KALMAR KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL
Sammanträdesdag
2011-12-06

Tid

Kl. 10.00 -11:45
Ajournering: 10:10-11:00

Plats

Sammanträdeslokalen Magistern

Omfattning

§§ 224-252

Beslutande

Johan Persson (S)
Malin Petersson (M)
Bertil Dahl (V)
Anette Lingmerth (S)
Steve Sjögren (S)
Roger Holmberg (S)
Mona Jeansson (S)
Jonas Hellberg (S)
Elisabeth Gustavsson (S)
Anna Thore (MP)
Per-Olof Jonsson (M)
Jonas Lövgren (M)
Kajsa Hedin (M)
Anders Andersson (C)
Inger Hilmansson (FP)
Monica Bengtsson (KD)

Ersättare

Sekreterare

Justerat

Mattias Adolfson (S)
Marianne Dahlberg (S)
Dzenita Abaza (S)
Jonas Löhnn (MP)
Birgitta Axelsson Edström (V)
Jonas Lövgren (M)
Ingemar Einarsson (C)
Bodil Wahlgren (C)
Björn Brändewall (FP)

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

§ 224
§§ 225-252

§ 224

Jonas Sverkén

Johan Persson
ordförande

Anslaget på kommunens anslagstavla den 19 december 2011

Anna Thore
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§ 224

Genomgång av beslutsärenden

Överläggning

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

Beslut

Kommunstyrelsen fattar inget beslut med anledning av informationen.

§225

Fördjupad översiktsplan Kvarnholmen – antagande
(dnr KS 2008/00577 015)

Handlingar

Kommunledningskontorets skrivelse den 22 november 2011.
Utlåtande den 15 november 2011.
Fördjupad översiktsplan för Kvarnholmen med omgivande vattenrum den
15 november 2011.
Särskild sammanställning enligt miljöbalken den 1 december 2011.
Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 28 november 2011, § 195.

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade i mars 2007 att uppdra åt kommunledningskontoret att ta fram en fördjupad översiktsplan för området kring Norra fjärden.
Kommunledningskontoret fick samtidigt ett uppdrag att utreda möjligheterna
att tillskapa bostäder i Fredriksskansområdet.
Kommunstyrelsen godkände i november 2008 ett förslag till projektdirektiv för
”Stadsutvecklingsprojekt Malmfjärden”.
Den 6 april 2010 beslutade kommunstyrelsen om samråd av förslaget till
fördjupad översiktsplan för Kvarnholmen. Härefter godkände kommunstyrelsen
den 5 april 2011 samrådsredogörelsen och beslutade att ställa ut den fördjupade
översiktsplanen för Kvarnholmen.
Arbetsutskottet har den 28 november 2011 föreslagit att kommunstyrelsen
godkänner utlåtandet samt att kommunfullmäktige antar förslag till Fördjupad
översiktsplan för Kvarnholmen.
Ärendet har inför kommunstyrelsen kompletterats med en Särskild
sammanställning enligt miljöbalken.

Överläggning

Eva-Lena Larsdotter, kommunledningskontoret, redovisar ärendet.
Under överläggningen redovisas följande förslag:
1. Johan Persson (S) – med instämmande av Inger Hilmansson (FP),
Malin Petersson (M), Monica Bengtsson (KD), Bertil Dahl (V) och
Anna Thore (MP) – föreslår att kommunstyrelsen tillstyrker arbetsutskottets
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förslag samt godkänner särskild sammanställning enligt miljöbalken.
2. Anders Andersson (C) föreslår att kommunstyrelsen tillstyrker
arbetsutskottets förslag med följande tillägg:
” Vår vision är att Kvarnholmen även i framtiden skall vara regionens
centrum för handel, administration och upplevelse. Skall vi klara detta måste
Kvarnholmen vara tillgängligt. Självklart skall vi ha en bra kollektivtrafik och
Kalmar skall vara cykelvänligt med väl utbyggda cykelvägar med bra
belysning, så att människor tryggt kan ta sig fram där hela dygnet.
Men stadens befolkning räcker inte för att ge Kvarnholmen det liv och den
dynamik som vi alla önskar. Kvarnholmen är också arbetsplats för cirka 5
000 personer. Här finns en rad funktioner och offentlig service som gör att
folk har ärenden hit. Kvarnholmen är beroende av ett stort omland, där bilen
även i framtiden kommer att vara det viktigaste transportmedlet. De fossila
bränslena kommer efterhand att fasas ut och ersättas med miljövänligare
energikällor. Skall vi få en positiv utveckling på Kvarnholmen måste det
också gå att parkera enkelt och billigt. Vi måste också jobba med smarta
trafiklösningar som innebär att de, som inte behöver ta med bilen in till
centrum, kan parkera utanför och åka en gratisbuss”
3. Mattias Adolfson (S) föreslår att kommunstyrelsen avslår Anders Anderssons
tilläggsförslag.
Sedan överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen först i enlighet med
Johan Perssons m.fl. förslag. Härefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen
vill bifalla eller avslå Anders Anderssons tilläggsförslag. Han finner att
kommunstyrelsen avslår tilläggsförslaget.
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner utlåtandet från den 15 november 2011 som
kommunens. Vidare godkänns Särskild sammanställning enligt miljöbalken den
1 december 2011.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till Fördjupad
översiktsplan för Kvarnholmen med omgivande vattenrum samt tillhörande
miljöbedömning från den 15 november 2011.

Reservation

Anders Andersson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag
och tillägger:
”Centerpartiets anser att den fördjupade översiktsplanen med omgivande vatten
inte i tillräcklig grad ger svar på hur dessa frågor skall lösas för att trygga en bra
utveckling för Kvarnholmen.”

Protokollsanteckning

Inger Hilmansson (FP) och Björn Brändewall (FP) redovisar en
protokollsanteckning enligt följande:
”Många viktiga synpunkter har inkommit och vi ansluter oss till flera av dem,
främst länsstyrelsens. Vi tycker att man i huvudsak bemött olika synpunkter med
respekt och engagemang, vilket skapar förväntningar på det slutliga dokumentet.
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Planen ska ta ansvar för en vacker stadsmiljö med karaktär och närhet till vatten.
Detta är kvaliteter som också Folkpartiet liberalerna vill förstärka och göra
tillgängliga för våra invånare och besökare.
25 % av Kalmars kust och strand har en byggnad inom 100 meter! Motsvarande
siffror för riket är 13 %. Kalmar är en kuststad och allmänhetens möjligheter att
promenera längs vattnet bör vara självklar. Folkhälsa, barnperspektiv och
tillgänglighet för personer med funktionshinder ska ha hög prioritet för att göra
staden välkomnande för alla.
Att man sedan FÖP:en skrevs ändrat förslag på lokalisering för Linnéuniversitetet ska noteras. Kalmar har redan idag har ett kustnära och en stadsintegrerad
lokalisering av universitet.
Vi vill framhålla hamnens betydelse för näringslivet och kommunens tillväxt.
Säkra transportleder är inget nödvändigt ont, utan en självklar faktor i en
levande stad med ett gott företagsklimat.
Kvarnholmens företag är sårbara när framkomligheten för varutransporter och
kunder försvåras, och vi förordar lösningar som täcker behoven för fler boende,
en utvidgad handel och besöksnäring även på Kvarnholmen. Antalet parkeringsplatser har minskat och gatuparkeringar är ingen lösning då framkomlighet och
säkerhet äventyras. Det är en brist att inte parkeringsnorm och en parkeringsstrategi finns med i underlaget. Folkpartiet liberalerna anser att det behövs två
parkeringshus centralt i Kalmar, med planering för ett till inom tio år.
Cykelstaden Kalmar har alla förutsättningar att bli en succé om gångbanor och
cykelbanor anpassas till fler användare med rollatorer, permobiler och snabbare
cyklar.
Framtiden för Lindö är oviss i denna FÖP. I takt med att staden växer och
antalet boende ökar behöver Kalmar fler promenadstråk vid vattnet. En
promenad runt Malmfjärden och en gångbro från Kvarnholmen gör Lindö
tillgängligt som den gröna lunga en växande stad så väl behöver. Vi vill att Lindö
skyddas som ett kommunalt naturreservat för människorna och den framtida
utvecklingens skull!
Det saknas tydlig vägledning för utvecklingsbara och skyddsvärda områden och
en norm för de gröna ytorna som fyller en viktig funktion, då centrum saknar
både lekplats för barn och gröna rum att vila på. Kalmar är en unik stad som
kräver unika lösningar!”
§ 226

Granskning av det personaladministrativa systemet
(dnr KS 2011/00577 007)

Handlingar

Granskningsrapport den 10 oktober 201.
Revisorernas skrivelse den 18 oktober 2011.
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Kommunledningskontorets skrivelse den 28 november 2011.
Bakgrund

Kommunens revisorer har genomfört en förstudie av kommunens personalsystem. Syftet med studien var att göra en kvalitetskontroll av kommunens
personalsystem och rutinerna kring detta. Kommunledningskontoret har
upprättat ett förslag till yttrande över revisionsrapporten.

Överläggning

Åsa Bejvall, från PwC, redogör för granskningsrapporten. Anne Elgmark,
kommunledningskontorets personalchef, redovisar sitt förslag till svar på
granskningsrapporten.

Beslut

Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets skrivelse från den 28
november 2011 som sin och överlämnar den till kommunens revisorer som
kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten ”Förstudien av det
personaladministrativa systemet”.

§ 227

Granskningsrapport kring infrastrukturen vid Guldfågeln Arena
(dnr KS 2011/00576 007)

Handlingar

Granskningsrapport den 11 oktober 2011.
Revisorernas skrivelse den 18 oktober 2011.
Kommunledningskontorets skrivelse den 9 november 2011.

Bakgrund

Kommunledningskontoret har tagit del av kommunens revisorers
granskningsrapport om infrastrukturen kring Guldfågeln Arena, som
överlämnats till kommunstyrelsen för beaktande. Revisorerna har begärt att få
svar från kommunstyrelsen om vilka åtgärder som kommer att vidtas med
anledning av rapporten senast den 7 december 2011.
Revisorerna har granskat om kommunstyrelsen inför besluten om
infrastrukturen runt Guldfågeln Arena berett ärendet på ett ändamålsenligt sätt
samt om den interna kontrollen varit tillräcklig.
Revisorerna har i sin rapport bedömt att kommunstyrelsen har berett ärendet på
ett ändamålsenligt sätt. De grundar det på att de har kunnat följa ärendets gång
under hela processen samt vilka beslut som har tagits. De har även bedömt den
interna kontrollen som tillräcklig. Styrelsen har följt de reglementen som
fullmäktige fastställt.
Mot bakgrund av revisorernas bedömning finner kommunledningskontoret inte
att det finns någon anledning att vidta någon åtgärd med anledning av
granskningsrapporten.

Överläggning

Stefan Wik, PwC, redogör för granskningsrapporten. Roland Karlsson,
kommunchef, redovisar sitt förslag till svar över granskningsrapporten.
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Beslut

Kommunstyrelsen besvarar kommunens revisorers granskningsrapport om
infrastrukturen kring Guldfågeln Arena med att kommunstyrelsen inte vidtar
någon åtgärd med anledning av rapporten.

§ 228

Uppdrag om att bjuda ut kommunala fastigheter till försäljning
(dnr KS 2011/00608 253)

Handlingar

Kommunledningskontorets m.fl. skrivelse den 17 november 2011 inklusive
kartbilagor och uppgift om kvadratmeter m.m.
Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 28 november 2011, § 192.

Bakgrund

Kalmar kommun har de tre senaste åren gjort investeringar på ca 700 miljoner
kronor och planerar investeringar på ca 1 miljard kronor de kommande tre åren.
Utmaningen för kommunen är att genomföra nödvändiga och planerade
investeringar i befintliga fastigheter samtidigt som utrymme för andra viktiga
investeringar i kommunala lokaler och anläggningar måste skapas. En viktig
faktor är också att skapa långsiktiga förutsättningar för Kalmarhem AB att bygga
nya hyresrätter i kommunen.
Marknadens intresse för kommunala fastigheter ökar bl.a. från pensionsbolag.
De är intresserade av att investera i äldreboenden och samhällsfastigheter för
ökad samhällsnytta och långsiktig trygg placering av pensionskapitalet. Därför
kan det vara rätt tid att pröva en försäljning.
En försäljning av aktuella fastigheter frigör kapital och minskar kommunens
investeringsvolymer. Även för Kalmarhem AB frigörs kapital och bolagets
ekonomi kan förbättras. En ny aktör som får möjlighet att etablera sig i Kalmar
kan medverka till utvecklingen av bostadsmarknaden som idag är ett av de
största tillväxthindren för kommunens utveckling.
Ärendet har inför kommunstyrelsen kompletterats med uppgifter om antal
kvadratmeter m.m.

Överläggning

Under överläggningen föreslår Bertil Dahl (V) – med instämmande av
Inger Hilmansson (FP), Johan Persson (S) och Anna Thore (M) – att
kommunstyrelsen ska tillstyrka arbetsutskottets förslag med ändringen att
fastigheten Nya Stensberg 1 ska utgå.
Sedan överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen i enlighet med
Bertil Dahls m.fl. förslag.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunstyrelsen, servicenämnden, Kalmarhem AB, omsorgsnämnden och
Södermöre kommundelsnämnd får i uppdrag att i samverkan bjuda ut följande
fastigheter till försäljning:
•

Fastigheten Kalmar Smedbacken 1
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Fastigheten Bärnstenen 1
Fastigheten Kalkstenen 1
Fastigheten Kalmar Vallmon 19
Fastigheten Kalmar Smedhagen 1
Fastigheten Kalmar Stenmuren 1
Fastigheten Kalmar Kroppkakan 1 och 2
Del av fastigheten Kalmar Beckasinen 42
Fastigheterna Ljungby 16:1, 16:91 och 16:31 Ljungbyholm
Fastigheten Hagby 12:42 Hagby
Fastigheten Karlslunda Fagerhult 1:25 Påryd
Fastigheten Ljungby 16:126 Ljungbyholm

Anbud ska avse samtliga fastigheter. Uppdraget ska återredovisas när
anbudstiden gått ut. Vid det tillfället ska eventuella förslag till försäljningar
redovisas.
Kommunledningskontoret får i uppdrag att samordna processen och ansvara
för redovisningen av uppdraget.
§ 229

Kommunledningskontorets internbudget 2012 med förslag till
tilläggsbudget för 2012
(dnr KS 2011/00600 041)

Handlingar

Kommunledningskontorets förslag till internbudget 2012 med förslag till
tilläggsbudget för 2012.
Arbetsutskottets protokoll den 22 november 2011, § 190.

Bakgrund

Kommunledningskontoret har upprättat ett förslag till internbudget för 2012.
Förslaget innehåller en redovisning av varje enhets verksamhet, detaljerad
budget samt redovisning av kommunledningskontorets detaljerade mål.
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunstyrelsen godkänner förslag till
internbudget med undantag för tilläggsbudgeten. Kommunledningskontorets
begäran om extra medel får istället behandlas i samband med en extra
budgetavstämning i mars 2012. Vidare har arbetsutskottet föreslagit att
punktsats 4 på sidan 16 ”Fördjupad översiktsplan för del av
Innestaden/Oxhagen” ska utgå.

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets förslag till
internbudget 2012, med undantag för tilläggsbudgeten (bilaga 3) samt följande
ändring. På sidan 16 i internbudgeten ska punktsats 4 ”Fördjupad översiktsplan
för del av Innerstaden/Oxhagen” utgå.
Kommunledningskontorets begäran om extra medel kommer att behandlas i
samband med en extra budgetavstämning i mars 2012.
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Kommunstyrelsen uttalar:
Kommunfullmäktige har i budget 2012 gett kommunstyrelsen i uppdrag att
fortsätta stadsförnyelsearbete i Oxhagen och redovisa det senast november
2012. Det uppdraget gäller fortfarande. Ändringen i internbudgeten innebär
endast att någon fördjupad översiktsplan inte ska tas fram.
§ 230

Uppdrag att underteckna vissa värdehandlingar
(dnr KS 2011/00630 002)

Handlingar

Kommunledningskontorets förslag den 23 november 2011.

Bakgrund

Kommunledningskontoret har upprättat ett förslag till ”Uppdrag att
underteckna vissa handlingar m.m. – firmatecknare”.

Beslut

Kommunstyrelsen lämnar följande uppdrag:
1. Rätt att kvittera ut pengar på postanvisningar, utbetalningskort,
checkar och andra anvisningar samt utfärda checkar och andra
anvisningar
Ekonomichef Urban Sparre, redovisningschef Anna Johansson, budgetchef
Carina Åresved-Gustavsson, ekonom Jonas Agerhed,
ekonomiadministratörerna Jörgen Svensson, Ann-Marie Ekblad, Marianne
Sigheim och Britt-Marie Mikkelsen får två tillsammans under 2012;
• kvittera ut pengar på postanvisningar, utbetalningskort, checkar och andra
anvisningar som är ställda till Kalmar kommun eller kommunens
nämnder,förvaltningar och andra enheter.
• utfärda checkar och andra anvisningar från Kalmar kommun och dess
bolags bankräkningar samt plus- och bankgiro.
Några andra anställda i kommunen har inte rätt att kvittera ut pengar på
postanvisningar, utbetalningskort, checkar eller andra anvisningar som är
ställda till Kalmar kommun eller kommunens nämnder, förvaltningar och
andra enheter.
2. Rätt att företräda Kalmar kommun på koncernkontot i internetuppkopplingen mot banken
Ekonomichef Urban Sparre, redovisningschef Anna Johansson, budgetchef
Carina Åresved-Gustavsson, ekonom Jonas Agerhed, ekonomiadministratörerna Marianne Sigheim, Ann-Marie Ekblad, Jörgen Svensson
och Britt-Marie Mikkelsen får två tillsammans under 2012 beordra
utbetalningar eller omdisponeringar av pengar på Kalmar kommuns koncernkonto via internetuppkopplingen. Registrering och beslutsattest sker med
elektronisk behörighet i systemen.
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3. Rätt att underteckna låne- och borgensförbindelser
Kommunstyrelsens ordförande Johan Persson eller vice ordförande Malin
Petersson får tillsammans med ekonomichef Urban Sparre, redovisningschef
Anna Johansson, budgetchef Carina Åresved-Gustavsson eller ekonom Jonas
Agerhed under 2012 underteckna kommunens låneförbindelser samt
borgens- och andra ansvarsförbindelser.
4. Rätt att ansöka om betalningsförelägganden och utmätningar
Ekonomichef Urban Sparre, redovisningschef Anna Johansson, budgetchef
Carina Åresved-Gustavsson eller ekonom Jonas Agerhed får tillsammans
med någon av ekonomiadministratörerna Marianne Sigheim eller Britt-Marie
Mikkelsen under 2012 för Kalmar kommun ansöka om
betalningsförelägganden och utmätningar.
5. Rätt att underteckna kommunens allmänna självdeklaration
Ekonomichef Urban Sparre får tillsammans med redovisningschef Anna
Johansson, budgetchef Carina Åresved-Gustavsson eller ekonom Jonas
Agerhed underteckna kommunens allmänna självdeklaration vid taxeringen
2012.
6. Rätt att underteckna månatliga skattedeklarationer
Löneadministratörerna Eva Sjöstedt, Maj-Greth Åckerström eller Ulrika
Petersson får tillsammans med ekonomichef Urban Sparre, redovisningschef
Anna Johansson, budgetchef Carina Åresved-Gustavsson, Jonas Agerhed,
ekonomiadministratör Marianne Sigheim eller ekonomiadministratör BrittMarie Mikkelsen underteckna Kalmar kommuns månatliga
skattedeklarationer under 2012.
7. Rätt att utfärda tjänstelegitimation
Löneadministratör Håkan Stenberg eller säkerhetssamordnare Per-Ola
Carlsson får under 2012 utfärda tjänstelegitimation för kommunens personal.
8. Rätt att kvittera ut paket, postförskott, rek och andra värdeförsändelser
Vaktmästare Alf Rundberg och vaktmästare Patrik Larsson får under 2012
kvittera ut paket, postförskott, rek och andra värdeförsändelser till Kalmar
kommun.
Värdeförsändelserna ska förtecknas i samband med postöppningen och
utlämnas därefter till adressaten mot kvittens.
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9. Rätt att avge yttrande och överklaga beslut om folkbokföring
Samhällsplanerare/utredare Anette Karlsson och utredningssekreterare
Susanne Eriksson får under 2012 för Kalmar kommun avge yttrande och
överklaga beslut om folkbokföring.
10. Rätt att underteckna leasingavtal för fordon
Inköpschef Per-Gunnar Fransson, transportchef Göran Johansson eller
transportassistent Camilla Svensson får tillsammans med inköpare Gunnar
Farmansson eller inköpare Mats Sund under 2012 underteckna Kalmar
kommuns leasingavtal för fordon.
11. Köp och försäljning av fastigheter samt upplåtelser med tomträtt
Kommunstyrelsens ordförande Johan Persson eller vice ordförande Malin
Petersson får tillsammans med mark- och exploateringsingenjör Johanna
Kindqvist, mark- och exploateringsingenjör Anders Karlsson eller
markingenjör Patrik Ihrman under 2012 underteckna erforderliga handlingar
vid köp och försäljning av fastigheter samt upplåtelser med tomträtt.
12. Beslut om vilka som ska verkställa uppdrag som lämnats av
kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens ordförande Johan Persson eller vice ordförande Malin
Petersson får efter föredragning av kanslichefen eller stadssekreteraren
besluta om vilka som ska verkställa de uppdrag som kommunstyrelsen får av
kommunfullmäktige 2012.
13. Ansökan om bidrag/finansiering av projekt
Kommunstyrelsens ordförande Johan Persson, vice ordförande
Malin Petersson eller kommunchef Roland Karlsson får underteckna
ansökan om bidrag i projekt där EU, statliga myndigheter eller andra externa
aktörer helt eller delvis står som finansiärer.
14. Förvaltade donationsstiftelsers årsredovisningar
Kommunstyrelsens ordförande Johan Persson och vice ordförande Malin
Petersson får underteckna de årsredovisningar för donationsstiftelser som
förvaltas av Kalmar kommunstyrelse och avser verksamhetsår 2011.
15. Firmatecknare för kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens ordförande Johan Persson och vice ordförande Malin
Petersson får under 2012 teckna firma för kommunstyrelsen.
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16. Firmatecknare i andra ärenden
Kommunchef Roland Karlsson, och enhetscheferna på
kommunledningskontoret får under 2012 underteckna handlingar som gäller
kontorets respektive verksamheter. Det gäller följande enheter och
enhetschefer:
Kanslienhet
Kanslichef Ann-Sofie Dejke
Ekonomienhet
Ekonomichef Urban Sparre
Personalenhet
Personalchef Anne Elgmark
Kommunhälsan
Enhetschef Carina Hertzberg
IT-enhet
IT-chef Magnus Garp
Arbetsmarknadsenhet
Arbetsmarknadschef Ronny Johansson
Mark- o planeringsenhet
Planeringschef Björn Strimfors
Näringslivsenhet
Näringslivschef Thomas Davidsson
Utvecklingsenhet
Utvecklingschef Kyrre Dahl
Informationsenhet
Informationschef Christina Karlberg
§ 231

Beslutsattestanter för kommunledningskontoret 2012
(dnr KS 2011/00629 002)

Handlingar

Kommunchefens skrivelse den 25 november 2011 inklusive förslag till
beslutsattestanter.

Bakgrund

Kommunledningskontoret har upprättat ett förslag till beslutsattestanter för
kommunledningskontorets 2012.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att för 2012 utse beslutsattestanter (ordinarie och
ersättare) för kommunledningskontoret enligt det förslag som kontoret
redovisat.

§ 232

Beslutsattestanter för donationsstiftelser 2012
(dnr KS 2011/00628 002)

Handlingar

Kommunchefens skrivelse den 25 november.

Bakgrund

Kommunledningskontoret har redovisat ett förslag till beslutsattestanter för
donationsstiftelser som disponeras av kommunfullmäktige eller
kommunstyrelsen. Vidare har kommunledningskontoret redovisat ett förslag till
”uppdrag för stiftelseförvaltningen 2012”.

Beslut

Kommunstyrelsen utser för år 2012 följande beslutsattestanter och ersättare:
Ekonomichef Urban Sparre som ordinarie beslutsattestant med redovisningschef Anna Johansson, budgetchef Carina Åresved-Gustavsson och ekonom
Jonas Agerhed som ersättare för bidrag ur donationsstiftelser som förvaltas av
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt för förvaltnings-,
administrations- och övriga kostnader för samtliga donationsstiftelser.
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Kommunstyrelsen lämnar följande uppdrag för stiftelseförvaltningen år 2012:
Urban Sparre, Anna Johansson, Carina Åresved-Gustavsson eller
Jonas Agerhed får tillsammans med någon av Jörgen Svensson,
Marianne Sigheim, Ann-Marie Ekblad eller Britt-Marie Mikkelsen underteckna
uttag eller överföringar från plusgirokontot och de bankkonton och depåer som
tillhör de förvaltade donationsstiftelserna.
Urban Sparre, Anna Johansson, Carina Åresved-Gustavsson och
Jonas Agerhed får två tillsammans underteckna de förvaltade stiftelsernas
deklarationer vid taxeringen 2012.
Urban Sparre, Anna Johansson, Carina Åresved-Gustavsson eller
Jonas Agerhed får tillsammans med någon av Jörgen Svensson,
Marianne Sigheim, Ann-Marie Ekblad eller Britt-Marie Mikkelsen teckna
elektronisk attest för uttag och överföringar via internetuppkoppling mot
bankerna och girocentralerna.
Urban Sparre och Jonas Agerhed utses till registertecknare som var för sig
representerar samtliga av Kalmar kommun förvaltade donationsstiftelser i
länsstyrelsernas e-tjänst för stiftelser.
§ 233

Utdelning ur förvaltade donationsstiftelser år 2011
(dnr KS 2011/00625 002)

Handlingar

Protokoll från sammanträde den 11 november 2010 med donationskommittén
för stiftelser m.m.
Protokoll från sammanträde den 20 oktober 2011 med donationskommittén för
Stiftelsen August Peterssons donationsfond och Stiftelsen Axel Åkessons
donationsfond.
Delegationsbeslut den 3 november 2010 om utdelning ur Dahmska fonden.
Kommunledningskontorets förslag den 24 november 2011 till utdelning ur
förvaltade donationsstiftelser.
Protokoll från sammanträde den 11 november 2011 med delegationen för
Syskonen Karlbergs donationsfond.

Beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige bifaller förslagen till utdelning ur August Peterssons
donationsfond, Axel Åkessons donationsfond, Dahmska fonden och
Appeltoffts donationsfond.
2. Kommunstyrelsen bifaller de förslag till utdelning ur olika fonder som
redovisats av donationskommittén för stiftelser m.m. och delegationen för
Syskonen Karlbergs donationsfond.
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3. Kommunstyrelsen bifaller kommunledningskontorets förslag till utdelning
ur olika fonder:
- Fru Anna Kjells fond
- Emelie och Sofia Nilssons fond
- Hilma och Hilbert Reis fond
- Rosén - Sellgrenska bokfonden
- Sociala centralnämndens samfond
- Fågelskyddsfonden
- Föreningen Kalmar Sommarstugas samfond
- Fröken Hulda Nilssons fond
- Gertrud och Hans Nordins fond
- Wollinska pensionsfonden
§ 234

Investeringsbidrag till IFK Kalmar – ändring i budget 2012
(dnr KS 2011/00233 041)

Handlingar

Kommunledningskontorets skrivelse den 14 november 2011.
Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 22 november 2011, § 191.

Bakgrund

I budget för 2012 och ekonomisk planering 2013-2014 finns ett uttalande om
Idrottspaket II. I detta skrivs ”Under 2010 och 2011 har kultur- och fritidsnämnden haft en dialog med IFK Kalmar om behovet av nya omklädningsrum
på Gröndals idrottsplats. Fastighetskontoret har uppskattat kostnaden till 8 mkr.
IFK Kalmar gör bedömningen att de kan göra investeringen i egen regi för 5
mkr. Kultur- och fritidsnämnden ersätter föreningen för den årliga kapitalkostnaden för en investering på maximalt 5 mkr och medges under en period av
max 15 år. För detta ändamål har i central pott från 2012 avsatts 0,4 mkr.
Den modell som tidigare använts då kommunen beslutat att bidra till förenings
investering som utförts i egen regi är att föreningen erhållit ett investeringsbidrag. Både ekonomiskt och administrativt är detta en väl fungerande modell.
Då den modell som skissas i uttalandet ovan avviker från tidigare praxis är
ekonomichefens bedömning att tidigare beslut behöver ändras.

Överläggning

Urban Sparre, ekonomichef, redogör för förslaget.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beslutar, med ändring av vad som uttalas i budget 2012 om
Idrottspaket II, att utöka kultur- och fritidsnämndens budgetram för 2011 med
5 mkr för bidrag till IFK Kalmars investering i omklädningsrum m.m. vid
Gröndals idrottsplats.
Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att fatta erforderliga beslut om villkor
och utbetalning av föreningsbidraget
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§ 235

Ekonomirapport 2011 efter oktober månad samt beslut om
synnerliga skäl enligt ”God ekonomisk hushållning”
(dnr KS 2011/00146 042)

Handlingar

Kommunledningskontorets skrivelse den 14 november 2011.
Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 22 november 2011, § 192.

Bakgrund

Sedan 2007 beräknas pensionsskulden enligt regelverket ”Riktlinjer för
beräkning av pensionsskuld - RIPS07”. För att nuvärdesberäkna
pensionsskulden används en diskonteringsränta. Den senaste tidens turbulens på
de finansiella marknaderna och i världsekonomin har lett till låga långa
marknadsräntor och därmed behov av en sänkning av den diskonteringsränta
som används i RIPS07. En sänkt diskonteringsränta betyder att pensionsskulden
ökar. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gör bedömningen att den
kostnad som uppstår vid ändringen av diskonteringsräntan (sänkning med 0,75
procentenheter) bör beaktas i bokslutet för 2011.
SKL gör vidare bedömningen att kostnaden är av engångskaraktär och kan
klassificeras som en jämförelsestörande post samt att det bör vara möjligt att
tolka detta som synnerliga skäl och därmed utesluta kostnaden i balanskravsavstämningen. För kommunens del uppskattas denna kostnad till 12 mkr.
Efter oktober redovisas en helårsprognos för årets resultat på -85,6 mkr, en
negativ avvikelse mot budget på -148,5 mkr. Justerat resultat beräknades till 24,4
mkr, en budgetavvikelse på -38,5 mkr.

Överläggning

Urban Sparre, ekonomichef, lämnar en ekonomirapport efter oktober med
helårsprognos för 2011.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige besluta att synnerliga skäl föreligger enligt ”God
ekonomisk hushållning” beträffande den kostnad som är hänförlig till sänkt
diskonteringsränta vid beräkning av pensionsskulden.
Kommunstyrelsen fattar i övrigt inte något beslut med anledning av ekonomirapporten 2011 – efter oktober månad.

§ 236

Facklig styrelserepresentation i Kalmar Airport AB
(dnr KS 2011/00636 102)

Handlingar

PM från VD:n i Kalmar Airport AB den 14 september 2011.
Kompletterande skrivelse från VD:n i Kalmar Airport AB den 20 oktober 2011.
Utdrag ur protokoll från Kalmar Kommunbolag AB:s styrelsemöte den 25
oktober 2011, § 76.
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Kalmar Airport AB har lämnat en anmälan om facklig styrelserepresentation i
Kalmar Airport AB. Styrelsen i Kalmar Airport AB beslutade vid mötet den 30
september 2011 att godkänna facklig styrelserepresentation från
organisationerna Transport och Vision – med en ordinarie och en suppleant
från vardera organisationen utan rösträtt.
Kalmar Kommunbolag AB har godkänt förslag till beslut och överlämnat
ärendet till Kalmar kommun.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna facklig styrelserepresentation utan
rösträtt för organisationerna Transport och Vision i Kalmar Airport AB:s
styrelse. Organisationerna får vardera nominera en ordinarie ledamot och en
suppleant.

§ 237

Försäljning av fastigheten Harby 1:183 i Trekanten
(dnr KS 2011/00523 253)

Handlingar

Kommunledningskontorets skrivelse den 24 november 2011.

Bakgrund

HMH Fastigheter AB har genom sin arkitekt Mats Dahlström tagit fram skisser
på hur fastigheten Harby 1:183 i östra delen av Trekanten kan bebyggas.
Området finns i gällande detaljplan från 1992 och utgör kvartersmark för
bostadsändamål i två våningar. Fastigheten har en areal av 18 750 m2.
Den framtagna idéskissen visar på bygge av totalt 28 seniorlägenheter.
Bebyggelsen består av enplans bostadshus byggda runt tre gemensamma bilfria
gårdar med närhet till komplementbyggnader (förråd och miljöhus),
gemensamhetslokal och parkering.
Lägenheterna kommer att vara på 56 m2 samt 74 m2 och upplåtas med
hyresrätt.
Bygget kommer att etappindelas. En första etapp om sex lägenheter samt
gemensamhetslokal pågår. Inflyttning planeras under våren 2012.
Byggprojektet omfattar totalt 1 963 m2 bruttoarea. Kommunledningskontorets
mark- och planeringsenheten föreslår att försäljningspriset blir 785 200 kronor,
vilket motsvarar ett pris om 400 kronor per kvadratmeter bruttoarea. Det
föreslagna priset har diskuterats med utomstående värderingsman.
Efter att kommunstyrelsens beslut den 8 november 2011, § 208, att sälja
fastigheten till HMH Fastighets AB har företrädarna för bolaget meddelat att de
inte längre vill förvärva fastigheten. Istället önskar Hansa Bygg AB köpa
fastigheten.
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Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunstyrelsen får sälja fastigheten Harby 1:183 till Hansa Bygg AB
(organisationsnummer 556520-6660) för
785 200 kronor exkl anläggningsavgift för vatten- och avlopp.
Till följd av detta upphävs kommunstyrelsens tidigare beslut den 8 november
2011, § 208, om försäljning av fastigheten Harby 1:183 till HMH Fastighets AB
för 785 200 kronor exkl anläggningsavgift för vatten- och avlopp.

§ 238

Försäljning av del av Törneby 8:20
(dnr KS 2009/00663 263)

Handlingar

Kommunledningskontorets skrivelse den 22 november 2011 inklusive
kartbilaga.

Bakgrund

Nybloms papper i Kalmar har ansökt om att förvärva del av den kommunägda
fastigheten Törneby 8:20 i Flygplatsområdet. Företaget äger sedan tidigare den
angränsande fastigheten Fallskärmen 5 som de nu önskar utöka för byggnation
av en ny lagerhall.
Inför försäljningen har en geoteknisk utredning tagits fram som visar på att
marken har dåliga grundläggningsförhållanden. De extraordinära grundläggningskostnaderna på tomten beräknas till ca 750 000 kronor. Den föreslagna
köpeskillingen för markområdet är därför satt till 250 000 kronor och innebär en
kompensation för de extraordinära grundläggningskostnaderna.

Beslut

Kommunstyrelsen säljer cirka 3 800 kvadratmeter av fastigheten Törneby 8:20
enligt kommunledningskontorets skrivelse den 22 november 2011, till ägaren av
Fallskärmen 5, Nybloms Fastighets AB, organisationsnummer 556089-9584, för
en köpeskilling om 250 000 kronor.

§ 239

Markreservation för del av Lindeberga 1:48, 1:57, Västerslät 8:12
mfl. Majavallen
(dnr KS 2011/00255 263)

Handlingar

Kommunledningskontorets skrivelse den 22 november 2011 inklusive
kartbilaga.

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde i juni 2011 om
markreservation för Majavallen för tre intressenter: Loggen Invest, BoKlok och
Hem1 med Vildapeln. Området reserverades för de tre intressenterna
gemensamt med skrivelsen att varje intressent skulle anvisas en tredjedel av ytan
vardera.
Ett program för detaljplan som ska godkännas i kommunfullmäktige under
november månad har arbetats fram. Under processen har intressenterna varit
delaktiga och inkommit med förslag på områdesindelning och bebyggelse.
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Arbetet med detaljplan kommer att starta så snart planprogrammet
godkänts.
Den yta som nu föreslås reserveras för de tre intressenterna omfattar cirka
30 000 kvadratmeter totalt. Varje intressents område är knappt 10 000
kvadratmeter stort. Tanken är att området bebygges med cirka 100 bostäder i
flerbostadshus samt rad-, kedje- och parhus. Bostäderna kommer att upplåtas
med ägande- och bostadsrätt.
Beslut

Kommunstyrelsen reserverar del av Lindeberga 1:48, 1:57, 1:95 och Västerslät
8:12, 8:14 och 23:1 för
- BoKlok Housing AB (556673-3829),
- Loggen Fastighetsutveckling AB (556872-3687) och
- Hem1 Sydost AB (556787-6841) med Vildapeln AB (556720-0349)
enligt kommunledningskontorets skrivelse den 22 november 2011. Markreservationen ska gälla sex månader från det att detaljplan för området vunnit
laga kraft.

§ 240

Markreservation för del av Svensknabben 1, Berga 10:5 m fl
(Svensknabben)
(dnr KS 2010/00380 263)

Handlingar

Kommunledningskontorets skrivelse den 24 november 2011 inklusive
kartbilaga.

Bakgrund

Kommunstyrelsen har tidigare reserverat mark för Svensknabben AB på
Svensknabben. Markreservation gällde del av fastigheterna Berga 10:2, 10:3,
10:5, 10:7 och Svensknabben 1. Företaget äger sedan tidigare fastigheterna
Svensknabben 2, 3, 4, 5 och 6.
Syftet med markreservationen är att ge Svensknabben AB möjlighet att utveckla
sina idéer för området. Arbete med program inför detaljplan pågår för att pröva
lämpligheten för ytterligare bostäder och kontorsytor i området.
Det föreslagna området för markreservation är cirka 57 000 kvadratmeter.

Beslut

Kommunstyrelsen reserverar del av fastigheterna Svensknabben 1, Berga 10:2,
10:3 och 10:5 för Svensknabben AB (organisationsnummer 556285-9875).
Markreservationen ska gälla till och med sex månader från det att beslut tas i
kommunstyrelsen.
I det fortsatta arbetet med exploatering av området måste hänsyn även tas till
andra intressenter i området, exempelvis Royal Design Group AB.
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§ 241

Ändring i Regler för Kalmar kommuns tomtkö
(dnr KS 2011/00635 272)

Handlingar

Kommunledningskontorets skrivelse den 28 november 2011.

Bakgrund

Reglerna för Kalmar kommuns tomtkö antogs av kommunstyrelsen 1996. Några
redaktionella ändringar beslutades 2001.
I dag finns cirka 410 personer inskrivna i kön, varav första person har varit med
sedan 1971. De inskrivna i tomtkön betalar en engångsavgift på 200 kr.
Engångsavgiften medför att även personer utan intresse att inom den närmaste
tiden köpa en tomt står med i vår kö. För att få en mer aktuell tomtkö föreslås
att det införs en anmälningsavgift på 500 kr för det år då anmälan sker. Därefter
ska avgiften vara 400 kr om året för att få behålla köplatsen.
Våra jämförelsekommuner har avgifter enligt följande:
- Växjö: 400 kr/kalenderår.
- Karlskrona: Anmälningsavgift 300 kr plus 300 kr/år.
- Halmstad: 300 kr/år.
- Kristianstad: Engångsavgift 500 kr/område plus ytterligare 200
kr/område/ort, max 4 områden/orter per kund.
Av nuvarande regler framgår att försäljning ska ske vid byggnadsarbetenas
påbörjande. Den skrivningen föreslås utgå. Motiveringen till detta är att
försäljningsprocessen ses över och kommer att förändras. Vidare ska inte
reglerna beröra själva försäljningen utan endast vad som gäller fram tills
försäljning.
Slutligen föreslås att kommunstyrelsen även fortsättningsvis, i enlighet med
punkt 9 i nuvarande regler för tomtkön, får ändra reglerna. Beslut om avgifter
ska dock fattas av kommunfullmäktige.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige antar kommunledningskontorets förslag till ändringar i
”Regler för tomtkön i Kalmar kommun”.
Det innebär att avgifterna för Kalmar kommuns tomtkö ändras.
Anmälningsavgiften för första året ska vara 500 kr. Därefter ska avgiften vara
400 kr per år. Avregistrering ska ske om årsavgiften inte inbetalas i tid.
Vidare ska meningen i punkt 8 ”Försäljning sker när byggnadsarbeten påbörjas”
utgå.
I enlighet med punkt 9 i nuvarande regler för tomtkön får kommunstyrelsen
även fortsättningsvis ändra reglerna om tomtkö i Kalmar kommun. Beslut om
avgifter ska dock fattas av kommunfullmäktige.
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§ 242

Förslag till nya bestämmelser om ersättning till Kalmar kommuns
förtroendevalda
(dnr KS 2011/00224 024)

Handlingar

Skrivelse inklusive bilagor från ordföranden i arvodeskommittén den 29
november 2011.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 30 maj 2011 att tillsätta en arvodeskommitté om åtta ledamöter med uppdrag att se över bestämmelser om
ersättning till förtroendevalda.

Överläggning

Under överläggningen föreslår Johan Persson (S), med instämmande av
Anna Thore (MP), att kommunstyrelsen beslutar enligt följande:
”Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av
arvodeskommitténs förslag. För att undvika en jävssituation föreslår
kommunstyrelsen att kommunfullmäktige utser en ny arvodeskommitté om nio
personer. Dessa ledamöter ska inte uppbära årsarvode.”
Sedan överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen i enlighet med
Johan Perssons m.fl. förslag.

Beslut

Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av arvodeskommitténs
förslag. För att undvika en jävssituation föreslår kommunstyrelsen att
kommunfullmäktige utser en ny arvodeskommitté om nio personer. Dessa
ledamöter ska inte uppbära årsarvode.

§ 243

Förslag till nya gatunamn i Smedby, Boholmarna, Södra infarten
och Hansa City
(dnr KS 2011/00624 246)

Handlingar

Stadsingenjörens skrivelse den 3 november 2011 inklusive kartor.

Bakgrund

Stadsingenjören har tagit fram förslag till nya gatunamn i Smedby (Jakobsberg),
Boholmarna (Sjöslätten), Kalmar (Södra infarten) samt i Hansa City.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att
- De nya gatorna i Smedby ska heta Jakobsbergsvägen, Åkerholmsvägen och
Vretvägen samt att Stenmursvägen förlängs enligt stadsingenjörens skrivelse
den 3 november 2011. Beslutet gäller när detaljplanen vunnit laga kraft.
- Den nya gatan på Boholmarna ska heta Strandskatevägen.
- Den nya gatan vid kvarteren Tigern och Fåret ska heta Mackvägen samt att
Södra vägen även omfattar parallellvägen med nya anslutning till Mackvägen.
- Vägen från Trångsundsvägen till träningsplanerna i kvarteret Gasten ska få
namnet Nanne Bergstrands gata.
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Skrivelse från serviceförvaltningen den 17 oktober 2011.
Utdrag ur servicenämndens protokoll den 26 oktober 2011, § 144.
Bakgrund

Anna-Britt Wejdsten (FP) vill i en motion utreda möjligheten att inför
turistsäsongen 2012 anlägga tömningsstationer för turistbussar och husbilar i
Kalmar kommun.
Servicenämnden har yttrat sig över motionen och anser att frågan inte ytterligare
behöver utredas. Vidare menar servicenämnden att anlägga kommunala depåer
för turistbussar kan inte anses efterfrågat eller ekonomiskt motiverat och
latrintömningsstationer för husbilar är redan under uppbyggnad i den takt som
platser och ekonomi tillåter.

Överläggning

Under överläggningen redovisas följande förslag:
1. Inger Hilmansson (FP) föreslår att kommunstyrelsen tillstyrker motionen.
2. Johan Persson (S) föreslår att kommunstyrelsen tillstyrker servicenämndens
förslag.
Sedan överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill
tillstyrka motionen eller servicenämndens förslag. Han finner att
kommunstyrelsen tillstyrker servicenämndens förslag.

Beslut

Kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beslutar att yttrandet från serviceförvaltningen den 17
oktober 2011 ska utgöra svar på motionen om kommunala latrintömningsstationer. Motionen ska härmed anses vara besvarad.

Reservation

Inger Hilmansson (FP) reserver sig mot beslutet till förmån för motionen.

§ 245

Motion från Jonas Lövgren (M) om miljöinnovativ stadsplanering
(dnr KS 2011/00384 092)

Handlingar

Motion den 10 augusti 2011.
Skrivelse från kommunledningskontoret den 27 oktober 2011.

Bakgrund

Jonas Lövgren (M) föreslår i en motion att kommunledningskontoret får i
uppdrag att utreda vilka markområden som kan bli aktuella för miljöinnovativ
stadsplanering.
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Kommunledningskontorets mark- och planeringsenhet har upprättat ett förslag
till yttrande över motionen.
Överläggning

Under överläggningen redovisas följande förslag:
1. Jonas Lövgren (M), med instämmande av Monica Bengtsson (KD), föreslår
att kommunstyrelsen tillstyrker motionen.
2. Johan Persson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunledningskontorets förslag.
Sedan överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill
tillstyrka motionen eller Johan Perssons förslag Han finner att kommunstyrelsen
beslutar i enlighet med Johan Perssons förslag.

Beslut

Kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets yttrande från den
27 oktober 2011 ska utgöra svar på Jonas Lövgrens (M) motion om
miljöinnovativ stadsplanering.

Reservation

Ledamöterna från M samt Monica Bengtsson (KD) reserverar sig mot beslutet
till förmån för motionen.

§ 246

Motion FP om att hela Kalmar ska leva
(dnr KS 2011/00313 015)

Handlingar

Kommunledningskontorets skrivelse den 23 november 2011.
Kommunledningskontorets skrivelse den 21 oktober 2011.
Partimotion FP den 9 juni 2011.
Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 28 november 2011, § 198.

Bakgrund

Folkpartiet liberalerna har i en partimotion föreslagit att kommunen ska pröva
möjligheten med digitala informationstavlor i samarbete med t.ex. handeln i
kommunens yttre tätorter för att bättre nå ut med information till medborgare
utanför tätorten.
Kommunledningskontorets informationsenhet har yttrat sig över förslaget. Av
yttrandet framgår bl.a. att kommunen redan prövar möjligheten med digitala
informationstavlor i ytterområdena. En första utvärdering av projektet i Påryd
beräknas vara klart under början av 2012.
Vid arbetsutskottets behandling av ärendet den 1 november 2011 beslutades att
ärendet skulle återremitteras till kommunledningskontoret för att tydligare
redovisa de försök som pågår med digitala informationstavlor.
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Kommunledningskontorets informationsenhet har nu kompletterat ärendet med
en redovisning.
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige besvarar motionen genom att
hänvisa till att försök med informationstavlor redan pågår och att ett
skyltprogram för att ta ett helhetsgrepp på alla kommunens informationsskyltar
håller på att tas fram.
Överläggning

Under överläggningen redovisas följande förslag:
1. Inger Hilmansson (FP) föreslår att kommunstyrelsen tillstyrker motionen.
2. Johan Persson (S) föreslår att kommunstyrelsen tillstyrker arbetsutskottets
förslag.
Sedan överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill
tillstyrka motionen eller arbetsutskottets förslag. Han finner att
kommunstyrelsen tillstyrker arbetsutskottets förslag.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige besvarar motionen genom att hänvisa till att försök med
informationstavlor redan pågår och att ett skyltprogram för att ta ett
helhetsgrepp på alla kommunens informationsskyltar håller på att tas fram.
Motionen ska härmed anses vara besvarad.

Reservation

Inger Hilmansson (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för motionen.

Protokollsanteckning

Inger Hilmansson (FP) lämnar följande protokollsanteckning:
”Svaret hänvisar till de informationstavlor avsedda för Kalmar infarter och som
beslutades vid senaste kommunfullmäktige. Socialdemokraterna hänvisar
dessutom till bygglov och riktlinjer för informationsskyltar, som inte har med
denna motion att göra.
Sedan motionen skrevs, finns nu informationsskärmar i stadshuset m.m. och det
är positivt men är inte en mötesplats för handeln i ytterområden, som ambition
är i motionen. I Påryd finns inga digitala informationstavlor så som svaret
antyder.
Nu, efter återremiss hänvisar man till ett projekt kallat Servicepunkt Påryd, och
den projektansökan som lämnats av Södermöre kommundelsnämnd i augusti.
Ansökan handlar om användarstöd för Internet och är inlämnad två månader
efter vår motion diariefördes. Berörda hade inte heller vidtalats om
Servicepunkt Påryd, trots att de förväntas handleda kunderna! De har nu
informerats i samband med svaret på vår motion.
Vi tolkar svaret på motionen så att socialdemokraterna är positiva till idén med
vår motion. Man vill inte avslå den, utan hänvisar till alla goda, men ovidkommande projekt som kan sorteras in under ’information’. Vi är därför ganska
övertygade om att intentionerna i vår motion kommer att infrias, men att
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uppdraget då kommer att ha socialdemokraterna som avsändare. Så ser den
sociala demokratin ut i Kalmar.”
§ 247

Medborgarförslag om översyn av regler gällande riksfärdtjänst
(dnr KS 2011/00534 094)

Handlingar

Kommunledningskontorets skrivelse den 7 november 2011.
Medborgarförslag den 17 oktober 2011.

Bakgrund

Bert Pettersson föreslår i ett medborgarförslag att reglerna gällande
riksfärdtjänst ses över då det är svårt att åka med kommunala färdmedel till och
från evenemang som slutar sent på kvällen.
Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige avslår
medborgarförslaget då ansvaret för kollektivtrafiken och färdtjänsten flyttas
över till landstinget från och med 1 januari 2012. En kopia av svaret skickas till
landstinget för kännedom.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med hänvisning till att ansvaret
för kollektivtrafiken och färdtjänsten flyttas över till landstinget från och med
den 1 januari 2012.

§ 248

Medborgarförslag om att gräva ner stationsområdet för att ge
utrymme för nybyggnation
(dnr KS 2011/00439 094)

Handlingar

Kommunledningskontorets skrivelse den 3 oktober 2011.
Medborgarförslag den 9 september 2011.

Bakgrund

Percy Linder har föreslagit att spårområdet vid centralstationen grävs ned. Det
skulle ge utrymme för byggnation ovanpå i markplan. På så vis frigörs dyr
tomtmark som skulle kunna finansiera nedsänkningen av stationsområdet.
Kommunledningskontoret har upprättat ett förslag till svar över
medborgarförslaget. Av svaret framgår att tankarna i förslaget i dagsläget inte
går att förena med en ansvarsfull kommunal ekonomi.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets yttrande får utgöra
svar på medborgarförslaget om att gräva ner stationsområdet för att ge utrymme
för nybyggnation.

Kommunstyrelsen 2011-12-06

§ 249

Yttrande över remiss från Trafikverket om slopade
anslutningsväxlar på Kalmar Södra
(dnr KS 2011/00585 014)

Handlingar

Kommunledningskontorets skrivelse den 11 november 2011.

24

Skrivelse från Trafikverket den 3 november 2011.
Bakgrund

Trafikverket arbetar kontinuerligt med att ta bort anläggningsdelar som inte
används och kan utgöra störningsmoment för trafiken. Man har inom det
område som verket benämner Kalmar Södra identifierat två anslutningsväxlar
till industrispår som inte används och därför bör tas bort.
Båda växlarna är till Stångådalsbanan. Den ena användes för gasoltransporter
med järnväg till den numera nedlagd gasoldepå på fastigheten Gasten norr om
Guldfågeln Arena. Den andra växeln ansluter det industrispår på Gamla
industriområdet som fullmäktige beslutat ska tas bort (§ 164, 2011-09-26).
Trafikverkets förslag är i den delen en fullbordan av fullmäktiges tidigare beslut.
Kommunledningskontoret yttrat sig över förslaget och föreslår att
kommunstyrelsen tillstyrker att de två anslutningsväxlarna tas bort.

Beslut

Kalmar kommun tillstyrker Trafikverkets förslag att ta bort de två aktuella
anslutningsväxlarna.

§ 250

Yttrande över remiss om Kommunaliserad hemsjukvård (SOU
2011:55)
(dnr KS 2011/00447 014)

Handlingar

Yttrande från omsorgsförvaltningen den 9 november 2011.

Bakgrund

Kalmar kommun har fått Kommunaliserad hemsjukvård (SOU 2011:55) för
yttrande. Omsorgsförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande som
instämmer i utredarens förslag om att ge kommunerna vidgade befogenheter att
tillhandahålla hemsjukvård.

Beslut

Kommunstyrelsen antar omsorgsförvaltningens yttrande från den 9 november
2011 som sitt och överlämnar det till Socialdepartementet som Kalmar
kommuns svar på remissen Kommunal hemsjukvård (SOU 2011:55).

§ 251

Anmälningsärenden
- Arbetsutskottets protokoll 25 oktober 2011 och 1 november 2011.
- Personaldelegationens protokoll den 25 oktober 2011.
- Kalmar läns pensionskapitalförvaltning AB:s portföljrapport 31 oktober
2011.
- Svar på skrivelse om sponsoravtal med Kalmar kommun.
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Delegationsbeslut
- Tillsyn enligt 5 kap 2 § enligt lagen om skydd mot olyckor för perioden
1 november till 30 november 2011.
- Beslut att Kalmar kommun avstår från att yttra sig över remissen om
mätbara mål för friluftslivspolitiken.
- Fullmakt för kanslichefen Ann-Sofie Dejke att föra kommunens talan
angående laglighetsprövning enligt kommunallagen avseende Vindkraftsplan
för Kalmar kommun.
- Kommunstyrelsens sammanträdestider 2012.

