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Fastställande av föredragningslista 
Överläggning 
Ordföranden föreslår följande tillägg till föredragningslistan: 

- Skattesats 2018 
 
Sedan överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen att fastställa 
föredragningslistan i enlighet med ordförandens förslag.  

Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer föredragningslistan med följande tillägg: 

- Skattesats 2018 
 

§ 165 

Kommunstyrelsens företagsbesök 
Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare delas in i grupper och besöker 
olika företag mellan kl. 08:00-09:30. Efter återsamling görs en kort resumé av 
näringslivschefen Thomas Davidsson. 

Beslut 
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut i ärendet. 
 

§ 166 

Genomgång av beslutsärenden 
Överläggning  
Samtliga beslutsärenden gås igenom och kommunstyrelsens ledamöter har 
möjlighet att ställa frågor till ansvariga tjänstemän.  

Beslut  
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av informationerna. 
 

§ 167 

Svar på revisorernas granskningsrapport om 
verkställande av kommunfullmäktiges beslut 
Dnr KS 2017/0919 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 20 september 2017. 

Bakgrund 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kalmar kommun har Ernst & 
Young AB (EY) granskat kommunstyrelsen och nämnderna i syfte att bedöma 
om de har en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll för att 
säkerställa att kommunfullmäktiges beslut verkställs och återrapporteras.  
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Revisorernas sammanfattande bedömning är ”att ärendeberedningsprocessen 
till stor del är fungerande när det kommer till verkställigheten men att det finns 
brister när det kommer till återrapporteringen av verkställigheten.” 
 
Revisorerna har följande rekommendationer till kommunstyrelsen: ”att 

- tillsammans med nämnderna gemensamt se över rutinerna för 
verkställande och återrapportering av kommunfullmäktiges beslut, 

- stärka sin bevakning av de uppdrag som ges från kommunfullmäktige 
utöver mål, inriktning och direktiv till nämnderna, 

- tillsammans med nämnderna processkartlägga hela ärendeprocessen”. 
 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande: 
De förbättringsförslag/rekommendationer som revisorerna lämnat ställer 
kommunstyrelsen sig helt bakom.  
 
Kalmar kommun har ett nätverk bestående av nämndernas sekreterare och 
registratorer. Samordningsansvaret för nätverket ligger på kommunlednings-
kontorets kanslichef. Vid nätverkets kommande möten ska rutinerna för 
verkställande och återrapportering av kommunfullmäktiges beslut arbetas 
igenom. Syftet är att gemensamt hitta förbättrade och säkrare rutiner så att 
både verkställigheten och återrapporteringen kommer att fungera mer 
tillfredsställande än idag.  
 
I Kalmar kommuns gemensamma verksamhetshandbok finns sedan tidigare 
dokumentet ”Ärendehantering – process”. I processen ingår bland annat 
momenten ”Bevaka ärenden” och ”Hantera ärenden i kf”. Hur momenten går 
till har dock inte beskrivits i detalj i nuvarande process. Ett arbete kommer 
därför inom kort att påbörjas för att komplettera processen med hur ärenden 
ska bevakas och hanteras för att förhindra att olika beslut och uppdrag inte 
genomförs. Detta arbete kommer att ske i nära samverkan med nämndernas 
sekreterare/registratorer. När processen är genomarbetad och kompletterad 
ska en genomgång ske med varje nämnd.  
 
Utöver ovanstående åtgärder kommer även en årlig återrapportering att införas 
till kommunfullmäktige. Denna ska lämnas under april månad respektive år 
utifrån de beslut som kommunfullmäktige fattade föregående år. Härigenom 
säkerställs bristerna gällande återrapporteringen av verkställighet som EY pekar 
på i sin rapport. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunledningskontorets yttrande som 
sitt och överlämna det till kommunens revisorer som svar på gransknings-
rapporten om verkställande av kommunfullmäktiges beslut.  
 

§ 168 

Förvärv av Guldfågeln Arena 
Dnr KS 2017/0748 
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Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 22 september 2017. 
 
Köpekontrakt. 
 
Hyreskontrakt. 
 
Villkor för avrop av tjänster från Kalmar FF. 
 
Egendom som inte omfattas av överlåtelsen. 
 
Fastighetsinformation – utökad taxeringsinformation. 
 
Gränsdragningslista. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade den 25 augusti 2008 om föreningsbidrag samt 
borgen till Kalmar FF för uppförandet av Arenan i kvarteret Bilen. Borgens-
beloppen fastställdes till högst 100 miljoner av det totala lånebeloppet på 220 
miljoner kronor. Kreditgivaren för projektet är Swedbank. Därefter har 
kommunfullmäktige den 28 september 2015 beslutat om ytterligare borgen för 
lån på 26 miljoner kronor till Kalmar FF Fastigheter AB. 
 
Föreningen arbetar kontinuerligt med att anpassa verksamheten för att den ska 
vara så kostnadseffektiv och ändamålsenlig som det är möjligt. Kostnaderna 
har minskat, samtidigt har intäkterna, exklusive spelarförsäljningar, också 
minskat. Största intäktstappet är hänförligt till publikintäkter. Vid löpande 
ekonomiska redovisningar till kommunstyrelsen har föreningen aviserat 
behovet av ett utökat föreningsstöd eller annan lösning som underlättar 
föreningens kostnader för arenan. 
 
Nya förutsättningar har också tillkommit gällande kreditgivaren Swedbank som 
anser att hantering av arenor (drift och finansiering) är generellt en kommunal 
angelägenhet. I Kalmar FF:s fall ser banken en förhöjd risk. Trots spelar-
försäljning om 6-8 miljoner kronor minskar det egna kapitalet årligen med  
5-6 miljoner kronor. Detta är hänförligt till att man inte når de prognostiserade 
intäkterna som presenterades vid finansieringstillfället. 
 
Med detta som grund har banken skäl att anta att Kalmar FF kommer att få 
svårigheter att fullfölja sina betalningsförpliktelser. Därför har banken sett över 
kreditstrukturen tillsammans med samtliga parter i ett tidigt skede och aviserat 
Kalmar FF en uppsägning av krediten. En uppsägning innebär ett omedelbart 
konkurshot för Kalmar FF och en degradering från allsvenskan. Krediten har i 
avvaktan på förhandlingar och beslut mellan Kalmar kommun och Kalmar FF 
förlängts t.o.m. december 2017. 
 
För kommunens del med stora intressen i arenan och dess fortsatta utveckling 
finns två huvudsakliga alternativ till lösningar för att säkra kreditrisker och ett 
långsiktigt åtagande för fortsatt drift och elitfotboll samt andra aktiviteter på 
arenan. Antingen ökat föreningsbidrag eller att kommunen övertar Arenan för 
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244,5 miljoner kronor och ansvarar för yttre underhåll och försäkring. Kalmar 
FF ansvarar fortsättningsvis för drift och inre underhåll. 
 
Vid ett övertagande upphör nuvarande föreningsbidrag inkl. grönyteskötsel-
bidrag om 6,75 miljoner kronor och borgensåtagandet upphör. Service-
förvaltningens budget utökas med 6,75 miljoner kronor/år för ökade 
kapitalkostnader, yttre underhåll och egendomsförsäkring. Förvärvet av 
Arenan är kostnadsneutralt fr.o.m. 2018 jämfört med nuvarande bidrag till 
Arenan. 
 
Kalmar FF får i samband med försäljningen en större ekonomisk förlust och 
har fortsatt behov av ett föreningsbidrag under några år. Efter förhandlingar 
regleras detta med 2 års föreningsbidrag/grönytebidrag som en engångssumma 
på 13,5 miljoner kronor under 2017. 
 
Kalmar FF får med försäljningen av Arenan en långsiktigt bättre ekonomi, 
Kalmar kommun får på sikt i samband med förvärvet av Arenan en långsiktig 
rådighet över fastigheten med målsättningen att öka nyttjandegraden för idrott 
och annan verksamhet. Under den första hyresperioden behöver kommunen 
utreda alla möjligheter till ett ökat nyttjande av arenan. 
 
Kalmar FF behåller fortsatt rätten till arenanamnet samt intäkter från lounge 
och loger i sin verksamhet under hyresperioden. 
 
Under hyresperioden behöver Kalmar kommun utreda och kostnadsberäkna 
möjligheten för ett nytt planunderlag, kompletterande omklädningsrum samt 
möjliga nya evenemang. I det fall detta kan genomföras efter den första 
hyresperioden (2 år) bör kommunen överta det totala driftansvaret för arenan 
och omförhandla hyresavtalet med Kalmar FF. 
 
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att förvärva 
Guldfågeln Arena. 

Överläggning 
Ola Johansson, koncernledningen, redovisar ärendet.  
 
I samband med överläggningen informerar även Kalmar FF:s ordförande 
Mattias Rosenlund om föreningens verksamhet och ekonomi.    
 
Under överläggningen redovisas följande förslag: 
 

1. Dzenita Abaza (S) föreslår, med instämmande av Bertil Dahl (V), 
Christopher Dywik (KD), Ingemar Einarsson (C) och Marianne 
Dahlberg (S), att kommunstyrelsen ska tillstyrka arbetsutskottets 
förslag.  
 

2. Carl-Henrik Sölvinger (L) föreslår, med instämmande av Max Troendlé 
(MP), att kommunstyrelsen ska avstyrka arbetsutskottets förslag. 
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3. Christina Fosnes (M) föreslår att kommunstyrelsen ska tillstyrka 

punkterna 1, 2, 5 och 6 med följande tillägg: 
- Kalmar kommun upprättar ett hyrköpsavtal mellan Kalmar kommun 
och Kalmar FF Fastigheter AB (org.nr. 556718-2794). 
- Efter avskrivningstid och/eller fullföljd avbetalning av lån övergår 
äganderätten för Guldfågeln Arena åter till Kalmar FF Fastigheter AB. 
 

4. Bertil Dahl (V) föreslår att kommunstyrelsen ska avslå Christina Fosnes 
tilläggsförslag. 

 
Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden först om kommun-
styrelsen vill tillstyrka eller avstyrka punkt 1 i arbetsutskottets förslag. Hon 
finner att kommunstyrelsen tillstyrker punkt 1. 
 
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande omröstnings-
proposition: ”Den som vill tillstyrka punkt 1 i arbetsutskottets förslag röstar ja, 
den som vill avstyrka det röstar nej”. Vid omröstningen avges 12 ja-röster och 
2 nej-röster och 1 avstår enligt följande: 
 
Ja-röst: Michael Ländin (S), Bertil Dahl (V), Dzenita Abaza (S), Marie 
Simonsson (S), Marianne Dahlberg (S), Roger Holmberg (S), Liselott Ross (V), 
Lasse Johansson (S), Ingemar Einarsson (C), Per Dahl (M), Christopher Dywik 
(KD) och Christina Fosnes (M).  
 
Nej-röst: Carl-Henrik Sölvinger (L) och Max Troendlé (MP). 
 
Avstår: Thoralf Alfsson (SD). 
 
Det innebär att kommunstyrelsen tillstyrker punkt 1 i arbetsutskottets förslag.  
 
Härefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill tillstyrka eller avstyrka 
punkt 2 i arbetsutskottets förslag. Hon finner att kommunstyrelsen tillstyrker 
punkt 2. 
 
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande omröstnings-
proposition: ”Den som vill tillstyrka punkt 2 i arbetsutskottets förslag röstar ja, 
den som vill avstyrka det röstar nej”. Vid omröstningen avges 12 ja-röster och 
2 nej-röster och 1 avstår enligt följande: 
 
Ja-röst: Michael Ländin (S), Bertil Dahl (V), Dzenita Abaza (S), Marie 
Simonsson (S), Marianne Dahlberg (S), Roger Holmberg (S), Liselott Ross (V), 
Lasse Johansson (S), Ingemar Einarsson (C), Per Dahl (M), Christopher Dywik 
(KD) och Christina Fosnes (M).  
 
Nej-röst: Carl-Henrik Sölvinger (L) och Max Troendlé (MP). 
 
Avstår: Thoralf Alfsson (SD). 
 
Det innebär att kommunstyrelsen tillstyrker punkt 2 i arbetsutskottets förslag.  
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Härefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill tillstyrka eller avstyrka 
punkt 3 i arbetsutskottets förslag. Hon finner att kommunstyrelsen tillstyrker 
punkt 3. 
 
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande omröstnings-
proposition: ”Den som vill tillstyrka punkt 3 i arbetsutskottets förslag röstar ja, 
den som vill avstyrka det röstar nej”. Vid omröstningen avges 10 ja-röster och 
4 nej-röster och 1 avstår enligt följande: 
 
Ja-röst: Michael Ländin (S), Bertil Dahl (V), Dzenita Abaza (S), Marie 
Simonsson (S), Marianne Dahlberg (S), Roger Holmberg (S), Liselott Ross (V), 
Lasse Johansson (S), Ingemar Einarsson (C) och Christopher Dywik (KD). 
 
Nej-röst: Per Dahl (M), Carl-Henrik Sölvinger (L), Max Troendlé (MP) och 
Christina Fosnes (M). 
 
Avstår: Thoralf Alfsson (SD). 
 
Det innebär att kommunstyrelsen tillstyrker punkt 3 i arbetsutskottets förslag.  
 
Härefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill tillstyrka eller avstyrka 
punkt 4 i arbetsutskottets förslag. Hon finner att kommunstyrelsen tillstyrker 
punkt 4. 
 
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande omröstnings-
proposition: ”Den som vill tillstyrka punkt 4 i arbetsutskottets förslag röstar ja, 
den som vill avstyrka det röstar nej”. Vid omröstningen avges 10 ja-röster och 
4 nej-röster och 1 avstår enligt följande: 
 
Ja-röst: Michael Ländin (S), Bertil Dahl (V), Dzenita Abaza (S), Marie 
Simonsson (S), Marianne Dahlberg (S), Roger Holmberg (S), Liselott Ross (V), 
Lasse Johansson (S), Ingemar Einarsson (C) och Christopher Dywik (KD).  
 
Nej-röst: Per Dahl (M), Carl-Henrik Sölvinger (L), Max Troendlé (MP) och 
Christina Fosnes (M). 
 
Avstår: Thoralf Alfsson (SD). 
 
Det innebär att kommunstyrelsen tillstyrker punkt 4 i arbetsutskottets förslag.  
 
Härefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill tillstyrka eller avstyrka 
punkt 5 i arbetsutskottets förslag. Hon finner att kommunstyrelsen tillstyrker 
punkt 5. 
 
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande omröstnings-
proposition: ”Den som vill tillstyrka punkt 5 i arbetsutskottets förslag röstar ja, 
den som vill avstyrka det röstar nej”. Vid omröstningen avges 12 ja-röster och 
2 nej-röster och 1 avstår enligt följande: 
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Ja-röst: Michael Ländin (S), Bertil Dahl (V), Dzenita Abaza (S), Marie 
Simonsson (S), Marianne Dahlberg (S), Roger Holmberg (S), Liselott Ross (V), 
Lasse Johansson (S), Ingemar Einarsson (C), Per Dahl (M), Christopher Dywik 
(KD) och Christina Fosnes (M). 
 
Nej-röst: Carl-Henrik Sölvinger (L) och Max Troendlé (MP). 
 
Avstår: Thoralf Alfsson (SD). 
 
Det innebär att kommunstyrelsen tillstyrker punkt 5 i arbetsutskottets förslag.  
 
Vidare frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill tillstyrka eller avstyrka 
punkt 6 i arbetsutskottets förslag. Hon finner att kommunstyrelsen tillstyrker 
punkt 6. 
 
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande omröstnings-
proposition: ”Den som vill tillstyrka punkt 6 i arbetsutskottets förslag röstar ja, 
den som vill avstyrka det röstar nej”. Vid omröstningen avges 12 ja-röster och 
2 nej-röster och 1 avstår enligt följande: 
 
Ja-röst: Michael Ländin (S), Bertil Dahl (V), Dzenita Abaza (S), Marie 
Simonsson (S), Marianne Dahlberg (S), Roger Holmberg (S), Liselott Ross (V), 
Lasse Johansson (S), Ingemar Einarsson (C), Per Dahl (M), Christopher Dywik 
(KD) och Christina Fosnes (M). 
 
Nej-röst: Carl-Henrik Sölvinger (L) och Max Troendlé (MP). 
 
Avstår: Thoralf Alfsson (SD). 
 
Det innebär att kommunstyrelsen tillstyrker punkt 6 i arbetsutskottets förslag.  
 
Avslutningsvis frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill tillstyrka eller 
avstyrka Christina Fosnes (M) tilläggsförslag. Hon finner att de avstyrks. 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
1. Kommunfullmäktige beslutar att förvärva Guldfågeln Arena av Kalmar FF 

Fastigheter AB (org.nr 556718-2794) för en köpeskilling om 244,5 
miljoner kronor. Kommunfullmäktige godkänner förslag till köpekontrakt 
mellan Kalmar FF Fastigheter AB och Kalmar kommun. Köpet 
lånefinansieras. 
 

2. Kommunfullmäktige beslutar att till Kalmar FF utbetala motsvarande 2 
års förenings- och grönytebidrag som ett engångsbidrag om 13,5 miljoner 
kronor under 2017 för de kostnader/förluster föreningen får med 
anledning av försäljningen. Bidraget finansieras genom minskning av årets 
resultat. 
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3. Kultur- och fritidsnämndens budgetram minskas med 6 750 000 kronor då 

förenings- och grönytebidrag upphör. 
 

4. Servicenämndens budgetram utökas med 6 750 000 kr/år för kapital-
kostnader (hyresintäkt avdragen), tillsyn och yttre underhåll samt 
tillkommande egendomsförsäkring. 
 

5. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utreda framtida planunderlag 
och alternativ plantäckning. Uppdraget ska redovisas till kommun-
fullmäktige våren 2018. 
 

6. Destination Kalmar AB får i uppdrag att utreda möjligheter till fler 
evenemang på arenan. Uppdraget ska redovisas till kommunfullmäktige 
våren 2018. 

Reservationer 
Carl-Henrik Sölvinger (L) och Max Troendlé (MP) reserverar sig skriftligen 
mot beslutet och anför: 
”Vi har idag yrkat avslag på ärendet i sin helhet.  
 
Flera internationella och nationella studier visar att arenainvesteringar är 
ekonomiskt och samhällsekonomiskt olönsamma.  
 
I en magisteruppsats vid Linnéuniversitet ’Den svenska arenaboomen’ 
konstateras i en jämförelse av planerat och verkligt utfall för intäkter/kostnader 
att i en tredjedel (32,6 %) av fallen att man överskattat sina intäkter. I samma 
jämförelse är avvikelsen på kostnadssidan 36%. I studien konstaterar de att när 
man också inkluderar grundinvesteringsbeloppet så är 76 % av alla kalkyler 
överoptimistiska och missberäknade. 
 
Tyvärr tillhör Guldfågeln arena denna grupp. Kostnaderna att driva arenan har 
varit högre och intäkterna lägre för KFF än vad man initialt beräknade och 
anledningen till att KFF är ett ärende för kommunen ännu en gång. 
 
Vår uppfattning är att huvuduppdraget för politiker ska vara kommunens 
kärnuppdrag. Alltså att leverera skola och äldreomsorg av bästa möjliga kvalité 
per skattekrona.  
 
I en rapport från Timbro ’Arenafeber - Glädjekalkyler när svenska kommuner 
bygger arenor’ görs en genomgång av 7 arenaprojekt runt om i Sverige. 
Rapporten konstaterar i sin genomgång att ’politiker och tjänstemän har en 
tendens att övervärdera arenornas möjligheter att möta allehanda kommunala 
utmaningar’. Slutsaten av rapporten är att i fyra fall av sju när kommunen tagit 
ett ökat ekonomiskt ansvar för investering/drift av arenor också tvingats 
besluta om neddragningar i andra kommunala verksamheter.  
 
Genom en utblick i vår omvärld kan konstateras att kommuner bör avhålla sig 
från arenor för att inte riskera neddragningar i kommunens kärnverksamhet. 
Förslaget till beslut må framställas som kostnadsneutral men innehåller en hel 
del uteblivna intäkter för kommunen som fastighetsägare, och pengar som blir 
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kvar i KFF som ett indirekt stöd. Den låga hyresnivån kan också ifrågasättas. 
Vi som kommun kommer sannolikt med de utredningsuppdrag som ges inom 
2 år återigen få fatta beslut om ytterligare investeringar i Guldfågeln arena.  
 
Den investeringskraft som nu läggs på arenan skulle istället behövas i våra 
kärnverksamheter. Antalet elever i våra grundskolor ökar med 1600 barn de 
närmsta åren. Prognoser visar också att Kalmar kommer att ha 2000 fler 
personer över 65 år till år 2025 av dessa beräknas hälften vara över 80 år. 
Behoven i både investeringar och rena kostnadsökningar inom kärnuppdraget 
är mycket stora de närmsta åren och det är där kommunen ska lägga kraft - inte 
i en arena. Dessutom finns stora och nödvändiga investeringsbehov i 
allmännyttiga anläggningar såsom simhall, ishall och kulturkvarter. Dessa ska 
prioriteras framför elitidrottens behov.” 
 
Ledamöterna från M reserverar sig skriftligen mot beslutet och anför: 
”Kalmarmoderaternas ställningstagande gällande Guldfågeln Arena: 
 
Moderaterna i Kalmar står bakom ett övertagande av arenan. Vi vill vid 
övertagande av Guldfågeln Arena upprätta ett hyrköpsavtal med 
avbetalningsplan mellan Kalmar kommun och Kalmar FF Fastigheter AB. 
Efter avskrivningstid och/eller när Kalmar FF Fastigheter AB betalat hela 
lånebeloppet övergår arenan åter till Kalmar FF Fastigheter AB. 
 
Under tiden för avbetalning vill vi se mer detaljerade krav på utredning av om- 
och tillbyggnation som syftar till för ökad tillgänglighet för utökad verksamhet, 
event, föreningar, andra aktörer vid Guldfågeln Arena, med ett ömsesidigt 
tecknat samverkansavtal. 
 
Innan formellt beslut tas rörande driftsbidrag för föreningen Kalmar FF vill vi 
avvakta resultatet av pågående översyn och utredning av drifts- och 
föreningsbidrag som för närvarande genomförs av Kultur- och fritids-
förvaltningen rörande samtliga föreningar i Kalmar kommun.”  

Protokollsanteckning 
Christopher Dywik (KD) redovisar en protokollsanteckning enligt följande: 
”Fotbollen är viktig för Kalmar och Guldfågeln Arena lyfter staden och 
kommunen. Arenan har gett Kalmarbygden mycket och kan fortsätta att ge oss 
mycket om den får nyttjas utifrån sin fulla potential. Fotbollen är den absolut 
största och populäraste idrotten bland såväl unga killar som tjejer i Kalmar 
kommun. Förutom att bidra till en meningsfull fritid för många ungdomar, så 
skapar den också stor stolthet över Kalmar och stärker samhällsgemskapen.  
 
Därför har Kristdemokraternas hållning ända sedan det ursprungliga beslutet 
om att bygga Arenan varit att Arenan ska inte bara ’vara KFF:s’, utan den ska 
kunna nyttjas för såväl damfotbollen (t ex IFK Kalmar), juniorer, skolidrotten, 
konserter och andra evenemang. Det innebär också att vi bör investera i 
hybridgräs. 
 
I diskussionen om huruvida Kalmar kommun ska köpa Guldfågeln Arenan har 
mycket av diskussionen kretsat kring historia. Man borde inte ha gått i borgen i 



 12 (28) 
Kommunstyrelsen 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2017-10-03 

 
första hand sägs det, man var inte med och tog beslutet som satte oss i dagens 
situation, heter det. Kristdemokraterna hade också tyckt att det hade varit 
praktiskt om man kunde bortse ifrån verkligheten och inte tvingas ta ansvar för 
andras beslut. Så ser dock inte verkligheten ut. När beslutet om borgen för 
Arenan togs 2008 var t ex undertecknad motståndare till en borgen, utan 
förordade en annan finansiell lösning. Men det innebär inte att dagens situation 
är mindre verklig. 
 
Swedbanks bedrövliga agerande tvingar oss att laga efter läge. Att inte köpa 
Arenan, och därmed helt sonika kasta bort 120 miljoner av skattebetalarnas 
pengar utan att få något åter ser vi inte som ett ansvarsfullt förvaltande av 
skattebetalarnas pengar. Då dessa 120 miljoner dessutom måste tas ifrån 
löpande drift under ett år skulle det således innebär att t ex förskola, skola, 
omsorg och andra av kommunens kärnområden skulle bli direkt lidande. 
 
Att rädda KFF genom att kraftigt höja deras föreningsstöd tror vi inte heller är 
en god idé. Dels skulle det innebära att vi förlorar all beslutanderätt över 
arenan och att vi skulle låsa upp en stor del av Kultur- och fritidsförvaltningens 
löpande budget. Enligt avsiktsförklaringens intentioner kommer kommunens 
kostnader däremot vara mer i nivå med nuvarande stöd till arenan. Därför 
röstar Kristdemokraterna JA till kommunstyrelsens förslag till beslut.” 
 

§ 169 

Invallning och utfyllnad av Tjärhovsbågen 
Dnr KS 2017/1006 

Handlingar 
Utdrag ur Kalmar Kommunbolag AB:s styrelseprotokoll den 19 september 
2017, § 69. 
 
Utdrag ur Kalmar Hamn AB:s styrelseprotokoll den 5 september 2017, § 38. 
 
Kalmar Kommunbolag AB:s skrivelse den 5 juni 2017. 
 
Karta.  

Bakgrund 
Kalmar Hamn AB har investerat i energihamnen på Tjärhovet vilket 
säkerställer flera kunders möjliga tillväxt. Den Gröna Näringen har efterfrågat 
möjlighet att kunna expandera på Tjärhovet bl.a. genom att säkerställa nya 
möjliga ytor för den nya foderfabriken på Tjärhovet och också skogsindustrin 
som kräver tillgängliga ytor. 
 
Kalmar Hamn AB har påbörjat en utvecklingsplan och ett investeringsprogram 
för att tillgodose behovet av nya verksamhetsytor genom invallning och 
utfyllnad av Tjärhovsbågen och muddring av den inre hamnbassängen. 
 
Kalmar kommun har i samband med etableringen av ett nytt universitet i 
Ölandshamnen klargjort vikten av att fortsatt säkra framtida expansion och 
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utveckling av Kalmar Hamn AB. Vid tidigare muddringstillfällen har 
kommunen bidragit med del av kostnaden. Nu föreslås att Kalmar kommun 
beslutar om en investering på 10 miljoner kronor för invallning av 
Tjärhovsbågen. 
 
Kalmar Hamn AB handlägger och bekostar planerad muddring enligt 
kommunens upphandlade finansvillkor samt avskrivningskostnader. Kostnader 
för att hårdgöra nya ytor (asfaltering) tillkommer efter att utfyllnaden är 
genomförd. 
 
Kalmar Kommunbolag AB har tillstyrkt Kalmar Hamn AB:s förslag att 
kommunfullmäktige beslutar om en investering för invallning och utfyllnad av 
Tjärhovsbågen. I samband med Kalmar Kommunbolags behandling av ärendet 
förtydligades det att de nya markområden som tillkommer i och med 
utfyllnaden av Tjärhovsbågen blir en anläggningstillgång hos Kalmar kommun.  

Överläggning 
Under överläggningen föreslår Christopher Dywik (KD) att kommunstyrelsen 
ska tillstyrka Kalmar Kommunbolag AB:s förslag. 
 
Efter att överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen att tillstyrka 
Kalmar Kommunbolag AB:s förslag.  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige beslutar om en investering på 10 miljoner kronor för 
invallning och utfyllnad av Tjärhovsbågen.  

Protokollsanteckning 
Carl-Henrik Sölvinger (L) och Jennie Uller (L) redovisar en protokolls-
anteckning enligt följande: 
”Behovet av nya verksamhetsytor för hamnen är resultatet av beslutet att skapa 
nytt universitet i hamnen. Våra invändningar mot det beslutet handlade om att 
värna en fungerande hamn och de ytor som gick förlorade i samband med 
bygget. Vår linje förlorade och det byggs universitet i hamnen. Vi behöver på 
nytt se till hamnens bästa. Vi ser det alltså som nödvändigt att hamnen ges 
denna möjlighet för att fortsätta kunna fungera på bästa sätt.” 
 

§ 170 

Överlåtelse av fastigheten Törneby 8:18 från Kalmar 
kommun till Kalmar Öland Airport AB 
Dnr KS 2017/1005 

Handlingar 
Utdrag ur Kalmar Kommunbolag AB:s styrelseprotokoll den 19 september 
2017, § 68. 
 
Kalmar Kommunbolag AB:s skrivelse den 14 september 2017. 
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Lantmäterimyndighetens underrättelse om beslut i ärende fastighetsreglering 
Barkestorp 3:1, Elverslösa 20:3 och Törneby 8:18. 

Bakgrund 
När Luftfartsverket överlät verksamheten vid Kalmar Flygplats till Kalmar 
kommun bildades bolaget Kalmar Öland Airport AB. Bolaget fick i uppdrag 
att sköta driften av Kalmar flygplats. Ett avtal om driften av flygplatsen 
upprättades mellan Kalmar kommun och Kalmar Öland Airport AB. I avtalet 
reglerades att kommunen upplåter med nyttjanderätt till bolaget mark, 
byggnader och infrastrukturanläggningar som finns inom området, men 
behåller ägarskapet till fastigheterna.  
 
Kalmar Öland Airport AB har svarat för samtliga investeringar, drift- och 
underhållskostnader samt ansvar för att arrendeområdet med byggnader och 
infrastrukturanläggningar är försäkrat till sitt fulla värde. All avkastning har 
tillfallit Kalmar Öland Airport AB. I juridisk mening är det fastighetsägaren 
Kalmar kommun och inte nyttjanderättshavaren Kalmar Öland Airport AB 
som är ägare till det som bolaget utför/anskaffar genom ny-, till- eller 
ombyggnad på fastigheterna. Regelverken kring investeringar i annans fastighet 
kan i ett längre perspektiv med t.ex. byggnation av ny terminalbyggnad få stora 
konsekvenser för ekonomin i Kalmar Öland Airport AB. 
 
Att överlåta fastigheten tydliggör och underlättar både huvudmannaskap och 
administrationen samt möjliggör symmetri mellan bokföringsmässiga och 
skattemässiga regler. Det är också viktigt att ägarskapet av anläggningen inte får 
konsekvenser för Kalmar Öland Airports strikta ansvar mot Transportstyrelsen 
när det gäller flygplatsområdet och flygsäkerhet.  
 
Vidare har Lantmäterimyndigheten förrättat en fastighetsreglering berörande 
fastigheterna Barkestorp 3:1, Eleverslösa 20:3 och Törneby 8:18 som kommer 
att registreras i fastighetsregistret tidigast den 27 september 2017. 
Fastighetsregleringens utgångspunkt har varit att få en bättre fastighets-
förvaltning då alla byggnader för flygplatsändamål hamnar inom samma 
fastighet. Fastigheterna är efter åtgärden varaktigt lämpade för sina ändamål.  
 
Kalmar Kommunbolag AB föreslår att kommunfullmäktige godkänner att efter 
genomförd fastighetsreglering överlåta fastigheten Törneby 8:18 till Kalmar 
Öland Airport AB för kommunens bokförda värde. 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige godkänner att efter genomförd fastighetsreglering 
överlåta fastigheten Törneby 8:18 till Kalmar Öland Airport AB för 
kommunens bokförda värde.  
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§ 171 

Delårsrapport januari-augusti 2017 med prognos för 
2017 
Dnr KS 2017/0001 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 20 september 2017. 
 
Delårsrapport januari – augusti 2017 med prognos för 2017. 

Bakgrund 
I delårsrapporten ingår uppföljning av kommunfullmäktiges mål, 
förvaltningsberättelse, verksamhetsberättelser från kommunens nämnder, 
kommunalförbund och koncernens hel- och delägda bolag samt finansiella 
rapporter för kommunen och koncernen. 
 
Resultatet för kommunen för perioden januari – augusti uppgår till 124,1 
miljoner kronor och prognosen för helåret är ett resultat på 95,9 miljoner 
kronor. 

Överläggning 
Urban Sparre, kommunledningskontoret, redovisar ärendet.  

Beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar delårsrapporten januari – augusti 2017 med 
prognos för 2017 till kommunfullmäktige. 

Protokollsanteckning 
Christina Fosnes (M), Carl-Henrik Sölvinger (L), Christopher Dywik (KD), Per 
Dahl (M) och Jennie Uller (L) redovisar en protokollsanteckning enligt 
följande: 
”Delårsrapporten efter augusti ger vid handen att kommunen går mot ett 
resultat på 95,9 Mkr, det är ca 40Mkr bättre än budget. Ca 30 Mkr av detta 
beror på att nämnderna lämnar ett överskott och att man lånar mindre och 
därmed betalar mindre ränta. Kommunen kommer få ytterligare överskott 
genom en övergång till komponentavskrivning, som är ett mer differentierat 
sätt att sköta avskrivningar av tillgångar på, detta gynnar kommunens resultat 
genom en engångseffekt. Ett annat sätt att räkna helt enkelt som är 
rekommenderad. 
 
Kommunen når beslutade finansiella mål, det är bra, så har det inte alltid varit. 
 
Bakom en del av nämndernas överskott finns minskade personalkostnader 
p.g.a. vakanser d.v.s. att man inte anskaffat vikarier vid frånvaro eller inte 
kunnat rekrytera medarbetare till lediga tjänster, detta gäller t.ex. kommun-
ledningskontoret, samhällsbyggnadskontoret och serviceförvaltningen. Inom 
Barn- och ungdom och Södermöre kommundelsnämnd är trenden omvänd 
högre personalkostnader pga. fler barn under längre tid i förskolan. 
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Hittills i år är sjukfrånvaron 6,8% vilket är samma som föregående år men 
brukar öka under hösten. Det finns anledning att bevaka sjukfrånvaron, då 
vakanser leder till en högre arbetsbelastning för kvarvarande personal. Det syns 
i en 5 %-ig ökning av övertid och fyllnadstid i år.  
 
Vi har tidigare förespråkat att satsningar på vår personal ska ses som 
investeringar som kan tas igen i minskade sjuklönekostnader. Kommunen 
lägger 10-tals miljoner årligen på sjuklön. Det behövs offensiva åtgärder i både 
rekrytering av personal och att förbättra arbetsmiljön. Det behövs även aktiva 
insatser för arbetstagare som varit sjukskrivna en längre tid. Denna grupp 
verkar konstant utgöra ca 3 % av de 6,8 % vilket tyder på passivitet.  
 
I övrigt kommer kommunen nå många av de övergripande mål som finns i 
verksamheter. Det är bra. Vi skulle dock vilja se en större långsiktighet i vissa 
målformuleringar. Att bara öka kan man göra länge tills man inte gör det längre 
för att sedan året efter öka igen.  
 
De viktigaste målen handlar om att Kalmar ska bli än av Sveriges 30 bästa 
kommuner gällande skola och äldreomsorg. Allt för ofta tycker vi att för lite 
kraft läggs på dessa mål. Barn- och ungdomsnämnden samt omsorgsnämnden 
beräknas båda göra överskott med 5,8 resp 6 Mkr 2017. Dessa medel borde 
användas för satsningar under innevarande år. Nämnderna ska i första hand nå 
sina mål och hålla budget - inte lämna stora överskott.  
 
Vi noterar också att antalet brukare som valt en privat utförare i hemtjänsten 
ökat till 80 st. (43 st nov 2016). Det är glädjande att Kalmarborna använder sin 
valfrihet i större omfattning och att detta snart kan börja ge kvalitets-
genomslag.” 
 

§ 172 

Kommunstyrelsens delårsuppföljning per augusti 2017 
Dnr KS 2017/0002 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 20 september 2017. 
 
Delårsuppföljning med prognos augusti 2017. 
 
Uppföljningsrapport verksamhetsmål. 

Bakgrund 
Kommunledningskontoret redovisar varannan månad det ekonomiska utfallet 
för perioden och en ekonomisk prognos för årsutfallet till kommunstyrelsen. 
Efter april och augusti görs också uppföljning av verksamhetsplanen. 
 
Kommunstyrelsens förbrukning efter augusti uppgår till 60,7 % jämfört mot 
riktvärdet 66,6 %. Inom de olika verksamheterna finns både positiva och 
negativa ekonomiska avvikelser som kommenteras i rapporten. Totalt sett 
prognostiserar kommunstyrelsens verksamheter ett överskott på 8 700 tkr.   
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Uppföljningen av målen visar på en mycket god måluppfyllelse, 100 % vid 
årets slut. Aktiviteterna som är knutna till nämndsmålen har påbörjats i de 
flesta fall och även uppdragen är påbörjade i god omfattning. De kvalitetsmått 
som uppdaterats visar på att kommunstyrelsens verksamheter har en 
ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. 

Överläggning 
Åsa Bejvall, kommunledningskontoret, redovisar ärendet.  

Beslut 
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av delårsupp-
följningen per augusti. 
 
 

§ 173 

Uppföljning av ekonomi och verksamhet efter tertial 2 
för koncernen Kalmar Kommunbolag AB 
Dnr KS 2017/0003 

Handlingar 
Utdrag ur Kalmar Kommunbolag AB:s styrelseprotokoll den 19 september 
2017, § 67. 
 
Kalmar Kommunbolag AB:s skrivelse den 19 september 2017. 
 
Uppföljning av ekonomi och verksamhet efter tertial 2 för koncernen Kalmar 
Kommunbolag AB. 
 

Bakgrund 
Koncernens prognostiserade resultat före skatt uppgår till 106,1 (budget 87,5) 
mnkr vilket är 18,6 mnkr bättre än budget och drygt 14 mnkr bättre än 
prognos 1. Genomgående i koncernen prognostiserar bolagen med resultat 
enligt budget eller bättre, särskilt kan nämnas Kalmarhem, KIFAB och Kalmar 
Kommunbolag som prognostiserar med mellan 3-7 mnkr bättre resultat. 
Prognosen i koncernen Kalmar Energi är däremot något sämre än budget. 

Prognosen för den totala omsättningen i koncernen är knappt 760 mnkr och 
ligger väl i nivå med föregående år. Däremot är prognosen för rörelse-
kostnaderna 20 mnkr högre än föregående år och det är främst övriga externa 
kostnader, personalkostnader och kostnad för avskrivningarna som ökar. 
Personalkostnadernas ökning om 10 mnkr jämfört med föregående år beror 
främst på att antalet anställda ökar samt avtalspensionerna. Kostnaden för 
avskrivningarna ökar som beräknat främst på grund av att föregående års 
investeringar får full effekt i år och ökar med 10 mnkr. 
 
Alla bolagen har i tertialuppföljningen gjort en kort beskrivning av arbetet med 
intern kontroll och riskhantering. 
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Överläggning 
Maria Björkman, Kalmar Kommunbolag AB, redovisar ärendet.  

Beslut 
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av Uppföljning av 
ekonomi och verksamhet efter tertial 2 för koncernen Kalmar Kommunbolag 
AB. 
 

§ 174 

Markreservation avseende del av Oxhagen 2:1, 
Kungsgårdsvägen för Havsströmmen AB 
Dnr KS 2016/0126 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 15 september 2017. 
 
Karta.  

Bakgrund 
Havsströmmen AB har inkommit med en ansökan om markoption på del av 
fastigheten Oxhagen 2:1 intill Kungsgårdsvägen och den gamla banvallen. 
Havsströmmen AB vill på platsen uppföra flerbostadshus i hyresrättsform 
innehållande totalt cirka 15-20 mindre lägenheter. Hyreshuset ska utformas så 
att det smälter in i den omgivande bebyggelsen samt bidra till en stadsmässig 
känsla.  
 
Planutskottet har föreslagit att kommunstyrelsen reserverar del av fastigheten 
Oxhagen 2:1 för Havsströmmen AB enligt kommunledningskontorets förslag.  

Överläggning 
Under överläggningen redovisas följande förslag: 
 

1. Bertil Dahl (V) föreslår att kommunstyrelsens ska bifalla planutskottets 
förslag. 
 

2. Christopher Dywik (KD) föreslår, med instämmande av Max Troendlé 
(MP) och Thoralf Alfsson (SD), att kommunstyrelsen ska avslå 
planutskottets förslag.   

 
Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill 
bifalla eller avslå planutskottets förslag. Hon finner att kommunstyrelsen 
bifaller förslaget.  
 
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande omröstnings-
proposition: ”Den som vill bifalla planutskottets förslag röstar ja, den som vill 
avslå det röstar nej”. Vid omröstningen avges 12 ja-röster och 3 nej-röster 
enligt följande: 
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Ja-röst: Michael Ländin (S), Bertil Dahl (V), Dzenita Abaza (S), Marie 
Simonsson (S), Marianne Dahlberg (S), Roger Holmberg (S), Liselotte Ross 
(V), Lasse Johansson (S), Ingemar Einarsson (C), Per Dahl (M), Carl-Henrik 
Sölvinger (L) och Christina Fosnes (M). 
 
Nej-röst: Christopher Dywik (KD), Thoralf Alfsson (SD) och Max Troendlé 
(MP). 
 
Det innebär att kommunstyrelsen bifaller planutskottets förslag.  

Beslut 
Kommunstyrelsen reserverar, enligt kommunledningskontorets förslag, del av 
fastigheten Oxhagen 2:1 för Havsströmmen AB (556636-8527).  
 
Markreservationen ska gälla till och med den 31 december 2017. 

Reservationer 
Thoralf Alfsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.   
 
Christopher Dywik (KD) reserverar sig skriftligen mot beslutet och anför: 
”Kristdemokraterna har sedan början av detaljplanearbetet av Oxhagen 2:1, 
tydligt markerat sitt motstånd mot att överexploatera området.  
 
Även om en viss byggnation vid korsningen Perstorpsvägen/Kungsgårdsvägen 
är möjlig så skulle ytterligare bebyggelse inom hela planområdet innebär en allt 
för stor inverkan på områdets karaktär och ett värdefullt grönområde gå 
förlorad. Ett grönområde som i kommunens egen grönstrukturplan omnämns 
som ’särskilt värdefull’!  
 
Vi beklagar att majoriteten och övriga allianspartier inte tog till sig den oro och 
de omfattande protester som kommit ifrån de boende i området, som såg sitt 
älskade grönområde hotat. Det bådar inte gott för framtiden. Människans 
närmiljö är av stor vikt för vårt psykiska och fysiska välbefinnande. En trygg 
och estetiskt tilltalande närmiljö är viktig för att vi ska må bra. Därför är det av 
stor vikt med en arkitektur och stadsplanering som skapar bestående värden 
och är hållbar i begreppets fulla bemärkelse. Värdefulla kultur- och 
naturmiljöer ska hanteras varsamt så att de på bästa sätt bevaras för framtiden. 
 
Som huvudargument för att inte lyssna på varje sig grönstrukturplan eller de 
boende anges det stora behovet av nya bostäder i Kalmar kommun. Det är ett 
argument som inte håller. Att planera långsiktigt och slå vakt om en trygg och 
estetiskt tilltalande boendemiljö innebär inte att säga nej till all nybyggnation, 
men däremot att säga nej till en ohämmad överexploatering av vissa områden 
och att istället sprida nybyggnationerna över hela kommunen. 
 
I dagsläget finns det ett stort tryck på boende utanför stadskärnan. Under förra 
året ökade t.ex. befolkningen i Södermöre kommundel i betydligt större 
utsträckning än resten av kommunen. Detta trots bristen på ett varierande 
bostadsutbud, som tvingar många att flytta in till Kalmar pga. att det inte finns 
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större lägenheter för den som t ex får tillökning. Det är inte en önskvärd 
situation. 
 
Att ha någonstans att bo är ett grundläggande behov hos oss människor och 
kommunen måste därför trygga bostadsförsörjningen. Det heter ofta att det 
finns en strävan att det i alla stadsdelar och bostadsområden ska finnas 
varierande upplåtelseformer. Trots detta är Kristdemokraterna det enda parti 
som anser att kommunen, genom det kommunala bostadsbolaget Kalmarhem 
AB har ett särskilt ansvar att gå före och bygga på de orter där det råder 
bostadsbrist, men ett behov av inflyttning existerar. Det är en ekvation som 
inte går ihop.” 

§ 175 

Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L): Frihet att växla 
semesterdagstillägg mot utökat friskvårdsbidrag 
Dnr KS 2017/0431 

Handlingar 
Utdrag ur personalutskottets protokoll den 13 september 2017, § 45. 
 
Kommunledningskontorets skrivelse den 4 juli 2017. 
 
Motion.  

Bakgrund 
Carl-Henrik Sölvinger (L) föreslår i en motion att kommunledningskontorets 
personalenhet ges i uppdrag att utreda och ta fram ett erbjudande för anställda 
att växla hela eller delar av semesterdagstillägget mot ett utökat friskvårds-
bidrag. Det skulle också kunna vara en förmån för att främja återhämtning för 
de som inte kan beviljas extra ledig tid utifrån verksamhetens behov. 
 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande över 
motionen. Av yttrandet framgår bland annat att förslaget innebär att det blir en 
administrativt manuell hantering som är tidskrävande och kräver också ett 
omfattande kontroll- och uppföljningsarbete då semesterdagstillägget baseras 
på lön och antalet semesterdagar som den enskilde har rätt till. 
 
Ingen av de fackliga organisationerna ställer sig bakom motionen. Kommunal, 
Vision och Lärarförbundet är samstämmiga i sina yttranden och menar att 
arbetsgivaren i första hand bör se till att anställda tar ut det friskvårdsbidrag vi 
redan har samt att möjligheten att växla semesterdagstillägget mot fler lediga 
dagar är viktigast då ledighet i sig kan vara hälsofrämjande.  
 
Personalutskottet har föreslagit att kommunfullmäktige avslår motionen om att 
växla semesterdagstillägg mot utökat friskvårdsbidrag.  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
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Kommunfullmäktige avslår Carl-Henrik Sölvingers (L) motion om frihet att 
växla semesterdagstillägg mot utökat friskvårdsbidrag. 

Protokollsanteckning 
Carl-Henrik Sölvinger (L) redovisar en protokollsanteckning enligt följande: 
”Det är bra att personalenheten låtit utreda mitt förslag då möjligheten att 
växla semesterdagstillägg mot ett utökat friskvårdsbidrag inte såvitt jag vet 
finns i någon annan kommun i Sverige. Intentionen var att ge fler 
valmöjligheter i hur anställda kan använda sitt semesterdagstillägg då 
möjligheten finns redan idag att växla detta mot extra ledig tid, alla får dock 
inte ja i sin ansökan idag. Mitt bidrag var tänkt som ett konstruktivt förslag för 
att förbättra våra anställdas valfrihet och möjligheter till en god hälsa och 
återhämtning. 
 
Intentionen var alltså att erbjuda ytterligare ett val för de anställda, inte ställa 
detta mot existerande möjligheter. Jag beklagar att de fackliga organisationerna 
uppfattade förslaget på det sättet. 
 
Utredningen visade också på att ett utökat bidrag skulle ge mer pengar till 
friskvård för den anställde än om denna köpt t.ex. ett gymkort för sitt skattade 
semesterdagstillägg då friskvårdsbidraget är skattebefriat. Ett sätt att träffa rätt 
med kronor till friskvård. 
 
Jag håller dock med utredningen om att fler först behöver nyttja det friskvårds-
bidrag om 800 kr per år som finns för att ett utökat friskvårdsbidrag skulle få 
effekt. Jag hoppas att pröva detta förslag igen om några år då antalet som 
nyttjar sitt friskvårdsbidrag ökat.” 
 

§ 176 

Motion från Thoralf Alfsson (SD) angående Kalmar 
kommuns vindkraftverk 
Dnr KS 2017/0522 

Handlingar 
Utdrag ur servicenämndens protokoll den 21 juni 2017, § 69. 
 
Serviceförvaltningens skrivelse den 8 juni 2017. 
 
Motion. 

Bakgrund 
Thoralf Alfsson (SD) föreslår i en motion att Kalmar kommun och 
serviceförvaltningen ändrar sitt upplägg för hanteringen av vindkraftselen 
producerad vid Kalmar kommuns vindkraftverk så att den hantering med ett 
internpris tas bort och att kommunens abonnenter därmed får all sin 
elförbrukning till det marknadsmässiga priset som gäller för varje enskild 
månad.  
 
Servicenämnden har yttrat sig över motionen och föreslår att den avslås.  
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Arbetsutskottet har tillstyrkt servicenämndens förslag.  

Överläggning 
Under överläggningen redovisas följande förslag: 
 

1. Thoralf Alfsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska tillstyrka 
motionen. 
 

2. Ingemar Einarsson (C) föreslår att kommunstyrelsen ska tillstyrka 
arbetsutskottets förslag.  

 
Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill 
tillstyrka motionen eller arbetsutskottets förslag. Hon finner att kommun-
styrelsen tillstyrker arbetsutskottets förslag.  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige avslår Thoralf Alfssons (SD) motion om Kalmar 
kommuns vindkraftverk.  

Reservation 
Thoralf Alfsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 

§ 177 

Namnsättning av gata - Robert Gustafssons gata 
Dnr KS 2017/0999 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 12 september 2017. 

Bakgrund 
Kalmar kommun har tidigare beslutat om att börja uppkalla gator efter levande 
personer. Detta som ett sätt att visa uppskattning för personer som gjort 
insatser för att främja Kalmar.  
 
Robert Gustafsson föreslås få en gata uppkallad efter sig med följande 
motivering: 
”Robert Gustafssons relation till Kalmar och Kalmarborna har vuxit sig allt 
starkare genom åren. Det är lite som en förlovning som övergått till ett stabilt 
äktenskap. Hans insatser under de senaste tio åren är ovärderliga.  
 
Sommarteatern i Krusenstiernska trädgården har på ett avgörande sätt bidragit 
till att utveckla Kalmars besöksnäring. Att han också bor i Kalmar, är med och 
driver restaurang och kan prata ’redig Kalmaritiska’ gör att vi nu vill besvara 
hans kärlek genom att i evig tid namnge en gata efter Robert Gustafsson.” 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge en gata namnet Robert Gustafssons gata.  
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Samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att återkomma med förslag till 
lokalisering av gatunamnet. 
 

§ 178 

Yttrande över Regional transportplan för Kalmar län 
2018-2029 
Dnr KS 2017/0789 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 20 september 2017. 
 
Regionförbundets skrivelse den 26 juni 2017. 
 
Samrådshandling. 

Bakgrund 
Den regionala transportplanen för Kalmar län är på remiss under perioden  
26 juni till 16 oktober 2017. Planen, som tas fram enligt uppdrag från 
regeringen, ska upprättas med hänsyn till de samlade transportbehoven i 
regionen. Den ska innefatta åtgärder som både kan påverka transport-
efterfrågan och val av transportsätt och som ger effektivare användning av 
befintlig infrastruktur. Planens huvudsakliga funktion är att fördela den 
ekonomiska ramen tilldelad av regeringen på de infrastrukturinvesteringar som 
anses ge bäst regional nytta. 
 
Parallellt med samråd för regional transportplan sker även samråd kring förslag 
till nationell transportplan. Samrådstiden för nationell plan avslutas senare än 
för regional transportplan och med anledning av detta kan vissa förändringar i 
regional transportplan behöva göras under remisstiden. Det är regeringen som 
slutligen beslutar om innehållet i den nationella planen utifrån Trafikverkets 
förslag. 
 
Regionförbundet vill med samrådet i första hand få synpunkter på den 
ekonomiska fördelningen enligt kapitel fyra samt prioriteringsordning eller 
kompletteringar i Bristlista period tre. I andra hand få synpunkter på länets 
ställningstagande redovisade i kapitel tre; Kalmar läns ställningstagande och i 
tredje hand kommentarer till dokumentet som helhet: sakfel, kompletteringar 
etc. 

 
Kalmar kommun anser det vara av stor vikt att de begränsade medel som ställs 
till förfogande i den regionala transportplaneringen satsas där de har störst 
utsikter att bidra till en positiv utveckling för regionen som helhet. För den 
urvalsprocessen är det angeläget att någon form av regional fördelningsnyckel 
baserad på lämpliga indikatorer för tillväxt och utveckling tas fram. En sådan 
fördelningsnyckel bör vara framme och tillämpbar inför nästa omtag i 
transportplaneringen för perioden 2022-2033.  
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Arbetsutskottet har föreslagit att kommunstyrelsen antar samhällsbyggnads-
kontorets förslag till yttrande över Regional tranportplan för Kalmar län. 

Överläggning 
Under överläggningen föreslår Christina Fosnes (M) att yttrandet ska 
kompletteras med betydelsen av Kust till kustbanans hela sträckning till 
Göteborg. 
 
Efter att överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen i enlighet med 
Christina Fosnes förslag. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen antar samhällsbyggnadskontorets skrivelse som Kalmar 
kommuns yttrande över förslaget till Regional transportplan för Kalmar län.  
 

§ 179 

Yttrande över betänkandet SOU 2017:21 Läs mig! 
Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre 
Dnr KS 2017/0708 

Handlingar 
Omsorgsförvaltningens skrivelse den 14 september 2017. 
 
Socialdepartementets remiss den 31 maj 2017. 

Bakgrund 
Regeringen beslutade i juni 2015 att tillsätta en särskild utredare för att ta fram 
ett förslag till nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. Utredningen har 
resulterat i betänkandet Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg 
om äldre, SOU 2017:21. Kalmar kommun har fått möjlighet att yttra sig över 
betänkandet.  
 
Omsorgsförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande över betänkandet. 
Omsorgsnämnden har föreslagit att kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt.  

Beslut 
Kommunstyrelsen antar omsorgsnämndens yttrande som sitt och överlämnar 
det till Socialdepartementet som Kalmar kommuns svar på betänkandet SOU 
2017:21 Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre.  

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Marie Simonsson (S) i handläggningen av detta 
ärende.  

Protokollsanteckning 
Ledamöterna från M, L och KD redovisar en protokollsanteckning enligt 
följande: 
”Tunga remissinstanser såsom Socialstyrelsen och Vårdförbundet varnar för att 
utredningen inte visat hur en yrkeslegitimation för undersköterskor skulle bidra 
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till ökad tillgång på personal. Tvärtom skulle formella kompetenskrav kunna få 
till följd att färre skulle vara behöriga att arbeta som undersköterska. Det är en 
farhåga man inte får ta lätt på. Vi finner det därför av största vikt att på några 
punkter poängtera att remissvarets formuleringar kan förtydligas ytterligare. 
 

• För det första menar vi att legitimering av undersköterskor är ett klart 
framsteg mot nuvarande läge, eftersom detta klarare visar deras 
kompetens och uppgifter inom sjukvård. Undersköterskor har dock en 
utbildning på gymnasienivå, utan nationella krav på vad utbildningen 
ska innehålla. Därför vore det önskvärt för Sverige att införa en 
skyddad yrkesbeteckning efter en given gymnasial utbildning. 
 

• Remissvaret nämner behovet av tydligare fördelning av uppgifter om 
legitimering införs. Som en naturlig följd av en tydligare 
befattningsbeskrivning för undersköterskorna kommer vi se en 
framväxt av andra naturliga yrkesgrupper inom omsorgen såsom 
vårdserviceteam som ansvarar för vårdens kringuppgifter. Även detta 
kommer starkt att bidra till kvaliteten i verksamheten, inte minst genom 
att bidra till att minska stress på arbetsplatserna. Vi har länge efterlyst 
befattningsbeskrivningar för alla anställda. 
 

• Vi finner också att formuleringarna kring enhetschefernas roll är 
bundna till hur äldreomsorgen är organiserad just i dag, där det 
utvecklats en administrativt präglad chefsstruktur. Det är sannolikt 
bättre för äldreomsorgen med mindre enheter, som ger mindre 
administration och vars chefer kan vara helt närvarande i det dagliga 
arbetet.  
 

• Det vore också högst önskvärt med tydliga förslag om hur man ska 
säkra sjuksköterskekompetensen ute i landet. På grund av 
svårighetsgraden i äldreomsorg och hemsjukvård ser vi idag ett ökat 
behov av olika sorters specialistutbildade sjuksköterskor.” 

 

§ 180 

Remiss om föreskrifter och allmänna råd om tävling 
eller uppvisning med motordrivna fordon på väg 
Dnr KS 2017/0971 

Handlingar 
Samhällsbyggnadskontorets skrivelse den 28 september 2017. 
 
Missiv Transportsstyrelsen. 
 
Konsekvensutredning. 
 
Transportstyrelsens författningssamling. 
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Bakgrund 
I Vägverkets föreskrifter (VVFS 1994:39) om tävling med motordrivna fordon 
på väg finns bestämmelser om tävling med motordrivna fordon på väg.  
Föreskrifterna är otidsenliga och otydliga varför de behöver revideras och 
uppdateras. Eftersom författningen finns i Trafikverkets författningssamling 
och inte i Transportstyrelsens författningssamling är det något svårare för den 
som vill anordna tävling eller uppvisning med motordrivna fordon på väg att 
hitta bestämmelserna. 
 
Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om tävling eller uppvisning med 
motordrivna fordon på väg. Föreskrifterna behöver justeras språkligt och 
hänvisningar till annan lagstiftning uppdateras. Föreskrifterna behöver också 
ändras utifrån den ändring (2005:71) i trafikförordningen som infördes år 2005 
i 3 kap. 84 § avseende tillstånd till tävling med motordrivna fordon på väg.  
 
Då infördes benämningen uppvisning, bland annat för att förtydliga att även 
arrangemang som inte har ett tävlingsmoment kan innebära konsekvenser för 
trafiksäkerheten och framkomligheten för övriga trafikanter och därmed också 
ska genomgå en prövning för beslut hos länsstyrelsen.  
 
Regleringen i form av nya föreskrifter och allmänna råd ska tydliggöra det 
ansvar som respektive myndighet har att tillgodose att riskerna för deltagare, 
åskådare och utomstående under tävlingen eller uppvisningen minimeras. 
 
Föreskrifterna syftar också till att öka förståelsen för den som anordnar 
tävlingen eller uppvisningen om vilka säkerhets- och andra krav som bör ställas 
upp. Den som vill ansöka om tävling eller uppvisning behöver också få 
vägledning om förutsättningar för tillstånd. 
 
Föreskriftsförslaget planeras träda i kraft den 1 november 2018. 
 
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att kommunstyrelsen tillstyrker 
Transportstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd. 

Beslut 
Kalmar kommun tillstyrker Transportstyrelsens förslag till föreskrifter och 
allmänna råd om tävling på väg eller uppvisning med motordrivna fordon på 
väg. 

Protokollsanteckning 
Christopher Dywik (KD) redovisar en protokollsanteckning enligt följande: 
”Säkerhet i samband med tävling eller uppvisningar med motordrivna fordon 
är en viktig fråga. Intresset för motorfordon, veteranbilar och streetrace är en 
levande och populär hobby i Kalmar kommun, och något som vi måste värna. 
Med detta i åtanke är det anmärkningsvärt att ingen av majoritetens företrädare 
kan redogöra för vad deras yttrande i frågan innebär rent konkret och vilka 
effekter som de nya föreskrifterna kommer få.” 
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§ 181 

Skattesats för 2018 
Dnr KS 2017/1032 

Handlingar 
Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse den 2 oktober 2017. 

Bakgrund 
Kommunallagen, 8 kap. 6 §, föreskriver att ”Förslag till budget skall upprättas 
av styrelsen före oktober månads utgång. Om det finns särskilda skäl till det får 
budgetförslaget upprättas i november månad. I så fall skall styrelsen före 
oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt eller 
landstingsskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande 
året.” 
 
I år kommer förslaget till budget att behandlas av kommunfullmäktige den 
27 november. Kommunstyrelsen kommer att hantera förslaget den 7 
november. Med anledning av detta måste styrelsen fastställa skattesatsen vid 
den tidpunkt som anges i kommunallagen, det vill säga i oktober. 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för år 2018 till 21:81 per 
skattekrona. 
 
Avstår 
Ledamöterna från M, L, SD och KD avstår från att delta i beslutet.  
 

Delegationsbeslut 
 
-  Yttrande över bostadsförsörjningsprogram för Borgholm kommun  

KS 2017/0912 
 

-  Beslut om att avstå yttrande om nya ungdomspåföljder (Ds 2017:25)  
KS 2017/0821 
 

-  Yttrande över Nöjespalatset Sandra AB:s ansökan om kameraövervakning 
KS 2017/1000 
 

-  Yttrande över Avtalsbolagen 269 AB ansökan om kameraövervakning  
KS 2017/1009 
 

-  Sammanställning delegationsbeslut inom kommunledningskontorets 
projekt- och exploateringsenhet – juli 2017  
KS 2017/0848 
 

-  Anställningar på kommunledningskontoret augusti 2017  
KS 2017/0023 
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-  Brandkårens tillsyn av skydd och tillstånd maj-aug 2017  
KS 2017/0006 

   

Anmälningsärenden 
 
-  Arbetsutskottets protokoll den 22 augusti och 19 september l 2017  

KS 2017/0016 
 

-  Planutskottets protokoll den 12 september 2017  
KS 2017/0020 
 

-  Personalutskottets protokoll den 13 september 2017  
KS 2017/0015 
 

-  Granskning av fullmäktiges beslut  
KS 2017/0919 
 

-  Granskning av arkiv- och diarieföring  
KS 2017/0920 
 

-  Granskning av grundskolornas arbete för att motverka kränkande 
behandling  
KS 2017/0921 
 

-  Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet  
KS 2017/0934 
 

-  Granskning av Systematiskt arbetsmiljöarbete  
KS 2017/0935 
 

-  Kalmar läns pensionskapitalförvaltning AB:s portföljrapport för augusti 
2017  
KS 2017/0004 
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