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Föredragningslista 
 
1. Val av protokollsjusterare 

 
  

2. Frågor och interpellationer 
 

  

3. Information om årsredovisningen 2019 
 

  

4. Lekmannarevisorernas granskningsrapporter för Kalmar 
Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen 
för år 2019 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige lägger granskningsrapporterna till 
handlingarna. 
 

  

5. Årsredovisning och koncernredovisning 2019 för Kalmar 
Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige ger följande direktiv till kommunens 
ombud vid årsstämmorna med Kalmar Kommunbolag AB 
och dotterbolagen:  
Ombuden ska vid årsstämmorna fatta beslut i enlighet med 
de auktoriserade revisorernas revisionsberättelser för 
respektive bolag.  
 
Kommunfullmäktige godkänner för räkenskapsåret 2019 
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årsredovisningar och koncernredovisning för Kalmar 
Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen.  
 

6. Årsrapporter 2019 för Kalmar Kommunbolag AB och de 
majoritetsägda dotterbolagen 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige godkänner Kalmar Kommunbolag AB 
och de majoritetsägda dotterbolagens årsrapporter för 2019.  
 

  

7. Kalmar kommuns årsredovisning 2019 
 
Förslag till beslut:  
 
Kommunfullmäktige beslutar att resultatutjämningsfonden 
för Södermöre kommundelsnämnd inte ska belastas av den 
negativa budgetavvikelsen för 2019 med -6,7 miljoner kronor. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att reservera 60,0 miljoner 
kronor av 2019 års balanskravsresultat till 
resultatutjämningsreserven, RUR. 
 
Kommunfullmäktige godkänner Kalmar kommuns 
årsredovisning 2019. 
 

  

8. Revisionsberättelse för 2019, revisorernas granskning av 
årsredovisningen 2019 samt revisorernas 
utvärderingsberättelse och årsrapport 2019 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen, nämnderna 
och de gemensamma nämnderna för hjälpmedelsverksamhet 
och överförmyndarverksamheten och de enskilda 
förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret 2019. 
 

  

9. Utökning av kultur- och fritidsnämndens 
driftbudgetram för stöd till föreningslivet med anledning 
av coronapandemin 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut: 
 
Kultur- och fritidsnämndens driftbudgetram utökas för det 
enskilda året 2020 med 5,0 miljoner kronor för stöd till 
föreningslivet med anledning av coronapandemin. 
 

  

10. Ändring i regler för Kalmar kommuns tomtkö samt 
riktlinjer för försäljning av villatomter i Kalmar kommun 
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Kommunstyrelsens förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att anta ändrade regler för 
Kalmar kommuns tomtkö. Dessa regler ska upphöra att gälla 
när samtliga tomter i utpekade områden i Regler för Kalmar 
kommuns tomtkö har erbjudits tomtkön, dock senast 31 
december 2029.  
 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Riktlinjer för 
försäljning av villatomter.  
 
Villatomter som inte omnämns i Regler för Kalmar 
kommuns tomtkö säljs enligt Riktlinjer för försäljning av 
villatomter.  
 

11. Uppdatering av hamnordning för Kalmar Hamn AB 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att uppdatera hamnordningen 
med följande:  
Tillägg § 9: Trosshantering skall utföras av landbaserad 
personal. Fartygets besättning får inte gå iland för att utföra 
detta.  
Tillägg § 14: Fartyg till oljekajen, utan bogpropeller eller som 
har bog svagare än 100 hkp/m djupgående: Alltid bogserbåt. 
Fartyg över 130 m: Alltid bogserbåt.  
Fartyg till oljekajen med djup över 6,8: Alltid bogserbåt.  
 

  

12. Bolagsordning för Kalmar Vatten AB 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att anta uppdaterad 
bolagsordning för Kalmar Vatten AB.  
 

  

13. Friluftsprogram Kalmar kommun 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige antar förslag till Program för friluftsliv i 
Kalmar kommun.  
 
Kultur- och fritidsnämnden medges rätt att göra ändringar 
och hålla del 2 i Program för friluftsliv uppdaterad. 
  
Resurser och investeringar för att genomföra programmet 
hanteras i ordinarie process för verksamhetsplan och budget. 
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Ledamöterna från S, C och V samt KD redovisade 
protokollsanteckningar i kommunstyrelsen, se bilaga.  
 
 
 
 

14. Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) om att införa 
smileymärkning i Kalmar 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att kontrollrapporten för den 
offentliga livsmedelskontrollen kompletteras med en 
informativ och tydlig redovisning av resultatet som 
verksamheterna har möjlighet att informera sina kunder om.  
 
Samt att ett system för att redovisa den offentliga kontrollen 
enligt kontroll-förordningen (EU) 2017/625 tas fram i 
enlighet med Livsmedelsverkets framtagna förslag.  
 
Motionen ska härmed anses besvarad. 
 
Carl-Henrik Sölvinger (L) redovisade en protokollsanteckning 
i kommunstyrelsen, se bilaga.  
 

  

15. Motion från Kajsa Hedin (M) om teckenspråkig profil i 
förskola och grundskola 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut: 
  
Kommunfullmäktige avslår motionen från Kajsa Hedin (M) 
om teckenspråkig profil i förskola och grundskola. 
 
Ledamöterna från M reserverade sig mot beslutet i 
kommunstyrelsen. 
 
Ledamöterna från SD, Christopher Dywik (KD) samt Max 
Troendlé (MP) redovisade protokollsanteckningar i 
kommunstyrelsen.  
 

  

16. Valärenden 
 

  

17. Anmälningsärenden 
 

  

- Kommunstyrelsens protokoll från den 7 april 2020 
 

  

- Årsredovisning 2018 Familjen Danielssons stiftelse för 
kulturella ändamål 
 

  

- Revisorernas granskningsrapport av finanspolicyn   
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- Ny ledamot/ersättare för Christina Fosnes i KF, Tobias 
Radhe och Johan Krantz 
 

  

- Motion från Petra Gustafsson och Micael Foghagen (SD) om 
lekplatser för barn med funktionsvariationer 
 

  

- Medborgarförslag om återvinningsstation Hantverkargatan 
 

  

- Medborgarförslag om att kommunen förvärvar Aspen 1, 
IOGT/NTO lokalen i Gamla stan 
 

  

- Medborgarförslag om att kommunen tar hjälp av arbetslösa 
eller lediga för att städa upp i staden 
 

  

- Information om projekt Kalmarsundsverket   
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Bilaga  

 

Protokollsanteckningar och reservationer från kommunstyrelsens 
sammanträde den 3 mars 2020  

Ärende 13- Friluftsprogram Kalmar kommun 
 
Ledamöterna för S, C och V redovisar en protokollsanteckning enligt följande:  
”Det är mycket positivt att ett friluftsprogram har tagits fram och att Kalmar 
kommun satsar på friluftsliv som ger hälsa, naturförståelse och bidrar till 
regional utveckling samt tydliggör kommunens mål och ambitioner för det 
rörliga friluftslivet. För tydlighetens skull finns det anledning att understryka att 
det är i den översiktsplan som nu arbetas fram som sammanvägning av olika 
intressen görs och kommunens framtida markanvändning beslutas. I samband 
med det planarbetet arbetas också en ny översiktlig grönstrukturplan fram.” 

Christopher Dywik (KD) redovisar en protokollsanteckning enligt följande:  
”Kristdemokraterna välkomnar att Kalmar kommun äntligen har ett gedigen 
och innovativt program för friluftsliv. Det är viktigt att vi fångar upp och ser 
den styrka och enorma potential som Kalmar kommun har i sin kust, sina sjöar 
och åar, sina skogar och fält med vandringsleder och unika kulturbebyggelse.  
 
Kalmar kommun har en i stort sett outnyttjad potential som kan öka vår 
attraktivitet som besöksmål och bostadsort, skapa arbetstillfällen inom 
besöksnäringen och dess ’kring-näringar’ och ta oss till en ny nivå som 
besöksmål. Detta hänger dock på om den politiska viljan finns att arbeta 
systematiskt och samordnat med Destination Kalmar för att lyfta fram 
Kalmars unika historia och kulturbebyggelse, vår vackra landsbygd och 
kustmiljö till våra medborgare, besökare och potentiella besökare.” 
 
 
Ärende 14- Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) om att införa 
smileymärkning i Kalmar 

Carl-Henrik Sölvinger (L) redovisade en protokollsanteckning enligt följande:  
”Jag välkomnar att motionen lett till en större öppenhet kring livsmedels-
tillsynerna samt att restauranger och caféer kommer ges en lättillgänglig 
redovisning som verksamheterna kan delge sina kunder.  
 
Jag välkomnar också EU:s nya kontrollförordning 2017/625 som kommer 
innebära ytterligare transparens och öppenhet avseende livsmedelskontroller 
gentemot allmänheten.  
 
Jag vill poängtera att smileymärkning redan idag förekommer i ett flertal 
kommuner t.ex. Halmstad, Helsingborg, Enköping, Alingsås m.fl. Enkla 
modeller att kopiera som fungerat i åratal finns således. Är det dock så att 
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Kalmar kommun råtts av Livsmedelsverket att vänta så ska Kalmar vänta. Jag 
avser dock bevaka denna fråga och återkomma till fullmäktige på lämpligt sätt.  
 
Vid inlämnandet av denna motion var det skrämmande få verksamheter som 
klarade riskklass A i Kalmar, dvs. gruppen med bäst livsmedelshantering och få 
anmärkningar. Alla initiativ och förbättringar för att förbättra livsmedels-
hantering och information till konsumenterna är således välkomna.” 
 
Ärende 15- Motion från Kajsa Hedin (M) om teckenspråkig profil i 
förskola och grundskola 

Hanne Deverén (M) och Måns Linge (M) reserverade sig mot beslutet till 
förmån för motionen. 
 
Christopher Dywik (KD) redovisar en protokollsanteckning enligt följande:  
”Kristdemokraterna stödjer motionens andemening. Vi ser med oro på en 
situation där elever och dess familjer tvingas lämna Kalmar kommun för att få 
tillgång till den skolgång och det stöd de behöver och enligt lag har rätt till. 
Från och med 1:e januari 2020 är Barnkonventionen svensk lag vilket innebär 
att Kalmar kommun har ett ansvar att tillgodose barn och ungas behov.  
 
Kristdemokraterna anser inte att Kalmar kommun ska starta upp en ny 
specialskola. Specialpedagogiska Skolmyndighetens skolor erbjuder något som 
kommunen varken kan eller kommer att kunna erbjuda. Kalmar kommun har 
under de senaste åren - helt korrekt - fokuserat på att ge stöd/anpassning till 
teckenspråkiga barn och utbildning/vidareutbildning i teckenspråk eller tecken 
som stöd till berörd personal. Den hörselgrupp som funnits har också varit 
oerhört viktig. ’I Hörselgruppen kan elever möta andra elever i behov av 
teckenspråk en dag per vecka och arbeta med sitt skolarbete, få tillgång till 
teckenspråk, möjlighet till identifikation med andra, använda sin hörselteknik, 
jobba i mindre grupp, samt få mer arbetstid vilket är något som alla personer 
med hörselnedsättning genomgående behöver i sin vardag.’  
 
Dock ser vi i dagsläget en förändrad situation som aktualiserar behovet av att 
ompröva huruvida dagens utbud är tillräckligt. Under de senaste tre åren har 
den aktuella målgruppen ökat markant från 5 barn/år till 20 barn/år med 
varierande grad av hörselnedsättning, varför efterfrågan vuxit och behovet av 
att kompetensutveckla personal är stor. Detta samtidigt som att flera elever i 
målgruppen under det senaste året har blivit nekade av sin rektor att delta i 
Hörselgruppen i Kalmar.  
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Precis som Hörselvården i länet anser vi att en samordning mellan regionens 
kommuner skulle möjliggöra en jämn nivå av hög kompetens inom 
hörselområdet – och därmed ge barnen en möjlighet att utveckla ett fullvärdigt 
språk, skapa en identitet och växa upp till en fullt delaktig samhällsmedborgare. 
En gemensam satsning med en teckenspråkig förskoleavdelning och klass med 
teckenspråkig språkprofil på grundskolan i Kalmar skulle vidare innebära att 
det alltid fanns kunskap, kompetens och en bestående verksamhet som är aktiv 
för målgruppen. Med en sådan lösning skulle barnen inte bara garanteras att 
inte begränsas i sin utveckling i väntan på att ordinarie förskolepersonal ska få 
adekvat kompetensutveckling och lära sig språket - de skulle också få möjlighet 
till identifikation med andra samtidigt som familjen skulle slippa flytta ifrån 
Kalmarregionen pga. En bristande politisk vilja att tillgodose barnens behov.”  
  
Max Troendlé (MP) redovisar en protokollsanteckning enligt följande:  
”Ärendet återremitterades redan en gång i kommunstyrelsen i brist på under-
lag. Det är väldigt tråkigt att underlaget fortfarande är bristfälligt. Detta är en 
fråga som berör väldigt få, men som är oerhört viktig för de som berörs. Att 
underlaget fortfarande är bristfälligt är oerhört frustrerande. Kalmar kommuns 
svar är inte heller i linje med vad Region Kalmar skriver, som Kajsa Hedin 
påpekat under KS-sammanträdet. 
  
En till stor brist i beredningen av motionen är man inte heller räknat på 
underlaget utifrån vilket upptagningsområde en teckenspråkig profil i förskola 
och grundskola skulle ha. Man har bara räknat på antalet barn i Kalmar 
kommun som skulle kunna gå på en sådan profil medan upptagningsområdet i 
själva verket sträcker sig någonstans mellan Oskarshamn, Karlskrona och 
Emmaboda eller Lessebo. Detta i och med placeringen av andra teckenspråkiga 
skolor eller skolor med teckenspråkig profil. 
  
Miljöpartiet tycker att ärendet borde återremitteras igen för att få fram ett 
underlag som stämmer bättre mot verkligheten.” 
  
Petra Gustafsson (SD) och Micael Foghagen (SD) redovisar en protokolls-
anteckning enligt följande:  
 
”Detta är en motion som berör och Sverigedemokraterna bifaller den 
helhjärtat. Vi noterar dessvärre att återremissen inte levererade tillräckligt. Svar 
från regionen uteblev och ej heller har man undersökt behovet i våra 
kranskommuner. Vidare ifrågasätter vi att motionens intention skulle vara 
juridiskt omöjlig. Det finns ett flertal kommuner i Sverige som bedriver 
undervisning för hörselskadade barn. Kalmar borde läggas till i den skaran.” 
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