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§ 182 

Val av protokollsjusterare 
Kommunfullmäktige utser Johanna Petersson (C) och Micael Foghagen (SD) 
att tillsammans med ordföranden justera protokollet. 

§ 183 

Fråga från Micael Foghagen (SD) till kommun-
styrelsens ordförande Johan Persson (S) om register 
över inkomna motioner och medborgarförslag 
Dnr KS 2021/1004 
 
Kommunfullmäktige beslutar att Micael Foghagen (SD) får ställa följande fråga 
till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S):  
Under förra mandatperioden lämnade vi Sverigedemokrater in en motion där 
vi yrkade på att kommunen på sin hemsida tydligt och lättfattligt skulle införa 
ett register över inkomna motioner och medborgarförslag. 
 
Motionen besvarades positivt med bland annat ´Då kommunen avser att byta 
ut kalmar.se till sommaren 2017 bör i så fall det arbetet ske i den nya 
webbsidan. Den nya webbsidan kommer dessutom KS 2017/0184 2 (2) 
innehålla betydligt fler och bättre funktioner som underlättar en sådan 
programmering. Avslutningsvis ser vi stora fördelar gentemot allmänhet, 
media, förtroendevalda med flera att tillhandahålla ett register på det sätt 
motionären föreslår och avser att antingen via ärendehanteringssystemet 
automatiskt publicera motioner och medborgarförslag inklusive handlingar 
eller gå vidare med en egen lösning efter lansering av nya kalmar.se efter 
sommaren 2017´. 
 
Nu har flera år gått och ännu har inget register införts. 
 
Med anledning av ovanstående ställer jag frågan till kommunstyrelsens 
ordförande: 
- När kommer detta register införas? 
 

_________________ 
 
Johan Persson lämnar följande svar: 
Michael Foghagen frågar när kommunen på sin hemsida kommer införa ett 
register över inkomna motioner och medborgarförslag. Detta med anledning 
av en motion i ärendet som behandlades positivt av kommunfullmäktige. 
Det är positivt att detta finns tydligt på hemsidan. Tanken var att detta skulle 
vara en del av det nya ärendehanteringssystemet. Tyvärr har den funktionen 
inte varit med i systemet varför kansliet från januari 2022 kommer hantera 
detta manuellt på hemsidan. Förhoppningen är att det framåt ska kunna 
digitaliseras och ske automatiskt. 
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§ 184 

Fråga från Thoralf Alfsson ( - ) till servicenämndens 
ordförande Johanna Petersson (C) om service-
förvaltningens externa arbeten 
Dnr KS 2021/1005 
 
Kommunfullmäktige beslutar att Thoralf Alfsson ( - ) får ställa följande fråga 
till servicenämnden ordförande Johanna Petersson (C): 
Jag fick nyligen bekräftat av tjänstemän på Transportcentralen att man utför 
arbeten åt vägföreningar. Det handlar om underhåll av deras vägar med Kalmar 
kommuns fordon/maskiner och man säljer också både grus och vägsalt till 
dessa vägföreningar. 
 
Det handlar heller inte om några tillfälliga åtgärder utan något som utförs varje 
år åt ett stort antal vägföreningar enligt de uppgifter jag fått. Dessutom sker det 
till självkostnadspris, vilket innebär att det är betydligt lägre priser både för 
fordon/maskiner, arbetstimmar såväl som material till vägföreningarna. 
Jag förstår att vägföreningar tycker att denna lösning är bra för dem men det 
innebär också att privata företag och entreprenörer går miste om uppdrag och 
intäkter. Jag ifrågasätter starkt om Kalmar kommuns maskinpark och inköpta 
material skall användas på detta sätt. Har Transportcentralen en för stor 
maskinpark eftersom man kan använda den även till denna verksamhet. 
 
Därför vill jag ställa följande fråga till Johanna Petersson. 

- Handlar inte detta om oschyst konkurrerande verksamhet som Kalmar 
kommun och Transportcentralen ägnar sig åt? 

 
_________________ 

 
Johanna Petersson lämnar följande svar: 
Kommunen ska inte konkurrera med den privata marknaden. Frågan har 
aktualiserats under året och det är en pågående diskussion om hur vi ska 
hantera frågan. 
 
Transportcentralen har inte en för stor maskinpark. De senaste 12 månaderna, 
inklusive semestermånaderna, har det i snitt hyrts in 7,8 externa lastbilar från 
avtalsleverantörer. 
 
Precis som du skriver så är detta inget nytt utan det har tydligen fungerat såhär 
ett tjugotal år. Det berör däremot enbart ett tiotal föreningar och underhållet 
består enbart av hyvling, grusning och saltning, inte snöröjning eller andra 
underhållsarbeten som kantslåtter eller asfaltering. 
 
Jag har en förståelse för varför situationen har uppstått då tillgången på 
väghyvlar har och är begränsad i området. Har förening denna tjänst av 
kommunen finns det ju en smidighet att i samband med att vägen blir hyvlad få 
vägen grusad och saltad. En kontakt, ett samtal bort och flera tjänster som 
utförs, smidigt och lättskött för både vägföreningen och kommunen. 
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§ 185 

Fråga från Christopher Dywik (KD) till kultur- och 
fritidsnämndens ordförande Maia Dahlberg (S) om 
förebyggande arbetet med barn och unga 
Dnr KS 2021/1010 
 
Kommunfullmäktige beslutar att Christopher Dywik (KD) får ställa följande 
fråga till i kultur- och fritidsnämndens ordförande Maia Dahlberg (S): 
KD har flera gånger tidigare engagerat sig i Norrlidens utveckling och glatts 
över den positiv utveckling i området som vi sett tack vare stora satsningar på 
den fysiska miljön men framför allt fantastiska eldsjälar och engagerade 
frivilligkrafter som skapar trygghet, meningsfullhet och gemenskap på orten. 
 
Men sedan sommaren 2020 och början av 2021 har vi dock sett en oroande 
utveckling i området och utöver tidigare problem med drogförsäljning och 
skadegörelse på skolan, betongparken etc. så har det flera gånger förekommit 
stenkastning mot polis och ordningsvakter samt förstörelsen av 
övervakningskameror. 
 
Stenkastning, skadegörelse och klotter hotar inte bara den positiva 
utvecklingen som succesivt skett i området, det kostar även samhället och vår 
gemensamma välfärd stora summor. KD lyfte därför redan på 
Kommunfullmäktige i Mars frågan kring ´Vilka åtgärder görs från kommunens 
sida för att förebygga och stävja ytterligare droghandel och stenkastning mot 
ordningsvakter och bilar i kommunen´ 
 
Då utlovades mycket av det förebyggande insatser som Kalmaralliansen (KD, 
M och L) föreslagit i vårt Trygghetsprogram. 
 
Min fråga är därför: 

- På vilket sätt har Kultur- och Fritidsnämnden stärkt det förebyggande 
arbetet med barn, unga och familjer samt höjt kunskapen hos personal 
som möter barn och unga?” 

_________________ 
 
Maia Dahlberg lämnar följande svar: 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar efter Kalmar kommuns Kultur och 
Fritidspolitiska program och om enheten Ung i Kalmar kan vi läsa följande: 
´Verksamheten omfattar fem fritidsgårdar, ungdomshuset UNIK och kultur- 
och fritidsfilialen Smedjan, alla med målsättning att skapa en meningsfull och 
attraktiv fritid av och för unga. Ungas behov och önskemål är vägledande för 
verksamheten, som ska vara en stödjande social arena där alla har lika stor 
möjlighet och rättighet att delta. Tillsammans med andra aktörer arbetar vi för 
att ge besökarna kontaktyta till vad samhället i stort erbjuder när det gäller 
fritidssysselsättning, hjälp och stöd. Vi ser verksamheten som en viktig aktör i 
det förebyggande arbetet och Ung i Kalmar ska vara en kompletterande arena 
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för växande, med fokus på delaktighet och inflytande, social trygghet och 
trygga uppväxtvillkor samt jämställdhet och mångfald´.  
 
Exempel på det förebyggande arbetet och genomförda aktiviteter på Ung i 
Kalmar 2020-2021: All personal har under året fått i uppdrag att läsa in sig på 
MUCFs fokusrapport ´Alla ska med – Ungas sociala inkludering i Sverige´ 
samt rapporten ”Ungas rätt till en meningsfull fritid – tillgång, trygghet och 
hinder”, för att sedan se över sina verksamheter ur ett inkluderings- och 
tillgänglighetsperspektiv. ANDT-coacher har utsetts i alla verksamheter, totalt 
7 stycken, för att öka kunskapen kring det drogförebyggande arbetet samt 
stärka samverkan med skolan. Alla utsedda coacher kommer delta på 
konferensen Förebygg.nu. Fritidsledare från Nova fritidsgård deltar i EST-
gruppen i Norrliden. Fritidsledarna i Smedby har tillsammans med skolans 
personal genomgått utbildning i MVP (mentors in violence prevention).  
 
Fritidsledare på Funkabo fritidsgård, Nova fritidsgård och UNIK, vaktmästare 
samt personal på simhall och bibliotek har genomgått utbildning i Embrace 
(vårt IT-system som ger stöd för systematisk, kontinuerlig kartläggning och 
analys samt för dokumentation och uppföljning av insatser) Personalen 
rapporterar varje vecka in ordningsstörningar och riskobservationer.  
 
Samverkan med socialtjänst, polis, skola och vårdnadshavare sker ständigt i det 
dagliga arbetet och hittills i år har 205 spontana och/eller planerade 
samverkansmöten genomförts som rört enskild individ eller grupp. Personal 
har deltagit i Länsstyrelsens utbildningsinsats ´En kommun fri från våld´ som 
bland annat resulterat i ett metodstöd för att förebygga våld som kommer delas 
ut till all personal inom Ung i Kalmar.  
 
Alla verksamheter har genomfört temaveckan ´Stopp min kropp´ tillsamman 
med Rädda barnen och har tillsammans med kvinnojouren genomfört 
projektet ´Svartsjuka är inte romantiskt´.  
 
All personal på kultur- och fritidsförvaltningen är HBTQI- certifierade.  
 
All personal i Ung i Kalmar är utbildade MHFA-instruktörer. (Mental Health 
First Aid)” 

§ 186 

Interpellation från Lotta Wahlmino (L) till 
utbildningsnämndens ordförande Lasse Johansson (S) 
om det saknade elever efter sommarlovet i Kalmar 
kommuns skolor? 
Dnr KS 2021/1011 
 
Kommunfullmäktige beslutar att Lotta Wahlmino (L) får ställa följande fråga 
till utbildningsnämndens ordförande Lasse Johansson (S): 
På Länsstyrelsen Västmanlands hemsida kan du läsa följande: 
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´Varje år saknas elever när skolan startar efter lovet. Det kan vara barn och 
unga som lurades att följa med till sitt hemland och fick stanna kvar. Risken 
finns att de kan ha blivit bortgifta mot sin vilja, antingen här eller utomlands. 
- Ingen ska behöva utstå förtryck, kränkningar eller våld. Under sommarlovet 
riskerar många barn och ungdomar att bli bortgifta. Det kan handla om att de 
förs ut ur landet och lämnas kvar mot sin vilja. När höstterminen börjar står 
skolbänkar tomma, säger Therese Clifford, utvecklingsledare på Länsstyrelsen i 
Västmanland.´ 
 
Vi vet att det idag förs ut barn och unga ur landet för att tvingas in i äktenskap, 
könsstympas eller skickas på uppfostringsläger i hederskulturens namn. Trots 
att vi idag har lagstiftning som skulle kunna hindra det. Men det vi inte vet är 
hur många barn och unga detta gäller. En indikation på att det är många får vi 
från de organisationer som arbetar med frågorna. Enligt GAPF, Glöm Aldrig 
Pela och Fadime, ökade antalet ordentligt under pandemin och går dessutom 
ned i åldrarna. 
 
TRIS, Tjejers rätt i samhället, ser en stor ökning av de som söker hjälp och i 
Stockholm har orosanmälningarna kopplade till hedersrelaterad problematik 
ökat med 60%. Därför är det rimligt att vi också intresserar oss för detta i 
Kalmar. För vad jag vet så har vi inte någon rapportering av detta i 
kommunfullmäktige eller i utbildningsnämnden. Är det så att även vi hade 
tomma stolar i våra skolor efter sommarlovet? Är det så att vi faktiskt inte vet 
om vi har elever som blivit bortgifta, könsstympade eller förts bort på 
uppfostringsläger. Vi har satt upp mål för att titta på detta men mig veterligen 
har inget hänt. 
 
Hur ser arbetet ut med att följa upp dessa elever, och ännu viktigare: förebygga 
så att det inte sker för fler barn och unga under nästa sommarlov. 
 
Med anledning av ovanstående vill jag fråga: 

1. Hur många elever saknades efter sommarlovet i Kalmar kommuns 
skolor? 

2.  Vilka konkreta åtgärder gör vi i kommunen för att kunna följa upp och 
förebygga att elever förs bort för giftermål, könsstympning och 
uppfostringsläger?” 

 
_________________ 

 
Lasse Johansson lämnar följande svar: 
 
En viktig fråga även om jag tycker att rubriken på interpellationen andas viss 
förminskning av frågan i syfte att vara lite teatralisk. Det är framför allt 
närstående som drabbas och saknar någon om ett barn blir bortfört. 
Det viktigaste är att alla resurser vi har i kommunen sätts in tidigt. Detta gäller 
vid alla fall när barn misstänks fara illa. Det är också viktigt att aktörer inom 
olika områden i kommunen samverkar. Det finns väl utarbetade 
handlingsplaner och rutiner för att tidigt hitta varningssignaler och förhindra 
att det går illa för barnen. Jag bifogar en lång lista på vad olika förvaltningar 
gör i frågan. 
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Vi har inom majoriteten tagit initiativ till ett handslag mellan UF och 
socialförvaltningen vilket har mynnat ut i ett bra och ätt samarbete mellan 
förvaltningarna. Det jobbas även med att utveckla EST, Effektiv samordning 
för trygghet. I det samarbetet finns ytterligare aktörer med för att bli ännu mer 
effektiv. 
 
1. Hur många elever saknades efter sommarlovet i Kalmar kommuns skolor? 

Vid terminsstart ht 2021 var det två elever som var förväntade i skolan och 
som inte var närvarande vid skolstart. Det är pojkar i båda fallen. 
Situationerna är inte lika varandra och skolorna har agerat enligt rutin och 
Socialtjänsten är involverad. Skolorna misstänker inte att hederskultur är 
inblandat. 

2. Vilka konkreta åtgärder gör vi i kommunen för att kunna följa upp och 
förebygga att elever förs bort för giftermål, könsstympning och 
uppfostringsläger? 
Det finns väldigt många konkreta åtgärder som bifogas. Det viktigaste är att 
utveckla samarbetet mellan olika aktörer.” 

 

§ 187 

Interpellation från Susanne Eliasson (M) till ordförande 
i utbildningsnämnden Lasse Johansson (S) om 
skolidrott 
Dnr KS 2021/1012 
Kommunfullmäktige beslutar att Susanne Eliasson (M) får ställa följande fråga 
till ordförande i utbildningsnämnden Lasse Johansson (S): 
Alla vet vi hur viktig idrotten är i skolan, den gör att eleverna får röra på sig, får 
mer energi och bevis finns att eleverna presterar bättre på sin skoldag om de 
rör på sig. Regelbunden fysisk aktivitet kan förbättra elevernas prestationer i 
skolan. 
 
Det har kommit till vår kännedom att eleverna i bl.a. årskurs 6 på Lindöskolan 
inte behöver byta om på sina idrottslektioner, utan kan vara i sina vanliga 
(mjuka) kläder. Som orsak säger skolan att eleverna känner sig otrygga vid 
lektionstillfällen eftersom de behöver dela omklädningsrum med eleverna i 
högstadiet. 
 
Vi tror inte att idrottslektionerna får det resultaten som vi alla önskar för våra 
ungdomar om de inte behöver byta om till idrottskläder, bli varma och svettiga 
för att sen duscha och känna att de verkligen rört på sig. 
 

1. Hur kommer Lindöskolan/Tallhagsskolan se till att alla elever ska få 
den idrotten som de så väl behöver och har rätt till? 
 

2. Vad gör skolan för att eleverna ska känna sig trygga i 
omklädningsrummen?” 

 
_________________ 
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Lasse Johansson lämnar följande svar: 
Det här är rent praktiska frågor därför är det raka svar från skolan. 
Hur kommer Lindöskolan/Tallhagsskolan se till att alla elever ska få den 
idrotten som de så väl behöver och har rätt till? 
 
Svar: 
Alla elever får den idrott som de har rätt till enligt skolans timplan. 
Vad gör skolorna för att eleverna ska känna sig trygga i omklädningsrummen 
 
Svar: 
Tillgång finns till en idrottshall där alla elever ska ha sina idrottslektioner. 
Det gör att lektionerna avlöser varandra. Önskvärt hade varit att kunna lägga 
idrottslektionerna med så mycket tid emellan lektioner så att elevgrupper inte 
ska behöva mötas i omklädningsrummen. De förutsättningarna finns tyvärr 
inte i nuläget. 
 
Skolorna är medvetna om att omklädningsrum är en miljö som kan upplevas 
som svår för många elever. Det kan tex finnas en rädsla för nedsättande 
kommentarer och för att bli fotograferad i en utsatt situation. Skolorna arbetar 
medvetet med detta och nedan finns exempel på åtgärder: 

- Omklädningsrummen är tydligt uppdelade i schemat vilken klass som 
ska använda vilket omklädningsrum. 

- Lindöskolans trygghetspedagog är i- och runt omklädningsrummen vid 
de tillfällen som är identifierade som tillfällen då det är extra trångt i 
byten mellan lektioner och klasser. 

- Både Tallhagsskolan och Lindöskolan är mobilfria skolor. Detta bl. a 
för att minska risken för otillåten fotografering/filmning. 

- Möjligheten att använda omklädningsrummen på Gröndals IP utreds i 
syfte att skapa mer luft och utrymme i omklädningsrummen i 
Gröndalshallen.” 

§ 188 

Interpellation från Lotta Wahlmino (L) till 
utbildningsnämndens ordförande Lasse Johansson 
(S): Hur har det gått med implementeringen av 
handlingsplanen för begåvade barn? 
Dnr KS 2021/1015 
Kommunfullmäktige beslutar att Lotta Wahlmino (L) får ställa följande fråga 
till utbildningsnämndens ordförande Lasse Johansson (S): 
” Vi liberaler har länge verkat för att en sådan här plan ska implementeras i 
utbildningsförvaltningen och är glada för att det till slut togs fram en 
handlingsplan. 
 
Forskningen visar att skolan lätt glömmer bort dessa barn och att många 
tappar både motivation och studieteknik pga. att det saknas utmaningar för 
dem. Det är också så att elever kan ha en särskild begåvning i ett eller flera 
ämnen och därför behöver man ha enskilda lösningar för varje individ. Detta 
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finns bra beskrivet i handlingsplanen och man hänvisar även där till forskning 
på området. 
 
Vi liberaler har följt upp handlingsplanen med frågor i nämnden flera gånger 
och fått svar att det tar tid att få ut den till all personal på skolorna men att 
man arbetar för det. Nu är det dags att göra en utvärdering av arbetet och att 
förnya handlingsplanen. 
 
Den har även plockats bort från hemsidan så jag tänker att det arbetet nu har 
påbörjats. Därför känns det logiskt att ställa dessa frågor till ordföranden. När 
kan vi se en ny uppdaterad plan? Hur ser processen ut med att följa upp 
arbetet med dessa elever, och ännu viktigare: vad gör man för att 
implementeringen ska fungera och nå ut till alla barn som behöver det? När 
finns den utvärderade och uppdatera planen på hemsidan igen? 
 
Med anledning av ovanstående vill jag fråga: 

1. Hur har det gått med att implementera planen ute på skolorna? Vilka 
använder sig av den och hur många elever har man hittat när man 
arbetat med kartläggningen? 
 

2. Har man kunnat se någon positiv kunskapsutveckling och positivt 
mående hos de elever som man arbetat med i enlighet med planen? 

_________________ 
 
Lasse Johansson lämnar följande svar: 
” Som alla förändringar och förbättringar inom skolan så är det komplext och 
tar tid. Men med mantra; ´Håll i, håll ut´ som ledstjärna så går det framåt. 
Planen finns i verksamhetshandboken och används av alla mer eller mindre, 
förvaltningen fortsätter att marknadsföra vikten av planen. Exakt antal barn 
har vi inte kollat upp men en ny enkät är på väg ut i november och om det är 
en relevant information för våra tjänstepersoner kan de ställa den frågan då. 
På övergripande nivå är rapporterna positiva från de lärare som använder 
planen och har arbetat med det. Både organisatoriskt, pedagogiskt och för 
barnen. För kännedom så har handlingsplanen bytt namn till: Vägledning - 
Särskilt begåvade barn och elever.” 

§ 189 

Interpellation från Thoralf Alfsson ( - ) till kultur- och 
fritidsnämndens ordförande Maia Dahlberg angående 
redovisning bidrag till Folkets Hus Lindsdal 
Dnr KS 2021/1016 
Kommunfullmäktige beslutar att Thoralf Alfsson ( - ) får ställa följande fråga 
till kultur- och fritidsnämndens ordförande  Maia Dahlberg (S): 
Vid kommunfullmäktigemötet den 25 maj hade jag en interpellation angående 
ansökan och utbetalningen av bidrag till Folkets Hus i Lindsdal. Jag ansåg att 
det fanns flera tveksamheter och oklarheter i Kultur- och Fritidsförvaltningens 
hantering av bidragsansökan. I Maia Dahlbergs svar på min fråga i 
interpellationen så angavs att Folkets Hus i Lindsdal inte fått något ekonomiskt 
bidrag för inventarier från Boverket. I det skriftliga svaret fanns följande 
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text:´LFH ansöker om 75 % av 280 000 kr och hoppas på att Boverket också 
kan ge bidrag. Detta visar sig vara icke bidragsberättigat varför man återtar 
denna Boverksansökan. Detta upplyser föreningen muntligt om vid 
redovisningen. Föreningen har därmed uppfyllt bidragsbestämmelsernas krav 
på att men undersöker möjligheterna till extern finansiering, (vilket för många 
av ansökningarna som behandlas inte är möjligt).´ 
 
I samband med att jag skrev interpellation till kf-mötet i maj skickade jag även 
en förfrågan till Boverket. Nu dröjde det tyvärr ca en månad innan jag fick 
något svar från myndigheten men när svaret kom blev jag väldigt förvånad. 
Svaret var kort enligt nedan: 
´Ja, föreningen har beviljats investeringsbidrag från Boverket, både 2019 och 
2020. År 2020 beviljades föreningen bidrag bland annat för stolar, bord och 
tillhörande förvaringsvagnar.´ 
 
Med andra ord var uppgifterna i ditt svar inte korrekta. Det är ytterst 
anmärkningsvärt att uppgifterna i det väldigt långa interpellationssvaret var 
oriktiga. Ett svar som ges till ledamöterna i Kalmar kommuns högsta 
beslutande församling. 
 
Med anledning av detta vill jag ställa följande fråga: 
- Hur förklarar kultur- och fritidsnämndens ordförande Maia Dahlberg de 

oriktiga uppgifterna i svaret på min interpellation? 
_________________ 

 
Maia Dahlberg lämnar följande svar: 
”Jag redovisar här förvaltningens förklaring till uppgifterna i svaret på min 
interpellation: ´De oriktiga uppgifterna hänvisas till är följande stycke i ett svar 
på en interpellation tidigare i år: ´LFH ansöker om 75 % av 280 000 kr och 
hoppas på att Boverket också kan ge bidrag. Detta visar sig vara icke 
bidragsberättigat varför man återtar denna Boverksansökan. Detta upplyser 
föreningen muntligt om vid redovisningen. Föreningen har därmed uppfyllt 
bidragsbestämmelsernas krav på att men undersöker möjligheterna till extern 
finansiering, (vilket för många av ansökningarna som behandlas inte är 
möjligt).´  
 
De påstått oriktiga uppgifterna kommer från förvaltningens tjänstepersoner 
som i sin tur fått sin information vid en muntlig redovisning från föreningen.  
 
Förvaltningen har i dagarna varit i kontakt med föreningen för ett 
förtydligande och det hela rör sig om en felaktig tolkning av föreningens ord.  
 
Med ´icke bidragsberättigad´ menade föreningen att man hade ansökt om ett 
för stort belopp för Boverket att ge ut bidrag till, varför man inte var berättigad 
till bidrag, av förvaltningen tolkat till icke bidragsberättigad. Med ordvalet 
´återtar´ menade föreningen att man återtagit den inskickade summan och i 
samband med begäran om komplettering har en reviderad summa angivits. De 
oriktiga uppgifterna är således helt enkelt ett missförstånd i samband med en 
muntlig redovisning mellan förening och tjänstepersoner på förvaltningen.” 
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§ 190 
Kalmar kommuns delårsrapport januari-augusti med 
prognos för 2021 
Dnr KS 2021/0212 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 20 september 2021. 
 
Delårsrapport januari – augusti 2021 med prognos för 2021. 
 
Kommunstyrelsens protokoll den 5 oktober 2021, § 159. 
 
Revisorernas granskning av delårsrapporten.  

Bakgrund 
I delårsrapporten ingår uppföljning av kommunfullmäktiges mål och uppdrag, 
förvaltningsberättelse, verksamhetsberättelser från kommunens nämnder, 
kommunförbund, hel och delägda bolag, uppföljning av sammanställd 
koncernbudget samt finansiella rapporter för kommun och koncern. 
 
Resultatet för kommunen perioden januari – augusti 2021 uppgår till 291,0 
miljoner kronor och prognosen för helåret är ett resultat på 181,3 miljoner 
kronor. 
 
Resultatet för kommunkoncernen perioden januari – augusti 2021 uppgår till 
393,5 miljoner kronor och prognosen för helåret uppgår till 389,7 miljoner 
kronor. 
 

Överläggning 
Ordföranden bland kommunens revisorer, Per Dahl, redovisar granskningen 
av delårsrapporten.  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att lägga delårsrapporten januari – augusti 2021 
med prognos för 2021 till handlingarna. 

§ 191 
Uppföljning av ekonomi och verksamhet efter tertial 2 
för koncernen Kalmar Kommunbolag AB 
Dnr KS 2021/0874 

Handlingar 
Utdrag ur Kalmar Kommunbolag AB:s protokoll den 22 september 2021, § 65. 
 
Skrivelse den 17 september 2021. 
 
Uppföljning av ekonomi och verksamhet efter tertial 2 för koncernen Kalmar 
Kommunbolag AB. 
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Kommunstyrelsens protokoll den 5 oktober 2021, § 160. 

Bakgrund 
Uppföljning av ekonomi och verksamhet för koncernen redovisas i 
kommunbolagets styrelse efter april och augusti, i denna andra rapport för året 
är förutsättningarna att lämna en prognos för helårsutfallet begränsade. 
Inriktningen i uppföljningen är väsentliga händelser, ekonomiskt utfall och 
prognos, finansiell analys och intern kontroll och riskhantering. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att lägga uppföljning av ekonomi och 
verksamhet efter tertial 2 för koncernen Kalmar Kommunbolag AB till 
handlingarna. 

§ 192 

Skattesats 2022 
Dnr KS 2021/0546 

Handlingar 
Politiska majoritetens skrivelse den 20 september 2021. 
 
Kommunstyrelsens protokoll den 5 oktober 2021, § 162. 

Bakgrund 
Kommunallagen 11 kap 8§ föreskriver; ”Förslag till budget skall upprättas av 
styrelsen före oktober månads utgång. Om det finns särskilda skäl för det får 
budgetförslaget upprättas i november månad. I så fall skall styrelsen före 
oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i 
den preliminära inkomstskatten under det följande året.” 
 
Förslaget till Verksamhetsplan med budget 2022 och ekonomisk planering för 
2023-2024 kommer att behandlas av kommunstyrelsen den 2 november. Med 
anledning av detta föreslår styrelsen skattesatsen vid den tidpunkt som anges i 
kommunallagen, det vill säga i oktober. Förslaget innebär oförändrad 
skattesats. 
 
Kommunens samlade investeringar beräknas uppgå till 1,7 mdkr (miljarder 
kronor) för den kommande planeringsperioden 2022-2024 och till 4,2 mdkr för 
hela perioden 2022-2028. Samlat motiverar detta väl en oförändrad skattesats 
den närmaste tiden, men på längre sikt när de stora investeringarna är 
genomförda och förändringen av den demografiska strukturen är förbi kan det 
inte uteslutas att läget medger en lägre skattesats. 
 
Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige fastställer skattesatsen 
för år 2022 till 21:81. 

Överläggning 
Under överläggningen redovisas följande förslag: 
 

1. Johan Persson (S), med instämmande av Max Troendlé (MP), föreslår 
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att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag. 

 
2. Thoralf Alfsson ( - ) föreslår att kommunfullmäktige ska fastställa 

skattesatsen för år 2022 till 21:41. 
 
Sedan överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill 
bifalla kommunstyrelsens förslag eller Thoralf Alfssons förslag. Han finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande omröstnings-
proposition: ”Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som 
vill bifalla Thoralf Alfssons förslag röstar nej”. Vid omröstningen avges 39 ja-
röster, 3 nej-röster, 15 ledamöter avstår och 4 ledamöter är frånvarande (hur 
var och en röstar framgår av bilaga A). Det innebär att kommunfullmäktige 
beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för år 2022 till 21:81. 

Reservation 
Thoralf Alfsson ( - ) reserverar sig skriftligen emot beslutet och anför: 
”´Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket.´ det citat tillskrivs 
socialdemokraten Gustav Möller. 
 
Framtid Kalmars uppfattning är att Kalmar kommun inte skall ta ut mer skatt 
av kommunens medborgare än vad som är absolut nödvändigt. Det går bra för 
Kalmar säger det socialdemokratiska kommunalrådet Johan Persson allt som 
oftast men aldrig så bra att det går att sänka den höga kommunalskatten. 
 
Jag vill ännu en gång påminna om att Växjö har en kommunal utdebitering på 
20,19 kronor och har haft det under många år medan Kalmar har hela 21,81 
kronor. Växjö kommun har dessutom beslutat att behålla den utdebiteringen 
även under 2022.Det är en skillnad på 1,62 kronor per hundralapp. Vilket 
motsvarar ca 5 000 kronor mer i plånboken för en normalinkomsttagare i 
Växjö per år eller drygt 400 extra kronor i månaden än för en 
normalinkomsttagare i Kalmar. 
 
Med tanke på de resultat som kommunen presenterat de senaste åren för att 
inte tala om det prognostiserade resultatet för 2021 så sker det utan tvivel en 
överdebitering i Kalmar. En överdebitering som Socialdemokraterna och 
Johan Persson har för avsikt att fortsätta med i flera år enligt sina uttalanden. 
Under de senaste fem åren har kommunens genomsnittsresultat varit ca 116 
miljoner kronor per år och kommunkoncernens resultat (inklusive 
kommunbolag) har i genomsnitt varit 212 miljoner kronor per år. 
 
År 2009 höjdes den kommunala utdebiteringen med 40 öre. Då var det en följd 
av finanskrisen som startade under 2008 och den höjningen var säkert befogad 
i den osäkra situationen som då rådde. Men nu är situationen annorlunda och 
det har varit dags att gå tillbaka i varje fall till den nivån som rådde innan den 
skattehöjningen, under flera år. 
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Det vill säga en sänkning med 40 öre, till en utdebitering på 21,41 kronor! 
Jag yrkar därmed på att den kommunala utdebiteringen sänks till 21,41 kronor. 
Vilket innebär att den totala kommunalskatten kommer sänkas från 33,67 till 
33,27.” 
 

Protokollsanteckning 
Ledamöterna för MP redovisar en protokollsanteckning enligt följande: 
”Under överläggningen i detta ärende argumentera Miljöpartiet för att bibehålla 
skattesatsen där den är idag, men det blev fel i voteringen och vi råkade trycka 
bifall till ändringsförslaget stället för bifall till ursprungliga förslaget.  
 
Vi lägger därför denna protokollsanteckning för att tydliggöra att vi inte vill 
bifalla yrkanden från Alfsson om att sänka skattesatsen.” 

§ 193 
Överenskommelse med Linnéuniversitetet om nya 
utbildningar och forskning inom juridik 
Dnr KS 2021/0842 

Handlingar 
Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse den 9 september 2021. 
 
Kommunstyrelsens protokoll den 5 oktober 2021, § 164. 

Bakgrund 
Kalmar kommun och Linnéuniversitetet är överens om att göra en kraftfull 
satsning för att utveckla ett nytt akademiskt fält med bas i Kalmar. Juridik ska 
bli ett starkt utbildnings- och forskningsfält vid universitetet och stödja 
Linnéregionens tillväxtpotential. Satsningen omfattar minst 300 miljoner 
kronor på 10 år och Kalmar kommun bidrar med 100 miljoner som växlar upp 
universitetets 200 miljoner. 
 
Den gemensamma satsningen innebär att Linnéuniversitetets redan etablerade 
styrkeområden kompletteras med utbildning och forskning inom juridik. Minst 
två nya utbildningar kommer starta under de kommande fyra åren och 
målsättningen är att erbjuda en juristutbildning för framtiden, med första 
antagning senast 2027. 
 
Kommunens del i överenskommelsen med Linnéuniversitetet föreslås 
finansieras genom att moderbolaget Kalmar Kommunbolag AB lämnar årliga 
utdelningar till kommunen. 
 
Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 
med kommunstyrelsens ordförandes förslag.  
 

Överläggning 
Under överläggningen redovisas följande förslag:  

1. Johan Persson (S) – med instämmande av Mona Jeansson (S), Liselotte 
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Ross (V) och Erik Ciardi (C) – föreslår att kommunfullmäktige ska 
bifalla kommunstyrelsens förslag. 
 

2. Christopher Dywik (KD) – med instämmande av Max Troendlé (MP), 
Thoralf Alfsson ( - ) och Alexander Krasnov (KD) – föreslår att 
kommunfullmäktige i första hand ska återemittera ärendet. I andra 
hand, om kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet i dag, 
föreslås att kommunfullmäktige avslår kommunstyrelsens förslag. 

 
Sedan överläggningen avslutas frågar ordföranden först om 
kommunfullmäktige vill avgöra ärendet idag eller återremittera det.  Han finner 
att kommunfullmäktige vill avgöra ärendet idag.  
 
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande 
omröstningsproposition: ”Den som vill avgöra ärendet idag röstar ja, den som 
vill återremittera det röstar nej.” Vid omröstningen avges 51 ja-röster, 6 nej-
röster och 4 ledamöter är frånvarande (hur var och en röstar framgår av bilaga 
B). Det innebär att kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag.  
 
Härefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill bifalla eller avslå 
kommunstyrelsens förslag. Han finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande 
omröstningsproposition: "Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar 
ja, den som vill avslå det röstar nej.” Vid omröstningen avges 53 ja-röster, 4 
nej-röster och 4 ledamöter är frånvarande (hur var och en röstar framgår av 
bilaga C). Det innebär att kommunfullmäktige beslutar att bifalla 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner att Kalmar kommun tecknar en 
överenskommelse med Linnéuniversitetet om nya utbildningar och forskning 
inom juridik. Överenskommelsen innebär att Kalmar kommun under 10 år 
bidrar med totalt 100 miljoner kronor.  
 
Kommunstyrelsens ordförande Johan Persson får i uppdrag att underteckna 
överenskommelsen.  

Reservation 
Ledamöterna från KD reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 
Thoralf Alfsson ( - ) reserverar sig skriftligen emot beslutet och anför:  
”Det är staten som har det ekonomiska ansvaret för högskolor och universitet. 
 
Det handlar om det som brukar kallas för Finansieringsprincipen. Nu vill 
socialdemokraten och kommunstyrelsens ordförande Johan Persson ändra på 
det genom att ge 10 miljoner kronor per år till Linneuniversitetet under 10 år. 
Det handlar om att Linneuniversitetet skall starta upp en juridikutbildning som 
Kalmar kommun vill delfinansiera. 
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Framtid Kalmar säger absolut nej till detta förslag! 
 
Bidraget skall finansieras genom att Kalmar kommunbolag ger en utdelning på 
10 miljoner kronor varje år. Vilka kommunbolag ger då så stor vinst att man ge 
en utdelning, enligt min mening är det framför allt Kalmarhem och 
Kalmarenergi (49 procent ägande) som har större vinster. I praktiken innebär 
det att det blir Kalmarhems hyresgäster och Kalmar energis kunder som får 
betala bidraget till Linneuniversitetet. 
 
Huruvida grannkommunerna Mörbylånga, Borgholm, Mönsterås, Nybro och 
Torsås kommuner var tillfrågade framgick vare sig av beslutsunderlaget eller av 
debatten i kommunfullmäktige. Jag tolkar det som att alla dessa kommuner 
sagt nej? 
 
I en debattartikel har Johan Persson skrivit följande. ”För Kalmar kommun är 
dessa medel en investering som också i ekonomiska termer kommer löna sig 
med råge.” Johan Persson ville inte svara på hur han kommit fram till detta och 
när Kalmar kommun kommer nivå ”break-even” för denna investering.  
 
Det kanske mest bristfälliga var dock beslutsunderlaget. Det bestod endast av 
drygt en A4-sida. Helt obegripligt för en investering på hela 100 miljoner 
kronor av skattebetalarnas pengar! Framtid Kalmar yrkar avslag på förslaget till 
beslut enligt denna motivering.” 

Protokollsanteckning 
Johan Persson (S) redovisar en protokollsanteckning enligt följande: 
” Kalmar kommuns stöd för att bygga upp juridiska utbildningar vid 
Linnéuniversitetet i Kalmar avser stöd till forskning och utveckling, bland 
annat inrättande av två professurer med doktorander. Det avser inte själva 
kostnaden för enskilda utbildningar, det finansieras helt av Linnéuniversitetet. ” 
 
Ledamöterna från MP redovisar en protokollsanteckning enligt följande: 
”Miljöpartiet ser i grunden positivt på att etablera en juridik-linje vid LNU:s 
campus i Kalmar. I kommunstyrelsen uttryckte vi en skepticism kring att 
underlaget var väldigt generellt och saknade detaljer. Mellan kommunstyrelsens 
sammanträde och kommunfullmäktige hölls ett möte med gruppledarna för att 
kunna tydliggöra de frågetecknen som fanns kring underlaget. Vår gruppledare 
kunde inte närvara, men vi fick en sammanfattning.  
Dock så är handlingarna precis lika bristfälliga, eftersom de inte avspeglar de 
förtydliganden som gjorts muntligen.  
 
Miljöpartiet yrkade i första hand återremiss på ärendet, för att få fram korrekta 
och gedigna underlag för beslutet. När återremissen föll biföll vi förslaget.  
 
Intentionerna är goda, och resultatet blir förmodligen också det, men vi skulle 
vilja ha ett mer utförligt skriftligt underlag för kommunfullmäktige att förhålla 
sig när beslut ska fattas om att ge bort 100 miljoner konor över en 10-
åtsperiod.” 
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§ 194 

Hantering av utbildningsstöd 2021 med anledning av 
Covid-19 
Dnr KS 2021/0087 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 14 september 2021. 
 
Kommunstyrelsens protokoll den 5 oktober 2021, § 165. 

Bakgrund 
Kalmar kommun har sedan slutet av 1970-talet betalat ut ett stöd för 
utbildning i kommunala frågor till våra politiska partier. Kommunfullmäktige 
beslutar årligen i samband med budgeten det belopp som partigrupperna får 
disponera för utbildning av förtroendevalda i kommunala frågor. De senaste 
åren har stödet varit 4000 kronor per mandat i fullmäktige. 
 
Utbildningsstödet ska användas för arvoden, reseersättningar, traktamenten, 
kursavgifter m.m. vid utbildning i kommunala frågor. Anslag som inte använts 
för utbildning ska återredovisas till kommunen. 
 
År 2021 har likt 2020 varit ett år som präglats av Covid-19 och partierna har, 
precis som övrig kommunal verksamhet, haft fokus på bekämpning av 
pandemin så utbildning av förtroendevalda i kommunala frågor har inte kunnat 
genomföras i vanlig omfattning. Då det anslag som inte använts enligt reglerna 
ska återbetalas föreslås ett tillfälligt undantag från de reglerna så partierna får 
möjlighet att använda 2021 års medel även under 2022. 
 
Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 
med kommunledningskontorets förslag.  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar om ett tillfälligt undantag i hanteringen av 
utbildningsstödet till de politiska partierna. Det innebär att de medel som 
erhållits för detta ändamål år 2020 och 2021 även kan användas år 2022 och 
2023 och inte behöver återbetalas. 

§ 195 

Strategi för internationellt arbete och 
externfinansierade projekt i Kalmar kommun 
Dnr KS 2020/0946 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 25 augusti 2021. 
 
Strategi för internationellt arbete och externfinansierade projekt i 
Kalmar kommun. 
 
Sammanställning av inkomna remissvar. 
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Kommunstyrelsens protokoll den 5 oktober 2021, § 166. 

Bakgrund 
Med ett internationellt förhållningssätt och ett effektivt nyttjande av externa 
utvecklingsmedel förbättras möjligheterna att stärka Kalmar som en attraktiv 
plats att besöka, bo, arbeta, studera och driva verksamhet i. Internationellt 
arbete och externfinansiering blir allt viktigare för svenska kommuner. 
 
Sammantaget har Kalmar en bra grund att stå på när det gäller internationellt 
arbete och extern finansiering. Genomförda projekt har gett kommunen viktig 
erfarenhet och kunskap att initiera, delta i och leda internationellt samarbete. 
Nätverk och vänorter är en bra bas för kunskapsutbyte och nya projekt. Men 
relativt få av kommunens förvaltningar och bolag är i dag engagerade i 
internationella sammanhang och möjligheterna till externfinansierade 
utvecklingsprojekt nyttjas inte fullt ut. 
 
Avsikten med Kalmar kommuns strategi för internationellt arbete och 
externfinansierade projekt är att samtliga förvaltningar och bolag ska bli bättre 
på internationellt samarbete och på att söka externa medel. Något som tillför 
kommunens verksamheter nytta, bidrar till utveckling och skapar mervärden 
för invånare och näringsliv. Strategin anger syfte, mål, inriktning och 
ansvarsfördelning för det internationella arbetet såväl som arbetet med 
externfinansierade projekt. Sammantaget utgör den en gemensam 
utgångspunkt för koncernen Kalmar kommun. 
 
Strategin har nu varit på remiss hos kommunens förvaltningar och bolag. 
Sammantaget är dessa positiva till internationellt engagemang och en mer 
systematisk hantering inom kommunen av möjligheter till extern finansiering. 
Strategin har så långt som möjligt justerats och uppdaterats utifrån inkomna 
synpunkter. 
 
Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige antar Strategi för 
internationellt arbete och externfinansierade projekt i Kalmar kommun. 

Överläggning 
Under överläggningen redovisas följande förslag:  

1. Erik Ciardi (C) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla 
kommunstyrelsens förslag. 
 

2. Hanne Lindqvist (M) – med instämmande av Lotta Wahlmino (L) – 
föreslår att kommunfullmäktige i första hand ska återemittera ärendet 
I andra hand, om kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet i dag, 
föreslås att kommunfullmäktige avslår kommunstyrelsens förslag. 

 
Sedan överläggningen avslutas frågar ordföranden först om 
kommunfullmäktige vill avgöra ärendet idag eller återremittera det.  Han finner 
att kommunfullmäktige vill avgöra ärendet idag.  
 
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande 
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omröstningsproposition: ”Den som vill avgöra ärendet idag röstar ja, den som 
vill återremittera det röstar nej.” Vid omröstningen avges 39 ja-röster, 18 nej-
röster och 4 ledamöter är frånvarande (hur var och en röstar framgår av bilaga 
D). Det innebär att kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag.  
 
Härefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill bifalla eller avslå 
kommunstyrelsens förslag. Han finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar Strategi för internationellt arbete och 
externfinansierade projekt i Kalmar kommun. 
 

§ 196 

Taxor för småbåtshamnar och uppläggningsplatser 
2022 
Dnr KS 2021/0773 

Handlingar 
Utdrag ur servicenämndens protokoll den 16 juni 2021, § 84. 
 
Serviceförvaltningens skrivelse den 28 januari 2021. 
 
Serviceförvaltningens skrivelse den 10 maj 2021. 
 
Förslag till taxor. 
 
Kommunstyrelsens protokoll den 5 oktober 2021, § 169. 

Bakgrund 
Serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag till nya taxor för båtplatser och 
uppställningsplatser. Förändringen som föreslås skulle innebära en förenkling 
samt större tydlighet i hur taxorna är uträknade. Detta möjliggör också den 
digitalisering som kommunen står inför och öppnar upp för att den enskilde 
medborgaren kan boka sin båtplats samt hantera sina båtfrågor så som 
avtalsfrågor och betalning dygnet runt via kalmar.se. 
 
Den föreslagna förändringen baseras på fyra olika typer av taxor, där hamnarna 
klassats in beroende på standard från A till D. 
 
Målsättningen är fortsatt att hantering och drift av kommunens båtplatser ska 
vara självfinansierade. Den totala intäkten, förutsätt samma uthyrningsgrad 
som idag, innebär en liten ökning av intäkter vilket kan möjliggöra mindre men 
nödvändiga investeringar. 
 
Servicenämnden har föreslagit att kommunfullmäktige antar förslag till taxa för 
båtplatser och uppställningsplatser 2022. Kommunstyrelsen har tillstyrkt 
servicenämndens förslag.  
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Beslut 
Kommunfullmäktige antar förslag till taxa för båtplatser och uppställnings-
platser 2022. 

§ 197 

Motion från Lisa Jalmander (M), Lotta Wahlmino (L) 
Christopher Dywik (KD) gällande sommarjobb till 
gymnasieungdomar 
Dnr KS 2021/0490 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 7 september 2021. 
 
Motion. 
 
Kommunstyrelsens protokoll den 5 oktober 2021, § 171. 

Bakgrund 
Lisa Jalmander (M), Lotta Wahlmino (L) och Christopher Dywik (KD) skriver 
i sin motion att forskningen visar att det är avgörande för framtiden huruvida 
man fullföljer sina gymnasiestudier eller inte. Därför bör det finnas en tydligare 
strategi för att i stort och smått uppmuntra ungdomar att just göra detta.  
 
Utifrån det föreslås: 
- att elever som söker kommunens sommarjobb och inte har godkänt i 

svenska, engelska och matematik ska kombinera sommarjobbet med 
lovskola för att säkerställa sin gymnasieexamen 

- att som villkor, för att få sommarjobb hos kommunen, kräva att eleven 
ansöker till dessa med CV och personligt brev samt att eleven då även 
uppvisar att denne har sökt minst ett annat sommarjobb utöver de platser 
kommunen erbjuder 

- att kommunen utreder en möjlig utveckling för Förebyggande teamet att 
använda kommunens sommarjobb som ett verktyg och få med individer där 
som har behov av att få nya perspektiv i livet. Fler platser och även för de 
över 15 år. 

 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande över 
motionen.  
 
Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att 
kommunledningskontorets yttrande ska utgöra svar på motionen. 
 

Överläggning 
Under överläggningen redovisas följande förslag: 

1. Hanne Lindqvist (M) – med instämmande av Lisa Jalmander (M), Petra 
Gustafsson (SD) och Lotta Wahlmino (L) – föreslår att 
kommunfullmäktige ska bifalla motionen. 
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2. Lasse Johansson (S) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla 

kommunstyrelsens förslag. 
 
Sedan överläggningen avslutas frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill 
bifalla motionen eller kommunstyrelsens förslag. Han finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets yttrande ska 
utgöra svar på motionen från motionen från Lisa Jalmander (M), Lotta 
Wahlmino (L) och Christopher Dywik (KD) gällande sommarjobb till 
gymnasieungdomar. 
 
Motionen ska härmed anses vara besvarad.  

Reservation 
Ledamöterna från M, L, KD och SD reserverar sig mot beslutet till förmån för 
eget förslag att bifalla motionen. 
 

§ 198 

Val av auktoriserad revisor och ersättare samt två 
lekmannarevisorer och två ersättare för granskning av 
Växtplats Kalmar AB 
Dnr KS 2021/0054 

Handlingar 
Valberedningens protokoll från den 25 oktober 2021. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att välja Joachim Nilsson, Deloitte, till 
auktoriserad revisor och Linn Palmgren, Deloitte, till ersättare t.o.m. 
årsstämman 2023 för granskning av Växtplats Kalmar AB. 
 
Kommunfullmäktige väljer följande lekmannarevisorer och ersättare t.o.m. 
årsstämman 2023 för granskning av Växtplats Kalmar AB: 
 
Lekmannarevisorer  
Eva Lindström (M) 
Lennart Ohlsson (C)  
 
Ersättare  
Margreth Johansson (KD) 
Doris Johansson (S) 
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§ 199 

Fyllnadsval av ersättare i utbildningsnämnden efter 
Anna Västerslät (C) 
Dnr KS 2021/0792 

Handlingar 
Valberedningens protokoll från den 25 oktober 2021. 

Beslut 
Kommunfullmäktige väljer Abetare Gashi (C) till ersättare i 
utbildningsnämnden till och med 31 december 2022. 

§ 200 

Fyllnadsval efter Magnus Lundén (S) 
Dnr KS 2021/0902 

Handlingar 
Valberedningens protokoll från den 25 oktober 2021. 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Magnus Lundéns (S) avsägelse från samtliga 
politiska uppdrag. 
 
Kommunfullmäktige anhåller att länsstyrelsen kallar in en efterträdare efter 
Magnus Lundén (S) och utser en ny ledamot för Socialdemokraterna i 
kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige väljer Östen Melkersson (S) till nämndeman i Kalmar 
tingsrätt till och med 31 december 2023. 
 
Kommunfullmäktige väljer Jeannette Schwartz (S) till ledamot i 
omsorgsnämnden till och med 31 december 2022. 
 
Kommunfullmäktige väljer Solvig Holmer (S) till ersättare i omsorgsnämnden, 
efter Jeannette Schwartz (S), till och med 31 december 2022. 

§ 201 

Fyllnadsval av ledamot i Södermöre 
kommundelsnämnd efter Emma Ahlin (S) 
Dnr KS 2021/0923 

Handlingar 
Valberedningens protokoll från den 25 oktober 2021. 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Emma Ahlins (S) avsägelse som ledamot i 
Södermöre kommundelsnämnd.  
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Kommunfullmäktige väljer Fredrik Löfgren (S) till ledamot i Södermöre 
kommundelsnämnd till och med 31 december 2022. 
 
Kommunfullmäktige väljer Andrew Almqvist (S) till ersättare i Södermöre 
kommundelsnämnd, efter Fredrik Löfgren (S), till och med 31 december 2022. 

§ 202 

Fyllnadsval av ledamot i Dahmska stiftelsen efter 
Magnus Persson (S) 
Dnr KS 2021/0940 

Handlingar 
Valberedningens protokoll från den 25 oktober 2021. 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Magnus Persson (S) avsägelse som ledamot i 
Dahmska stiftelsen. 
 
Kommunfullmäktige väljer Anna Johansson (S) ledamot i Dahmska stiftelsen 
till och med 31 december 2022. 

§ 203 

Fyllnadsval efter Agneta Cedergren (M) 
Dnr KS 2021/0869 

Handlingar 
Valberedningens protokoll från den 25 oktober 2021. 

Beslut 
Kommunfullmäktige väljer Eva Lindström (M) till ersättare för granskning av 
den verksamhet som bedrivs 2021-2022 av de donationsfonder som 
kommunen förvaltar och med tillgångar med ett marknadsvärde som överstiger 
en och en halv miljon kronor. 
 
Kommunfullmäktige väljer Eva Lindström (M) till ersättare för granskning av 
den verksamhet som bedrivs av Stiftelsen Grandinska välgörenhetsfonden 
samt Stiftelsen Annie och Theodor Helleborgs donationsfond 2021-2022. 

§ 204 

Anmälningsärenden 
 
-  Kommunstyrelsens protokoll från den 5 oktober 2021 

Dnr KS 2020/0779 
 

- 
  

Granskning av samverkan mellan regionen och kommunerna avseende 
psykisk ohälsa bland äldre 
Dnr KS 2021/0911 
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- Socialnämndens ej verkställda biståndsbeslut 2:a kvartalet 2021 

Dnr KS 2021/0225 
 

- 
  

Motion från Lotta Wahlmino (L) om digitala trygghetsvandringar 
Dnr KS 2021/0878 

 
- 

  
Servicenämndens svar på medborgarförslag om  Tegelvikens koloniområde  
Dnr KS 2020/0854 

 
- 

  
Samhällsbyggnadsnämndens svar på medborgarförslag om att tidigare 
upplaget för muddermassor i Tegelviken blir våtmarksmiljö 
Dnr KS 2021/0407 

 
- 

  
Samhällsbyggnadsnämndens svar på medborgarförslag om återvändsgränd 
på Granvägen 
Dnr KS 2021/0541 

 
- 

  
Samhällsbyggnadsnämndens svar på medborgarförslag om farthinder på 
Lybecksvägen 
Dnr KS 2021/0606 

 
- 

  
Kommunstyrelsens svar på medborgarförslag om att lysa upp 
byggnadsverk i Kalmar i orange den 25 november 2021 för att 
uppmärksamma våldet mot kvinnor 
Dnr KS 2021/0626 

 
- 

  
Samhällsbyggnadsnämndens svar på medborgarförslag om farthinder på 
Bockbergsväg i Rinkabyholm 
Dnr KS 2021/0733 

 
- 

  
Medborgarförslag om utbyggnad av laddstationer 
Dnr KS 2021/0876 

 
- 

  
Medborgarförslag om parkeringssituationen vid Bergagårdsvägen 
Dnr KS 2021/0880 

 
- 

  
Medborgarförslag om att kommunen börjar abonnera på 
tipspromenadtjänsten X-rundan 
Dnr KS 2021/0881 

 
- 

  
Medborgarförslag om att sänka hastigheten på Nybrovägen i Smedby 
Dnr KS 2021/0932 
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§ 205 

Interpellation från Susanne Eliasson (M)  till 
utbildningsnämndens ordförande Lasse Johansson (S) 
om cykelhjälm för kommunens pedagoger 
Dnr KS 2021/1018 
 
Kommunfullmäktige beslutar att Susanne Eliasson (M) får ställa följande fråga 
till utbildningsnämndens ordförande Lasse Johansson (S): 
Kalmar kommun har ett bra projekt ´på egna ben´, där elever i årskurs 4-6 ska 
lära sig att ta sig till skolan, fritidsintressen eller till kompisar själva, utan att 
föräldrarna ska skjutsa sina barn. 
 
De flesta av oss föräldrar ´curlar´ våra barn, vi hjälper dem ibland för att det 
ska vara smidigare, gå fortare eller bara för att vi tror att vi är snälla. Det här 
projektet lär barnen att själva ta sig från punkt A till punkt B, antingen på 
cykel, buss eller att gå, vilket är bra för barnen och inte minst för vår miljö. 
 
I skolan använder lärare och elever ofta cyklar för att ta sig till olika aktiviteter. 
Detta fungerar väldigt bra men både jag och flera med mig reagerar när vi ser 
dessa “tåg” komma, först en lärare sedan en rad med elever och så en lärare 
som avslutar “tåget”. Alla elever bär cykelhjälm men oftast inte lärarna. Borde 
inte våra pedagoger föregå med gott exempel inför eleverna och bära hjälm när 
de cyklar tillsammans? De ska föregå med gott exempel. 
 
Varje år skadas cirka 2000 cyklister svårt. Fler skadas totalt i cykelolyckor än i 
bilolyckor. Forskning visar att två av tre huvudskador och över 40% av 
dödsolyckorna med cyklister hade kunnat undvikas om cyklisten burit hjälm. 
 
Hur ofta ser vi inte ett barn cykla med oknäppt hjälm på huvudet eller hjälmen 
hängande på styret. Då gör inte hjälmen så stor nytta om man cyklar omkull. 
 
Barn gör vad vi vuxna gör inte vad vi säger, det bevisar många olika 
undersökningar. Borde inte vi i Kalmar kommun ha cykelhjälmar som hänger i 
skolorna för pedagogerna samt uppmuntra pedagogerna att använda hjälmarna 
när de ger sig ut i trafiken med sina elever? 
 
Därför vill jag fråga: 
- Finns det några regler eller rekommendationer inom Kalmar kommun 
angående cykelhjälmar för pedagogerna?” 
 

_________________ 
 
Lasse Johansson lämnar följande svar: 
Det finns inga generella regler eller någon rekommendation inom Kalmar 
kommun angående cykelhjälmar för pedagogerna. 
 
  



 27 (36) 
Kommunfullmäktige 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2021-10-25 

 
§ 206 

Interpellation från Lotta Wahlmino (L) till 
samhällsbyggnadsnämndens ordförande Peter 
Akinder (S) om varför majoriteten har nedprioriterat 
Norrlidens centrum? 
Dnr KS 2021/1019 
 
Kommunfullmäktige beslutar att Lotta Wahlmino (L) får ställa följande 
interpellation till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Peter Akinder (S): 
”Läser majoritetens budget för 2022 och blir glad över att man vill satsa i 
Norrliden. Att man kan tänka sig flytta ut kommunal förvaltning och aktivt 
arbeta med att öka tryggheten i området. Därför är det väldigt konstigt i mina 
ögon att man inte påbörjar den planering som länge funnits på att bygga ny 
centrumbyggnad där butiker, cafe och föreningar ska kunna finnas. Att sedan 
även Regionen vill bidra med att lägga en familjecentral här i Norrlidens 
centrum är ju fantastiskt. Det skulle innebära att vi får mer aktiviteter dagtid, 
fler kontaktytor för att skapa en bättre integration och lokaler till det 
föreningsliv som både finns idag men även till det som idag inte kan finnas 
pga. brist på lokaler. Ett sådant exempel är boxning och kampsport som 
tidigare hade lokaler i källaren under idrottshallen men som stängts pga att de 
är utdömda. Ett annat är att boende i området länge efterfrågat ett Cafe som 
har öppet även kvällar och helger. Allt detta skulle kunna inrymmas i en ny  
centrumbyggnad. 
 
Så var finns logiken? För jag vet att detta bygge varit högt uppe på den priolista 
kommunen har för sina investeringar i flera olika omgångar sedan 2001 men 
sedan blivit omsprungna av andra mer brådskande investeringar. Fast hur kan 
inte detta vara högt prioriterat? Vad är det egentligen man vill satsa på i 
Norrliden utifrån budgeten 2022? 
 
Med anledning av ovanstående vill jag fråga: 

1. Hur kommer det sig att man prioriterat ned förnyelsen av Norrlidens 
centrum, att man inte väljer att satsa där 2022, speciellt eftersom 
Regionen vill bygga en familjecentral där och helst igår? 
 

2. När kan vi få se ett nytt centrum i Norrliden med nya lokaler för 
näringsidkare, föreningar och Familjecentral?” 

 
_________________ 

 
Peter Akinder lämnar följande svar: 
Lotta Wahlmino (L) ställer frågor om bland annat det pågående 
detaljplanearbetet gällande Norrlidens stadscentrum. 
 
Just nu pågår arbete med två detaljplaner gällande Norrliden. När det gäller den 
detaljplan som berör Norrlidens stadsdelscentrum kan jag ge beskedet att den 
preliminärt går ut på samråd innan årsskiftet. Förhoppningsvis kan detaljplanen 
vinna laga kraft under första halvåret 2022. 
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Syftet med detaljplanen är att skapa en sammanhängande centrumplats för 
befintlig och tillkommande service och handel samt skapa förutsättningar för 
nya bostäder och en ny hälsocentral. 
 
Det är viktigt att utformningen av Norrlidens stadsdelscentrum stärker den 
sociala hållbarheten. Det ska finnas plats för både planerade och spontana 
möten och aktiviteter. När människor rör sig i ett område, på väg till och från 
bostäder, skola, arbetsplatser och fritidsaktiviteter, bidrar det till trygghet - både 
den faktiska och den upplevda. Därför är gestaltning och utformning av 
bebyggelse och utemiljöer viktigt. 
 
Samhällsbyggnadskontoret arbetar även med projektet ´Hållbart 
stadsdelscentrum, Norrliden´, ett stadsutvecklingsprojekt där samverkan med 
en rad aktörer har påbörjats och kommer att pågå under år 2022. 
 
Insatser för att utveckla Norrliden står högt på dagordningen – nu liksom 
tidigare. Jag vill passa på att påminna om att kommunstyrelsens planutskott i 
juni 2021 fattade tilldelningsbeslut som innebär att Kalmarsundsskolan byggs 
om för 94 miljoner; en modernisering av skolan som ska stå klar år 2023. 
 
Framöver är det tänkt att den så kallade Norra länken kommer att stärka 
kollektivtrafiken i och omkring Norrliden. En ny busslinje från Snurrom, via 
Vänskapens väg, genom Norrliden, Berga, Djurängen och Oxhagen ska gå till 
centrala Kalmar. Det är en stor investering i samarbete med Kalmar länstrafik 
för vilken resurser, via stadsmiljöavtal med staten, kommer att sökas. 
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Bilaga A  

 
§ 192 
Skattesats 2022 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst  
Roger Kaliff ordf                        (S)                                                 X        
Elisabeth Heimark Sjögren 1e v 

      
(S)                                                 X        

Per-Olof Jonsson 2:e v ordf              (M)                                                   X    
Johan Persson                            (S)                                                 X        
Dzenita Abaza                            (S)        Linus Hellman                            X        
Mattias Adolfson                         (S)                                                 X        
Marie Simonsson                          (S)                                                 X        
Roger  Holmberg                          (S)                                                 X        
Maia Dahlberg                            (S)                                                 X        
Michael Ländin                           (S)                                                 X        
Annika Brodin                            (S)        Eva Jarstad                              X        
Nasim Malik                              (S)                                                 X        
Steve Sjögren                            (S)                                                 X        
Anette Lingmerth                         (S)                                                 X        
Lasse Johansson                          (S)                                                 X        
Anna Thore                               (S)                                                 X        
Mona Jeansson                            (S)                                                 X        
Ola Erlandsson                           (S)                                                 X        
Ann-Marie Engström                       (S)                                                 X        
Magnus Uhr                               (S)                                                 X        
Kristina Podolak-Andersson               (S)                                                 X        
Mats Nyblom                              (S)                                                 X        
Maria Kehagia                            (S)                                                 X        
Magnus Lundén                            (S)        Felix Brundin                            X        
Helena Olsson                            (S)                                                 X        
Daniel Abrahamsson                       (S)                                                 X        
Anna Johansson                           (S)                                                 X        
Jaafar Al-Jabiri                         (C)                                                 X        
Johanna Petersson                        (C)                                                 X        
Erik Ciardi                              (C)                                                 X        
Gunnar Olsson                            (C)                                                 X        
Anita Wollin                             (C)                                                 X        
Liselotte Ross                           (V)                                                 X        
Jens Körge                               (V)                                                 X        
Leila ben Larbi                          (V)                                                 X        
Bertil Dahl                              (V)                                                 X        
Jan R Andersson                          (M)        Pär-Gustav Johansson                       X    
Måns Linge                               (M)                                                   X    
Kajsa Hedin                              (M)                                                   X    
Lisa Jalmander                           (M)                                                   X    
Jonas Lövgren                            (M)                                                   X    
Magnus Jernetz Gustavsson                (M)                                                   X    
Susanne Eliasson                         (M)                                                   X    
Annica Portland Bengtsson                (M)                                                   X    
Patrik Olsen                             (M)                                                   X    
Michael Nilsson                          (L)        Amanda Falk                                X    
Lotta Wahlmino                           (L)                                                   X    
Björn Brändewall                         (L)                                                    X  
Christopher Dywik                        (KD)                                                  X    
Carolina Almeborg                        (KD)       Karin Karlsson                             X    

Transport: 35 0 14 1 

 

  



 30 (36) 
Kommunfullmäktige 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2021-10-25 

 
Bilaga A, forts.  

 
§ 192 
Skattesats 2022 

Transport: 35 0 14 1 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst  
Alexander Krasnov                        (KD)                                                  X    
Max Troendlé                             (MP)                                                 X      
Annika Carlsson Wistedt                  (MP)       Daphne Thuvesson                          X      
Thoralf Alfsson                          (-)                                                  X      
Carina Falkestad                         (SD)       Lilith Lindgren                             X  
Linda Kotanen                            (SD)                                                   X  
Mika Kotanen                             (SD)                                                X        
Petra Gustafsson                         (SD)                                                X        
Curt Gustafsson                          (SD)                                                X        
Micael Foghagen                          (SD)                                                X        
Krister Thornberg                        (-)                                                    X  

SUMMA: 39 3 15 4 

 

  



 31 (36) 
Kommunfullmäktige 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2021-10-25 

 
Bilaga B  

 
§ 193 
Överenskommelse med Linnéuniversitetet om nya utbildningar och forskning inom 
juridik 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst  
Roger Kaliff ordf                        (S)                                                 X        
Elisabeth Heimark Sjögren 1e v 

      
(S)                                                 X        

Per-Olof Jonsson 2:e v ordf              (M)                                                 X        
Johan Persson                            (S)                                                 X        
Dzenita Abaza                            (S)        Linus Hellman                            X        
Mattias Adolfson                         (S)                                                 X        
Marie Simonsson                          (S)                                                 X        
Roger  Holmberg                          (S)                                                 X        
Maia Dahlberg                            (S)                                                 X        
Michael Ländin                           (S)                                                    X  
Annika Brodin                            (S)        Eva Jarstad                              X        
Nasim Malik                              (S)                                                 X        
Steve Sjögren                            (S)                                                 X        
Anette Lingmerth                         (S)                                                 X        
Lasse Johansson                          (S)                                                 X        
Anna Thore                               (S)                                                 X        
Mona Jeansson                            (S)                                                 X        
Ola Erlandsson                           (S)                                                 X        
Ann-Marie Engström                       (S)                                                 X        
Magnus Uhr                               (S)                                                 X        
Kristina Podolak-Andersson               (S)                                                 X        
Mats Nyblom                              (S)                                                 X        
Maria Kehagia                            (S)                                                 X        
Magnus Lundén                            (S)        Felix Brundin                            X        
Helena Olsson                            (S)                                                 X        
Daniel Abrahamsson                       (S)                                                 X        
Anna Johansson                           (S)                                                 X        
Jaafar Al-Jabiri                         (C)                                                 X        
Johanna Petersson                        (C)                                                 X        
Erik Ciardi                              (C)                                                 X        
Gunnar Olsson                            (C)                                                 X        
Anita Wollin                             (C)                                                 X        
Liselotte Ross                           (V)                                                 X        
Jens Körge                               (V)                                                 X        
Leila ben Larbi                          (V)                                                 X        
Bertil Dahl                              (V)                                                 X        
Jan R Andersson                          (M)        Pär-Gustav Johansson                     X        
Måns Linge                               (M)                                                 X        
Kajsa Hedin                              (M)                                                 X        
Lisa Jalmander                           (M)                                                 X        
Jonas Lövgren                            (M)                                                 X        
Magnus Jernetz Gustavsson                (M)                                                 X        
Susanne Eliasson                         (M)                                                 X        
Annica Portland Bengtsson                (M)                                                 X        
Patrik Olsen                             (M)                                                 X        
Michael Nilsson                          (L)        Amanda Falk                              X        
Lotta Wahlmino                           (L)                                                 X        
Björn Brändewall                         (L)                                                    X  
Christopher Dywik                        (KD)                                                 X      
Carolina Almeborg                        (KD)       Karin Karlsson                            X      

Transport: 46 2 0 2 
 

  



 32 (36) 
Kommunfullmäktige 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2021-10-25 

 
Bilaga B, forts. 

 
§ 193 
Överenskommelse med Linnéuniversitetet om nya utbildningar och forskning inom 
juridik 
 

Transport: 46 2 0 2 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst  
Alexander Krasnov                        (KD)                                                 X      
Max Troendlé                             (MP)                                                 X      
Annika Carlsson Wistedt                  (MP)       Daphne Thuvesson                          X      
Thoralf Alfsson                          (-)                                                  X      
Carina Falkestad                         (SD)       Lilith Lindgren                          X        
Linda Kotanen                            (SD)                                                   X  
Mika Kotanen                             (SD)                                                X        
Petra Gustafsson                         (SD)                                                X        
Curt Gustafsson                          (SD)                                                X        
Micael Foghagen                          (SD)                                                X        
Krister Thornberg                        (-)                                                    X  

SUMMA: 51 6 0 4 
 

  



 33 (36) 
Kommunfullmäktige 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2021-10-25 

 
Bilaga C  

 
§ 193 
Överenskommelse med Linnéuniversitetet om nya utbildningar och forskning inom 
juridik 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst  
Roger Kaliff ordf                        (S)                                                 X        
Elisabeth Heimark Sjögren 1e v 

      
(S)                                                 X        

Per-Olof Jonsson 2:e v ordf              (M)                                                 X        
Johan Persson                            (S)                                                 X        
Dzenita Abaza                            (S)        Linus Hellman                            X        
Mattias Adolfson                         (S)                                                 X        
Marie Simonsson                          (S)                                                 X        
Roger  Holmberg                          (S)                                                 X        
Maia Dahlberg                            (S)                                                 X        
Michael Ländin                           (S)                                                    X  
Annika Brodin                            (S)        Eva Jarstad                              X        
Nasim Malik                              (S)                                                 X        
Steve Sjögren                            (S)                                                 X        
Anette Lingmerth                         (S)                                                 X        
Lasse Johansson                          (S)                                                 X        
Anna Thore                               (S)                                                 X        
Mona Jeansson                            (S)                                                 X        
Ola Erlandsson                           (S)                                                 X        
Ann-Marie Engström                       (S)                                                 X        
Magnus Uhr                               (S)                                                 X        
Kristina Podolak-Andersson               (S)                                                 X        
Mats Nyblom                              (S)                                                 X        
Maria Kehagia                            (S)                                                 X        
Magnus Lundén                            (S)        Felix Brundin                            X        
Helena Olsson                            (S)                                                 X        
Daniel Abrahamsson                       (S)                                                 X        
Anna Johansson                           (S)                                                 X        
Jaafar Al-Jabiri                         (C)                                                 X        
Johanna Petersson                        (C)                                                 X        
Erik Ciardi                              (C)                                                 X        
Gunnar Olsson                            (C)                                                 X        
Anita Wollin                             (C)                                                 X        
Liselotte Ross                           (V)                                                 X        
Jens Körge                               (V)                                                 X        
Leila ben Larbi                          (V)                                                 X        
Bertil Dahl                              (V)                                                 X        
Jan R Andersson                          (M)        Pär-Gustav Johansson                     X        
Måns Linge                               (M)                                                 X        
Kajsa Hedin                              (M)                                                 X        
Lisa Jalmander                           (M)                                                 X        
Jonas Lövgren                            (M)                                                 X        
Magnus Jernetz Gustavsson                (M)                                                 X        
Susanne Eliasson                         (M)                                                 X        
Annica Portland Bengtsson                (M)                                                 X        
Patrik Olsen                             (M)                                                 X        
Michael Nilsson                          (L)        Amanda Falk                              X        
Lotta Wahlmino                           (L)                                                 X        
Björn Brändewall                         (L)                                                    X  
Christopher Dywik                        (KD)                                                 X      
Carolina Almeborg                        (KD)       Karin Karlsson                            X      

Transport: 46 2 0 2 
 
 

  



 34 (36) 
Kommunfullmäktige 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2021-10-25 

 
Bilaga C, forts. 

 
§ 193 
Överenskommelse med Linnéuniversitetet om nya utbildningar och forskning inom 
juridik 

Transport: 46 2 0 2 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst  
Alexander Krasnov                        (KD)                                                 X      
Max Troendlé                             (MP)                                                X        
Annika Carlsson Wistedt                  (MP)       Daphne Thuvesson                         X        
Thoralf Alfsson                          (-)                                                  X      
Carina Falkestad                         (SD)       Lilith Lindgren                          X        
Linda Kotanen                            (SD)                                                   X  
Mika Kotanen                             (SD)                                                X        
Petra Gustafsson                         (SD)                                                X        
Curt Gustafsson                          (SD)                                                X        
Micael Foghagen                          (SD)                                                X        
Krister Thornberg                        (-)                                                    X  

SUMMA: 53 4 0 4 
 

  



 35 (36) 
Kommunfullmäktige 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2021-10-25 

 
Bilaga D 

 
§ 195 
Strategi för internationellt arbete och externfinansierade projekt i Kalmar kommun 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst  
Roger Kaliff ordf                        (S)                                                 X        
Elisabeth Heimark Sjögren 1e v 

      
(S)                                                 X        

Per-Olof Jonsson 2:e v ordf              (M)                                                  X      
Johan Persson                            (S)                                                 X        
Dzenita Abaza                            (S)        Linus Hellman                            X        
Mattias Adolfson                         (S)                                                 X        
Marie Simonsson                          (S)                                                 X        
Roger  Holmberg                          (S)                                                 X        
Maia Dahlberg                            (S)                                                 X        
Michael Ländin                           (S)                                                    X  
Annika Brodin                            (S)        Eva Jarstad                              X        
Nasim Malik                              (S)                                                 X        
Steve Sjögren                            (S)                                                 X        
Anette Lingmerth                         (S)                                                 X        
Lasse Johansson                          (S)                                                 X        
Anna Thore                               (S)                                                 X        
Mona Jeansson                            (S)                                                 X        
Ola Erlandsson                           (S)                                                 X        
Ann-Marie Engström                       (S)                                                 X        
Magnus Uhr                               (S)                                                 X        
Kristina Podolak-Andersson               (S)                                                 X        
Mats Nyblom                              (S)                                                 X        
Maria Kehagia                            (S)                                                 X        
Magnus Lundén                            (S)        Felix Brundin                            X        
Helena Olsson                            (S)                                                 X        
Daniel Abrahamsson                       (S)                                                 X        
Anna Johansson                           (S)                                                 X        
Jaafar Al-Jabiri                         (C)                                                 X        
Johanna Petersson                        (C)                                                 X        
Erik Ciardi                              (C)                                                 X        
Gunnar Olsson                            (C)                                                 X        
Anita Wollin                             (C)                                                 X        
Liselotte Ross                           (V)                                                 X        
Jens Körge                               (V)                                                 X        
Leila ben Larbi                          (V)                                                 X        
Bertil Dahl                              (V)                                                 X        
Jan R Andersson                          (M)        Pär-Gustav Johansson                      X      
Måns Linge                               (M)                                                  X      
Kajsa Hedin                              (M)                                                  X      
Lisa Jalmander                           (M)                                                  X      
Jonas Lövgren                            (M)                                                  X      
Magnus Jernetz Gustavsson                (M)                                                  X      
Susanne Eliasson                         (M)                                                  X      
Annica Portland Bengtsson                (M)                                                  X      
Patrik Olsen                             (M)                                                  X      
Michael Nilsson                          (L)        Amanda Falk                               X      
Lotta Wahlmino                           (L)                                                  X      
Björn Brändewall                         (L)                                                    X  
Christopher Dywik                        (KD)                                                 X      
Carolina Almeborg                        (KD)       Karin Karlsson                            X      

Transport: 34 14 0 2 
 

  



 36 (36) 
Kommunfullmäktige 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2021-10-25 

 
Bilaga D, fort. 

 
§ 195 
Strategi för internationellt arbete och externfinansierade projekt i Kalmar kommun 
 

Transport: 34 14 0 2 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst  
Alexander Krasnov                        (KD)                                                 X      
Max Troendlé                             (MP)                                                 X      
Annika Carlsson Wistedt                  (MP)       Daphne Thuvesson                          X      
Thoralf Alfsson                          (-)                                                  X      
Carina Falkestad                         (SD)       Lilith Lindgren                          X        
Linda Kotanen                            (SD)                                                   X  
Mika Kotanen                             (SD)                                                X        
Petra Gustafsson                         (SD)                                                X        
Curt Gustafsson                          (SD)                                                X        
Micael Foghagen                          (SD)                                                X        
Krister Thornberg                        (-)                                                    X  

SUMMA: 39 18 0 4 
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