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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid
Tisdagen den 19 december 2017 kl. 8:30 – 10:05
Plats
KS-salen, stadshuset
Omfattning
§§ 149-153
Beslutande
Ingemar Einarsson (C), ordförande
Christina Fosnes (M), vice ordförande
Johan Persson (S)
Dzenita Abaza (S)
Bertil Dahl (V)
Carl-Henrik Sölvinger (L)

Sekreterare

Anette Mellström
Justeras

Ingemar Einarsson
ordförande

Carl-Henrik Sölvinger

Anslaget på kommunens anslagstavla den 21 december 2017.
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§ 149
Information om projekt Vägen in
Överläggning
Karin Svensson, kommunledningskontoret, och Maria Karlsson, Rädda
Barnen, informerar om integrationsprojektet Vägen in. Vägen in som är ett
pilotprojekt som startades i Kalmar kommun i maj och är ett samarbete mellan
Rädda Barnen och Kalmar kommun.
Projektet testar ett nytt arbetssätt i mottagandet av barn och unga för att uppnå
en framgångsrik samhällsetablering och social hållbarhet genom att bland annat
följa barn och ungas väg in i föreningslivet
Beslut
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.

§ 150
Redovisning av SCB:s medborgarundersökning
hösten 2017
Dnr KS 2017/1278

Bakgrund
Sedan 2005 har Kalmar kommun deltagit i Statistiska centralbyråns (SCB)
medborgarundersökning. Sammanlagt deltog 131 kommuner 2017. Sedan
undersökningen genomfördes första gången hösten 2005 har 266 av landets
kommuner deltagit och 247 av dessa har deltagit mer än en gång.
Undersökningen består av tre olika delar med varsitt helhetsbetyg:
- Nöjd-Region-Index (NRI), med frågor om kommunen som en plats att bo
och leva på.
- Nöjd-Medborgar-Index (NMI), med frågor om kommunens olika
verksamheter.
- Nöjd-Inflytande-Index (NII), med frågor om invånarnas inflytande på
kommunala beslut och verksamheter.
Undersökningen genomfördes mellan den 16 augusti och den 27 oktober 2017.
Ett slumpmässigt urval på 1 200 personer i åldrarna 18–84 år tillfrågades och
av dessa besvarade 43 procent enkäten.
Kalmar kommun har i alla delar förbättrat sina resultat från föregående år.
Överläggning
Cecilia Ahlgren, kommunledningskontoret, redovisar Kalmar kommuns
resultat från SCB:s medborgarundersökning.
Beslut
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.
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§ 151
Godkännande av Kalmarsundsregionens renhållares
bildande av Moskogen AB
Dnr KS 2017/1258

Handlingar
Kalmarsundsregionens renhållares skrivelse den 17 november 2017.
Utdrag ur KSRR:s protokoll den 10 november 2017, § 25.
PM MOSA AB den 9 oktober 2017.
Bolagsordning MOSA AB.
Bakgrund
I januari 2015 godkände Kalmarsundsregionens renhållares medlemskommuner beslut om bildande av ett aktiebolag för sopsorteringsanläggning
MOSA. I och med kapacitetsproblem har effektueringen av beslutet dröjt,
samtidigt som förutsättningarna har förändrats.
För att uppnå den önskade effekten av tidigare beslut föreslås att hela
Moskogens avfallsanläggning ska ingå i aktiebolaget.
Kalmarsundsregionens renhållare föreslår att medlemskommunerna godkänner
bildande av Moskogen AB.
Överläggning
Jan Fors, Kalmarsundsregionens renhållare, redovisar ärendet.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige godkänner Kalmarsundsregionens Renhållares bildande
av bolaget Moskogen AB.

§ 152
Kommunstyrelsens internbudget med verksamhetsplan 2018
Dnr KS 2017/1260

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 13 december 2017.
Verksamhetsplan med internbudget 2018.
Målbilaga.
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Bakgrund
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan med
internbudget för 2018. Förslaget är lagt inom de ekonomiska ramar som
tilldelats av kommunfullmäktige i november i Verksamhetsplan med budget
2018 och ekonomisk planering för 2019-2020.
Förslaget till verksamhetsplan innehåller en redovisning av de utmaningar och
prioriteringar som kontoret står inför och de ekonomiska förutsättningar och
prioriteringar som gjorts i verksamhetsplanen. Den ekonomiska ramen har
fördelats mellan kommunledningskontorets olika verksamhetsområden.
Fullmäktiges mål har brutits ned till nämndsmål med aktiviteter för att uppnå
målen vilka redovisas i bilaga.
Överläggning
Jonas Sverkén och Åsa Bejvall, kommunledningskontoret, går igenom förslag
till internbudget med verksamhetsplan 2018.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets förslag till
verksamhetsplan med internbudget 2018.

§ 153
Redovisning av uppdrag om överföring av kommunens
fastigheter till ett helägd kommunalt bolag
Dnr KS 2017/0577

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 12 december 2017.
Bakgrund
Arbetsutskottet beslutade den 17 oktober 2017 att ge koncernledningen i
uppdrag att redovisa ett beslutsunderlag som ska innehålla förutsättningar och
konsekvenser samt för- och nackdelar med att överföra kommunens fastigheter och förvaltning av dessa, till ett helägt kommunalt bolag.
Koncernledningen har genomfört en förstudie baserat på nuvarande
organisation och intäkter, driftkostnader, underhållskostnader, bokförda
värden och momsfrågor.
Sammanfattat innebär en bolagisering av kommunens fastigheter inte några
realiserade övervärden vid en försäljning och initialt ökade kostnader.
Överläggning
Ola Johansson, koncernledningen, redovisar uppdraget om överföring av
kommunens fastigheter till ett helägd kommunal bolag.
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Uppdraget kommer även att redovisas i samband med den parlamentariska
gruppens nästa möte i början av 2018.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar utifrån koncernledningens utredning
att inte gå vidare med överföring av fastigheter till ett helägt kommunalt bolag.

