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§ 111 

Redovisning från socialnämnden angående 
prognosticerat budgetunderskott 2018 
Bakgrund 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 5 juni 2018 noterade kommun-
styrelsen en avvikelse från socialnämnden och begärde en redovisning i 
september 2018 och utifrån dessa redovisningar komma med eventuella förslag 
till vidare hantering att presenteras för kommunfullmäktige. 

Överläggning 
Kristina Appert, socialförvaltningen, lämnar en redovisning av socialnämndens 
budgetavvikelse. 
 
Under överläggningen föreslår Johan Persson (S) att kommunstyrelsen uttalar 
följande: 
”Utifrån socialnämndens redovisning uttalar kommunstyrelsen att det inte är 
möjligt att hantera de ökade kostnaderna inom befintlig budgetram. De 
åtgärder som socialnämnden måste vidta för att hantera budgetavvikelsen 
skulle innebära en risk att nämnden inte uppfyller socialnämndens lagkrav.” 
 
Efter att överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen i enlighet med 
Johan Perssons förslag. 

Beslut 
Utifrån socialnämndens redovisning uttalar kommunstyrelsen att det inte är 
möjligt att hantera de ökade kostnaderna inom befintlig budgetram. De 
åtgärder som socialnämnden måste vidta för att hantera budgetavvikelsen 
skulle innebära en risk att nämnden inte uppfyller socialnämndens lagkrav. 
 

§ 112 

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

Beslut 
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av informationerna. 
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§ 113 

Svar på revisorernas granskning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet avseende hot och våld 
Dnr KS 2018/0389 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 20 augusti 2018. 
 
Granskningsrapport.  

Bakgrund 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat kommun-
styrelsen i syfte att bedöma huruvida arbetet med att förebygga och hantera hot 
och våld bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. Utifrån den granskning som gjorts 
rekommenderas följande: 

1. Säkerställa att tillräckliga riskbedömningar sker enligt gällande 
lagstiftning och kommunens rutiner och blanketter även omfattar 
risker gällande våld, hot om våld och trakasserier. 

2. Säkerställa att det planerade utvecklingsarbetet med hur åter-
rapportering och uppföljning till styrelse och nämnder sker, samt 

3. aktualisera frågan om våld, hot om våld bland de förtroendevalda. 
 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till svar på revisorernas 
granskningsrapport av det systematiska arbetsmiljöarbetet avseende hot och 
våld.  

Beslut 
Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets yttrande som sitt och 
överlämnar det till kommunens revisorer som kommunstyrelsens yttrande över 
granskningsrapporten om systematiskt arbetsmiljöarbete avseende hot och 
våld.  
 

§ 114 

Kalmar kommuns ekonomirapport efter juni 2018 
Dnr KS 2018/0010 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 20 juni 2018. 
 
Ekonomiuppföljning efter juni. 

Bakgrund 
Enligt kommunens principer för ekonomistyrning ska ekonomienheten 
redovisa en ekonomirapport per februari, juni och oktober. Rapporten ska vara 
kort och sammanfattande och ge en översiktlig beskrivning av det ekonomiska 
läget. 
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Budgeten för årets resultat 2018 är 72,9 miljoner kronor (mnkr). Föregående 
prognostillfälle, efter april, var budgeterat resultat 73,5 mnkr. Kommun-
fullmäktige beslutade i juni att tilldela servicenämnden ytterligare 0,6 mnkr i 
driftbudgetram för enskilda vägar, vilket därmed minskar det budgeterade 
resultatet med motsvarande belopp. 
 
Den samlade prognosen för årets resultat på 72,2 mnkr, en budgetavvikelse 
med -0,7 mnkr och 2,1 mnkr högre än föregående prognos efter april. 

Överläggning 
Jonas Agerhed, kommunledningskontoret, redogör för ärendet. 

Beslut 
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av ekonomirapporten 
2018 – efter juni. 
 

§ 115 

Kommunstyrelsens ekonomirapport efter juni 2018 
Dnr KS 2018/0011 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 20 juni 2018. 
 
Uppföljning och prognos juni 2018. 

Bakgrund 
Kommunledningskontoret redovisar varannan månad det ekonomiska utfallet 
för perioden och en ekonomisk prognos för årsutfallet. Efter april och augusti 
görs också uppföljning av verksamhetsplanen. 
 
Kommunstyrelsens förbrukning efter juni uppgår till 38,3 % jämfört mot 
riktvärdet 50,0 %. Inom de olika verksamheterna finns både positiva och 
negativa ekonomiska avvikelser som kommenteras i rapporten. Totalt för 
kommunledningskontoret beräknas ett resultat i nivå med budget. 

Överläggning 
Vanja Lukic, kommunledningskontoret, redogör för ärendet.  

Beslut 
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av ekonomi- och 
verksamhetsuppföljningen per juni. 
 

§ 116 

Aktualitetsprövning och framtagande av ny 
översiktsplan samt revidering av vindkraftsplan för 
Kalmar kommun 
Dnr KS 2018/0705 
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Handlingar 
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 20 juni 2018, § 143. 
 
Samhällsbyggnadskontorets skrivelse den 14 juni 2018. 
 
Aktualitetsprövning av översiktsplanen.  

Bakgrund 
Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som 
beskriver den huvudsakliga inriktningen gällande mark- och vatten-
användningen samt bebyggelseutveckling. Den ligger sedan som stöd för 
detaljplaneringen och är ett viktigt underlag i dialog med andra aktörer om 
kommunens utveckling. Aktualitetsprövningen är ingen revidering, utan en 
bedömning om planen fortfarande är relevant efter dagens förutsättningar och 
kunskap. Ett revideringsbehov kan emellertid uppmärksammas i samband med 
prövningen.  
 
Denna aktualitetsprövning innehåller en analys och bedömning av kommunens 
översiktliga planer.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att 
godkänna aktualitetsprövningen av översiktsplanen samt ge samhällsbyggnads-
nämnden i uppdrag att ta fram en ny översiktsplan för Kalmar kommun och i 
uppdrag att revidera vindkraftsplanen.  

Överläggning 
Fanny Ramström, samhällsbyggnadskontoret, redogör för ärendet. 
 
Under överläggningen redovisas följande förslag: 
 

1. Mattias Adolfson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska tillstyrka 
samhällsbyggnadsnämndens förslag med följande tillägg på sid. 18 
under rubriken Teknisk försörjning: 
”Den framtida lokaliseringen av Kalmar Vattens reningsverk har 
undersökts. Kommunfullmäktige beslutade 2014-01-27 om att inte 
flytta på det, utan istället utveckla ett stadsnära reningsverk på befintlig 
plats i Tegelviken. Arbetet med att ta fram en ny detaljplan för det 
pågår.” 
 

2. Christopher Dywik (KD) föreslår att kommunstyrelsen ska tillstyrka 
samhällsbyggnadsnämndens förslag med följande tillägg: 
- Att i uppdateringen av kommunens föråldrade Vindkraftsplan, fastslå 
minsta avstånd till bostäder/fritidshus och sammanhållen bebyggelse 
till 1500 m och 35 decibel. 
- Att inga tillstånd för uppförandet av ytterligare vindkraftsverk inom 
kommunen ges, innan en uppdatering av vindkraftsplanen är 
genomförd. 

 
Efter att överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen först att tillstyrka 
samhällsbyggnadsnämndens förslag. Härefter frågar ordföranden om 
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kommunstyrelsen vill tillstyrka eller avstyrka Mattias Adolfsons förslag. Han 
finner att det tillstyrks.  
 
Slutligen frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill tillstyrka eller avstyrka 
Christopher Dywiks tilläggsförslag. Han finner att de avslås.  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 
 
- godkänna aktualitetsprövningen av översiktsplanen med följande tillägg 

under rubriken Teknisk försörjning: 
”Den framtida lokaliseringen av Kalmar Vattens reningsverk har 
undersökts. Kommunfullmäktige beslutade 2014-01-27 om att inte flytta på 
det, utan istället utveckla ett stadsnära reningsverk på befintlig plats i 
Tegelviken. Arbetet med att ta fram en ny detaljplan för det pågår.” 

- ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en ny översiktsplan för 
Kalmar kommun. Fram till att den nya översiktsplanen har antagits ska den 
nuvarande fortsätta gälla som stöd för planeringen, 

- ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att revidera vindkraftsplanen. Fram 
till att den reviderade vindkraftsplanen har antagits ska den nuvarande 
fortsätta gälla som stöd för planeringen.  

Reservation 
Christopher Dywik (KD) reserverar sig skriftligen mot beslutet: 
”För Kristdemokraterna är det en självklarhet att markägare som så vill, ska 
kunna bygga vindkraftsverk på sin mark. Men också att djur, natur och övriga 
boende i närheten inte får drabbas negativt av etableringen. Ska det vara 
möjligt att upprätthålla balansen mellan olika intressen på landsbygden krävs 
det att kommunens vindkraftsplan hänger med i den tekniska utvecklingen och 
uppdateras allt eftersom den tekniska utvecklingen går framåt. 
Vindkraftsverken blir idag allt större och kunskaperna om vindkraftens 
påverkan på djur, natur och människor ökar. 
 
Flera etablerade forskare varnar för följderna både av att exponeras för det 
’normala’ vindkraftsbullret och alldeles särskilt för infraljud, lågfrekvent ljud 
och amplitudmodulerat ljud. Särskilt utsatta är personer som har någon av 
diagnoserna migrän, depression, ADHD, autism, fibromyalgi, tinnitus och 
hjärt- och kärlsjukdomar. Därför är det av största vikt att dess placering och 
tillåtna ljudstyrka, minimerar vindkraftens negativa effekter. 
 
Majoritetens företrädare har flera gånger under mandatperioden hävdat att en 
uppdatering av vindkraftsplanen har påbörjats, för att sedan svänga till att den 
snart ska påbörjas. När översiktsplanen och vindkraftsplanen nu uppdateras 
bör ovan nämnda perspektiv bejakas.” 

Protokollsanteckning 
Jennie Uller (L) redovisar en protokollsanteckning enligt följande: 
”Liberalerna gläds åt att punkten om revidering av Översiktsplan (ÖP) och 
Vindkraftsplan äntligen kommer upp på dagordningen, lite i elfte timmen. Vi 
har efterfrågat den flera gånger under mandatperioden och hade gärna sett att 
planen hade varit reviderad och klar nu. Den var till viss del inaktuell nästan 
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omedelbart efter att den togs och samhällsutvecklingen, bostadsbyggandet och 
teknikutvecklingen har gjort den än mer inaktuell under mandatperioden. 
 
Vi har under sammanträdet ställt frågor och försäkrat oss om att gällande 
vindkraftsplan med säkerhet innehåller gränser för vindkraftverkens höjd, 
ljudnivå och placering och att dessa gränser inte ska tummas på innan den nya 
reviderade planen är på plats. Vid inkommande ansökningar om uppförande av 
verk över 150 meters höjd har dessa hittills avslagits med hänvisning till att en 
revidering är på gång och vi ville försäkra oss om att det ska vara gällande 
praxis även framöver.  
 
Vi vet idag ganska lite om hur tekniken kommer utvecklas och vilken påverkan 
det kommer få på människa och miljö. Den nya vindkraftsplanen måste till 
fullo vara evidensbaserad utifrån de nya förutsättningarna.” 
 

§ 117 

Detaljplan för fastigheten Fågelsudd 1:123 m.fl. 
Dnr KS 2018/0750 

Handlingar 
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 23 maj 2018, § 126. 
 
Samhällsbyggnadskontorets skrivelse reviderad den 27 juni 2018. 
 
Granskningsutlåtande den 23 maj 2018. 
 
Förslag till detaljplan reviderad den 23 maj 2018. 

Bakgrund 
Planförslaget innebär i huvudsak en utökning av byggrätter efter att en 
installation av kommunalt vatten och avlopp gjorts. Förslaget innebär också att 
cirka sex nya tomter kan avstyckas från den samfällda marken. Syftet med 
planförslaget är att möjliggöra permanent boende i det som tidigare var ett 
fritidshusområde.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit att kommunfullmäktige antar förslag 
till detaljplan för fastigheten Fågelsudd 1:123 m.fl. 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige antar förslag till detaljplan för fastigheten Fågelsudd 
1:123 m.fl. 
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§ 118 

Markanvisningsavtal för del av fastigheten Oxhagen 
2:1, Norra kyrkogården 
Dnr KS 2014/0772 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 13 augusti 2018. 
 
Karta. 
 
Markanvisningsavtal med bilagor. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade i oktober 2014 att bevilja Svenska kyrkan en  
markreservation på del av fastigheten Oxhagen 2:1 vid Norra kyrkogården. 
Syftet med markreservationen var att utvidga begravningsverksamheten norrut 
med ambitionen att utveckla kyrkogården till en parkliknande begravningsplats. 
 
I augusti 2016 inkom Svenska kyrkan med en ansökan om att utöka det 
reserverade området till att gälla markområdet hela vägen norrut mot Jacob 
Smålännings gata. En utökad markreservation beviljades av kommunstyrelsen i 
oktober 2016 till och med den 31 mars 2017.  
 
Förhandlingarna kring markanvisningsavtalet är nu klara och avtalet är 
undertecknat av pastoratet. Avtalet avser ett markområde på ca 45 000 m2 och 
kommunledningskontoret föreslår att avtalets giltighetstid ska sättas till sex 
månader efter att detaljplanen har vunnit laga kraft, dock som längst till och 
med 29 mars 2020. Detaljplanen har varit ute på samråd och granskning är 
planerad under hösten. Förväntat antagande är första kvartalet 2019. 
 
Planutskottet har föreslagit att kommunstyrelsen godkänner förslag till 
markanvisningsavtal för Svenska kyrkan på del av fastigheten Oxhagen 2:1. 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner markanvisningsavtal enligt kommunlednings-
kontorets förslag för Svenska kyrkan (org.nr 252003-8635) på del av fastig-
heten Oxhagen 2:1, i anslutning till Norra kyrkogården.  
 
Markanvisningsavtalet ska gälla till sex månader efter att detaljplanen vunnit 
laga kraft, dock som längst till och med den 29 mars 2020. 
 

§ 119 

Taxa för ansökan om grävtillstånd 
Dnr KS 2018/0631 

Handlingar 
Utdrag ur servicenämndens protokoll den 30 maj 2018, § 64. 
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Serviceförvaltningens skrivelse den 4 maj 2018. 

Bakgrund 
Antalet grävtillstånd har de senaste åren succesivt ökat och under 2017 
hanterades 229 tillstånd. Ett grävtillstånd kan omfatta ett flertal arbeten och 
därmed vara omfattande.  
 
Någon avgift för handläggning av ansökan om grävning i allmän platsmark tas 
idag inte ut och servicenämnden har tagit fram ett förslag till avgifter. Den 
föreslagna prisbilden om 1 500 kronor, och för privatpersoner 500 kronor, 
motsvarar den avgift som andra kommuner anger.  
 
Ett nytt system för hantering av sökta grävtillstånd, trafikanordningsplan och 
markupplåtelse är under införande. Systemet underlättar samordning och 
möjliggör en bättre kontroll av medgivna tillstånd. 
 
Servicenämnden har föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att införa en 
avgift för ansökan om tillstånd för grävning i allmän platsmark i Kalmar 
kommun. Arbetsutskottet har tillstyrkt servicenämndens förslag.  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att införa en avgift för ansökan om tillstånd för 
grävning i allmän platsmark i Kalmar kommun från och med den 1 oktober 
2018.  
 
Avgiften ska vara 500 kronor för privatpersoner och 1 500 kronor för övriga. 
 

§ 120 

Namnsättning av nya gator – Tomas Gustavssons gata 
och Lisbeth Svenssons gata 
Dnr KS 2018/0821 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 27 augusti 2018. 

Bakgrund 
Kalmar kommun har tidigare beslutat om att uppkalla gator efter levande 
personer. Detta som ett sätt att visa uppskattning för personer som gjort 
insatser för att främja Kalmar. 
 
Tomas Gustavsson föreslås få en gata uppkallad efter sig med följande 
motivering: 
”1994 genomfördes den första fullskaliga Triathlon-tävlingen i Kalmar. 64 
deltagare stod på startlinjen. Ur denna start för 24 år sedan växte sakteliga en 
dröm om att göra något riktigt stort i Kalmar. Med stort mod och stort 
engagemang från många förverkligades drömmen 2012 då Kalmars första 
Ironman genomfördes. Sedan dess har tävlingen vid två tillfällen röstats fram 
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som Sveriges bästa idrottsevenemang. De tävlande själva har utsett Ironman i 
Kalmar till det bästa av alla världens 41 Ironman. Under veckan skrevs ett nytt 
avtal på fem år. Under hela denna resa har många personer lagt sitt hjärta och 
sin själ. En av de personer som kanske mest personifierat denna framgång är 
Järnmannen själv, Tomas Gustavsson som vi idag vill hylla genom att uppkalla 
en gata i Kalmar i hans namn.” 
 
Lisbeth Svensson föreslås få en gata uppkallad efter sig med följande 
motivering: 
”Hembygdens betydelse för människor ökar. I tider av globalisering, stress och 
en hel värld av intryck varje dag, året om blir den egna hembygden allt 
viktigare. Känslan av att bo och leva på en plats som man kan kalla för sin 
bygd. Ljungby Hembygdsförening är en av landets mest livaktiga 
hembygdsföreningar. Bakom detta ligger många människors ideella arbete och 
slit. Vi är många som följt detta arbete och beundrat engagemanget för den 
egna bygden. Bakom varje väl fungerande förening finns dock alltid en 
drivande ordförande. Lisbeth Svensson är Hembygdsrörelsen personifierad, 
inte bara i Ljungby utan i hela Kalmar län där hon också är ordförande. Under 
2018 blev hon också rikskänd för sitt engagemang genom att vara värd för 
Sveriges Hembygdsförbunds riksstämma i Kalmar. För att visa Kalmar 
kommuns uppskattning för Lisbeth Svensson och för Hembygdsrörelsen i vår 
kommun kommer en gata uppkallas i Lisbeth Svenssons namn.” 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge en gata namnet Tomas Gustavssons gata 
samt en gata namnet Lisbeth Svenssons gata. 
 
Samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att återkomma med förslag till 
lokalisering av gatunamnen.  
 

§ 121 

Yttrande över E.ON Energidistribution AB:s ansökan 
om fortsatt nätkoncession för luftledning från Stävlö 
till Revsudden 
Dnr KS 2018/0669 

Handlingar 
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 22 augusti 2018, § 177. 
 
Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande den 3 augusti 2018. 
 
Remiss. 

Bakgrund 
Kalmar kommun har fått tillfälle att yttra sig över E.ON:s ansökan hos 
Energimarknadsinspektionen angående fortsatt tillstånd för luftledning på 
sträckan mellan Stävlö och Revsudden.  
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Samhällbyggnadsnämnden har yttrat sig över remissen och förordar fortsatt att 
luftledningen ska ersättas av en mark- och sjökabel i lämpligt läge. Kommunen 
vill se att efterfrågat alternativ med mark- och sjökabel utreds ordenligt. Som 
minsta åtgärd förväntar sig kommunen att anläggande av mark/sjökabel sker 
längs med de sträckor som medför ett bättre och mer säkert markutnyttjande, 
där befintliga bostäder och djurliv tas med i särskilt beaktande.  

Beslut 
Kommunstyrelsen antar samhällsbyggnadsnämndens yttrande som sitt och 
översänder till Energimarknadsinspektionen som Kalmar kommuns yttrande 
inför ansökan från E.ON Energidistribution AB:s om fortsatt nätkoncession 
för luftledning från Stävlö till Revsudden.  
 

§ 122 

Yttrande över remiss om Regional digital agenda för 
Kalmar län 2019-2020 
Dnr KS 2018/0653 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 21 augusti 2018. 
 
Regionförbundet i Kalmar läns remiss - Digital agenda för Kalmar län 2019-
2020. 

Bakgrund 
Kalmar län antog i december 2014 en regional digital agenda – IT i människans 
tjänst. Denna arbetades fram på regeringens uppdrag och i bred samverkan 
mellan länets aktörer. Agendan är ett strategiskt långsiktigt dokument som 
presenterar hur Kalmar län på bästa sätt ska dra nytta av de möjligheter 
digitaliseringen erbjuder. Utöver att teckna målbilder pekar den på behovet av 
ett stort antal prioriterade insatser under perioden 2015-2020.  
 
Regional digital agenda för Kalmar län 2019-2020 är en uppdatering av den 
digitala agendan och Kalmar kommun har nu fått möjlighet att lämna 
synpunkter på förslaget.  
 
Den digitala agendan är avgränsad till områden av strategisk betydelse och till 
insatser som kräver samhandling mellan olika aktörer och över gränser. Det 
innebär att den inte omfattar allt utvecklingsarbete för digital omställning. 
 
Förslaget till agenda innehåller 33 förslag inom områdena kompetens, 
näringsliv, e-hälsa, infrastruktur, kommunal e-utveckling samt ett område om 
hur den digitala agendan ska förverkligas. Inom varje område har funnits en 
arbetsgrupp och Kalmar kommun har haft representanter inom e-hälsa och 
kommunal e-utveckling. 
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Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande över remissen 
och ställer sig i huvudsak positiv till målen och förslagen i den gemensamma 
digitala agendan. 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrandet från den 21 augusti 2018 som sitt och 
överlämnar det till Regionförbundet som Kalmar kommuns yttrande över 
Regional digital agenda för Kalmar län 2019-2020. 
 

§ 123 

Yttrande över remiss - Handlingsprogram regional 
bredbandsstrategi 2019-2025 för Kalmar län 
Dnr KS 2018/0654 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 27 augusti 2018. 
 
Regionförbundet i Kalmar läns remiss - Handlingsprogram regional 
bredbandsstrategi 2019-2025 för Kalmar län. 

Bakgrund 
Regionförbundet i Kalmar län antog 2012 en regional bredbandsstrategi. Efter 
utvecklad policy från EU, och en ny nationell bredbandsstrategi, samt med 
beaktande av marknadssituationen har en ny regional bredbandsstrategi för 
Kalmar län till 2025 arbetats fram. Den nya regionala bredbandsstrategin är ett 
handlingsprogram under den regionala utvecklingsstrategin. Den regionala 
bredbandsstrategin har ett strategiskt regionalt perspektiv vilket presenterar hur 
Kalmar län bör hantera bredbandsinfrastruktur och digital kommunikation för 
att möjliggöra digitalisering och omställning i ett datadrivet hållbart samhälle. 
Utöver strategiska perspektiv omfattas även ett antal prioriterade insatser under 
perioden 2019-2020. 
 
Kalmar kommun har nu fått möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till en 
uppdaterad version av regional bredbandsstrategi för Kalmar län. 
 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande. Av yttrandet 
framgår bland annat följande: 
Kalmar kommun kan instämma i alla de tio strategiska vägvalen men anser att 
strategin i sin helhet är mycket omfattande och skulle bli tydligare om den 
förkortas och bli mer konkret. Kalmar kommun anser att det är mycket text 
under respektive strategi som dessutom ibland återkommer under flera av 
strategierna. Möjligtvis kan vissa strategier slås samman.  

Beslut 
Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets yttrande och överlämnar 
det till Regionförbundet i Kalmar län som Kalmar kommuns yttrande över 
Handlingsprogram regional bredbandsstrategi 2019-2025 för Kalmar län. 
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§ 124 

Yttrande över Utbildningsdepartementets promemoria 
om Uppföljningssamtal med personer som studerar 
med studiestartsstöd 
Dnr KS 2018/0554 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 17 augusti 2018. 
 
Utbildningsdepartementets remiss. 

Bakgrund 
Utbildningsdepartementet föreslår ändringar i lagen (2017:527) om 
studiestartsstöd och förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning. Dessa 
ändringar innebär att kommunerna blir ansvariga för att uppföljningssamtal 
hålls med de personer som studerar med studiestartsstöd i syfte att öka dessa 
personers möjligheter att fullfölja sina studier och etablera sig på arbets-
marknaden genom att ge den studerande extra vägledning och utgöra ett stöd i 
deras studier. 
 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande: 
”Förslaget om Uppföljningssamtal med personer som studerar med 
studiestartsstöd tillstyrks. En stor andel av dem som idag har studiestartsstöd 
har påbörjat studier redan under etableringstiden och kan ha kommit långt i 
sina studier. För denna grupp uppfylls inte det syfte som promemorian vill 
uppnå. 
 
Det är av största vikt att uppföljning sker för samtliga vuxenstuderande, 
oavsett studiestöd, och att den sker tidigt i studierna.” 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets yttrande som sitt och 
överlämnar det till Utbildningsdepartementet som Kalmar kommuns svar på 
promemorian om Uppföljningssamtal med personer som studerar med 
studiestartsstöd. 
 

§ 125 

Delegation till kommunstyrelsens planutskott att lämna 
yttrande över remiss om kartläggning av strand-
skyddets inverkan på regional utveckling och tillväxt i 
Kalmar län 
Dnr KS 2018/0689 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 29 augusti 2018. 
 
Regionförbundet i Kalmar läns remiss. 
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Bakgrund 
Regionförbundet i Kalmar län har skickat ett underlag till kommunerna för att 
undersöka vad ett reviderat strandskydd kan göra för kommunernas utveckling 
och tillväxt.  
 
Kommunerna ombeds:  
- att bedöma hur kommunen påverkas av nuvarande lagsstiftning med ett 100 

m strandskydd och länsstyrelsens bedömning av 300 m samt eventuella 
förslag till förändrad lagsstiftning.  

- att utifrån sin synvinkel beskriva vad en förändrad lagstiftning skulle 
innebära för kommunen, framförallt med tanke på utveckling och tillväxt.  

 
Regionförbundet sammanställer svaren inför överläggningar med länsstyrelsen 
samt gör skrivningar till regering och riksdag med eventuella förslag till 
förändringar. 
 
Då ärendet behöver beredas ytterligare föreslås att kommunstyrelsen delegerar 
till planutskottet att lämna kommunens yttrande. Kalmar kommun har fått 
anstånd med att lämna sitt yttrande till den 18 september 2018. 

Beslut 
Kommunstyrelsen delegerar till kommunstyrelsens planutskott att lämna 
Kalmar kommuns yttrande över Regionförbundet i Kalmar läns kartläggning 
av strandskyddets inverkan på regional utveckling och tillväxt.  

Delegationsbeslut 
 
-  Beslut om att Kalmar kommun avstår yttrande över remiss gällande förslag 

till vägledning om Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och 
vattenföroreningar vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor 
KS 2018/0709 
 

-  Beslut om att Kalmar kommun avstår yttrande över Myndigheten för 
yrkeshögskolans förslag på föreskrifter om utbildningar inom 
yrkeshögskolan med inriktning stödpedagog inom funktionshinderområdet 
med tillhörande konsekvensutredning 
KS 2018/0741 
 

-  Beslut om att Kalmar kommun avstår yttrande över Näringsdeparte-
mentets remiss om Vägen till självkörande fordon – Introduktion 
KS 2018/0404 
 

-  Beslut om att Kalmar kommun avstår yttrande över Finansdepartementets 
remiss om juridik som stöd för förvaltningens digitalisering 
KS 2018/0556 
 

-  Beslut om att Kalmar kommun avstår yttrande över Socialdepartementets 
remiss om förslag till föreskrifter om behörighet för sjuksköterskor att 
förskriva och ordinera läkemedel 
KS 2018/0686 



 16 (17) 
Kommunstyrelsen 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2018-09-04 

 
 

-  Beslut om att Kalmar kommun avstår yttrande över Socialdepartementets 
remiss om anpassningar till svensk lag med anledning av kommissionens 
delegerade förordning 
KS 2018/0687 
 

-  Beslut om att Kalmar kommun avstår yttrande över Miljö- och 
energidepartementets remiss av EU-kommissionens förslag till direktiv om 
minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön 
KS 2018/0694 
 

-  Sammanställning av delegationsbeslut inom kommunledningskontorets 
projekt- och exploateringsenhet – maj, juni och juli 2018 
KS 2018/0015 
 

-  Delegationsbeslut upphandling april, maj och juni 2018 
KS 2018/0268 
 

-  Delegationsbeslut omsättning av lån 
KS 2018/0772 
 

-  Delegationsbeslut om borgen vid omplacering av borgenslån  
KS 2018/0773 
 

-  Brandkårens tillsyn av skydd och tillstånd maj, juni och juli 2018 
KS 2018/0004 
 

-  Kommunledningskontorets anställningar på delegation maj-juni 2018 
KS 2018/0159 

   
 

Anmälningsärenden 
 
-  Arbetsutskottets protokoll den 29 maj och 19 juni 2018 

KS 2018/0009 
 

-  Planutskottets protokoll den 19 juni och den 21 augusti 2018 
KS 2018/0007 
 

-  Personalutskottets protokoll den 23 maj och den 20 juni 2018 KS 
2018/0005 
 

-  Trafikverkets återkoppling på remissvar av förslag på trafikföreskrifter för 
ny bärighetsklass, BK4, vägnät  
KS 2018/0326 
 

-  Tillsyn över överförmyndarnämnden i Kalmar kommun – beslut den 5 juli 
2018  
KS 2018/0190 
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-  Tillsyn över överförmyndarnämnden i Kalmar kommun – beslut den 11 
juni 2018  
KS 2018/0627 
 

-  Kalmar läns pensionskapitalförvaltning AB:s portföljrapport för maj och 
juni 2018  
KS 2018/0003 
 

-  Skrivelse angående kultur och uppsägning av lärare på kulturskolan  
KS 2018/0844 
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