlig ersättare till det konstituerande förbundsmötet och
nominerar Dzenita Abaza (S) som styrelseledamot och Bertil Dahl (V)
som personlig ersättare för tiden fram till det första förbundsmötet i
den nya mandatperioden 2019-2022.
5. Medlemsavgiften till kommunförbundet ska vara kostnadsneutral med
en andel av vad Kalmar kommun idag betalar som medlemsavgift till
Regionförbundet.

§ 92
Exploateringsavtal för Brandvakten 7
Dnr KS 2016/0388

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 16 maj 2018.
Exploateringsavtal med bilagor.
Bakgrund
Ett förslag till detaljplan för Brandvakten 7 har upprättats. Planens syfte är att
utveckla fastigheten för bostads- och centrum/kontorsändamål. Planförslaget
omfattar ca 40 lägenheter (3 870 m2) samt 3 810 m2 BTA centrum/kontorsverksamhet i bottenvåning i befintligt hus och i en fristående paviljongbyggnad. Exploatören har för avsikt att påbörja byggnation av bostäder hösten
2018 med färdigställande under 2020.
För att genomföra detaljplanen krävs ett exploateringsavtal där villkoren för
det fysiska och fastighetsrättsliga genomförandet regleras mellan exploatören
och kommunen.
Planutskottet har föreslagit att kommunfullmäktige godkänner förslag till
exploateringsavtal för fastigheten Brandvakten 7.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
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Kommunfullmäktige godkänner förslag till exploateringsavtal för fastigheten
Brandvakten 7, mellan Kalmar kommun och Glebes Fastighets AB (org.nr.
556661-5000).
Protokollsanteckning
Christopher Dywik (KD) redovisar en protokollsanteckning enligt följande:
”Kristdemokraterna har tidigare under detaljplaneärendet påtalat vikten av att
nybyggnationen och ombyggnationen av Brandvakten måste ske varsamt och
med respekt för Brandvaktens och Kvarnholmens historiska karaktär.
Detta har i det stora hela bejakats, men när det gäller den cylinderformade
paviljongen kvarstår problemet att den istället för att harmoniera med
Kvarnholmens karaktär och således stärka områdets historiska utseende - så
gör det motsatta.
Vi hade därför önskar att KS valt att återremittera ärendet för att förtydliga att
även den cylinderformade paviljongen måste utformas på ett sådant sätt att
dess exteriör anpassas efter den äldre delen av gamla Brandstationen den
historiska karaktär som finns på Kvarnholmen.”

§ 93
Detaljplan för fastigheterna Brandvakten 7 och del av
Kvarnholmen 2:1, Kvarnholmen
Dnr KS 2018/0557

Handlingar
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 23 maj 2018, § 123.
Samhällsbyggnadskontorets skrivelse den 23 maj 2018.
Granskningsutlåtande rev. den 23 maj 2018.
Samrådsredogörelse den 15 november 2017.
Antagandehandling rev. den 23 maj 2018.
Plankarta.
Bakgrund
Planförslaget ska möjliggöra omvandling till kontor och verksamheter på
bottenplan och bostäder från plan två och uppåt. Byggnadens kulturhistoriska
värden ska bevaras och den nya byggnationen bidra till en attraktiv stadsbild,
särskilt i mötet med Sveaplan och bron till Malmen. En friliggande, utåtriktad
paviljong ska vitalisera stadsrummet där Malmbron landar på Kvarnholmen.
Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit att kommunfullmäktige antar förslag
till detaljplan för fastigheterna Brandvakten 7 och del av Kvarnholmen 2:1.
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Överläggning
Hanna Nilsson, samhällsbyggnadskontoret, redovisar ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige antar förslag till detaljplan för fastigheterna Brandvakten
7 och del av Kvarnholmen 2:1 på Kvarnholmen.
Protokollsanteckningar
Christina Fosnes (M), Per Dahl (M), Carl-Henrik Sölvinger (L) och
Christopher Dywik (KD) redovisar en protokollsanteckning enligt följande:
”I samband med nya detaljplaner rörande Kvarnholmen i centrala Kalmar
aktualiseras brist på parkeringsplatser som ett återkommande problem i stort
behov av åtgärder. Antalet p-platser riskerar att minska istället för att öka i
samband med nya detaljplaner.
Alliansen – Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna – har i sin
gemensamma Budgetreservation 2018 uppmärksammat problemet med
parkeringsplatser genom att ge Samhällsbyggnadskontoret under planperioden
i uppdrag att uppföra P-hus. Det är angeläget och prioriterat ärende att
tillgodose behovet av fler parkeringsplatser för Kvarnholmens besökare och
boende.”
Christopher Dywik (KD) redovisar en protokollsanteckning enligt följande:
”Kristdemokraterna har tidigare under detaljplaneärendet påtalat vikten av att
nybyggnationen och ombyggnationen av Brandvakten måste ske varsamt och
med respekt för Brandvaktens och Kvarnholmens historiska karaktär.
Detta har i det stora hela bejakats, men när det gäller den cylinderformade
paviljongen kvarstår problemet att den istället för att harmoniera med
Kvarnholmens karaktär och således stärka områdets historiska utseende - så
gör det motsatta.
Vi hade därför önskar att KS valt att återremittera ärendet för att förtydliga att
även den cylinderformade paviljongen måste utformas på ett sådant sätt att
dess exteriör anpassas efter den äldre delen av gamla Brandstationen den
historiska karaktär som finns på Kvarnholmen.”

§ 94
Ändring av detaljplan för fastigheterna Tenngjutaren 3
och 14, Kvarnholmen
Dnr KS 2018/0558

Handlingar
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 23 maj 2018, § 122.
Samhällsbyggnadskontorets skrivelse den 23 maj 2018.
Granskningsutlåtande rev. den 23 maj 2018.
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Samrådsredogörelse rev. den 25 juli 2017.
Planbeskrivning rev. den 23 maj 2018.
Plankarta.
Bakgrund
Syftet med ändringen av detaljplanen är att justera eller ta bort vissa
egenskapsbestämmelser för att ge en större frihet kring fasadutformningen
samt att utöka byggrätten med en våning på fastigheten Tenngjutaren 3.
Användningsbestämmelsernas tydning ska kvarstå enligt 2007 års plan.
Detaljplanen möjliggör bostäder, handel, kontor, restaurang, garage och hotell
med relax- och konferensdel. Planen medger en 4-våningsbyggnad med en
takvåning (5:e våning).
Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit att kommunfullmäktige antar förslag
till detaljplan för fastigheterna Tenngjutaren 3 och 14.
Överläggning
Evelina Abrahamsson, samhällsbyggnadskontoret, redovisar ärendet.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige antar förslag till detaljplan för fastigheterna Tenngjutaren
3 och 14, Kvarnholmen.
Protokollsanteckning
Christina Fosnes (M), Per Dahl (M), Carl-Henrik Sölvinger (L) och
Christopher Dywik (KD) redovisar en protokollsanteckning enligt följande:
”I samband med nya detaljplaner rörande Kvarnholmen i centrala Kalmar
aktualiseras brist på parkeringsplatser som ett återkommande problem i stort
behov av åtgärder. Antalet p-platser riskerar att minska istället för att öka i
samband med nya detaljplaner.
Alliansen – Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna – har i sin
gemensamma Budgetreservation 2018 uppmärksammat problemet med
parkeringsplatser genom att ge Samhällsbyggnadskontoret under planperioden
i uppdrag att uppföra P-hus. Det är angeläget och prioriterat ärende att
tillgodose behovet av fler parkeringsplatser för Kvarnholmens besökare och
boende.”

§ 95
Markreservation på del av fastigheten Oxhagen 2:1
Dnr KS 2016/0681
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Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 8 maj 2018.
Karta.

Bakgrund
NCC Sverige AB har ansökt om markreservation gällande del av fastigheten
Oxhagen 2:1 i kvarteret Bergkristallen, Oxhagen. Området som omfattas av
markreservationen avgränsas av Kalmarhems fastighet i norr och Gustaf
Adolfs väg i söder.
Bolaget vill på platsen uppföra cirka 60 lägenheter som ska upplåtas med
bostadsrätt. Området är i dag planlagt för garageändamål och som inte får
bebyggas. För att ny bebyggelse ska möjliggöras krävs ny detaljplan, vilken
kommer att tas fram gemensamt med Kalmarhem.
Markreservationen föreslås gälla till och med den 31 mars 2019. Området för
markreservationen är cirka 8 500 m2.
Planutskottet har föreslagit att kommunstyrelsen reserverar del av fastigheten
Oxhagen 2:1 för NCC Sverige AB.
Beslut
Kommunstyrelsen reserverar, enligt kommunledningskontorets förslag, del av
fastigheten Oxhagen 2:1 för NCC Sverige AB (organisationsnummer 5566134929).
Markreservationen ska gälla till och med den 31 mars 2019.

§ 96
Markreservation på del av fastigheten Rinkaby 15:11,
Södra staden
Dnr KS 2018/0491

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 15 maj 2018.
Karta.
Bakgrund
OBOS Sverige AB har inkommit med en ansökan om markreservation på del
av fastigheten Rinkaby 15:11.
Bolaget vill på platsen längs med den kommande huvudgatan uppföra ett
innovationsprojekt med namn HIGH6. HIGH6 är ett projekt med syfte att
lyfta innovationsnivån inom bostads-, fastighets- och byggbranschen och
därigenom skapa smarta och hållbara byggnader med stora värden för såväl
miljön som den boende och fastighetsägaren. Det handlar om trä och glas i
kombination med digitala plattformar. HIGH6 kommer att bestå av ca 30
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lägenheter fördelade på olika storlekar. Upplåtelseform hyresrätt eller bostadsrätt. I projektet samarbetar OBOS Sverige med Smart Housing Småland och
Tengbom.
I den södra delen av sökt område vill OBOS uppföra ytterligare flerbostadshus
med ca 35 lägenheter i hyres- eller bostadsrättsform, eventuellt även här inom
projektet HIGH6.
Detaljplan för området är antagen. Ansökan om upphävande av del av Dunö
GA:1 är inskickad till Lantmäterimyndigheten.
Markreservationen ska gälla till och med den 31 mars 2019. Området för
markreservation är ca 3 484 m2.
Planutskottet har föreslagit att kommunstyrelsen reserverar del av fastigheten
Rinkaby 15:11 för OBOS Sverige AB.
Beslut
Kommunstyrelsen reserverar, enligt kommunledningskontorets förslag, del av
fastigheten Rinkaby 15:11 för OBOS Sverige AB (org.nr 556723-6087).
Markreservationen ska gälla till och med den 31 mars 2019.
Protokollsanteckning
Max Troendlé (MP) redovisar en protokollsanteckning enligt följande:
”Att bygga olika bostadsformer för olika socioekonomiska grupper är viktigt
för att bryta den segregation som vi har byggt i Sverige. Miljöpartiet är därför
väldigt positivt inställda till att det ska byggas lägenheter just här, som annars är
tätt på villor, och ser allra helst att det byggs hyreslägenheter snarare än
bostadsrätter.”

§ 97
Utredning av servicepunkter
Dnr KS 2018/0524

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 17 maj 2018.
Utredning av servicepunkter.
Bakgrund
I verksamhetsplan med budget 2018 under majoritetens inriktning gavs
följande uppdrag: ”En utredning om samarbetsavtal för servicepunkter i
tätorter enligt Västerviksmodellen genomförs under första halvåret 2018”.
I Kalmar kommun finns idag en servicepunkt i Läckeby som etablerades inom
ramen för ett pilotprojekt som Kalmar kommun deltog i 2015.
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En servicepunkt är en naturlig samlingsplats där man kan ta del av kommunala
tjänster och samhällsinformation, kunna uträtta ärenden och få turistinformation. Servicepunkter kan användas som ombud för vissa kommunala tjänster så
som bokbuss eller andra kommunala tjänster. Utvecklingspotentialen är stor.
Servicepunkten bör kunna erbjuda kommersiell service som till exempel
paketutlämning, ombud för apotek och systembolag etc. Att vara kommunal
servicepunkt innebär att man åtar sig vissa uppdrag för kommunens räkning
och för det erhåller en ersättning.
Västerviksmodellen har visat sig vara en lyckad satsning för att bevara och
utveckla servicen på landsbygden. Utredningen föreslår att etablera tre
servicepunkter i ett första skede likt Västerviksmodellen. Orterna och
butikerna som ska utvecklas bör vara de i Halltorp och Påryd samt att utveckla
och uppdatera den befintliga servicepunkten som finns i Läckeby.
Likt Västerviksmodellen föreslås en prissättning av de olika tjänsterna som ska
ingå i en servicepunkt. Om handlaren erbjuder samtliga tjänster erhåller
handlaren 100 000 kronor. En grundförutsättning för att bli en servicepunkt är
god tillgänglighet. Butiken ska vara öppen minst fem timmar per dag fem dagar
i veckan.
Införandet av servicepunkter innebär också att tillgängligheten till kommunala
handlingar och protokoll på internet utökas.
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunledningskontorets förslag.
Överläggning
Jonas Svendsén, kommunledningskontoret, och Hanna Ivarsson, Södermöre
kommundelsförvaltning, redogör för ärendet.
Under överläggningen redovisas följande förslag:
1. Elisabeth Gustavsson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla
arbetsutskottets förslag.
2. Christopher Dywik (KD) föreslår, med instämmande av Max Troendlé
(MP), att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag med
följande tillägg:
- Utred fler servicepunkter.
- På de orter som matbutiken på orten ej är intresserad ska alternativa
lösningar eftersökas.
Efter att överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen först att bifalla
arbetsutskottets förslag.
Härefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå
Christopher Dywiks m.fl. tilläggsförslag. Han finner att det avslås.
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Beslut
Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att upprätta
samarbetsavtal om servicepunkter i befintliga butiker i Påryd, Halltorp och
Läckeby. Ersättning om högst 100 000 kronor per butik och år utgår förutsatt
att de uppfyller samtliga delar som definierats i utredning om servicepunkter.
Syftet är att öka kommunal tillgänglighet och service på landsbygden.
Butikerna erhåller även ett investeringsbidrag om högst 50 000 kronor för att
investera i den utrustning som krävs för att vara en servicepunkt. Beloppet är
ett engångsbidrag.
En utvärdering och redovisning ska ske före årsskiftet 2019.

§ 98
Process för inköp och upphandling
Dnr KS 2018/0162

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 23 maj 2018.
Inköp och upphandling – process.
Direktupphandling – anvisning.
Direktupphandling – protokoll.
Bakgrund
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomförde EY under hösten
2017 en granskning av inköpsprocessen i kommunstyrelsen och servicenämnden. Syftet med granskningen var att bedöma kommunstyrelsens och
servicenämndens styrning, ledning och uppföljning av inköpsprocessen.
Att ”besluta om riktlinjer för direktupphandling” och att ”stärka återrapporteringen avseende inköp- och upphandlingsprocessen” var två av de sju
rekommendationer som lämnades till kommunstyrelsen i samband med
revisionen.
Sedan tidigare finns i kommunens verksamhetshandbok en processbeskrivning
för inköp och upphandling. Den innehåller beskrivningar av rutiner och
riktlinjer vid alla typer av inköps- och upphandlingsbehov inklusive direktupphandlingar.
En arbetsgrupp har arbetet fram ett förslag på uppdatering av processen som
även innehåller rutin för återrapportering/uppföljning till kommunstyrelsen.
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunstyrelsen antar processen för inköp
och upphandling och ger kommunledningskontoret i uppdrag att löpande
uppdatera processen när förändringar sker i regelverk för upphandling
(beloppsgränser m.m.).
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta processen för inköp och upphandling.
Kommunledningskontoret får i uppdrag att löpande uppdatera processen när
förändringar sker i regelverk för upphandling (beloppsgränser m.m.).

§ 99
Revidering av kommunledningskontorets
beslutsattestanter och firmatecknare 2018
Dnr KS 2017/1121

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 29 maj 2018.
Beslutsattestanter 2018.
Firmatecknare 2018.
Bakgrund
Kommunstyrelsen utser årligen beslutsattestanter och firmatecknare för sina
ansvarsområden. Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag.
Förändringarna härrör från personal- eller organisationsförändring jämfört
med det beslutade förslaget i december 2017.
Beslut
Kommunstyrelsen fastställer kommunledningskontorets förslag till beslutsattestanter och firmatecknare för 2018.

§ 100
Beslut om kommunala bolags verksamhet 2017 varit
förenlig med det fastställda ändamålet och inom
befogenheterna
Dnr KS 2018/0386

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 28 maj 2018.
Bakgrund
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen ha uppsikt över kommunal
verksamhet som bedrivs i hel- och delägda kommunala bolag samt kommunala
stiftelser och föreningar och sådana kommunalförbund som kommunen eller
landstinget är medlem i.
Kommunstyrelsen ska i årliga beslut pröva om den verksamhet som hel- eller
delägda kommunala aktiebolag har ”bedrivit under föregående kalenderår har
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varit förenlig 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 fullmäktige om nödvändiga åtgärder”.
När kommunen lämnat över skötseln av en kommunal angelägenhet till ett
helägt kommunalt bolag ska fullmäktige fastställa det kommunala ändamålet
med verksamheten. Fullmäktige ska också se till att det fastställda kommunala
ändamålet och de kommunala befogenheterna som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen. Fullmäktige ska även säkerställa att de övriga
krav som anges i 10 kap. 3 och 4 §§ kommunallagen är uppfyllda i fråga om
bolagen.
Kalmar Kommunbolag AB har löpande under 2017 lämnat ekonomiska
rapporter från koncernen. Vidare har bolagen varit i kommunstyrelsen och
redovisat sin verksamhet vilket är en viktig del i kommunstyrelsens uppsiktsplikt.
Kommunledningskontoret har översiktligt gått igenom den verksamhet som
bedrivits i kommunens hel- och delägda bolag. I årsrapporten för koncernen
Kalmar Kommunbolag AB har samtliga styrelser uttalat sig om bolagets
ändamål, kommunala principer, bolagets föremål och kommunala
kompetensen.
I lekmannarevisorernas granskningsrapporter saknas uttalande om bolagen har
bedrivit verksamheten enligt ändamålet och inom de kommunala befogenheterna. Då ingen anmärkning lämnas i granskningsrapporterna görs
bedömningen att lekmannarevisorerna anser att verksamheten bedrivits
ändamålsenligt och inom befogenheterna.
Mot bakgrund av vad som framgår av bolagsordningar och ägardirektiv för
bolagen, uttalanden från bolagsstyrelser och lekmannarevisorer samt av vad
som i övrigt framkommit om verksamheterna i årsredovisningar, årsrapporter
och protokoll gör kommunledningskontoret bedömningen att verksamheterna
i Kalmar Kommunbolag AB, Kalmarhem AB, Kalmar Vatten AB, KIFAB i
Kalmar AB, Kalmar Hamn AB, Kalmar Öland Airport AB, Destination
Kalmar AB, Kalmar Science Park AB samt Kalmar Energi Holding AB under
föregående kalenderår får anses ha bedrivits enligt 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, och
Kalmar Science Park AB samt Kalmar Energi Holding AB har bedrivit under
2017 anses varit förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen
för de kommunala befogenheterna.
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§ 101
Motion från Thoralf Alfsson (SD) om försäljning av
kommunens fem Attefallshus
Dnr KS 2018/0110

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 8 maj 2018.
Motion.
Bakgrund
Thoralf Alfsson (SD) föreslår i en motion att Kalmar kommun ska utreda
möjligheten att bjuda ut de fem inköpta Attefallshusen till försäljning till
allmänheten och privata företag.
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande över
motionen:
”I samband med flyktingvågen 2015 och det stora antalet asylsökande uppkom
2016 en situation där Kalmar kommun var i akut behov av bostäder för att
erbjuda boendelösningar för de asylsökande.
Idag har Kalmar en väldigt hög bostadsproduktion och behovet av de inköpta
Attefallshusen finns inte längre kvar. Med anledning av det planeras nu en
försäljning genom vår upphandlade mäklare. Försäljningen är helt i linje med
tidigare beslut, att behövs inte husen ska dessa säljas.”
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunledningskontorets yttrande ska
utgöra svar på motionen om försäljning av kommunens Attefallshus.
Överläggning
Under överläggningen föreslår Thoralf Alfsson (SD) att kommunstyrelsen ska
tillstyrka motionen.
Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill
tillstyrka arbetsutskottets förslag eller motionen. Han finner att kommunstyrelsen tillstyrker arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande omröstningsproposition: ”Den som vill tillstyrka arbetsutskottets förslag röstar ja och den
som vill tillstyrka motionen röstar nej.” Vid omröstningen avges 13 ja-röster
och 2 nej-röster enligt följande:
Ja-röst: Christina Fosnes (M), Bertil Dahl (V), Steve Sjögren (S),
Mattias Adolfson (S), Marianne Dahlberg (S), Roger Holmberg (S), Elisabeth
Gustavsson (S), Lasse Johansson (S), Ingemar Einarsson (C), Per Dahl (M),
Carl-Henrik Sölvinger (L), Max Troendlé (MP) samt Johan Persson (S).
Nej-röst: Christopher Dywik (KD) och Thoralf Alfsson (SD).
Det innebär att kommunstyrelsen tillstyrker arbetsutskottets förslag.
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Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets yttrande ska
utgöra svar på Thoralf Alfssons (SD) motion om försäljning av kommunens
fem Attefallshus.
Motionen ska härmed anses vara besvarad.

§ 102
Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L): Skapa bättre
förutsättningar för innovation i Kalmar
Dnr KS 2017/0981

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 25 april 2018.
Motion.
Kommunledningskontorets yttrande från den 22 januari 2018.
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 30 januari 2018.
Bakgrund
Carl-Henrik Sölvinger (L) föreslår i en motion från den 17 september 2017 att
kommunledningskontoret ska få i uppdrag att ta fram en innovationsstrategi
och därigenom skapa en innovationsstruktur för att nya idéer kring såväl
organisation, finansiering och ny teknik bättre ska kunna tas tillvara inom hela
kommunkoncernen. Vidare föreslås att resultat och effekter av koncernens
samlade innovationsfrämjande aktiviteter utvärderas och redovisas årligen i
t.ex. årsredovisningen.
Arbetsutskottet beslutade den 30 januari 2018 att återremittera ärendet till
kommunledningskontoret för att tydligare beskriva hur Kalmar kommun idag
arbetar och tar emot nya innovationer och idéer.
Kommunledningskontoret har härefter tagit fram ett förslag till yttrande över
motionen. Av yttrandet framgår bland annat följande:
Kalmar kommun är sedan 2012 kvalitets- och miljöcertifierad. Härmed ställs
krav på att kommunen ska arbeta med ständiga förbättringar vilket sker
fortlöpande under verksamhetsåren. Vid de interna och externa revisioner som
årligen genomförs på kommunens förvaltningar uppkommer alltid ett antal
förbättringsförslag.
Kalmar kommun värnar rent generellt om de synpunkter och förbättringsförslag som finns såväl internt som externt. Både anställda och externa
uppmuntras att höra av sig via ”Tyck till”.
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Det finns också pengar att söka för ”både stora och små insatser som utvecklar
och förbättrar det dagliga arbetet och därmed de kommunala arbetsplatserna”
– det som kallas ”Ännu bättre”.
I det dagliga arbetet sker även en processutveckling som innebär att arbetsplatserna ser över hur de arbetar med olika områden för att hitta nya och mer
effektiva arbetssätt. I samtliga chefers uppdrag, liksom i de flesta medarbetares,
ingår att omvärldsbevaka. Det vill säga att genom lyhördhet och nyfikenhet
fånga goda exempel för att sedan bedöma vilka som kan testas i den egna
verksamheten.
En annan väg att pröva nya idéer är att söka extern finansiering för att kunna
genomföra olika projekt. Det kan handla om pengar från Arvsfonden,
Vinnova, Europeiska Socialfonden, övriga EU-fonder, länsstyrelsen och andra
instanser.
Kommunledningskontorets bedömning är att en innovationsstrategi i dagsläget
inte skulle tillföra något ytterligare till verksamheten.
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunledningskontorets yttrande ska
utgöra svar på Carl-Henrik Sölvingers motion om att skapa bättre förutsättningar för innovation i Kalmar.
Överläggning
Under överläggningen redovisas följande förslag:
1. Johan Persson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska tillstyrka
arbetsutskottets förslag med följande tillägg i yttrandet:
”Kalmar kommun har nu anställt en digitaliseringsledare som har fått i
uppdrag att slutföra arbetet med kommunens digitaliseringsstrategi. I
digitaliseringsstrategin kommer att ingå både innovation och
digitalisering. Den innovation som ingår i strategin fokuserar givetvis
på digitaliseringen och inom det området finns stora möjligheter för
innovativa inslag.”
2. Carl-Henrik Sölvinger (L) föreslår att kommunstyrelsen ska tillstyrka
motionen.
Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill
tillstyrka Johan Perssons eller Carl-Henrik Sölvingers förslag. Han finner att
kommunstyrelsen tillstyrker Johan Perssons förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets yttrande från den
25 april 2018 ska utgöra svar på Carl-Henrik Sölvingers (L) motion om att
skapa bättre förutsättningar för innovation i Kalmar.
Yttrandet ska kompletteras enligt följande:
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”Kalmar kommun har nu anställt en digitaliseringsledare som har fått i uppdrag
att slutföra arbetet med kommunens digitaliseringsstrategi. I digitaliseringsstrategin kommer att ingå både innovation och digitalisering. Den innovation
som ingår i strategin fokuserar givetvis på digitaliseringen och inom det
området finns stora möjligheter för innovativa inslag.”
Motionen ska härmed anses vara besvarad.
Reservationer
Carl-Henrik Sölvinger (L) reserverar sig skriftligen mot beslutet och anför:
”Liberalerna har den 17 september 2017 lämnat in en motion om att Kalmar
skulle ta fram en innovationsstrategi. Denna strategi skulle skapa en
innovationsstruktur för att nya idéer kring såväl organisation, finansiering och
ny teknik bättre ska kunna tas tillvara inom hela kommunkoncernen. Det gäller
såväl nya tjänster, nya produkter, digitaliseringens möjligheter och e-tjänster.
Motionen återremitterades av arbetsutskottet 30 jan 2018 för att bättre svara på
hur kommunen arbetar med dessa frågor idag. Svaret då hänvisade bland annat
till kommunens ”tyck till” funktion som ett sätt att sprida nya idéer inom
kommunkoncernen. Det var glädjande att det svaret kunde återremitteras.
I budget och andra program har kommundirektören och IT-styrgruppen fått i
uppdrag att ta fram ett förslag på teknikstrategi utifrån SKLs rekommendation.
Fokus i dessa uppdrag ligger uteslutande på digitaliseringens möjligheter.
Parallellt med detta har omsorgsnämnden beslutat om att ta fram en e-hälsostrategi inom sitt verksamhetsområde.
Det finns risk att dessa uppdrag staplas på varandra och att dubbelarbete sker i
kommunen.
Liberalernas motion har samma intentioner som alla dessa uppdrag men att
detta ska ske ur ett koncernperspektiv dvs. att även de kommunala bolagen ska
involveras och att nya idéer ska fångas upp på ett systematiskt sätt i organisationen. Motionen rör inte heller bara de innovationer som kan tänkas komma
genom digitalisering utan även nya produkter och nya tjänster till gagn för hela
koncernen. En innovationsstrategi skulle ge vägledning även gällande till
exempel sociala innovationer kunde spridas i hela kommunen eller hur en ny
produkt som en anställd kommit på ska testas, användas i koncernen och nå en
marknad.
Jag rekommenderar fullmäktiges ledamöter att läsa med om innovationer och
vikten av en strategi på SKL:s hemsida.”
Christina Fosnes (M) reserverar sig mot beslutet.
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§ 103
Motion från Jonas Lövgren (M): Öka valdeltagandet
med en valbuss
Dnr KS 2017/0586

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 23 maj 2018.
Motion.
Kommunledningskontorets yttrande den 11 oktober 2017.
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige den 18 december 2017.
Protokollsutdrag från valnämnden den 23 januari 2018.
Bakgrund
Jonas Lövgren (M) har i en motion föreslagit att valnämnden utreder vilka krav
som måste uppfyllas för användande av en valbuss som ett förhandsröstningsställe och att valnämnden utreder på vilket sätt och på vilka platser
valbussen skulle kunna ställas upp.
Kommunfullmäktige beslutade den 18 december 2017 att återremittera ärendet
för att inhämta valnämndens yttrande.
Valnämnden beslutade den 23 januari 2018 att föreslå att kommunfullmäktige
besvarar motionen från Jonas Lövgren (M) om valbuss med att valnämnden får
i uppdrag att utreda andra lämpliga lokaler såsom samlingslokaler och dylikt i
områden med lågt valdeltagande.
Efter att valnämnden yttrat sig över motionen har en genomgång gjorts av
lämpliga lokaler och antalet lokaler för förtidsröstning har utökats i bland annat
områden med lågt valdeltagande.
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunfullmäktige ska besvara motionen
från Jonas Lövgren (M) om valbuss med att valnämnden har utrett och utökat
lokaler i områden med lågt valdeltagande.
Överläggning
Under överläggningen föreslår Per Dahl (M) att kommunstyrelsen ska tillstyrka
motionen.
Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill
tillstyrka arbetsutskottets förslag eller motionen. Han finner att kommunstyrelsen tillstyrker arbetsutskottets förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:

25 (31)

Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-06-05

Kommunfullmäktige besvarar motionen från Jonas Lövgren (M) om valbuss
med att valnämnden har utrett och utökat lokaler i områden med lågt
valdeltagande.
Reservation
Christina Fosnes (M) och Per Dahl (M) reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget förslag att tillstyrka motionen.

§ 104
Motion från Per Dahl (M): Hur kan vi förtroendevalda
styra bättre?
Dnr KS 2018/0299

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 22 maj 2018.
Motion.
Bakgrund
Per Dahl (M) skriver i en motion från den 20 mars 2018 att Kalmar kommun
är en av Kalmars större organisationer, såväl räknat i de cirka 5 500 anställda
som i de 267 förtroendevalda. Som i alla institutioner blir styrningen av den
verksamhet som ska fullgöras ett intrikat spel, där olika beslutssfärer
växelverkar, och där mål från demokratisk förankring och medborgarinflytande
till effektivitet och resultatuppfyllelse gentemot allmänheten ska nås, samtidigt.
I motionen föreslås att kommunstyrelsen ges i uppdrag att undersöka
möjligheter till närmare kontakter med i första hand Centrum för kommunstrategiska studier vid Linköpings universitet.
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande över
motionen:
”Enligt planerna kommer Kommunförbundet Kalmar län att bildas i augusti
2018, med verksamhetsstart den 1 januari 2019. Kommunförbundets uppgift
ska bl.a. vara att tillvarata kommunernas intressen och främja samverkan
mellan kommunerna. Inom kommunförbundet kommer det att finnas ett
särskilt verksamhetsområde för kurs- och konferensverksamhet för
gemensamma kommunala behov.
Motionärens förslag om att undersöka möjligheter till närmare kontakter med
ovan nämnda forskningscentra kompletterat med ett förslag till att anordna
aktiviteter i länet, föreslås överlämnas till det kommande Kommunförbundet
Kalmar län. Alla förbundets medlemskommuner skulle på så sätt kunna få ta
del av forskningsresultatet.”
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunledningskontorets yttrande ska
utgöra svar på motionen om hur förtroendevalda kan styra bättre.
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Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets yttrande ska
utgöra svar på Per Dahls (M) motion om hur förtroendevalda kan styra bättre.
Motionen och kommunledningskontorets yttrande ska översändas som förslag
till Kommunförbundet Kalmar län.
Motionen ska härmed anses besvarad.

§ 105
Motion från Jonas Lövgren (M) om belysning av
lekplatser
Dnr KS 2018/0233

Handlingar
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 25 april 2018, § 87.
Samhällsbyggnadskontorets skrivelse den 9 april 2018.
Motion.
Bakgrund
Jonas Lövgren (M) föreslår i en motion att Kalmar kommun genomför en
inventering av vilka lekplatser som är frekvent använda av allmänheten och
som skulle behöva trygghetsförstärkande åtgärder som exempelvis belysning
under höst- och vinterhalvåret. Vidare föreslås att Kalmar kommun utreder
förutsättningarna för att belysa de lekplatser som inventeringens behovsanalys
tar fram samt att Kalmar kommun tar fram en belysningsstrategi för
kommunens lekplatser.
Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig över motionen. Av yttrandet framgår
bland annat följande:
Kalmar kommun arbetar sedan några år med att förändra och förnya
kommunens lekplatsutbud. I samband med upprustning så satsas även på en
större lekplats i varje område. Dessa är tänkta att fungera som samlingsplats för
många. Varje sådan storlekplats får även belysning i form av en mast med flera
spotlights. Då belysning redan finns med som en av faktorerna i lekplatsplanering och byggnation anses det inte motiverat med en specifik utredning
för just detta ändamål.
Arbetsutskottet har föreslagit att samhällsbyggnadsnämndens yttrande ska
utgöra svar på Jonas Lövgrens motion om belysning av lekplatser.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
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Kommunfullmäktige beslutar att samhällsbyggnadsnämndens yttrande ska
utgöra svar på Jonas Lövgrens (M) motion om belysning av lekplatser.
Motionen ska härmed anses besvarad.

§ 106
Återrapportering av verkställighet av
kommunfullmäktiges beslut 2015 och 2016
Dnr KS 2018/0316

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 14 maj 2018.
Granskning av beslut fattade av kommunfullmäktige under 2015.
Granskning av beslut fattade av kommunfullmäktige under 2016.
Bakgrund
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kalmar kommun granskade
Ernst & Young AB (EY) kommunstyrelsen och nämnderna 2017. Syftet var att
bedöma om de hade en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll för
att säkerställa att kommunfullmäktiges beslut verkställdes och återrapporterades. Resultatet sammanställdes i en granskningsrapport.
Kommunledningskontoret tog fram ett förslag till yttrande över granskningsrapporten som kommunstyrelsen den 3 oktober 2017 beslutade att anta och
överlämna till revisorerna som svar på granskningsrapporten. I yttrandet
framgick bland annat att införa en årlig återrapportering till kommunfullmäktige under april månad respektive år utifrån de beslut som kommunfullmäktige fattade föregående år.
En genomgång av de beslut som kommunfullmäktige fattade under 2017 har
genomförts och redovisats för kommunfullmäktige i april 2018.
Granskningen av verkställigheten för 2015 och 2016 är nu klar. Bedömningen
av granskningen är att verkställigheten av fattade beslut under 2015 och 2016
överlag är god. Vid sidan om redovisningen bör nämnas att det viktigaste
dokumentet för styrning av kommunal verksamhet är verksamhetsplan med
budget. Verkställigheten av de mål och uppdrag som ges där följs upp via
delårsuppföljningar och årsredovisning.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige fattar inte något beslut med anledning av återrapporteringen av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut för åren 2015 och
2016.
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§ 107
Kalmarsundsregionens Renhållares årsredovisning
och revisionsberättelse för 2017
Dnr KS 2018/0530

Handlingar
Skrivelse från Kalmarsundsregionens Renhållares den 27 maj 2018.
Kalmarsundsregionens Renhållares protokoll den 23 mars 2018.
Årsredovisning 2017.
Revisionsberättelse den 12 mars 2018.
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 2017 och godkänner
årsredovisningen 2017.

§ 108
Yttrande över remiss om föreskriftsrätt för
Lantmäteriet enligt förordningen om lägenhetsregister
Dnr KS 2018/0496

Handlingar
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 23 maj 2018, § 121.
Samhällsbyggnadskontorets skrivelse den 14 maj 2018.
Remiss.
Bakgrund
Finansdepartementet föreslår en ändring i förordningen om lägenhetsregister.
Ändringen innebär att Lantmäteriet ska få meddela föreskrifter om
personuppgiftsbiträdens hantering av personuppgifter i lägenhetsregistret.
Kommunerna är att anse som personuppgiftsbiträden när de fullgör sina
uppgifter att ajourhålla lägenhetsregistret enligt 9§ om lägenhetsregister.
Departementet anser att det i detta fall är lämpligare att reglera kommunernas
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hantering av personuppgifter i en författning, istället för att Lantmäteriet ska
träffa personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga kommuner.
Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit att kommunstyrelsen ska anta
samhällsbyggnadskontorets yttrande som Kalmar kommuns svar på remissen.
Beslut
Kommunstyrelsen antar samhällsbyggnadsnämndens yttrande som sitt och
överlämnar det till Finansdepartementet som Kalmar kommuns svar på
remissen Föreskriftsrätt för Lantmäteriet enligt förordningen om
lägenhetsregister.

§ 109
Fastställande av förändring verksamhetsområde för
Kalmar Vatten AB:s VA-anläggning i Kalmar,
Rinkabyholm och Halltorp m.fl.
Dnr KS 2018/0583

Handlingar
Kalmar Vatten AB:s skrivelse den 31 maj 2018 inkl. kartor.
Bakgrund
Den 1 januari 2007 tillkom Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster i kraft
och ersatte den tidigare VA-lagen. I den nya Vattentjänstlagen § 6 är det inte
huvudmannen för vatten och avlopp som fastställer verksamhetsområdet för
vatten, avlopp och dagvatten. Sådana områden skall fastställas av kommunfullmäktige.
Under senare år har det tillkommit eller planerats nya bostadsområden i
kommunen. Bolaget har byggt ut eller planerar att bygga ut VA-ledningar till
dessa områden vilket medför att verksamhetsområdena ska anpassas. Enstaka
fastigheter i omedelbar närhet av verksamhetsområde har anslutits samt
verksamhetsområde för vatten och dagvatten har utökats i Kalmar,
Rinkabyholm och Halltorp i samband med VA-förnyelse.
Kalmar Vatten AB har föreslagit att kommunfullmäktige fastställer utökade
verksamhetsområden i enlighet med Kalmar Vatten AB:s förslag.
Överläggning
Under överläggningen föreslår Elisabeth Gustavsson (S) att kommunstyrelsen
ska tillstyrka Kalmar Vatten AB:s förslag.
Efter att överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen i enlighet med
Elisabeth Gustavssons förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
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Kommunfullmäktige beslutar att fastställa utökade verksamhetsområden för
vatten, spillvatten och dagvatten i enlighet med Kalmar Vatten AB:s förslag.

§ 110
Delegation till kommunstyrelsens ordförande för inköp
av mark
Dnr KS 2018/0586

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 1 juni 2018.
Bakgrund
I verksamhetsplan med budget 2018 framgår att under de kommande åren ska
ytterligare ett eller flera verksamhetsområden för etableringar tas fram. Enligt
kommunstyrelsens reglemente får styrelsen förvärva mark och byggnader upp
till ett värde av tvåhundra gånger prisbasbeloppet. Då markköp kan kräva
skyndsamma beslut och kommunstyrelsen inte är samlad på samma sätt under
sommaren föreslås att kommunstyrelsens ordförande får den rätten under
sommaren.
Innan beslut fattas ska samråd ske med kommunstyrelsens presidium och
besluten ska anmälas till kommunstyrelsen i sedvanlig ordning.
Beslut
Kommunstyrelsens ordförande medges rätt att, efter samråd med vice
ordförandena i kommunstyrelsen, förvärva mark upp till ett värde av tvåhundra
gånger prisbasbeloppet.
Besluten ska anmälas till kommunstyrelsen.
Delegationen gäller till och med den 4 september 2018.

Delegationsbeslut
-

Beslut om gästfrihetsbidrag vid hyllningskonsert för Maria Callas
KS 2018/0324

-

Fullmakt att föra Kalmar kommuns talan i ärende gällande brott mot
kulturmiljölagen på fastigheten Kvarnholmen 2:22
KS 2018/0457

-

Beslut om att avstå yttrande över remiss om finansiering av infrastruktur
med skatt eller avgift? SOU 2018:13
KS 2018/0359

-

Beslut om att avstå yttrande över remiss över Trafikverkets åtgärdsprogram
för omgivningsbuller 2019-2023
KS 2018/0403
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-

Beslut om att avstå yttrande över remiss om förslag till ändring i
industriutsläppsförordningen för att genomföra BAT-slutsatser för
uppfödning av fjäderfän eller grisar, stora förbränningsanläggningar och
produktion av organiska högvolymkemikalier
KS 2018/0407

-

Beslut om att avstå yttrande över remiss om föreskrifter om hantering av
explosiva varor
KS 2018/0467

-

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

-

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

-

Anställningar på delegation april 2018
KS 2018/0159

Anmälningsärenden
-

Arbetsutskottets protokoll den 15 maj och 22 maj 2018
KS 2018/0009

-

Planutskottets protokoll den 22 maj och 29 maj 2018
KS 2018/0007

-

Personalutskottets protokoll den 18 april 2018
KS 2018/0005

-

Kalmar läns pensionskapitalförvaltning AB:s portföljrapport för mars och
april 2018
KS 2018/0003

