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Beslutande 
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Fastställande av föredragningslista 
 
Ordföranden föreslår följande tillägg på föredragningslistan: 
 
-  Information om avsiktsförklaring om del av nytt kulturkvarter och 

kulturcentrum 
 
Sedan överläggningen avslutats beslutar arbetsutskottet att fastställa 
föredragningslistan i enlighet med ordförandens förslag. 
 

§ 41 

Ansökan om medel ur utvecklingsprojekt ”Social 
hållbarhet" - ansökningsperiod 1 april 2016 
Dnr KS 2016/0385 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 14 april 2016. 
 
Ansökningar. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige har avsatt en miljon kronor till projekt inom området 
social hållbarhet. Från denna pott kan verksamheter inom Kalmar kommun 
söka pengar. 
 
En beredningsgrupp presenterar ansökningarna för förvaltningscheferna. 
Förvaltningscheferna lämnar därefter förslag med motivering till 
kommunstyrelsens arbetsutskott som fattar slutgiltigt beslut.  
 
Till ansökningsomgången 1 april 2016 inkom följande ansökaningar: 
 
1. ”A Day full of life” 
Ansökan från Södermöre kommundelsförvaltning på 30 000 kronor. 
 
Förvaltningscheferna föreslår att ansökan avslås med motiveringen: 
Det ansökta projektet faller inte inom ramen för det område som utveck-
lingsprojekt inom social hållbarhet avser. Exempelvis innebär projektet varken 
nya arbetsmetoder eller leder till minskade kostnader för kommunen. 
 
Dessutom saknas hållbara långsiktiga perspektiv i den insats som föreslås. 
 
Södermöres kommundelsförvaltning föreslås delta vid den Tillgänglighetsdag 
som Kalmar City AB (Kalmar kommun, fastighetsägarna och företagarna) 
anordnar den 11 juni 2016. 
 
2. ”Trygghetsskapande insats – Kvarnholmen” 
Ansökan från kommunledningskontoret på 225 000 kronor.  
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Förvaltningscheferna föreslår att ansökan beviljas med motiveringen: 
Förvaltningscheferna tillstyrker ansökan då det ligger väl i linje med de 
ambitioner som finns inom området. 
 
Efter genomförda medborgardialoger med unga invånare där centrala delar av 
Kalmar pekats ut som otrygga och där de unga själva föreslår fler vuxna på 
stan, och ordningsvakter som en lösning på detta bör ett testprojekt 
genomföras. 

Överläggning 
Cecilia Ahlgren och Ann-Sofie Lagercrantz, kommunledningskontoret, redogör 
för ärendet.  

Beslut 
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att avslå ansökan om medel för 
projektet ”A Day full of life” inom social hållbarhet. Ansökt summa är 30 000 
kronor. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bevilja ansökan om medel för 
trygghetsskapande insats Kvarnholmen. Ansökt summa är 225 000 kronor. 
 

§ 42 

Etablering av särskola, förskola och grundskola i kv. 
Telemarken 
Dnr KS 2015/1103 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 19 april 2016. 
 
BUN 2016/0060 Förutsättningar för placering av särskola i kv. 
Telemarken, Brofästet (2016-01-26). 
 
BUN 2016/0060 Grundskola och förskola på Brofästet (2016-04-07). 
 
Åtgärdslista – Brofästet, säkra skolvägar, parkering, ny lokalgata. 

Bakgrund 
Den 25 januari 2016 tog kommunfullmäktige ett inriktningsbeslut att före 
planering och genomförande av nybyggnation eller extern förhyrning ska 
KIFAB:s lediga lokaler med anledning av Linnéuniversitetets flytt väljas om de 
är tillämpliga för ändamålet.  
 
Kommunfullmäktige gav samtidigt barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att 
tillsammans med servicenämnden och KIFAB utreda förutsättningar för 
placering av särskolan i kv. Telemarken. Vidare gav kommunfullmäktige barn- 
och ungdomsnämnden i uppdrag att tillsammans med KIFAB utreda 
förutsättningar för placering av ytterligare skolverksamhet utöver särskolan i 
kv. Telemarken.  
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Efter att utredningen av förutsättningarna för placering av särskola i kv. 
Telemarken genomförts presenterades den för barn- och ungdomsnämnden 
den 17 februari 2016. Utredningen konstaterade i en sammanfattande slutsats 
att det finns förutsättningar för placering av särskola på Brofästet, dock inte 
fullt ut i de delar som blir lediga under våren 2016 utan först i det skede då 
Linnéuniversitetet flyttat ut. Utredningen redovisades för kommunfullmäktige 
den 21 mars. 
 
I början av april färdigställdes utredningen om förutsättningarna för ytterligare 
skolverksamhet utöver särskolan i kv. Telemarken. 
  
Sammanfattningsvis konstaterades i utredningen att det, utöver särskola, mot 
bakgrund av stora barn- och elevökningar i centrala Kalmar, finns bra 
förutsättningar för skola och förskola i kv. Telemarken. 
 
Högstadieelever får i många fall längre till skolan än i dag. Oavsett var i 
centralorten en ny skola placeras kommer nya skolvägar börja användas. Det 
innebär att skolvägen måste säkerställas och åtgärder eventuellt göras. Den 
trafiköversyn som samhällsbyggnadskontoret har gjort visar att det finns goda 
möjligheter till säker skolväg. En ny skola i sin helhet är möjlig att ta i bruk från 
höstterminen 2020. Det är dock prioriterat att särskolans träningsskola kan 
flytta in tidigare. 
 
Ett bedömt nybyggnadspris för de ytor som förslaget innebär är beräknat till 
410-460 miljoner kronor. Bedömd ombyggnadskostnad i kv. Telemarken är 
160 miljoner kronor, vilket ger ett lägre investeringsbehov på 250-300 miljoner 
kronor för kommunkoncernen.  
 
Barn- och ungdomsnämnden har beslutat att överlämna utredningen om 
förutsättningar för ytterligare skolverksamhet på kv. Telemarken till 
kommunfullmäktige samt att tillstyrka att särskola, förskola, mellanstadium och 
högstadium inryms på kv. Telemarken. Nämnden har även uttalat att det är 
viktigt att få tillgång till lokalerna så tidigt som möjligt. Detta gäller i synnerhet 
träningsskolan. 
 
Utifrån barn- och ungdomsnämndens beslut föreslår kommunledningskontoret 
följande: 

- Kommunfullmäktige beslutar, att utifrån gjorda utredningar om 
särskola och övrig skolverksamhet, inrymma särskola, förskola, 
mellanstadium och högstadium i kv. Telemarken. Det innebär att 
årskurserna 4-6 på Lindöskolan samt årskurserna 7-9 på Vasaskolan 
och Kalmarsundsskolan flyttas till kv. Telemarken. 

- Investeringsbehov utifrån gjorda utredningar kring säkra skolvägar, 
parkering och angöring till området ska hanteras i kommande 
verksamhetsplaner och budget fram till och med år 2020. 

- Kommunfullmäktige bemyndigar servicenämnden att teckna ett 20-
årigt hyresavtal med HB Telemarken avseende skollokaler i kv. 
Telemarken.   

 



 5 (9) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2016-04-26 

 
Överläggning 
Förvaltningschef Mats Linde, barn- och ungdomsförvaltningen, redogör för 
ärendet.  
 
Under överläggningen redovisas följande förslag: 
 

1. Johan Persson (S) föreslår att arbetsutskottet ska besluta i enlighet 
med kommunledningskontorets förslag. 
 

2. Christina Fosnes (M) föreslår att arbetsutskottet ska avstyrka 
kommunledningskontorets förslag. 
 

3. Carl-Henrik Sölvinger (L) föreslår att arbetsutskottet ska besluta i 
enlighet med kommunledningskontorets förslag med följande 
tillägg: 
 
”1. Att en hållbar beredskapsplan skyndsamt färdigställs för det fall 
tillträde inte kan ske enligt tidsplan. 
 
2. Att man senast vid 2016 års utgång presenterar en större helhet 
för området runt kv. Telemarken avseende saker som idrottshall och 
andra verksamheter. 
 
3. Att en projektplan senast vid 2016 års utgång tas fram och 
kommuniceras för att tydligt beskriva hur förberedelserna för en 
skola i kv. Telemarken ska verkställas. Av denna ska framgå: 
a.  åtgärdsförslag för att en försäkra en balanserad elevsamman-

sättning på Funkaboskolan när denna slutar ta emot elever från 
Lindöskolan. Förslagen ska ta avstamp i den SWOT-analys som 
Funkaboskolan ska ta fram enligt beslut i barn- och ungdoms-
nämnden 20 april 2016.  

b.  hur och när medborgare ska göras delaktiga i utformningen av 
skola, dess omgivningar samt skolvägar. 

c.  en plan för hur förvaltning och rektor avser arbeta för att skapa 
en pedagogiskt och socialt trygg skolmiljö på skolan utifrån det 
höga elevantalet på högstadiet 

d.  en plan för hur förvaltning och förskolechef avser arbeta för att 
skapa en pedagogiskt och socialt trygg förskolemiljö vid 
tillskapande av förskola med upp till 8 avdelningar i samma 
byggnad.” 
 

Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om arbetsutskottet vill 
tillstyrka Johan Perssons eller Christina Fosnes förslag. Han finner att 
arbetsutskottet tillstyrker Johan Perssons förslag.  
 
Därefter frågar ordföranden om arbetsutskottet vill bifalla eller avslå  
Carl-Henrik Sölvingers tilläggsförslag. Han finner att arbetsutskottet avslår 
Carl-Henrik Sölvingers tilläggsförslag.  
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Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige beslutar, att utifrån gjorda utredningar om särskola och 
övrig skolverksamhet, inrymma särskola, förskola, mellanstadium och 
högstadium på kv. Telemarken. Det innebär att årskurserna 4-6 på Lindöskolan 
samt årskurserna 7-9 på Vasaskolan och Kalmarsundsskolan flyttas till kv. 
Telemarken.  
 
Investeringsbehov utifrån gjorda utredningar kring säkra skolvägar, parkering 
och angöring till området ska hanteras i kommande verksamhetsplaner och 
budget fram till och med år 2020. 
 
Kommunfullmäktige bemyndigar servicenämnden att teckna ett 20-årigt 
hyresavtal med HB Telemarken avseende skollokaler på kv. Telemarken. 

Reservation 
Christina Fosnes (M) reserverar sig skriftligt mot beslutet och anför: 
 
”Moderaterna yrkar avslag och reserverar sig mot beslut om etablering av 
särskola, förskola och grundskola på Brofästet som ett gemensamt 
inriktningsbeslut, med motiveringen att vi inte anser att pedagogiska krav 
tillgodoses för etablering av särskola respektive högstadium. Vi ser vårt avslag 
till beslut som ett viktigt vägskäl över hur moderaterna vill prioritera och 
utveckla Kalmars kärnverksamhet där vi i möjligaste mån utgår från barn, unga, 
föräldrar och forskning i vår skolutveckling.   
 
Beslut om ny särskola, förskola och grundskola vid Brofästet bör enligt vårt 
förslag om beslut tas separat för respektive skola med hänsyn till pedagogik 
och olika förutsättningar för barn och ungdomars behov. Det finns brister i 
utredning och inte heller alternativa förslag till andra och tänkbara lösningar 
när Linnéuniversitetet flyttar från sina lokaler finns redogjorda i underlag för 
beslut.  
 
Vi ställer oss frågande till intentionen om att del av särskolan, träningskolan, 
enligt förslag flyttar in i Brofästet/Telemarken redan ht2016. Vi menar att det 
är en oacceptabel för barn i grundskoleålder att ensamma vistas i en miljö utan 
närhet till lågstadium under närmare fem år, till dess att högstadium flyttar in i 
lokalerna tidigast ht 2020. Förslag till beslut tillgodoser inte pedagogiskt krav 
om särskolans närhet till lågstadium F- åk 3 i sin skolmiljö - varken på kort 
eller lång sikt.  
 
Moderaterna ställer sig även tveksamma till etablering av nytt högstadium vid 
Brofästet/Telemarken med motiveringen att det finns ökade förutsättningar 
för sämre resultat för den en enskilde eleven vid stora skolor, med hänvisning 
till samlade forskningsresultat som enhälligt visar att 250-300 elever per skola 
fungerar bättre både pedagogiskt och resultatmässigt för eleverna. Moderaterna 
anser att ett nytt högstadium vid Norrgård, när Linneuniversitetet flyttar ur 
lokalerna, är ett mer lämpligt alternativ utifrån högstadieelevers pedagogiska 
krav.  
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Vårt alternativ till liggande förslag från s, v och c är att särskolan får nybyggda 
skollokaler vid en låg- och mellanstadieskola, i enlighet med budget, och att 
beslut om ny högstadieskola hanteras separat.  
 
Behov av att samla flera skolor inom samma lokalyta faller med moderaternas 
alternativ där vi med fördel anser att kommunens verksamhet istället flyttar till 
Brofästet. Med moderaternas alternativ finns inte heller samma krav på 
omfattande och kostsamma trafikomläggningar, enligt liggande förslag till 
beslut, samt att hotell- och konferensverksamhet kan fortsatt drivas i närhet till 
övrig verksamhet.” 

Protokollsanteckning 
Carl-Henrik Sölvinger (L) redovisar en protokollsanteckning enligt följande: 
 
”Utredningen visar att det finns förutsättningar att flytta ytterligare skolverk-
samhet till kv. Telemarken. 
 
Vi Liberaler ser att en flytt av klasser till kv. Telemarken kommer lösa det akuta 
behov av skollokaler som finns i centrala Kalmar. Sammantaget, och efter att 
ytterligare frågor utretts tror vi att det kan bli en välfungerande skola vid 
Brofästet år 2020. 
 
Faktum är att lokalerna skulle behövas ännu tidigare och att vi trots tillskottet 
inom de närmsta åren kommer behöva bygga fler nya förskolor och skollokaler 
i Kalmar kommun. 
 
Liberalerna yrkar bifall till beslutet men kräver att en del frågor utreds och 
redovisas i det fortsatta arbete som föregår flytten. Dessa berörs i våra 
tilläggsyrkanden och är de frågor vi anser återstår av de invändningar och 
frågor vi hade redan vid inriktningsbeslutet i januari 2016. 
 
Avslutningsvis är vi djupt kritiska till processen inför detta beslut. Utredningar 
har presenterats bara dagar efter att fullmäktiges beslut om dessa och arbetet 
har präglats av sådan hast att medborgare och personalens så viktiga åsikter 
inhämtas först i efterhand. Medborgarna måste involveras i den fortsatta 
processen. Synpunkter måste kunna lämnas i ett sådant skede att de kan 
påverka utfallet.” 
 

§ 43 

Insatser för asylsökande och nyanlända – utökning av 
nämnders budgetramar 2016 
Dnr KS 2016/0405 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 21 april 2016. 
 
Förvaltningarnas förslag på åtgärder. 
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Bakgrund 
I december 2015 erhöll Kalmar kommun 27,4 miljoner kronor i tillfälligt 
statsbidrag för att hantera den rådande flyktingsituationen. I linje med 
redovisningsrekommendationer har intäktsförts 2,1 miljoner kronor 2015 och 
resterande 25,3 miljoner kronor 2016.    
 
Berörda förvaltningar har redovisat förslag på åtgärder som underlättar 
mottagandet av asylsökande och nyanlända. De åtgärder som föreslås är: 
- extraresurs överförmyndarnämndens kansli, 0,3 miljoner kronor  
- fritidsaktiviteter och samhällsservice för asylboende i alla åldrar,  

1,4 miljoner kronor 
- utökad behörighet för 15 lärare i svenska som andraspråk, 5,0 miljoner 

kronor 
- sommarskola, nattvandring och merkostnader för lokaler, 6,0 miljoner 

kronor 
- förstärkning av arbetet med ”MIO-mångfald i omsorgen”, 0,4 miljoner 

kronor 
 
Kommunen har budgeterat ett resultat för 2016 på 29,5 miljoner kronor. Om 
kommunfullmäktige beslutar att öka den samlade budgetramen för nämnderna 
2016 ändras inte den budgeterade resultatnivån då finansieringen sker med 
motsvarande erhållet statsbidrag. 
 
Inför kommunstyrelsens behandling av ärendet ska det kompletteras med en 
skrivning om hur resterande medel ska användas. 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att öka budgetramen 2016 för kommunstyrelsen 
med 0,3 miljoner kronor, för kultur- och fritidsnämnden med 1,4 miljoner 
kronor, för barn- och ungdomsnämnden med 5,0 miljoner kronor, för 
socialnämnden med 6,0 miljoner kronor och för omsorgsnämnden med  
0,4 miljoner kronor avseende insatser för asylsökande och nyanlända. 
 
De ökade budgetramarna om sammantaget 13,1 miljoner kronor finansieras 
med erhållna statsbidrag. 
 

§ 44 

Bekräftelse om ingången borgensförbindelse med 
Kommuninvest i Sverige AB 
Dnr KS 2015/1054 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 6 april 2016. 
 
Skrivelse från Kommuninvest ekonomisk förening den 4 november 2015. 
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Bakgrund 
Kommuninvest ekonomisk förening bedriver sin upplånings- och utlånings-
verksamhet i det helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB. För att 
Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på låne-
marknaden återfinns i föreningens stadgar som villkor för medlemskap att 
samtliga medlemmar, enligt separat tecknad borgensförbindelse, ska ansvara 
solidariskt såsom för egen skuld för Kommuninvests samtliga förpliktelser. 
Kalmar kommun har utfärdat sådan borgensförbindelse den 3 april 2007.  
 
Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då 
åtagandet ingicks. Innan giltighetstiden löper ut behöver således kommun-
fullmäktige fatta ett beslut som bekräftar att borgensförbindelsen alltjämt är 
gällande.  

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att Kalmar kommun bekräftar att ingången 
borgensförbindelse av den 3 april 2007 (”Borgensförbindelsen”), vari Kalmar 
kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för 
Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt 
gäller samt att Kommuninvest äger företräda Kalmar kommun genom att 
företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av 
borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests 
nuvarande och blivande borgenärer.  
 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Johan Persson (S) och ekonomichef 
Urban Sparre att för kommuns räkning underteckna alla handlingar med 
anledning av detta beslut. 
 

§ 45 

Information om avsiktsförklaring om del av nytt 
kulturkvarter och kulturcentrum 
Dnr KS 2012/0264 

Överläggning 
Förvaltningschef Lolita Persson, kultur- och fritidsförvaltningen, och VD för 
Kalmar Kommunbolag AB Ola Johansson, informerar om ett förslag till 
avsiktsförklaring och utvecklande av fastigheten Guldfisken som en del i 
skapandet av ett nytt kulturkvarter och kulturcentrum på Tullslätten. 

Beslut 
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
 
 


	Tid
	Plats
	Omfattning
	Beslutande
	Sekreterare
	Justeras
	Fastställande av föredragningslista
	§ 41
	Ansökan om medel ur utvecklingsprojekt ”Social hållbarhet" - ansökningsperiod 1 april 2016
	Handlingar
	Bakgrund
	Överläggning
	Beslut

	§ 42
	Etablering av särskola, förskola och grundskola i kv. Telemarken
	Handlingar
	Bakgrund
	Överläggning
	Beslut
	Reservation
	Protokollsanteckning

	§ 43
	Insatser för asylsökande och nyanlända – utökning av nämnders budgetramar 2016
	Handlingar
	Bakgrund
	Beslut

	§ 44
	Bekräftelse om ingången borgensförbindelse med Kommuninvest i Sverige AB
	Handlingar
	Bakgrund
	Beslut

	§ 45
	Information om avsiktsförklaring om del av nytt kulturkvarter och kulturcentrum
	Överläggning
	Beslut


