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Kommunstyrelsen

Tid
Tisdagen den 6 december 2016 kl. 8:00
Plats
Sammanträdesrum Magistern
Enligt uppdrag

Anette Mellström

Föredragningslista
Val av protokollsjusterare
1.

Information om integrationsrådet
Föredragande: Hashim Gashi, kommunledningskontoret

2.

Information från Kalmar Vatten AB
Föredragande: Thomas Bergfeldt, Kalmar Vatten AB

3.

Genomgång av beslutsärenden
_______________
Ajournering för gruppmöten (ca 9:30)
_______________

4.

Förslag till VA-taxa för 2017
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Föredragande: Bengt-Åke Selldahl, Kalmar Vatten AB
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige antar ny VA-taxa att gälla från den 1:e januari
2017.
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Kalmar Citys ansökan om utmärkelsen Årets stadskärna
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Föredragande: Björn Mortensen, Kalmar City
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen ställer sig bakom att Kalmar City ansöker om att
bli Årets Stadskärna år 2017.

6.

Kalmar kommuns destinationsutveckling
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ”Utvecklingsplan för
Kalmars destinationsarbete fram till 2025” samt ”Avtal om tjänster
mellan Kalmar kommun och Destination Kalmar AB”.
Kommunens del, 1 500 000 kronor för tillkommande kostnader i
nytt avtal mellan Kalmar kommun och Destination Kalmar AB ska
täckas i ändringsbudget 2017.

7.

Taxa för parkering
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Föredragande: Stefan Larsson, serviceförvaltningen
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige antar taxa för parkering att gälla från och med
1 januari 2017.
Kvarnholmen:
Oförändrad avgift för pendlarparkering: 300 kr för 30 dygn
Boendeparkering ändras från 100 kr för 30 dygn till 300 kr för
30 dygn
Oförändrad avgift per timma mellan 9-15, (9-15): 10 kr eller
5 kr/timme beroende på zon
Varvsholmen:
Oförändrad avgift per timma: 5 kr/timme 9-15, (9-15)
Ny avgift för pendlarparkering: 200 kr för 30 dygn
Nya områden är Malmen, Ängö, Norrgård och
Bremerlyckan/Gamla stan:
Ny avgift för pendlarparkering: 200 kr för 30 dygn
Ny avgift för boendeparkering: 200 kr för 30 dygn
Ny avgift per timma: 5 kr/timme mellan kl 9-18, (9-18)
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Christina Fosnes (M) och Carl-Henrik Sölvinger (L) reserverade sig
mot beslutet i arbetsutskottet till förmån för Christina Fosnes
ändringsförslag att de nya områdena i förslaget (Malmen, Ängö,
Norrgård och Bremerlyckan/ Gamla Stan) ska ha samma
avgiftsbelagda tider som Kvarnholmen och Varvsholmen 9-15,
(9-15).
8.

Kalmar kommuns ekonomirapport 2016 - efter oktober
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Föredragande: Urban Sparre, kommunledningskontoret
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av
ekonomirapport 2016 – efter oktober månad.

9.

Kommunstyrelsens ekonomirapport 2016 – efter oktober
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Föredragande: Åsa Bejvall, kommunledningskontoret
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av
uppföljningen efter oktober.

10.

Ändringar i verksamhetsplan med budget 2017 och
ekonomisk planering 2018-2019
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Föredragande: Jonas Agerhed, kommunledningskontoret
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige gör följande ändringar och tillägg till sitt
tidigare beslut den 20 juni 2016 § 146 om Verksamhetsplan med
budget för 2017 och ekonomisk planering 2018-2019:
1.

Kommunfullmäktige beslutar att justera nämndernas
driftbudgetramar med de rampåverkande poster som redovisas
under avsnittet ”Nämndernas driftbudgetramar”.
Den samlade förändringen för respektive nämnd specificeras i
belopp under avsnittet ”Förändringar per nämnd”.

2.

Kommunfullmäktige beslutar att justera de samlade
budgeterade intäkterna från kommunalskatt, kommunal
utjämning och generella statsbidrag, baserat på ny
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skatteunderlagsprognos samt nya demografiska förutsättningar.
De ändringar som påverkar resultatet jämfört med tidigare
beslutad budget redovisas i tabell under avsnittet
”Resultaträkning”.
Dessa justeringar, tillsammans med ändringar i nämndernas
driftbudgetramar enligt punkt 1 ovan, ger följande budgeterade
årets resultat (årets resultat enligt tidigare beslut inom
parentes); 2017 55,0 (101,4) mnkr, 2018 7,3 (55,1) mnkr, 2019 33,4 (24,0) mnkr. Den samlade effekten av det justerade
resultatet redovisas i avsnittet ”Resultaträkning.”

11.

3.

Kommunfullmäktige beslutar att göra de ändringar och tillägg
till respektive fokusområden och mål som redovisas under
avsnittet ”Ändringar och tillägg till fokusområden, mål och
uppdrag i verksamhetsplan 2017”.

4.

Kommunfullmäktige beslutar att göra de tillägg till
ekonomistyrningsprinciperna som redovisas under avsnittet
”Tillägg till Kalmar kommuns principer för ekonomistyrning”.

Kommunstyrelsens verksamhetsplan med internbudget 2017
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Föredragande: Åsa Bejvall, kommunledningskontoret
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets förslag till
verksamhetsplan med internbudget 2017.

12.

Beslutsattestanter och firmatecknare 2017
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen fastställer kommunledningskontorets förslag till
beslutsattestanter och firmatecknare för 2017.

13.

Beslutsattestanter och firmatecknare för förvaltade stiftelser
2017
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen fastställer kommunledningskontorets förslag till
beslutsattestanter och firmatecknare för förvaltade stiftelser 2017.

14.

Utdelning ur förvaltade donationsstiftelser 2016
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
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Förslag till beslut i kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar om utdelning ur förvaltade stiftelser
enligt donationskommitténs förslag.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige bifaller förslag till utdelning ur August
Peterssons donationsfond, Dahmska stiftelsen å Stensberg och
Appeltoffts donationsfond.
15.

Gallring av diarieförda papperhandlingar efter skanning till
dokument- och ärendehanteringssystemet Public 360
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
1. Allmänna handlingar i pappersform som diarieförts samt
skannats och där bilden tillförts elektronisk akt i diariet gallras
”vid inaktualitet” dvs. efter kontroll av att den skannade
versionen är likalydande med ursprungshandlingen.
2. Varje myndighet har själv att utreda vilka handlingar som kan
behöva sparas på papper för alltid eller kan gallras efter en viss
tid efter skanning om det behövs för bevisvärde eller av andra
skäl. Myndigheterna ska uppdatera sina
dokumenthanteringsplaner med gallringsfrister för allmänna
handlingar som skannats samt ta beslut om dessa.
3. Maskinvaran som används vid ska skanning ska uppfylla
arkivlag-stiftningens krav på hållbarhet och läsbarhet.
Informationsförlust får inte uppstå vid skanningsmomentet.
4. Utskrifter av elektroniska diarieförda handlingar i ärenden bör
endast göras i undantagsfall.
5. Utskrifter av diariets arkivlistor i diarienummer- och
diarieplansnummer-ordning/år bör upphöra.
Undantag:
Från gallring efter skanning undantas pappershandlingar där
underskrift krävs p.g.a. krav i lagstiftning.
Myndighet får frångå skanning i de fall en handling som ska
diarieföras är mycket omfattande, inbunden eller där formatet
inte lämpar sig för skanning. För att få den digitala akten så
komplett som möjligt bör man skanna den inkommande
skrivelsen och de första sidorna av materialet. Originalet
bevaras i den fysiska akten.
Detta beslut gäller retroaktivt för allmänna handlingar
tillhörande ärenden som öppnats i Public 360 efter den
31 december 2011.
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Motion från Inger Hilmansson (L): EU på hemmaplan
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets
yttrande ska utgöra svar på Inger Hilmanssons (L) motion om EU
på hemmaplan.
Motionen ska härmed anses vara besvarad.

17.

Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L): Uteservering året runt
– en säsong
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att samhällsbyggnadsnämndens
yttrande ska utgöra svar på Carl-Henrik Sölvingers (L) motion om
uteservering året runt – en säsong.
Motionen ska härmed anses vara besvarad.
Carl-Henrik Sölvinger (L) redovisade en protokollsanteckning i
arbetsutskottet enligt följande:
”Jag välkomnar att mitt förslag om att säsongerna slopas tas med i
arbetet med att revidera uteserveringsprogrammet. Att slopa
säsongerna och istället tydliggöra kraven på uteserveringar vid olika
väderlek tror jag skulle bidra till att underlätta för näringsidkare och
göra det möjligt att ha uteserveringar igång under större delen av
året. En förlängd säsong skulle kunna bidra till en attraktivare
stadskärna för invånare och besökare samt ge resturanger och
caféer möjligheter att fortsätta utveckla den publika miljön i vår
stad.
Jag kommer bevaka att det reviderade uteserveringsprogram som
presenteras våren 2017 innehåller denna ändring.”

18.

Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L): Starta "Sund, Smart,
Stark senior" även i Kalmar
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att kultur- och fritidsnämndens
yttrande ska utgöra svar på Carl-Henrik Sölvingers (L) motion om
”Sund Smart Stark Senior” även i Kalmar.
Motionen ska härmed anses besvarad.
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Motion från Björn Brändewall (L) m.fl.: Upptäck skolbarnen
tidigt på asylboendena
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige antar barn- och ungdomsnämndens yttrande
som svar på motion från Björn Brändewall (L), Måns Linge (M),
Pelle Sederkvist (M) och Christopher Dywik (KD); ”Upptäck
skolbarnen tidigt på asylboendena”.
Motionen ska härmed anses vara besvarad.

20.

Motion från Inger Hilmansson (L): Nolltolerans mot våld i
nära relationer
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets
yttrande ska utgöra svar på Inger Hilmanssons (L) motion
Nolltolerans mot våld i nära relationer.
Motionen ska härmed anses vara bevarad.

21.

Medborgarförslag om att snarast avveckla Salve som boplats
för EU-medborgare
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att som svar på medborgarförslaget
meddela att bosättningen på Salve stängdes den 16 november 2016.
Carl-Henrik Sölvinger (L) redovisade en protokollsanteckning i
arbetsutskottet enligt följande:
”I ett helt år har vi fått höra att beslut att anvisa Salve till fattiga
EU-medborgare har fattats av tjänstemän. Vi politiker har haft att
lyssna på information och ställa frågor, men utan att få ta några
beslut. Frågor och ansvar som borde ha behandlats politiskt har
majoriteten (S, V, C) skjutit över på tjänstemän med förevändningen att det har varit en tillfällig lösning. Beslutet om att
slutligt stänga Salve fattades på ett internt möte för majoriteten och
har alltså inte förankrats demokratiskt på något politiskt
sammanträde.
Vi välkomnar därför behandlingen av detta medborgarförslag.
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Att anvisa en plats är inte en långsiktigt hållbar lösning. Vi stödjer
en stängning av Salve-lägret, men stängningen kunde ha skötts
mycket bättre. Man skulle ha haft en tydlig tidsplan och också en
tydlig beredskap för vad som kan hända efter en stängning.
Viktigast av allt är att man också skulle ha tagit ansvar för det
politiskt under hela processen.
Liberalerna har varit aktiva i frågan om fattiga EU-medborgare som
uppehåller sig i vår kommun. Bland annat antog kommunfullmäktige vårt förslag om översatta informationskort med rättigheter
och skyldigheter som nu finns att dela ut.
Frågan är mycket svår då beslutet rör individer av kött och blod,
som visat handlingskraft i sina försök att förbättra sin livssituation
och som ofta kommer från mycket fattiga förhållanden. Särskilt
svårt blir det då deras hemländer inte tar ansvar för sina egna
medborgare såsom de förbundit sig när de gick med i EU.
Vi vet att en långsiktigt förbättrad situation för gruppen fattiga EUmedborgare bara kan uppnås genom insatser i hemländerna. Ett
eventuellt tiggeriförbud löser inte detta. Här i Kalmar har vi
föreslagit ett formaliserat samarbete mellan Kalmar kommun och
en rumänsk kommun. Tanken är att Kalmar skulle kunna hjälpa till
med att t.ex. utveckla skola och socialtjänst på plats i Rumänien.
Förslaget behandlas nu och vi väntar på besked från SKL
International om hur kommunerna kan arbeta med frågan och hur
ett sådant projekt kan finansieras med t.ex. EU-medel.
Vi har ett ansvar att bistå med akut nödbistånd för alla som
uppehåller sig i vår kommun, ansvaret är större för barn. Akut
nödbistånd innefattar möjlighet till hemresa, mat och boende för
dagen och akut sjukvård. Varken mer eller mindre.
Det ansvaret ska vi ta. Det handlar om värdighet och medmänsklighet.”
22.

Medborgarförslag om att alla förskolor och skolor i Kalmar
kommun ska byta till Bregott, svenskt smör och svensk
rapsolja
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att servicenämndens yttrande ska
utgöra svar på medborgarförslaget om att alla förskolor och skolor i
Kalmar kommun ska byta till Bregott, svenskt smör och rapsolja.
Medborgarförslaget ska härmed anses vara besvarat.

23.

Yttrande över Förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och
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allmänna råd om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen godkänner socialstyrelsens förslag till
ny föreskrift och allmänna råd om vårdgivares systematiska
patientsäkerhetsarbete.
24.

Yttrande över förslag till Strategi för ökad användning av solel
(ER 2016:16) samt Förslag till heltäckande solelstatistik (ER
2016:20)
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslaget finns att läsa här
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets yttrande som
sitt och överlämnar det till Miljö- och energidepartementet som
Kalmar kommuns yttrande över förslag till strategi för ökad
användning av solel samt förslag till heltäckande solelstatistik.

25.

Yttrande över betänkandet På goda grunder – en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik (SOU 2016:59)
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Hela betänkandet finns att läsa här
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen antar barn- och ungdomsnämndens
yttrande som sitt och överlämna det till Utbildningsdepartementet
som Kalmar kommuns yttrande på remiss av betänkandet På goda
grunder – en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik
(SOU 2016:59).

26.

Yttrande över Fortsatt tillstånd för luftledning StävlöRevsudden, Kalmar kommun
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen antar samhällsbyggnadsnämnden yttrande som
sitt och överlämnar det till E.ON inför ansökan för nätkoncession
Fortsatt tillstånd för 2x130 kV luftledning Stävlö-Revsudden.

27.

Yttrande över funktionshinderspolitik för ett jämlikt och
hållbart samhälle – Myndigheten för delaktighets förslag på
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struktur för genomförande, uppföljning och inriktning inom
funktionshindersområdet
Förslaget finns att läsa här
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kalmar kommun tillstyrker Myndigheten för delaktighets förslag på
hur framtidens funktionshinderpolitik ska kunna bli mer effektiv
och systematisk.
28.

Beslut om delegation till kommunstyrelsens ordförande att
utse Kalmar kommuns jämställdhetspris 2016
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens ordförande, i
samråd med kommunstyrelsens presidium, utser 2016 års pristagare
för jämställdhetspriset.

29.

Beslut om delegation till kommunstyrelsens ordförande att
utse Kalmar kommuns tillgänglighetspris 2016
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens ordförande, i
samråd med kommunstyrelsens presidium, utser 2016 års pristagare
för tillgänglighetspriset.

30.

Beslut om delegation till kommunstyrelsens ordförande att
utse Kalmar kommuns integrationspris 2016
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens ordförande, i
samråd med kommunstyrelsens presidium, utser 2016 års pristagare
för integrationspriset.

Delegationsbeslut
-

Beslut om att avstå att lämna yttrande över remiss om
begränsningar i föräldrapenning för föräldrar som kommer till
Sverige med barn (SOU 2016:73).
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-

Beslut om att avstå att lämna synpunkter på alternativa sträckningar
för planerad luftledning mellan Ekhyddan och Nybro

-

Beslut om att avstå att lämna synpunkter på beredskapsplan för
kärnteknisk olycka

-

Ordförandebeslut: Yttrande till mark- och miljödomstolen över
ansökan om tillstånd till täktverksamhet Österhultsmåla 2:5

-

Beslut om försäljning av fastigheten Åby 6:36 Läckeby

-

Beslut om försäljning av fastigheten Åby 6:24

-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Jupiter 8

-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Hunden 19

-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Billsäng 1:52

-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Elverslösa 7:1

-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Rinkaby 3:47

-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Harby 1:78

-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Lärkträdet 22

-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Kylinge 1:3

-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten ansökan Linet 2

-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Söregärde 3:118

-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Dörby 5:126

-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Rinkaby 3:62

-

Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Ollonborren 2

-

Yttrande över ansökan om grävtillstånd för spillvattenledning längs
Kungsgatan

-

Grannmedgivande för fastigheten Smedby 1:25

-

Beslut om anställningar på kommunledningskontoret juli 2016 till
och med oktober 2016

Anmälningsärenden
-

Personalutskottets protokoll den 9 november 2016
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-

Planutskottets protokoll den 25 oktober 2016

-

Arbetsutskottets protokoll den 25 oktober och den 8 november
2016

-

Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB:s portföljrapport efter
oktober

-

Uppföljande granskning kring lönehantering

-

Uppföljande granskning av förekomsten av ändrings- och
tilläggsarbeten (ÄTA)

-

Granskningsrapport: Äldreomsorgen - meningsfull vardag,
aktiviteter och socialt innehåll

-

Uppföljande granskning av den kommunala missbrukarvården

-

Uppföljande granskning av planering och genomförande av
fastighetsunderhåll

