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§ 22 

Upptagande av lån för investeringar 2021 
Dnr KS 2021/0129 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 15 februari 2021. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2020 att kommunstyrelsen 
under 2021 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder, upp 
till totalt 1 575 miljoner kronor. Vilket enligt beslutet betyder att utrymmet för 
nyupplåning är 550 miljoner kronor under 2021. 
 
Enligt delegationsordning för kommunstyrelsen (punkt C1) har arbetsutskottet 
rätt att ”Besluta om att ta upp lån för investeringar som ingår i den ekonomiska 
planeringen eller där kommunfullmäktige fattar särskilt beslut”. 
 
Kommunens låneskuld uppgår för närvarande till 1 025 miljoner kronor. Den 
maximala nyupplåningen om 550 miljoner kronor föreslås för att säkerställa 
likviditeten under året.  
 
Nivån på nyupplåning för 2021 är jämfört med 2020 större, vilket bland annat 
beror på det faktum att ingen nyupplåning skedde under 2020. Anledningen till 
att ingen nyupplåning krävdes under 2020 beror delvis på framskjutna 
investeringar, men kommunens likviditet påverkades även positivt av de 
generella statsbidrag kopplade till pandemin Covid-19 som erhölls under 2020. 

Överläggning 
Maria Björkman och Yvonne Norman, kommunledningskontoret, redogör för 
ärendet.  

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ekonomidirektör Maria Björkman 
får i uppdrag att verkställa den nyupplåningen som krävs för finansiering av 
investeringar, om högst 550 miljoner kronor, i enlighet med 
kommunfullmäktiges budgetbeslut om maximal nyupplåning under 2021. 
 

§ 23 

Koncernbudget 2021 och ekonomisk planering  
2022-2023, Kalmar kommunkoncern 
Dnr KS 2020/0457 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 15 februari 2021. 
 
Koncernbudget 2021 och ekonomisk planering 2022-2023, Kalmar kommun-
koncern. 
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Bakgrund 
Den sammanställda koncernbudgeten för Kalmar kommunkoncern är ett nytt 
dokument. Utgångspunkterna är dels Kalmar kommuns av fullmäktige i 
november 2020 beslutade ”Verksamhetsplan med budget 2021 och ekonomisk 
planering 2022-2023”, dels koncernen Kalmar Kommunbolag AB:s 
”Verksamhetsplan med budget 2021 samt ekonomisk planering 2022-2027”. 
Därutöver tillkommer de budgeterade koncernandelarna från 
kommunalförbunden Kalmarsunds Gymnasieförbund (GYF) och Kretslopp 
Sydost (tidigare Kalmarsundsregionens Renhållare – KSRR). 
 
I den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) slås fast att 
årsredovisningens förvaltningsberättelse utöver en utvärdering av mål och 
riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen även ska innehålla 
motsvarande för den kommunala koncernen. Därmed uppstår behovet av en 
budget även på koncernnivå. Koncernbudgeten utgör en sammanställning av 
redan beslutade budgetar med tillhörande ekonomisk analys, och kan i sin tur 
tjäna som ett beslutsunderlag för kommande års budgetprocesser. 

Överläggning 
Maria Björkman, kommunledningskontoret, redogör för ärendet.  

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen överlämnar Koncernbudget 2021 och ekonomisk planering 
2022-2023 för Kalmar kommunkoncern till kommunfullmäktige med 
uppmaningen att lägga den till handlingarna. 
 

§ 24 

Byggnadsteknisk utredning Akacian 17, Gamla stan 
Dnr KS 2021/0141 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 18 februari 2021. 

Bakgrund 
I september 2020 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att hemställa till 
servicenämnden att skyndsamt återställa markområdet runt Akacian 17 till ett 
vårdat skick. Arbetet genomfördes i nära dialog med fastighetsägaren och 
färdigställdes i december 2020. 
 
I september 2020 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott även att hemställa  
till samhällsbyggnadsnämnden att i samarbete med Kalmar Vatten AB 
skyndsamt genomföra en dagvattenutredning för de delar av gamla stan som 
inte omfattas av verksamhetsområde för dagvatten. Detta som ett första steg 
mot en samordnad VA-förnyelse i området.  
 
Dagvattenutredningen färdigställdes i början av februari i år och slutsatsen i 
utredningen är att det föreligger ett kommunalt ansvar för dagvattnet i båda 
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områdena enligt § 6 Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 16 februari 2021 att föreslå 
kommunfullmäktige att fastställa utökade verksamhetsområden för dagvatten i 
de aktuella kvarteren. 
 
Ovanstående arbeten och utredningar har genomförts i nära dialog med 
fastighetsägaren till Akacian 17. I dialogen har diskuterats att i samarbete 
genomföra en oberoende byggnadsteknisk undersökning av fastigheten. 
Undersökningen bör omfatta grunden, källaren, dräneringen, takavvattningens 
omhändertagande, spillvattenanslutning och tomtens förutsättningar.  
 
Den byggnadstekniska undersökningen syftar till att klarlägga vad skadorna 
beror på samt ta fram förslag på åtgärder att vidta för att förhindra ytterligare 
skador på fastigheten.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås att besluta om att ge kommun-
ledningskontoret i uppdrag att tillsammans med fastighetsägaren genomföra en 
byggnadsteknisk undersökning. 

Överläggning 
Ulrick Hultman, kommunledningskontoret, redovisar ärendet.  

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra till kommunlednings-
kontoret att i samarbete med fastighetsägaren till Akacian 17 genomföra en 
byggnadsteknisk undersökning av fastigheten. 

Protokollsanteckning 
Hanne Deverén (M) och Carl-Henrik Sölvinger (L) redovisar en 
protokollsanteckning enligt följande: 
”Den behovsutredning kring dagvatten som har genomförts visar att det 
saknas naturliga rinnvägar för dagvatten i området och lämplig omgivande 
mark där dagvattnet kan omhändertas saknas. Fastigheterna inom området 
konstateras i behovsutredningen ha begränsade möjlighet att omhänderta 
dagvattnet inom sina egna tomter. Utredningen fastslår att dagvattnet behöver 
lösas i ett större sammanhang och att det är ett kommunalt ansvar. 
 
Behovsutredningen visar på sådana brister att, i vår tolkning detta kan antas ha 
orsakat skada för den enskilde. Om den oberoende byggnadstekniska 
undersökning som vi fattar beslut om idag visar på detsamma måste Kalmar 
kommunkoncern enligt Kalmar Alliansen också ekonomiskt ta sitt ansvar 
gentemot fastighetsägaren.  
 
Konkreta åtgärder för att förbättra dagvattensituationen, som följer på 
fullmäktiges beslut att fastställa verksamhetsområde för dagvatten, måste 
verkställas så snart det kan ske. Likaså åtgärder som den byggnadstekniska 
undersökningen föreslår för att förhindra ytterligare skador på fastigheten.” 
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§ 25 

Motion från Petra Gustafsson (SD) och Micael 
Foghagen (SD) om att kommunfullmäktiges 
sammanträden utlokaliseras två gånger om året 
Dnr KS 2020/1050 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 8 februari 2021. 
 
Motion.  

Bakgrund 
Petra Gustafsson (SD) och Micael Foghagen (SD) föreslår i en motion att man 
bör utlokalisera kommunfullmäktiges sammanträden till kommunens tätorter 
två gånger om året. Detta för att vitalisera politiken och öka intresset och 
delaktigheten i hela kommunen. Till dessa möten skulle lokala företrädare från 
näringslivet, idrottsrörelsen, skolan, omsorgen, kulturen, bjudas in. En timme 
skulle även avsättas för dessa, innan sammanträdet börjar. 
 
Kommunledningskontoret har yttrats sig över motionen. Av yttrandet framgår 
bland annat följande: 
I Kalmar kommun har konceptet med att utlokalisera kommunfullmäktige 
genomförts tidigare. Utfallet har dock inte blivit det önskade utan har snarare 
bidragit till mindre representation från kommuninvånarna. Utlokaliseringen av 
kommunfullmäktiges sammanträden har inte tyckts bidra till att invånarna i 
större utsträckning intresserar sig för att delta vid sammanträdena. Att man vid 
enstaka tillfälle och under särskilda omständigheter kan utlokalisera ett av 
kommunfullmäktiges sammanträden bör dock ej uteslutas. 
 
Utifrån ovanstående föreslås att kommunfullmäktige avslår motionen från 
Petra Gustafsson (SD) och Micael Foghagen (SD). 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen från Petra Gustafsson (SD) 
och Micael Foghagen (SD) om att kommunfullmäktiges sammanträden ska 
utlokaliseras två gånger om året. 
 

§ 26 

Fördelning av det förstärkta statliga stödet till 
skolväsendet (”skolmiljarden”) 
Dnr KS 2021/0158 
 

Bakgrund  

Regeringen har beslutat att förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1 
miljard kronor under 2021. Stödet ska möta den tuffa utmaning som corona-



 6 (6) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 

2021-02-23 

 
pandemin medfört och syftet är att bidra till goda förutsättningar för 
kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildning de 
har rätt till trots coronapandemin. 
 
Skolverket fördelar stödet proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 
6–19 år i kommunen. Medlen kan användas för insatser i hela skolväsendet, 
exempelvis inom förskolan, grund- och gymnasieskolan samt vuxen-
utbildningen. Bidraget avser en tillfällig förstärkning under år 2021. 
 
Enligt riktlinjerna för det statliga stödet är det upp till varje kommun att 
besluta hur medlen ska fördelas. Kommunernas bidrag till enskilda huvudmän 
ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av 
resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag.  
 
Förslaget är att fördela bidraget jämnt mellan de 13 årskurser som omfattar 
grund- och gymnasieskolan. Fördelningen sker utifrån antal elever i varje 
årskurs.  

Överläggning 
Maria Björkman, kommunledningskontoret, redogör för det förstärkta statliga 
stödet till skolväsendet (”skolmiljarden”). Ärendet återkommer för beslut i 
kommunfullmäktige i mars. 

Beslut 
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
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