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Kommunstyrelsen

Tid
Tisdagen den 1 november 2016 kl. 8:00
Plats
Sammanträdesrum Magistern
Enligt uppdrag
Jonas Sverkén

Föredragningslista
Val av protokollsjusterare
1.

Information från Kalmarhem AB
Föredragande: Bibbi Johansson, Kalmarhem AB

2.

Presentation av verksamhet IT
Föredragande: Robban Carlsson, serviceförvaltningen

3.

Genomgång av beslutsärenden
______________
Ajournering för gruppmöten (ca 09:30)
______________

4.

Kommunstyrelsens interna kontrollplan 2017
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Föredragande: Cecilia Ahlgren och Åsa Bejvall
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna den interna kontrollplanen
för 2017.
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Svar på uppföljningsfrågor från revisorerna gällande
granskningsrapport om kompetensförsörjning
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets yttrande som sitt
och överlämnar det till kommunens revisorer som svar på
uppföljningsfrågor avseende ”granskningsrapport av
kompetensförsörjning” från 2015.

6.

Förslag till organisation för IT-frågor
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige antar förslag till ”Organisation för IT-frågor”.

7.

Avgifter för privata bryggor
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att införa en avgift om 800 kronor
årligen per brygga och båt med början 2017-01-01 enligt
lägenhetsarrende.
Arrendeavgiften ska justeras enligt konsumentprisindex i enlighet med
avtalen om lägenhetsarrende för privata bryggor.

8.

Godkännande av Kalmarsundsregionens renhållares (KSRR:s)
delårsrapport efter augusti 2016
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Föredragande: Jan Fors, KSRR
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige godkänner delårsupprapport efter augusti 2016
för Kalmarsundsregionens renhållare.

9.

Renhållningstaxa för hushållsavfall 2017 samt
taxeföreskrifter 2017 för Kalmarsundsregionens
Renhållare
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Föredragande: Jan Fors, KSRR
Förslag till beslut:
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Kommunfullmäktige godkänner förslag till taxor och taxeföreskrifter
2017 för Kalmarsundsregionens renhållare.
Carl-Henrik Sölvinger (L) redovisade en protokollsanteckning i
arbetsutskottet enligt följande:
”Varje människa har ett eget ansvar för sina handlingar. När det gäller
miljön påverkar våra beslut även andra. Jag vill att individen genom sitt
beteende och sina val ska kunna bidra till en hållbar miljö, bra val ska
också vara lönsamt ekonomiskt.
Kommunen och de kommunala bolagen har i sin taxesättning idag en
stor fast del, så också KSRR. D.v.s. en del av avgiften på fakturan är
alltid densamma, oavsett hur mycket sopor kunden slänger. Det är
kanske praktiskt att ha en stabil extraintäkt likt en skatt, men det
gynnar inte vare sig miljön eller kommuninvånarna.
Är det rimligt att kostnaden per liter sopor är billigare ju större kärl
kunden använder? Eller hur uppmuntras kunder som redan har minsta
sopkärlet med månadstömning att slänga mindre? Det är lätt att
kunder känner att deras insats för att minska sin sopmängd inte spelar
någon roll.
Jag vill att den som är sparsam och slänger mindre mängd sopor också
ska märka detta i större utsträckning på sin räkning. De kunder som
slänger mycket sopor ska i motsvarande omfattning betala mer.
Jag önskar att direktionen inför 2018 års taxor kunde titta på denna
fråga och ta fram ett hållbart förslag med betoning på större
rörlig/påverkansbar del för KSRR:s kunder.
10.

Godkännande av KSRR:s investering för byggnation av kontor
och garage vid Moskogens avfallsanläggning samt
återvinningscentral vid Flygstaden
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Föredragande: Jan Fors, KSRR
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige godkänner Kommunalförbundet
Kalmarsundsregionens Renhållares (KSRR) investering för byggnation
av kontor och garage vid Moskogens avfallsanläggning samt
återvinningsstation (ÅVC) vid Flygstaden upp till 115 miljoner kronor.
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Riktlinjer för ersättning till gode män för ensamkommande barn
enligt lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige antar riktlinjer för ersättning till gode män för
ensamkommande barn enligt lag (2005:429) om god man för
ensamkommande barn att gälla från och med 1 januari 2017.

12.

Försäljning av fastigheten Hjortronet 1
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att sälja fastigheten Hjortronet 1 enligt
kommunledningskontorets förslag till LW Bostäder AB (org.nr
556656-9231) för en köpeskilling om 6 880 000 kr.

13.

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Föredragande: Anders Saur
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen antar förslag till delegationsordning för
kommunstyrelsen.

14.

Kommunledningskontorets beslutsattestanter 2016
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen fastställer förslag till beslutsattestanter för
kommunledningskontoret 2016.

15.

Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L): Förebygg fallolyckor hos
våra äldre
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige avslår motionen från Carl-Henrik Sölvinger (L)
om att förebygga fallolyckor hos våra äldre.

16.

Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) - Sportotek i Kalmar
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
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Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige bifaller motionen från Carl-Henrik Sölvinger (L)
om att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att utreda
förutsättningarna att bygga upp ett Sportotek/fritidsbank i Kalmar.
17.

Motion från Inger Hilmansson (L) - En väl förankrad
organisation
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen från Inger
Hilmansson (L) om en väl förankrad organisation.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med en
parlamentariskt tillsatt politisk styrgrupp presentera ett förslag till
politisk organisation, som kan beslutas före valet år 2018.
Kommunstyrelsen får också i uppdrag att samtidigt presentera ett
förslag till förvaltningsorganisation som stöder den nya politiska
organisationen.

18.

Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) Uppmärksamma och
hedra våra veteraner
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets yttrande
ska utgöra svar på Carl-Henrik Sölvingers (L) motion om att
uppmärksamma och hedra våra veteraner.
Kommunfullmäktige överlämnar motionen och svaret till kultur- och
fritidnämnden samt Destination Kalmar AB med uppmaning att
undersöka möjligheten att koppla förmåner till veterankortet på
exempelvis Kalmar slott.
Motionen ska härmed anses vara besvarad.

19.

Yttrande över betänkandet En trygg dricksvattenförsörjning
(SOU 2016:32)
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Betänkandet finns att läsa här
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen antar samhällsbyggnadsnämndens yttrande som sitt
och överlämnar det till Näringsdepartementet som Kalmar kommuns
yttrande över betänkandet En trygg dricksvattenförsörjning (SOU
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2016:32)
20

Sammanträdestider 2017 för kommunstyrelsen
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsens beslutar att under 2017 sammanträda vid följande
tillfällen:
- 10 januari
- 7 februari
- 7 mars
- 4 april
- 2 maj
- 7 juni (obs onsdag)
- 5 september
- 3 oktober
- 7 november
- 5 december

21

Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) om att öka samverkan
mellan kommun och landsting
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen från Carl-Henrik
Sölvinger (L) om att öka samverkan mellan kommun och landsting.

Delegationsbeslut
-

Försäljning av fastigheten Murklan 6

-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Makrillen 3

-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Fålen 5

-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Dörby 8:27

-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Dörbygården 4

-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Dokumentet 7

-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Rockneby 9:17

-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Smedby 1:22

-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Vinrankan 14

-

Undertecknat granneintyg för fastigheten Slalomåkaren 8
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-

Undertecknat granneintyg för fastigheten Åby 6:39

-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Ängö 2:3

-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Kajan 13

-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Rinkaby 16:2

-

Försäljning av fastigheten Smedby 1:27

-

Ordförandebeslut: Ansökan om statsbidrag för ökat bostadsbyggande

-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Blåbärsskogen 24

Anmälningsärenden
-

Planutskottets protokoll den 27 september och 11 oktober 2016

-

Arbetsutskottets protokoll den 11 oktober, 18 oktober och 27
september 2016

-

Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB:s portföljrapport efter
september 2016

-

Granskning av psykisk ohälsa bland barn och unga

