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Kommunstyrelsen

Tid
Tisdagen den 7 november 2017 kl. 8:00
Plats
Sammanträdesrum Magistern
Enligt uppdrag

Anette Mellström

Föredragningslista
Val av protokollsjusterare
1.

Redovisning kring namnsättning av gator av nu levande
personer
Föredragande: Lisa Klasson, samhällsbyggnadskontoret

2.

Genomgång av beslutsärenden
_________________
Ajournering för gruppmöten
_________________

3.

Svar på revisorernas granskningsrapport om arkiv- och
diarieföring
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunledningskontorets yttrande som sitt och överlämna det till
kommunens revisorer som svar på granskningsrapporten om
arkiv- och diarieföring. Kommunstyrelsen ger samtidigt
nämnderna i uppdrag att säkerställa att uppdraget som
arkivansvarig har delegerats till förvaltningschef/
administrativ chef.
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Investerings- och borgensram för Kalmar Hamn AB
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att Kalmar Hamn AB får
genomföra ny-, om- och tillbyggnader, markarbeten, inköp av
verksamhetsanknutna inventarier och med nya krav från
Sjöfartsverket ny bogserbåt inom en investerings- och
borgensram upp till 100 miljoner kronor för perioden 20172020.

5.

Insatser för ökad attraktivitet genom en bygdepeng,
stöd till föreningsägda anläggningar och enskilda vägar
– utökning av nämnders budgetramar 2017
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsens budgetram 2017 utökas med 5, 0 miljoner
kronor för stöd till byalag/intresseföreningar.
Kultur- och fritidsnämndens budgetram 2017 utökas med
10,0 miljoner kronor för utökat investeringsbidrag till
föreningar.
Servicenämndens budgetram 2017 utökas med 0,3 miljoner
kronor för förbättrings- och beläggningsåtgärder på enskilda
vägar.
________________
Carl-Henrik Sölvinger (L) reserverade sig skriftligen i
arbetsutskottet den 31 oktober 2017, se bilaga.

6.

Verksamhetsplan med budget 2018 och ekonomisk
planering 2019-2020
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Föredragande: Jonas Agerhed, kommunledningskontoret
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige godkänner förslag till verksamhetsplan
med budget för 2018 och ekonomisk planering för 20192020.
Det innebär att samtliga nämnders begäran om medel inför
2018 är besvarade.
1.

För 2018 anslås till kommunstyrelsen 1,5 mnkr för
kommunens kostnad att genomföra val till riksdag,
landsting och kommun. För 2019 anslås till
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kommunstyrelsen 1,0 mnkr för val till
Europaparlamentet. För dessa val ska - liksom vid
tidigare val och folkomröstningar - gälla följande
principer för fördelning av kostnader för lokaler och
personal: Valnämnden får disponera de kommunala
lokaler som behövs för valförrättningen och liksom
tidigare ska det inte tas ut någon hyra för dessa lokaler.
Däremot ska valnämnden stå för extrakostnader som
drabbar förvaltningarna för i första hand städning och
extratid för vaktmästare och hantverkare. Vidare får
valnämnden i samma utsträckning som tidigare använda
personal på kommunens förvaltningar för planläggning
av valen och det ska ske utan kostnad för valnämnden.
2.

Anslag i budgeten för 2018 anvisas direkt till nämnderna
som ”totala nettoanslag” i driftbudgeten. För
ombudgeteringar av anslag gäller;
- Nämnd får inte fatta beslut om ombudgeteringar som
medför väsentliga ändringar av servicenivå, berör
frågor av principiell art eller annars är av särskild vikt.
Sådana förslag ska överlämnas till kommunfullmäktige för beslut. I övriga fall kan nämnd besluta
om ombudgeteringar inom sitt verksamhetsområde.
- Kommunstyrelsen får fatta beslut om sådana
ombudgeteringar mellan nämnder som inte medför
ändringar av servicenivå, berör frågor av principiell
art eller annars är av särskild vikt.
-

3.

Justering av ramar mellan nämnder, av administrativ
karaktär, som inte får någon nettopåverkan på
resultatet eller nämndernas verksamhet får beslutas
av kommundirektören.

Kommunstyrelsen får rätt att, utifrån ändrade
förutsättningar, besluta om ändringar i investeringsbudgeten för planperioden 2018-2020. För beslut om
ändringar gäller;
-

Omdisponeringar får göras mellan åren i
planperioden.

-

Den totala investeringsbudgetramen för respektive år
inom planperioden får inte överskridas.

-

Omdisponeringar får göras mellan objekt som ingår i
underlaget för planperioden.

-

Helt nya objekt kan växlas mot att ett tidigare
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beslutat objekt helt eller delvis tas bort för
planperioden.
4.

Kommunstyrelsen får rätt att besluta om senareläggning
av planerade investeringar i budgeten för 2018, om det
riskerar att bli avvikelser mot fastställd budget som
begränsar kommunens finansiella handlingsutrymme.

5.

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld
ingå borgen för Kalmar Kommunbolag AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
82 500 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och
kostnader.

6.

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld
ingå borgen för Kalmarhem AB:s låneförpliktelser upp
till ett totalt högsta lånebelopp om 1 588 200 000 kronor,
jämte därpå löpande ränta och kostnader.

7.

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld
ingå borgen för KIFAB i Kalmar AB:s låneförpliktelser
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 768 200 000
kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

8.

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld
ingå borgen för HB Telemarkens låneförpliktelser upp
till ett totalt högsta lånebelopp om 192 000 000 kronor,
jämte därpå löpande ränta och kostnader.

9.

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld
ingå borgen för Kalmar Vatten AB:s låneförpliktelser
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 500 000 000
kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

10. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld
ingå borgen för Kalmar Öland Airport AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
30 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och
kostnader.
11. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld
ingå borgen för Kalmar Hamn AB:s låneförpliktelser
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 100 000 000
kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader
12. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen
under år 2018 har rätt att nyupplåna, d.v.s. öka
kommunens skulder, upp till totalt 1 416 700 000
kronor.
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13. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen
under år 2018 har rätt att omsätta lån, d.v.s. låna upp
motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning
under år 2018.
14. Den årliga avgiften för borgensåtagande för lån till
helägda företag fastställs till 0,30 procent av utnyttjad
borgen vid det senaste årsskiftet.
15. Kommunfullmäktige beslutar att betala ut 1 811 359
kronor i partistöd år 2018. Av partistödet ska 10 %
fördelas som ett grundstöd till varje parti i fullmäktige
och resterande som ett mandatbundet stöd.
16. Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för år 2018
till 21:81 per skattekrona.
7.

Godkännande av avtal om fiberutveckling i Kalmar
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Föredragande: Annika Fonseca, kommunledningskontoret
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige godkänner tilläggsavtal till
Samverkansavtal samt Avtal om åtagande om fiberutbyggnad
och upplåtelse av kanalisation m.m.
Kommunstyrelsens ordförande Johan Persson får i uppdrag
att underteckna avtalen.
________________
Carl-Henrik Sölvinger (L) redovisade en protokollsanteckning
i arbetsutskottet den 31 oktober 2017, se bilaga.

8.

Handlingsplan för Giftfria förskole- och skolmiljöer i
Kalmar kommun
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna handlingsplanen
för giftfria förskole- och skolmiljöer i Kalmar kommun.
Till den 1 januari 2019 ska samtliga berörda nämnder ha
genomfört de åtgärder som finns under nivå ett, inventerat
vilka åtgärder under nivå två och tre som kan vara aktuella
för verksamheten samt upprättat en tidplan för när
åtgärderna under nivå två och tre kan vara åtgärdade.
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Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att en återkoppling
av arbetet med åtgärderna i handlingsplanen sker vid
kommunstyrelsens sammanträde mars 2019.
9.

Ändringar i revisorernas reglemente
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige fastställer kommunledningskontorets
förslag till ändringar i revisorernas reglemente.

10.

Detaljplan för Tullhuset 1, Kvarnholmen
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige antar förslag till detaljplan för Tullhuset
1, Kvarnholmen.

11.

Försäljning av fastigheten Nyhagen 1
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att sälja fastigheten Nyhagen 1
enligt kommunledningskontorets förslag till Kalmarsundsregionens renhållare (org. nr 222000-1883) för en
köpeskilling om 4 844 100 kronor.

12.

Försäljning av fastigheterna Svalan 21 och Svalan 22
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen får sälja fastigheterna Svalan 21 och Svalan
22 på Malmen enligt kommunledningskontorets förslag till
Riksbyggen ekonomisk förening (org. nr. 702001-7781) för
en köpeskilling om 9 475 000 kronor.

13.

Markreservationer för fastigheterna Asplövet 1, Barret 1,
Eklövet 1, Tekoppen 1 och Tekoppen 2, Karlssons äng
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Föredragande: Birgit Endom, samhällsbyggnadskontoret
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen reserverar, enligt kommunledningskontorets förslag:
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Fastigheten Asplövet 1 reserveras för GBJ Bostadsutveckling
AB (org nr. 556974-6729).
Fastigheten Barret 1 reserveras för I Am Home AB (org nr.
559039-1784).
Fastigheten Eklövet 1 reserveras för GBJ Bostadsutveckling
AB (org nr. 556974-6729).
Fastigheten Tekoppen 1 reserveras för APP Properties AB
(org nr. 559082-7076).
Fastigheten Tekoppen 2 reserveras för Gullmanders
Arkitekter & Ingenjörer AB och Fagnes AB (org nr. 5561734236 och 556859-2275).
Markreservationen ska gälla till och med den 30 april 2018.
14.

Markreservation för fastigheten Blickfånget 1, Karlssons
äng
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen reserverar fastigheten Blickfånget 1 till
Kalmarhem AB (org. nr 556526-5906) enligt kommunledningskontorets förslag.
Markreservationen ska gälla till och med den 30 april 2018.

15.

Renhållningstaxa för hushållsavfall 2018 samt
taxeföreskrifter 2018 för Kalmarsundsregionens
renhållare
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Föredragande: Mikael Svensson, Kalmarsundsregionens
Renhållare
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige godkänner förslag till taxor och
taxeföreskrifter 2018 för Kalmarsundsregionens renhållare.
_______________
Carl-Henrik Sölvinger (L) redovisade en protokollsanteckning
i arbetsutskottet den 31 oktober 2017, se bilaga.

16.

Godkännande av Kalmarsundsregionens Renhållares
delårsrapport 2017
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige godkänner delårsupprapport efter
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augusti 2017 för Kalmarsundsregionens renhållare.
17.

Ändring i regler för kommunstyrelsens externa priser
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att prissummorna för Kalmar
kommuns externa jämställdhetspris, tillgänglighetspris och
integrationspris höjs till vardera 15 000 kronor.
Kommunstyrelsen bemyndigas att göra ändringar i reglerna
samt prissummorna.

18.

Motion från Jonas Lövgren (M) om att öka
valdeltagandet med en valbuss
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att avslå Jonas Lövgrens (M)
motion om att öka valdeltagandet med en valbuss.

19.

Motion från Jonas Lövgren (M) om förtätning av
centrala Kalmar
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att samhällsbyggnadsnämndens
yttrande ska utgöra svar på motionen om förtätning av
centrala Kalmar.
Motionen ska härmed anses besvarad.
__________________
Christina Fosnes (M) reserverade sig mot beslutet i
arbetsutskottet den 17 oktober 2017.

20.

Motion från Måns Linge (M): Vad går våra skattepengar
till?
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att besvara Måns Linges (M)
motion ”Vad går våra skattepengar till?” genom att uppdra åt
kommundirektören att titta på en intern lösning för att möta
intentionerna i motionen.
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Motionen ska härmed anses besvarad.
______________
Christina Fosnes (M) reserverade sig mot beslutet i
arbetsutskottet den 31 oktober 2017.
21.

Medborgarförslag om gratis busskort eller bidrag till
cykeldubbdäck för elever på gymnasiet
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att inte ge busskort till elever med
mindre än sex kilometer till skolan under vinterhalvåret eller
något bidrag till dubbdäck.

22.

Nominering av ledamöter i styrelsen för Del-Ta
Produktion AB
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen nominerar Urban Sparre och Ulrick
Hultman som kommunens representanter i styrelsen för
Del-Ta Produktion AB.

23.

Yttrande över Klimat att växa i – Regional utvecklingsstrategi för Kalmar län 2030
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen antar samhällsbyggnadsnämndens yttrande
som sitt och överlämnar det till Regionförbundet i Kalmar
län som Kalmar kommuns svar på remissen om ”Klimat att
växa i – Regional utvecklingsstrategi för Kalmar län 2030”.

24.

Sammanträdestider 2018 för kommunstyrelsen
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att under 2018 sammanträda vid
följande tillfällen:
9 januari, 6 februari, 6 mars, 3 april, 2 maj (onsdag), 5 juni, 4
september, 2 oktober, 30 oktober, 6 november (prel), 27
november (prel), 4 december

Delegationsbeslut
-

Beslut om att avstå yttrande över remiss av Transport-
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styrelsens föreskrifter om järnvägens säkerhetsbestämmelser
vad gäller trafik och arbeten på spår
-

Beslut om att avstå yttrande över remiss om statistik på
upphandlingsområdet, Ds 2017:48

-

Beslut om att avstå yttrande över remiss av premorian
Frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmän
handling, Ds 2017:37

-

Beslut om att avstå yttrande över remiss om dataskydd inom
socialdepartementets verksamhetsområde – en anpassning till
EU:s dataskyddsförordning

-

Yttrande över Kalmar Vattens ansökan om kameraövervakning

-

Yttrande över Kriminalvårdens ansökan om utvidgning av
kameraövervakning

-

Sammanställning delegationsbeslut inom kommunledningskontorets projekt- och exploateringsenheten – september 2017

-

Anställningar på kommunledningskontoret september 2017

-

Brandkårens tillsyn av skydd och tillstånd september 2017

Anmälningsärenden
-

Arbetsutskottets protokoll 29 september, 17 oktober och 24
oktober 2017

-

Planutskottets protokoll 26 september och 24 oktober 2017

-

Länsstyrelsens i Östergötlands inspektion enligt 20 §
förmynderskapsförordningen (1995:379) av överförmyndarnämnden i Kalmar kommun

-

Kalmar läns pensionskapitalförvaltning AB:s portföljrapport för
september 2017
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Reservationer och protokollsanteckningar
Ärende 5, Insatser för ökad attraktivitet genom en bygdepeng, stöd till
föreningsägda anläggningar och enskilda vägar – utökning av nämnders
budgetramar 2017
Carl-Henrik Sölvinger (L) reserverade sig skriftligen i arbetsutskottet den 31
oktober 2017:
”Min motion om att dela ut gratis broddar till en riskgrupp gällande fall har
tidigare bemötts med att satsningen måste vägas mot andra insatser som kostar
pengar. När resultatet är så gott 2017 att det finns ett ekonomiskt utrymme för
engångssatsningar om 15,3 Mkr samt ett engångsbidrag om 13,5 Mkr till
Kalmar FF (tot. 28,8 Mkr) föreslår jag att Kalmar kommun satsar 0,2 Mkr på
att ge broddar till äldre med beslut om hemtjänst eller larm. En satsning som
borde kunna göras då överskottet är så stort både för kommunen som helhet
men även för omsorgsnämnden som kommer lämna ett mångmiljon överskott
2017.
Kommunen har budgeterat ett resultat för 2017 på 55,0 miljoner kronor. Om
kommunfullmäktige beslutar att öka den samlade budgetramen enligt även mitt
förslag så ändras det budgeterade resultatet för 2017 till 39 500 000 kronor.”
Ärende 7, Godkännande av avtal om fiberutveckling i Kalmar
Carl-Henrik Sölvinger (L) redovisade en protokollsanteckning i arbetsutskottet
den 31 oktober 2017:
”2014 tecknades Kalmar kommun ett samverkansavtal med Telia, vilket
påskyndade utbyggnaden av fiber i Kalmars tätorter. Det är bra, utbyggnaden i
tätorterna har gått fort och många hushåll har fått snabbt bredband på kort tid.
Då avtalet ingicks förklarade emellertid den styrande majoriteten (S, C, V) ’att
byalag och ekonomiska föreningar kommer få möjlighet att ansluta sig till det
nya fibernätet i kommunen.’ Sanningen är emellertid att avtalet främst gynnade
Kalmars tätorter och inte innebar någon förändring alls för landsbygden. Som
många invånare fått erfara - där det inte är ekonomiskt lönsamt har Telia inte
heller ut byggt ut.
Sedan 2014 avsatte Kalmar kommun 1 miljon kr om året för att på olika sätt
stödja utbyggnaden av fiber i kommunen. I Kalmar kommuns
bredbandsstrategi från 2016 beslutad av kommundirektören finns att läsa att
’alla Kalmars invånare och arbetsställen ska kunna beställa 100 Mb/s bredband
… senast år 2020’. Den miljon som avsattes årligen var bra, men tyvärr varit
för lite. 1 miljon kr räckte i huvudsak till att stötta några enskilda projekt
snarare än att få ut ett erbjudande om fiber till många. Kommunen har i min
mening behövt göra mycket mer för att nå alla hushåll och arbetsställen
utanför tätorterna.

12 (13)

Kommunstyrelsen

KALLELSE/
FÖREDRAGNINGSLISTA

Nuvarande stödregler gör det svårt för små byalag och samfälligheter att få
statligt stöd för sina bredbandsprojekt. Ju större projekt desto större
sannolikhet att få medel. Det är orimligt som systemet är utformat idag att
lekmän och ideella krafter, i sina byar, ska konkurrera med kommuner eller
kommunala bolag. I nuvarande system skulle Kalmar kommun kunna söka och
troligen beviljas medel för återstående delar av kommunen. Detta borde göras.
I den nyligen presenterade parlamentariska landsbygdskommitténs
slutbetänkande föreslås bra förslag för att driva på fiberutbyggnaden nationellt.
Kommittén har dock haft ett längre tidsperspektiv med sikte på 2025 snarare
än vår lokala bredbandsstrategi som har sikte på 2020.
Jag har tidigare efterfrågat att Kalmar kommun gör en rejäl engångssatsning för
att erbjuda alla Kalmarbor bredband, detta inklusive att ta en engångskostnad
för att erbjuda alla bredband till ett marknadsmässigt pris. Det är glädjande att
detta nu blir av.
Redan idag har vi en positiv inflyttning inte bara i staden utan också i våra byar
och små samhällen. Satsningen på kommunikationsinfrastruktur utanför
tätorterna genom snabbt bredband kommer skapa bättre möjligheter för
företagande, vidareutbildning och samhällsservice. Det är viktigt om hela
kommunen ska leva.”
Ärende 15, Renhållningstaxa för hushållsavfall 2018 samt taxeföreskrifter
2018 för Kalmarsundsregionens renhållare
Carl-Henrik Sölvinger (L) redovisade en protokollsanteckning i arbetsutskottet
den 31 oktober 2017:
”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. Omvänt ska förorenaren betala.
Kommunen och de kommunala bolagen har i sin taxesättning idag en stor fast
del, så också KSRR. Dvs. 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? Det tycker inte jag.
Hur kan vi uppmuntra 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.
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Det är glädjande att KSRR inför 2018 års taxor aktivt arbetar för en övergång
till elektroniska fakturor genom swe-faktura.
Jag önskade att direktionen inför 2018 skulle titta på den rörliga delen gällande
avgiften för hushållsopor för KSRR:s kunder. Tyvärr har min önskan inte
hörsammats och jag upprepar därför min önskan inför 2019 års översyn. Se
över literpriset på kärl. Skapa ett hållbart taxesystem som gynnar mindre kärl
med färre tömningar framför stora kärl.”

