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_____ 

 

I samband med kommunfullmäktiges sammanträde lämnas följande 
informationer: 
 

- Annette Andersson, kommundirektör och Ulrick Hultman, VD i 
Kalmar Kommunbolag AB redovisar Kalmar kommuns arbete under 
Coronapandemin. 

- Louise Östlund, VD i Kalmar Science Park AB redovisar verksamheten 
i bolaget.  

 
_____ 

 

§ 163 

Val protokollsjusterare 
Kommunfullmäktige utser Ingemar Einarsson (C) och Linda Kotanen 
Hallbeck (SD) att tillsammans med ordförande justera protokollet. 
 

§ 164 

Fråga från Fredrik Sjömar (KD) till kommunalrådet 
Liselotte Ross (V): Hur ser det ut med kunskaperna i 
MHFA inom kultur- och fritidsförvaltningen? 
Dnr KS 2020/0925 
 
Kommunfullmäktige beslutar att Fredrik Sjömar (KD) får ställa följande fråga 
till kommunalrådet Liselotte Ross (V): 
 
MHFA (Mental Health First Aid), på svenska kallat Första hjälpen till psykisk 
hälsa, är ett vetenskapsbaserat utbildningsprogram utvecklat i Australien med 
den breda allmänheten som målgrupp. I Sverige är det ”Nationellt centrum för 
Suicidforskning och prevention” vid Karolinska Institutet som har ansvar för 
MHFA. Tanken bakom MHFA är snarlik den bakom de fysiska första hjälpen 
kurserna, att ge första hjälpen fram tills professionell hjälp kan fås. 
 
Den psykiska ohälsan breder ut sig allt mer i vårt samhälle. Tyvärr vet vi också 
att kunskapen om dessa saker är låg och att skammen ofta är stor. Vi vet också 
att det finns många fördomar gentemot människor med psykiska besvär eller 
sjukdomar. För att hjälpa till att höja kunskapsnivån och minska 
stigmatiseringen finns MHFA. 
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MHFA finns i tre olika versioner: vuxen, ungdom och äldre. Kursen är en 
första hjälpen- kurs som varar i 12 timmar för vuxen och äldrekursen och 14 
timmar i ungdomskursen. Kursen lär ut de vanligaste psykiska 
diagnosgrupperna och som första hjälpare får du lära dig hur du bäst hjälper 
och uppmuntrar en drabbad person fram till att ett tillfälligt kristillstånd är över 
eller fram tills professionell hjälp finns att få. För att få leda en MHFA-kurs 
och utbilda andra måste du ha gått en instruktörsutbildning hos “Nationellt 
centrum för Suicidforskning och prevention.” 
 
Min övertygelse är att detta är kunskaper som anställda i din förvaltning skulle 
ha stor nytta av, som ett av många exempel kan nämnas Fritidsledare på våra 
Fritidsgårdar. MHFA-instruktörer finns inom kommunen, och anställda har 
utbildats i det, men det är oklart var dessa finns för någonstans och hur utbrett 
det är inom kommunen. 
 
Min fråga är därför: 
- Hur många MHFA-instruktörer finns det inom Kultur- och 
Fritidsförvaltningen samt hur många anställda har gått en MHFA-kurs och 
blivit första hjälpare? 
 

________________ 

Liselotte Ross (V) lämnar följande svar: 

Psykisk ohälsa drabbar allt fler och inte minst i den tid som vi nu lever i så är 
det viktigt att vi har redskap att bemöta alla dem som är i behov av stöd och 
hjälp. Psykisk ohälsa är också den enskilt största anledningen till frånvaro på 
våra arbetsplatser och vi vet också att psykisk ohälsa är den dominerande 
orsaken till självmord eller självmordsförsök. Det är viktigt att öka kunskapen i 
hur vi bemöter både unga, vuxna och äldre och MHFA syftar till att ge 
kunskap i: 

- Hur känner en igen olika symtom som karaktäriserar olika former av 
psykisk sjukdom och psykiska kriser. 

- -Hur tar en bäst kontakt.  
- -Hur kan en hjälpa någon att söka hjälp och stöd.   

 
Kalmar kommun har utbildat instruktörer och medarbetare inom MHFA 
sedan 2015. Utifrån en inventering som gjordes i våras så finns första hjälpare 
till psykisk hälsa ute i förvaltningarna enligt följande: 
                          
Omsorgsförvaltningen  145   
Kultur och fritidsförvaltningen 28   
Socialförvaltningen  76   
Utbildningsförvaltningen                       6   
Kommunledningskontoret                       8  
Södermöte kommundelsförvaltning 15 
 
Det finns 9 utbildade instruktörer i Kalmar kommun, 2 på 
omsorgsförvaltningen, 2 på kultur och fritidsförvaltningen, 2 på 
socialförvaltningen och 3 på kommunledningskontoret.   
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§ 165 

Fråga från Fredrik Sjömar (KD) till kommunalrådet 
Liselotte Ross (V): Hur ser det ut med kunskaperna i 
MHFA inom omsorgsförvaltningen? 
Dnr KS 2020/0926  
 
Kommunfullmäktige beslutar att Fredrik Sjömar (KD) får ställa följande fråga 
till kommunalrådet Liselotte Ross (V): 
 
MHFA (Mental Health First Aid), på svenska kallat Första hjälpen till psykisk 
hälsa, är ett vetenskapsbaserat utbildningsprogram utvecklat i Australien med 
den breda allmänheten som målgrupp. I Sverige är det ”Nationellt centrum för 
Suicidforskning och prevention” vid Karolinska Institutet som har ansvar för 
MHFA. Tanken bakom MHFA är snarlik den bakom de fysiska första hjälpen 
kurserna, att ge första hjälpen fram tills professionell hjälp kan fås. 
 
Den psykiska ohälsan breder ut sig allt mer i vårt samhälle. Tyvärr vet vi också 
att kunskapen om dessa saker är låg och att skammen ofta är stor. Vi vet också 
att det finns många fördomar gentemot människor med psykiska besvär eller 
sjukdomar. För att hjälpa till att höja kunskapsnivån och minska 
stigmatiseringen finns MHFA. 
 
MHFA finns i tre olika versioner: vuxen, ungdom och äldre. Kursen är en 
första hjälpen- kurs som varar i 12 timmar för vuxen och äldrekursen och 14 
timmar i ungdomskursen. Kursen lär ut de vanligaste psykiska 
diagnosgrupperna och som första hjälpare får du lära dig hur du bäst hjälper 
och uppmuntrar en drabbad person fram till att ett tillfälligt kristillstånd är över 
eller fram tills professionell hjälp finns att få. För att få leda en MHFA-kurs 
och utbilda andra måste du ha gått en instruktörsutbildning hos “Nationellt 
centrum för Suicidforskning och prevention.” 
 
Min övertygelse är att detta är kunskaper som bör spridas brett bland 
kommunens anställda, alldeles särskilt bland de som i sin yrkesroll kommer i 
kontakt med kommunmedborgare, däribland anställda inom äldreomsorgen. 
MHFA-instruktörer finns inom kommunen, och anställda har utbildats i det, 
men det är oklart var dessa finns för någonstans och hur utbrett det är inom 
kommunen. 
 
Min fråga är därför: 
- Hur många MHFA-instruktörer finns det inom Omsorgsförvaltningen samt 
hur många anställda har gått en MHFA-kurs och blivit första hjälpare? 
 

________________ 

Liselotte Ross (V) lämnar följande svar: 

Psykisk ohälsa drabbar allt fler och inte minst i den tid som vi nu lever i så är 
det viktigt att vi har redskap att bemöta alla dem som är i behov av stöd och 
hjälp. Psykisk ohälsa är också den enskilt största anledningen till frånvaro på 



 6 (35) 
Kommunfullmäktige 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2020-10-26 

 
våra arbetsplatser och vi vet också att psykisk ohälsa är den dominerande 
orsaken till självmord eller självmordsförsök. Det är viktigt att öka kunskapen i 
hur vi bemöter både unga, vuxna och äldre och MHFA syftar till att ge 
kunskap i: 

- Hur känner en igen olika symtom som karaktäriserar olika former av 
psykisk sjukdom och psykiska kriser. 

- -Hur tar en bäst kontakt.  
- -Hur kan en hjälpa någon att söka hjälp och stöd.   

 
Kalmar kommun har utbildat instruktörer och medarbetare inom MHFA 
sedan 2015. Utifrån en inventering som gjordes i våras så finns första hjälpare 
till psykisk hälsa ute i förvaltningarna enligt följande: 
                          
Omsorgsförvaltningen  145   
Kultur och fritidsförvaltningen 28   
Socialförvaltningen  76   
Utbildningsförvaltningen                       6   
Kommunledningskontoret                       8  
Södermöte kommundelsförvaltning 15 
 
Det finns 9 utbildade instruktörer i Kalmar kommun, 2 på 
omsorgsförvaltningen, 2 på kultur och fritidsförvaltningen, 2 på 
socialförvaltningen och 3 på kommunledningskontoret.   

§ 166 

Fråga från Fredrik Sjömar (KD) till kommunalrådet 
Liselotte Ross (V): Hur ser det ut med kunskaperna i 
MHFA inom Södermöre kommundelsförvaltning? 
Dnr KS 2020/0927 
Kommunfullmäktige beslutar att Fredrik Sjömar (KD) får ställa följande fråga 
till kommunalrådet Liselotte Ross (V): 
 
MHFA (Mental Health First Aid), på svenska kallat Första hjälpen till psykisk 
hälsa, är ett vetenskapsbaserat utbildningsprogram utvecklat i Australien med 
den breda allmänheten som målgrupp. I Sverige är det ”Nationellt centrum för 
Suicidforskning och prevention” vid Karolinska Institutet som har ansvar för 
MHFA. Tanken bakom MHFA är snarlik den bakom de fysiska första hjälpen 
kurserna, att ge första hjälpen fram tills professionell hjälp kan fås. 
 
Den psykiska ohälsan breder ut sig allt mer i vårt samhälle. Tyvärr vet vi också 
att kunskapen om dessa saker är låg och att skammen ofta är stor. Vi vet också 
att det finns många fördomar gentemot människor med psykiska besvär eller 
sjukdomar. För att hjälpa till att höja kunskapsnivån och minska 
stigmatiseringen finns MHFA. 
 
MHFA finns i tre olika versioner: vuxen, ungdom och äldre. Kursen är en 
första hjälpen- kurs som varar i 12 timmar för vuxen och äldrekursen och 14 
timmar i ungdomskursen. Kursen lär ut de vanligaste psykiska 
diagnosgrupperna och som första hjälpare får du lära dig hur du bäst hjälper 
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och uppmuntrar en drabbad person fram till att ett tillfälligt kristillstånd är över 
eller fram tills professionell hjälp finns att få. För att få leda en MHFA-kurs 
och utbilda andra måste du ha gått en instruktörsutbildning hos “Nationellt 
centrum för Suicidforskning och prevention.” 
 
Min övertygelser är att anställda inom Södermöre Kommundelsförvaltning 
skulle ha stor nytta av en MHFA-kurs, exempelvis Fritidsledare, Lärare samt 
anställda inom äldreomsorgen i Kommundelen. MHFA-instruktörer finns 
inom kommunen, och anställda har utbildats i det, men det är oklart var dessa 
finns för någonstans och hur utbrett det är inom kommunen. 
 
Min fråga är därför: 
- Hur många MHFA-instruktörer finns det inom Södermöre 
Kommundelsförvaltning samt hur många anställda har gått en MHFA-kurs 
och blivit första hjälpare? 

________________ 

Liselotte Ross (V) lämnar följande svar: 

Psykisk ohälsa drabbar allt fler och inte minst i den tid som vi nu lever i så är 
det viktigt att vi har redskap att bemöta alla dem som är i behov av stöd och 
hjälp. Psykisk ohälsa är också den enskilt största anledningen till frånvaro på 
våra arbetsplatser och vi vet också att psykisk ohälsa är den dominerande 
orsaken till självmord eller självmordsförsök. Det är viktigt att öka kunskapen i 
hur vi bemöter både unga, vuxna och äldre och MHFA syftar till att ge 
kunskap i: 

- Hur känner en igen olika symtom som karaktäriserar olika former av 
psykisk sjukdom och psykiska kriser. 

- Hur tar en bäst kontakt.  
- Hur kan en hjälpa någon att söka hjälp och stöd.   

 
Kalmar kommun har utbildat instruktörer och medarbetare inom MHFA 
sedan 2015. Utifrån en inventering som gjordes i våras så finns första hjälpare 
till psykisk hälsa ute i förvaltningarna enligt följande: 
                          
Omsorgsförvaltningen  145   
Kultur och fritidsförvaltningen 28   
Socialförvaltningen  76   
Utbildningsförvaltningen                       6   
Kommunledningskontoret                       8  
Södermöte kommundelsförvaltning 15 
 
Det finns 9 utbildade instruktörer i Kalmar kommun, 2 på 
omsorgsförvaltningen, 2 på kultur och fritidsförvaltningen, 2 på 
socialförvaltningen och 3 på kommunledningskontoret. 
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§ 167 

Fråga från Fredrik Sjömar (KD) till kommunalrådet 
Liselotte Ross (V): Hur ser det ut med kunskaperna i 
MHFA inom socialförvaltningen? 
Dnr KS 2020/0928 
Kommunfullmäktige beslutar att Fredrik Sjömar (KD) får ställa följande fråga 
till kommunalrådet Liselotte Ross (V): 
 
MHFA (Mental Health First Aid), på svenska kallat Första hjälpen till psykisk 
hälsa, är ett vetenskapsbaserat utbildningsprogram utvecklat i Australien med 
den breda allmänheten som målgrupp. I Sverige är det ”Nationellt centrum för 
Suicidforskning och prevention” vid Karolinska Institutet som har ansvar för 
MHFA. Tanken bakom MHFA är snarlik den bakom de fysiska första hjälpen 
kurserna, att ge första hjälpen fram tills professionell hjälp kan fås. 
 
Den psykiska ohälsan breder ut sig allt mer i vårt samhälle. Tyvärr vet vi också 
att kunskapen om dessa saker är låg och att skammen ofta är stor. Vi vet också 
att det finns många fördomar gentemot människor med psykiska besvär eller 
sjukdomar. För att hjälpa till att höja kunskapsnivån och minska 
stigmatiseringen finns MHFA. 
 
MHFA finns i tre olika versioner: vuxen, ungdom och äldre. Kursen är en 
första hjälpen- kurs som varar i 12 timmar för vuxen och äldrekursen och 14 
timmar i ungdomskursen. Kursen lär ut de vanligaste psykiska 
diagnosgrupperna och som första hjälpare får du lära dig hur du bäst hjälper 
och uppmuntrar en drabbad person fram till att ett tillfälligt kristillstånd är över 
eller fram tills professionell hjälp finns att få. För att få leda en MHFA-kurs 
och utbilda andra måste du ha gått en instruktörsutbildning hos “Nationellt 
centrum för Suicidforskning och prevention.” 
 
Min övertygelser är att anställda inom Socialförvaltningen skulle ha stor nytta 
av en MHFA-kurs, och jag skulle vilja veta hur det ser ut med dessa kunskaper 
inom förvaltningen. MHFA-instruktörer finns inom kommunen, och anställda 
har utbildats i det, men det är oklart var dessa finns för någonstans och hur 
utbrett det är inom kommunen. 
 
Min fråga är därför: 
- Hur många MHFA-instruktörer finns det inom Socialförvaltningen samt hur 
många anställda har gått en MHFA-kurs och blivit första hjälpare? 
 

________________ 

Liselotte Ross (V) lämnar följande svar: 

Psykisk ohälsa drabbar allt fler och inte minst i den tid som vi nu lever i så är 
det viktigt att vi har redskap att bemöta alla dem som är i behov av stöd och 
hjälp. Psykisk ohälsa är också den enskilt största anledningen till frånvaro på 
våra arbetsplatser och vi vet också att psykisk ohälsa är den dominerande 
orsaken till självmord eller självmordsförsök. Det är viktigt att öka kunskapen i 
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hur vi bemöter både unga, vuxna och äldre och MHFA syftar till att ge 
kunskap i: 

- Hur känner en igen olika symtom som karaktäriserar olika former av 
psykisk sjukdom och psykiska kriser. 

- Hur tar en bäst kontakt.  
- Hur kan en hjälpa någon att söka hjälp och stöd.   

 
Kalmar kommun har utbildat instruktörer och medarbetare inom MHFA 
sedan 2015. Utifrån en inventering som gjordes i våras så finns första hjälpare 
till psykisk hälsa ute i förvaltningarna enligt följande: 
                          
Omsorgsförvaltningen  145   
Kultur och fritidsförvaltningen 28   
Socialförvaltningen  76   
Utbildningsförvaltningen                       6   
Kommunledningskontoret                       8  
Södermöte kommundelsförvaltning 15 
 
Det finns 9 utbildade instruktörer i Kalmar kommun, 2 på 
omsorgsförvaltningen, 2 på kultur och fritidsförvaltningen, 2 på 
socialförvaltningen och 3 på kommunledningskontoret.   

§ 168 

Fråga från Måns Linge (M) till servicenämndens 
ordförande Johanna Petersson (C): När återställs den 
tillfälliga skolgården vid Bernhardinaskolan? 
Dnr KS 2020/0930 
 
Kommunfullmäktige beslutar att Måns Linge (M) får ställa följande fråga till 
servicenämndens ordförande Johanna Petersson (C): 
 
I samband med Djurängsskolans rivning och nybyggnation gick skolans elever 
på Tullbroskolan samt Bernhardinaskolan. Planen var först att eleverna skulle 
ha sin skolgård i Cellgraven men Länsstyrelsen satte stopp för att inhägna 
området.  
Istället blev det skolgård på grönytan mellan Bernhardinaskolan och 
Systraströmmen, ett område flitigt använd av närboende hundägare. På platsen 
uppfördes en lekplats i form av klätterställning och gungställning, en mindre 
redskapsbod ställdes även dit. Området inhägnades samt skyltar med förbud 
mot rastning av hundar hängdes upp. 
Eleverna är sedan ett år tillbaka i Djurängen i nya och fina lokaler, men 
inhägnaden av grönytan, lekplatsen och förbudsskyltarna mot hundrastning 
finns än idag kvar.  
Med anledning av detta frågar jag: 

• När plockas stängslet och lekplatsen ner och grönytan återställs? 
________________ 
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Johanna Petersson (C) lämnar följande svar: 

Utemiljön runt Bernhadinerskolan kommer ingå i det kommande 
kulturkvarterprojektet.  
 
Projektering pågår och målsättningen är att upphandling av hela projektet görs 
i början av 2021. 
 

§ 169 

Fråga från Christopher Dywik (KD) till kommunalrådet 
Ingemar Einarsson (C): Vill majoriteten inte ha mer 
svensk och lokalproducerad mat på våra skolor och 
förskolor? 
Dnr KS 2020/0931 
 
Kommunfullmäktige beslutar att Christopher Dywik (KD) får ställa följande 
fråga till kommunalrådet Ingemar Einarsson (C): 
 
I Kalmar kommun har det länge talats om behovet av att öka andelen svensk- 
och närproducerad mat. Det glädjer oss. Men Dessvärre tycks det nu, likt 
föregående år, mer handla om retorik och fina ord än om att faktisk avsätta de 
medel som gör det möjligt att nå dessa mål. 
 
För oss kristdemokrater är det hela ganska enkelt. Kan vi, med relativt små 
medel, nå våra mål idag. Då ska vi inte skjuta fram målen till nästa år, utan nå 
dem och därefter sätta nya högre mål. Vi ska ständigt sträva efter att bli lite 
bättre i att erbjuda våra barn och ungdomar en varierande, näringsriktig, etiskt 
försvarbar svensk- och närproducerad kost på våra skolor och förskolor!  
 
För oss är det en självklarhet att prioritera den kvalitet som endast svenskt 
jordbruk kan ge. Att slå vakt om världens hårdast djurhållningsregler, minimalt 
användande av antibiotika, låga nivåer av bekämpningsmedel och att minska 
utsläpp genom att korta ner och skära bort onödiga transporter. Det är helt 
enkelt inte hållbart att importera mat från andra sidan jorden, när vi producerar 
bättre mat här hemma! 
 
Min fråga är därför: 
Vill majoriteten inte ha mer svensk- och närproducerad mat på våra skolor och 
förskolor, och om man vill det, varför avsätter man inte adekvata medel för att 
göra det möjligt? 
 

________________ 

 
Ingemar Einarsson (C) lämnar följande svar: 
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I det budgetförslag som vi i majoriteten presenterat ligger tidigare mål fast. År 
2022 skall 75 procent av inköpta livsmedel ha ursprung Sverige. 30 ekologiskt 
och minst 40 procent från närområdet. 
 
För att ytterligare förfina systemen för att säkerställa kommunens mål ges ett 
uppdrag: ”Utred miljöpåverkan från kommunens livsmedel och ge underlag för 
kommande mål inom området som omfattar en helhet exempelvis närodlat, 
ekologiskt, klimatsmart, minskat matsvinn och säsongsanpassning”. Utöver 
detta bör man nog fundera på beredskapsaspekten. 
Kalmar kommun har en lång tradition att arbeta för svenska, miljövänliga och 
närproducerade livsmedel. Vi var förmodligen den första kommun som fick 
igenom ett beslut att kött- och mejeriprodukter skulle ha ett ursprung ur en 
produktion som lever upp till svensk djurskyddslagstiftning. I dagsläget är 
exempelvis köttet från KLS-Ugglarps, kycklingarna från Guldfågeln och ägg 
och potatis från Öland. 
 
Vad gäller budget framöver råder osäkerhet. Servicenämnden fick inför 2020 
en utökad budgetram. Under 2021 kommer fem stora 
livsmedelsupphandlingarna att genomföras, varför det i detta skede kan finnas 
anledning att vara försiktig. Vi vet inte vad dessa upphandlingar tar vägen, men 
en indikation kan vara den mejeriupphandling som nyligen gjorts. Den gav en 
besparing på cirka 0,5 miljoner per år. 
 
Svar på fråga: 
Vi vill definitivt ha svensk- och närproducerad mat på våra skolor och 
förskolor. Vi följer kostnadsutvecklingen och har beredskap. Om det behöver 
tillföras ytterligare resurser finns möjligheten, att som man gjort vid tidigare 
tillfällen omfördela inom Servicenämndens ram. Kommunfullmäktige kan 
också förändra nämndens budgetram. 

§ 170 

Fråga från Christopher Dywik (KD) till 
utbildningsnämndens ordförande Lasse Johansson 
(S): Hur garanterar ni religionsfriheten i Kalmars 
skolor? 
Dnr KS 2020/0932 
 
Kommunfullmäktige beslutar att Christopher Dywik (KD) får ställa följande 
fråga till utbildningsnämndens ordförande Lasse Johansson (S): 
Under förra veckan uppmärksammade tidningen Barometern oss på att den 
uppmärksammade incidenten med en 15-årige pojke som förnedrades och 
tvingades ta av sitt kors vid en fotografering av sin klass skedde på en Kalmar-
skola.  
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Det hela är givetvis oacceptabelt! Religionsfriheten är tillsammans med 
yttrandefriheten, tryckfriheten, demonstrationsfriheten och mötesfriheten är 
vårt lands viktigaste friheter - skyddade i Sveriges grundlag. Dessa friheter är 
alla omistliga friheter och grundpelare på vilka vårt land, vår rättsordning och 
kultur vilar. 
 
Pojkens föräldrar har förståeligt anmält händelsen till Diskriminerings-
ombudsmannen och till barn och elevombudet som har till uppgift att tillvarata 
elevers intressen i skolan. Det hela kan givetvis avfärdas som en enskild 
händelse, tyvärr är det inte fallet utan en del av en trend i vårt land. Open 
doors har länge varnat för att hatbrott och förföljelser/trakasserier av kristna 
skjutit i höjden. I september attackerades, rånades och förnedrades en 11-årig 
pojke i en lekpark i Malmö eftersom han bar kors (och åt fläsk!). 
 
Jag tror att vi i Sverige allt mer fått ett problem där kristna och kristnas 
mänskliga rättigheter glöms bort. 
 
Min fråga är därför: 
Hur garanterar ni religionsfriheten i Kalmars skolor, och vilka åtgärder har ni 
genomfört för att något liknande inte ska ske igen? 
 

________________ 

Lasse Johansson (S) lämnar följande svar: 

Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att 
utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla 
kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt 
en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som 
det svenska samhället vilar på. (Lgr 11)  
Ovanstående är de grundläggande värden som läroplanen för grundskolan 
ålägger varje skola att leva upp till och som vi tar på mycket stort allvar. 
Kalmar kommun säkerställer detta genom att ha kompetent personal med 
extremt hög behörighet (bland de absolut högsta i riket), vilket är en 
förutsättning för att kunna leva upp till läroplanens intentioner.  
Den helt oacceptabla incident som beskrivs i den enkla frågans inledning är 
naturligtvis ingenting som Kalmar kommun accepterar. Det är enligt 
förvaltningens bedömning en, ur Kalmar kommuns perspektiv helt fristående 
händelse som inte kunnat förutses. 
 
Den beredskap kommunen har är genom att varje skola har väl förankrade 
likabehandlingsplaner som tydligt beskriver skolans arbete för att förebygga 
och motverka kränkande behandling. Beredskapen på skolorna är god inom 
detta område.  
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Uppstår händelser som avviker mot intentionen i likabehandlingsplanen så 
rapporteras detta skyndsamt till skolhuvudmannen. Samtliga skolor är mycket 
noggranna med denna rapportering. Skolhuvudmannen följer systematiskt upp 
inkomna rapporteringar månatligen och har hittills inte uppmärksammat flera 
händelser av denna karaktär, utöver den som omnämns i den enkla frågan. 

 

§ 171 

Interpellation från Kajsa Hedin (M) till Lasse 
Johansson (S) om när skollan anpassas för 
hörselskadade barn? 
Dnr KS 2020/0898 
 
Kommunfullmäktige beslutar att Kajsa Hedin (M) får ställa följande 
interpellation till utbildningsnämndens ordförande Lasse Johansson (S): 
 
I barometern 30 november 2019 finns ett citat från Lasse Johanson ”Behöver 
ett barn särskild hjälp av någon anledning ska inte skolorna i Kalmar kommun 
någonsin sluta försöka ge rätt stöd till barnet, så att det kan klara skolan.” Det 
står även att de vill ha en skola där rätt resurser går till rätt barn på rätt plats. 
Detta uttalande har stöd i språklagen som säger att alla döva, hörselskadade 
eller personer med språkstörning som har behov av svenskt teckenspråk ska ha 
möjlighet att lära sig, utveckla och använda det. Faktum är att hörselskadade 
barn löper en ökad risk att drabbas av mental ohälsa i jämförelse med hörande 
barn och en stor riskfaktor är just kommunikationssvårigheter. I en bullrig 
miljö̈, så som en stor klass, kan talspråk vara näst intill en omöjlighet för det 
hörselskadade barnet. Barnet kan också få svårigheter att utveckla en stabil 
identitet som hörselskadad om de inte får möjlighet att träffa andra 
hörselskadade. 
Flera hörselskadade och döva barn i Kalmar får inte de stödet Lasse Johansson 
nämnde i Barometern. Det faktum att de inte har möjlighet att gå i samma 
klass eller åtminstone i samma skola gör att de förvägras rätten att tillsammans 
med medlemmar av sin egen språkliga minoritet få använda sitt språk, vilket de 
har rätt till enligt svensk lag. Att förskollärare och lärare utbildas i TAKK 
(tecken som alternativ kommunikation) är inte tillräckligt eftersom TAKK inte 
är ett språk bara ett hjälpmedel. 
 
I Kalmar anpassas inte klassernas storlek, vilket skapar en bullrig miljö som är 
fysiskt och psykiskt ansträngande för barnen. Få av barnen har tillgång till 
teckenspråk som stöd i sin kommunikation under skoltiden, vilket skapar ett 
socialt utanförskap och lägger en grund för framtida psykisk ohälsa. Som 
situationen ser ut nu så bryter Kalmar kommun inte bara mot skollagen utan 
även mot FN:s barnkonvention.  
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Med tanke på de fina orden från Lasse Johansson i Barometern, så vill jag 
fråga: 

• När tänker Kalmar kommun anpassa sin skola efter behoven hos 
hörselskadade, döva och barn med språkstörningar, så att rätt resurser går till 
rätt barn på rätt plats? 

• Hur tänker Kalmar kommun anpassa sin skola så att hörselskadade, döva 
och barn med språkstörningar får möjlighet att utveckla sitt språk och sin 
identitet som en språklig minoritet tillsammans? 

________________ 

Lasse Johansson (S) lämnar följande svar: 

Skolan anpassar sig idag på många sätt för hörselskadade barn. 
Vid två tidigare tillfällen 20180129 samt 20200427 har frågeställningen som 
lyfts i interpellationen besvarats. 
Som tidigare svar visat så ligger Kalmar kommun före i dessa frågor jämfört 
med andra kommuner. 
 
Fråga nr 1: 

• När tänker Kalmar kommun anpassa sin skola efter behoven hos 
hörselskadade, döva och barn med språkstörningar, så att rätt resurser 
går till rätt barn på rätt plats?  
 

Det görs redan: 

• Teckenspråksundervisning utifrån enskild elevs ansökan 
• Hörselgrupp 1 dag/ vecka (teckenspråkslärare håller i undervisningen) 
• Handledning till pedagoger som undervisar elever med 

hörselproblematik av hörselpedagoger/teckenspråkslärare. 
• Handledning till pedagoger som undervisar elever med språkstörning. 
• Tecken som alternativ kommunikation från förskolan upp till åk 9. 
 

Fråga nr 2: 

• Hur tänker Kalmar kommun anpassa sin skola så att hörselskadade, 
döva och barn med språkstörningar får möjlighet att utveckla sitt språk 
och sin identitet som en språklig minoritet tillsammans? 
 

Vi anpassar så långt vi kan och ska enligt vårt uppdrag.  

Eftersom interpellanten denna gång påstår att Kalmar kommun bryter mot 
skollagen krävs det ett förtydligande kring det kommunala uppdraget kontra 
statligt uppdrag, samt de lagrum som gäller frågeställningen. 
 
Kommunalt uppdrag: 
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 2 § kommunallagen (2017:725). Kommuner får enligt denna paragraf inte ha 
hand om sådana angelägenheter som enbart staten, en annan kommun eller 
någon annan ska ha hand om. Det innebär att all sådan verksamhet som 
exklusivt tillkommer staten, landstingen/regionerna eller andra rättssubjekt 
ligger utanför den kommunala kompetensen. 

Om en kommun ska kunna inrätta särskilda resursskolor krävs det att frågan 
tas upp i Högsta förvaltningsdomstolen. 

Statligt uppdrag: 

Staten är enligt 2 kap. 4 § skollagen huvudman för specialskolan samt för 
förskoleklass och fritidshem vid en skolenhet med specialskola. 
Specialpedagogiska myndigheten företräder staten som huvudman för 
specialskolor i Sverige. Det följer av 12 kap. 26 § skollagen där det sägs att 
utbildningen i specialskolan ska anordnas av nämnda myndighet och att 
utbildningen ska bedrivas vid flera skolenheter. 

 

Skollagen: 12 kap. 2 § skollagen. Specialskolan utgör ett utbildningsalternativ 
med specialistkompetens och specifika hjälpmedel. 
Enligt 7 kap. 6 § första stycket skollagen (2010:800) ska barn som på grund av 
funktionsnedsättning eller andra särskilda skäl inte kan gå i grundskolan eller 
grundsärskolan tas emot i specialskolan om de:  

1.  är dövblinda eller annars är synskadade och har ytterligare 
funktionsnedsättning, 

2. i annat fall än som avses i 1 är döva eller hörselskadade, eller 

3. har en grav språkstörning. 

Enligt 2 kap 10 § Rektorn beslutar om sin enhets inre organisation och 
ansvarar för att fördela resurser inom enheten efter barnens och elevernas olika 
förutsättningar och behov. Rektorn fattar i övrigt de beslut och har det ansvar 
som framgår av särskilda föreskrifter i denna lag eller andra författningar. 
Rektorerna fattar beslut och genomför de anpassningar som krävs för att möta 
varje enskilt barn med särskilda behov, så som hörsel- och/eller synnedsättning 
språkstörning, med flera. Våra skolor är väldigt skickliga på detta och har även 
stöd av central elevhälsa vid behov av tvärprofessionellt synsätt och 
handledning utifrån barnets bästa, barnets mående och måluppfyllelse i fokus.  

Rektor styr enligt skollagen 2 kap 10§ över klasstorlekar och resursfördelning 

Ur en rent rättslig synpunkt är det ytterst tveksamt att en kommun generellt 
kan inrätta särskilda klasser för hörselskadade barn eller barn med 
språkstörning i grundskolan. Det torde krävas ett beslut för varje enskilt barn 
om placering i särskild undervisningsgrupp utifrån en prövning om det finns 
särskilda skäl i det enskilda fallet. Ett sådant rektorsbeslut ska i så fall fattas 
inom ramen för ett beslut om ett åtgärdsprogram (3 kap. 9 och 11 §§ 
skollagen). 
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§ 172 

Interpellation från Max Troendlé (MP) till Roger 
Holmberg (S) om vad som är en skälig levnadsnivå? 
Dnr KS 2020/0913 
 
Kommunfullmäktige beslutar att Max Troendlé (MP) får ställa följande 
interpellation till socialnämndens ordförande Roger Holmberg (S): 
 
Det ekonomiska biståndet är det sista skyddsnätet i Sveriges välfärd, som alla 
ska kunna vända sig till om vi behöver. Myndighetsutövandet ligger på varje 
enskild kommun, och enligt Socialstyrelsens hemsida ska ekonomiskt bistånd 
”ge enskilda personer och familjer en skälig levnadsnivå”.  
 
Socialförvaltningen, som ansvarar för det ekonomiska biståndet, har under 
flera år varit underfinansierad i majoritetens budget. Som följd har 
förvaltningen haft stora underskott och en stark press att få ner kostnaderna till 
att vara inom ramen för budget. Detta borde egentligen inte vara relevant för 
besluten om ekonomiskt bistånd då det är en lagstadgad rättighet oavsett 
kommunens budget, men kan ändå inte uteslutas ha haft en viss påverkan på 
hur många verksamheter i förvaltningen drivs.  
 
I budget och verksamhetsplan för Kalmar kommun 2020 står att majoritetens 
inriktning är att ”Behovet av försörjningsstöd ska minska och krav på 
motprestation ska ställas när så är möjligt”. Detta är enligt Miljöpartiet helt rätt 
inställning. Målet ska vara att antalet människor i behov av försörjningsstöd 
minskar och därmed också kostnaderna. Målet ska däremot inte vara att 
allmänt minska utbetalningarna, om det innebär att man inte ger alla som har 
behov av stöd den hjälp de har rätt till.  
 
Bland det fina och viktiga frivilligarbete som bland andra Stadsmissionen gör 
delas matkassar ut till människor som inte har råd med att köpa all sin mat 
själva. Jag har fått veta att vissa som är i behov av matkassar i Kalmar kommun 
är människor som går på försörjningsstöd.  
 
Med anledning av ovanstående undrar jag:  
Är ett behov av att ta emot matkassar från frivilligorganisationer förenligt med 
en ”skälig levnadsnivå”? 
 

________________ 

Roger Holmberg (S) lämnar följande svar: 

Tack Max för en viktig interpellation. 

Du skriver i din brödtext att socialnämndens budget för ekonomiskt bistånd 
har varit underfinansierad de senaste åren. Detta är fel. Utfallet för ekonomiskt 
bistånd har varit långt under budgetnivå de senaste åren. Du misstänker även 
att besparingskrav från nämnden skulle påverka myndighetsutövningen. Jag 
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kan garantera att myndighetsutövningen utgår från lagstiftning, domstolspraxis, 
medborgarens rättigheter och skyldigheter inget annat. 
 
Vid KF i september frågade du om minskningen av antalet som fick/behöver 
försörjningsstöd i Kalmar. Då förklarade jag att försörjningsstödshandläggarna 
de senaste åren har jobbat med varje hushåll som har sökt bistånd och träffat 
dem, utrett vad som är just deras problem. De arbetar med en manualbaserad 
bedömningsmetod som heter FIA – förutsättningar inför arbete. Den är 
framtagen och rekommenderas av kunskapsmyndigheten Socialstyrelsen. Detta 
verktyg har hjälpt till så att fler Kalmarbor kan komma till egen försörjning 
antingen genom arbete, studier eller till annan försäkring som ger en bättre 
ekonomisk grund att stå på.   
 
Du frågar vad är skälig levnadsnivå och jag tror att om vi frågar bland vår 
befolkning så får vi lika många svar som antal personer vi frågar. Därför 
använder vi i Kalmar som i övriga Sveriges kommuner riksnormen för 
försörjningsstöd som fastställs av regeringen varje år. Den är inte hög. För 
ensamhushåll är den 3150 kr/mån. Sen tillkommer hyra. Har man barn får man 
tillägg per barn som är olika stort beroende på barnets ålder. Det är tufft att 
klara sig på riksnormen. Därför är det så viktigt att 
försörjningsstödshandläggarna, förutom att bedöma rätten till ekonomiskt 
bistånd, ägnar en stor del av sitt arbete till att bedöma varje individs behov av 
stöd och hjälp för att nå en egen försörjning och därmed en bättre ekonomisk 
och social stabil grund att stå på. 
 
Till sist frågar du är ett behov av att ta emot matkassar från 
frivilligorganisationer förenligt med en skälig levnadsnivå? 
Försörjningsstöd är och ska vara det yttersta skyddsnätet för personer som inte 
kan försörja sig på egen hand. Människor ska känna sig trygga med att de får 
hjälp och stöd när de behöver och har rätt till det. Vi ställer höga krav på att 
socialtjänsten ska arbeta rättssäkert och följer kontinuerligt den praxis som 
utvecklas i förvaltningsdomstolarna. Riksnormen bygger på Konsumentverkets 
beräkningar av hushållens kostnader. Försörjningsstödet är knappt men mat på 
bordet har alla möjligheter till. 
Eftersom försörjningsstödet är knappt och det finns andra grupper i vårt 
samhälle som har det tufft ekonomiskt ibland tycker jag det är bra om 
frivilligorganisationer kan hjälpa till med en matkasse. Det är ett bra 
komplement. 
Vi måste i vår myndighetsutövning fråga den sökande ingående frågor om 
deras ekonomiska situation och hur de förvaltar sin ekonomi för att kunna 
avgöra om de har rätt till ekonomiskt stöd.  Det behöver inte 
frivillighetsorganisationerna göra utan de arbetar och delar ut matkassar på helt 
andra grunder.  



 18 (35) 
Kommunfullmäktige 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2020-10-26 

 
Vi kompletterar varandra. 

§ 173 

Uppdelning av verksamhetsområdet för dagvatten i 
Kalmar kommun 
Dnr KS 2020/0281 

Handlingar 
 
Kalmar Vatten AB:s skrivelse den 16 september 2020. 
 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott den 24 mars 2020, § 40. 
 
Kalmar Vatten AB:s skrivelse den 13 mars 2020. 

Kommunstyrelsens protokoll från den 6 oktober 2020, § 152. 

Bakgrund 
Inom verksamhetsområdet för allmänna vattentjänster är VA-huvudmannen 
skyldig att leverera aktuell vattentjänst till berörda fastigheter. Ett verksamhets-
område bör vara begränsat till att gälla för endast en vattentjänst; dricksvatten, 
spillvatten, Dagvatten fastighet (Df) respektive Dagvatten gata (Dg). Med Df 
avses bortledning av dagvatten från kvartersmark. Med Dg avses bortledning 
av dagvatten från ytor från allmän platsmark (torg, parker och gator). Avgifts-
skyldigheten för dessa två tjänster behöver nödvändigtvis inte inträda och gälla 
vid samma tillfälle eller för samma fastighet.  
 
I Kalmar kommun är utbredningsområdet för verksamhetsområdet för Df 
identiskt med verksamhetsområde för Dg. Detta innebär att samtliga 
fastigheter inom verksamhetsområdet för dagvatten skulle anses ha samma 
behov och belastas med samma kostnader för både Dagvatten fastighet och 
Dagvatten gata. 
 
Syftet med förslaget är att genom att dela upp verksamhetsområdet för 
dagvatten till två separata verksamhetsområden skapas förutsättningar för att 
uppnå en mer rättvis fördelning av dagvattenkostnaderna för fastighetsägare 
och allmän platsmarkhållare.  
 
Kalmar Vatten AB har föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att 
uppdelning av verksamhetsområdet för dagvatten i Kalmar delas upp i 
Dagvatten fastighet (Df) respektive Dagvatten gata (Dg). 
 
Kommunstyrelsen har tillstyrkt Kalmar Vatten AB:s förslag. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att uppdelning av verksamhetsområdet för 
dagvatten i Kalmar delas upp i Dagvatten fastighet (Df) respektive Dagvatten 
gata (Dg). 
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§ 174 

Plan för översyn av vattenskyddsområden 
Dnr KS 2020/0476 

Handlingar 
 
Kommunledningskontorets skrivelse den 18 september 2020. 
 
Protokollsutdrag Kalmar Vatten AB den 7 maj 2020, § 64. 
 
Plan för översyn av vattenskyddsområden. 
 
Skrivelse från Länsstyrelsen Kalmar län. 
 
Kommunstyrelsens protokoll från den 6 oktober 2020, § 152. 

Bakgrund 
En förfrågan från Länsstyrelsen i Kalmar har inkommit gällande en politiskt 
förankrad prioriteringslista över kommunens vattentäkter där vattenskydds-
områden är i behov av revidering utifrån gränsdragningar eller skydds-
föreskrifter. Behovet kan också bestå i att skapa ett nytt vattenskyddsområde. 
 
En prioriteringslista samt tidplan för revidering är framtagen av Kalmar Vatten 
AB för fastställande av kommunfullmäktige.  
 
Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige ställer sig bakom plan 
för översyn av vattenskyddsområden med prioriteringslista för kommande 
arbeten. 

Beslut 
Kommunfullmäktige ställer sig bakom plan för översyn av 
vattenskyddsområden med prioriteringslista för kommande arbeten. 
 
 

§ 175 

Uppdatering av ABVA - Allmänna bestämmelser för 
brukande av Kalmar Vatten AB:s allmänna vatten- och 
avloppsanläggning 
Dnr KS 2020/0757 

Handlingar 
 
Protokollsutdrag Kalmar Vatten AB den 17 september 2020, § 85.  
 
Skrivelse Kalmar Vatten AB den 4 september 2020.  
 
ABVA. 
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Kommunstyrelsens protokoll från den 6 oktober 2020, § 154. 

Bakgrund 
Kalmar Vatten AB:s nu gällande Allmänna bestämmelser för brukande av 
Kalmar Vattens allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA) är från 2008.  
 
Kalmar Vatten AB har nu tagit fram en uppdaterad version. Upplägget med att 
tidigare innehålla en paragrafdel och en informationsdel har ändrats till att 
informationen för respektive paragraf ligger där den tillhör. 
  
Kommunstyrelsen har förslagit att kommunfullmäktige antar förslag till 
uppdaterad ABVA. 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar den nya upplagan av ABVA - Allmänna 
bestämmelser för brukande av Kalmar Vatten AB:s allmänna vatten- och 
avloppsanläggning. 

§ 176 

Ytterligare utökning av kultur- och fritidsnämndens 
driftbudgetram för stöd till föreningslivet med 
anledning av coronapandemin 
Dnr KS 2019/0564 

Handlingar 
 
Kommunledningskontorets skrivelse den 15 september 2020. 
 
Kommunstyrelsens protokoll från den 6 oktober 2020, § 158. 

Bakgrund 
En av de sektorer som drabbats hårt av coronapandemin är Kalmars 
föreningsliv. Kommunfullmäktige beslutade i april 2020 om en utökad 
driftbudgetram till kultur- och fritidsnämnden med fem miljoner kronor för 
stöd till föreningslivet. Pandemin är ännu inte över, utan fortsätter att påverka 
föreningslivets verksamhet negativt.  
 
Vid ett möte mellan kommunfullmäktiges gruppledare den 8 september enades 
man därför om att föreslå en ytterligare utökning av kultur- och fritids-
nämndens budgetram med fem miljoner kronor för 2020. Detta för att 
nämnden ska kunna mildra effekterna för Kalmars föreningsliv. Nämnden och 
förvaltningen får hantera dessa extra medel och ha dialogen med föreningslivet.  
 
Utökningen finansieras genom att det budgeterade resultatet för 2020 sänks 
med fem miljoner kronor till 12,3 miljoner kronor. 
 
Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att utöka 
kultur- och fritidsnämndens driftbudgetram i enlighet med 
kommunledningskontorets förslag.  
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Överläggning 
Under överläggningar föreslår Christopher Dywik (KD) och Marianne 
Dahlberg (S) att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag. 
 
Sedan överläggningen avslutats beslutar kommunfullmäktige enligt 
kommunstyrelsens förslag.  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens driftbudgetram utökas för det enskilda året 2020 
med ytterligare 5,0 miljoner kronor för stöd till föreningslivet med anledning 
av coronapandemin. 
  

§ 177 

Skattesats 2021 
Dnr KS 2020/0457 

Handlingar 
 
Kommunledningskontorets skrivelse den 9 september 2020. 
 
Kommunstyrelsens protokoll från den 6 oktober 2020, § 159. 

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 ska 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 2021 samt ekonomisk planering 
2022-2023 kommer att behandlas av kommunstyrelsen den 3 november.  
Med anledning av detta måste styrelsen föreslå skattesatsen vid den tidpunkt 
som anges i kommunallagen, det vill säga i oktober. Förslaget innebär 
oförändrad skattesats. 
 
Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige fastställer skattesatsen 
för 2021 till 21:81. 

Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för år 2021 till 21:81. 

§ 178 

Kapitaliseringen av Kommuninvest 
Dnr KS 2020/0740 
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Handlingar 
 
Kommunledningskontorets skrivelse den 14 september 2020.  
 
Skrivelser från Kommuninvest.  
 
Lånevillkor. 
 
Kommunstyrelsens protokoll från den 6 oktober 2020, § 160. 

Bakgrund 
Kalmar kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening 
(”Föreningen”). Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en 
kommunal värdegrund företräder den kommunala sektorn i finansierings-
frågor. 
 
Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda 
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). 
Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från 
medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv 
motpart för kvalificerade investerare och finansiella institutioner. 
 
I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna omfattande 
1 miljard kronor. Syftet med förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja 
nivån på kapital i Kommuninvest i avvaktan på att kapitalet genom 
medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs av Finansinspektionen. 
Föreningen har därför använt lånebeloppet till att finansiera ett separat 
förlagslån från Föreningen till Kommuninvest. Samtliga dåvarande medlemmar 
deltog i förlagslånen.  
 
Kalmar kommuns förlagslån till Föreningen uppgår per den 2020-08-31 till 
11 500 000 kronor, jämte ränta. 
 
Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte 
längre inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den 
tänkta funktionen att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen 
har därför diskuterats internt och vid medlemssamråd. Diskussionerna har 
resulterat i att det befintliga förlagslånet från Föreningen till Kommuninvest 
har sagts upp och återbetalats till Föreningen. Till följd härav, och i enlighet 
med punkt 4.3 i Lånevillkoren, har även förlagslånen från medlemmarna till 
Föreningen sagts upp av Föreningen. Förlagslånen ska därför återbetalas till 
medlemmarna. 
 
Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital 
erbjuds samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart 
använda sin del av förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen och 
således inbetala motsvarande belopp till Föreningen i form av en kapitalinsats.  
 
Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en 
enda nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för 
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samtliga medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för 
kommuner och 260 kronor per invånare för regioner, vilket samtliga 
medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån har kopplats 
till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de kommande fyra åren.  
 
När Kalmar kommun gick upp till högsta nivå på insatskapital, låstes 
invånarantalet i 10 år. För Kalmar kommun innebär det att invånarantalet låstes 
2015 vilket innebär att insatskapitalet beräknas på det fastställda invånarantalet 
2015 och 10 år framåt, till 2024. År 2025 kommer insatskapitalet räknas om 
med det nya invånarantalet som grund. 
 
Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med 
stadgarna delta med en insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett 
belopp motsvarande 1 800 kronor per invånare för kommuner (360 kronor per 
invånare för regioner). 
 
Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 
med kommunledningskontorets förslag.  

Beslut 
 

1. Kommunfullmäktige beslutar att Kalmar kommun till Kommuninvest 
ekonomisk förening (”Föreningen”) ska inbetala ett insatsbelopp om 
11 500 000 kronor samt att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de 
åtgärder som krävs med anledning av inbetalningen.  

 
2. Kommunfullmäktige ska årligen besluta om ytterligare inbetalningar av 

kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats under 
åren 2021, 2022, 2023 och 2024. 

 
3. Kalmar kommun ska tillse att protokollet från fullmäktiges möte 

(innehållande beslutet enligt ovan) (inklusive anslagsbevis och 
lagakraftbevis) finns tillgängligt för Föreningen vid förfrågan.  

 

§ 179 
Kalmar kommuns delårsrapport januari-augusti med 
prognos för 2020 
Dnr KS 2020/0235 

Handlingar 
 
Kommunledningskontorets skrivelse den 24 september 2020. 
 
Delårsrapport januari-augusti 2020 med prognos 2020. 
 
Kommunstyrelsens protokoll från den 6 oktober 2020, § 155. 
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Bakgrund 
I delårsrapporten ingår uppföljning av kommunfullmäktiges mål och uppdrag, 
förvaltningsberättelse, verksamhetsberättelser från kommunens nämnder, 
kommunförbund, hel- och delägda bolag samt finansiella rapporter för 
kommunen och koncernen. 
 
Resultatet för kommunen perioden januari-augusti 2020 uppgår till 240,5 
miljoner kronor och prognosen för helåret är ett resultat på 67,2 miljoner 
kronor 

Överläggning 
Under överläggningen redogör ordföranden bland kommunens revisorer Per 
Dahl för revisorernas granskning av delårsrapporten. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att lägga delårsrapporten januari–augusti 2020 
med prognos för 2020 till handlingarna. 

Protokollsanteckning 
Ledamöterna för M,L,KD redovisar en protokollsanteckning enligt följande:  
”Det är viktigt med mål, men det är inte viktigare än kvalitet i verksamheten. 
Därför blir det märkligt när man fortsätter vidhålla att man är topp 30 
avseende företagsklimat trots att man inte är det enligt den mätning som man 
gick ut med är den som räknas. Det är väl viktigare att fortsätta spetsa 
verksamheten och hitta de faktorer som krävs för att faktiskt vara topp 30. 
Något vi alla nog är överens om vore bra för Kalmar. Vi efterlyser ett större 
resonemang kring detta i delårsrapporten. 
   
Det blir än mer absurt när vi senaste veckorna hört mängder med under-
sköterskor vittna om fusk på kontinuitetsmätningar. När vi sen lägger ett 
nämndsinitiativ för att utreda vad som hänt väljer man att lägga locket på. Vi 
blir inte världens bästa Kalmar genom att lägga locket på och säga att vi är 
bättre än vi är. Då tappar man trovärdighet.  
  
Kommunen kommer som tidigare år troligen nå många av de övergripande mål 
som finns i verksamheterna. Det är bra. Vi skulle dock vilja se en större 
långsiktighet i vissa målformuleringar. Många har blivit bättre formulerade 
avseende tid och förbättring utifrån egna mått, t.ex. att minska med en viss 
procent till ett visst år. Bra exempel finns särskilt inom ett grönare Kalmar där 
de flesta mål är tydligt formulerade. 
  
Men flera mål är fortsatt passivt formulerade. Att bara öka kan man göra länge 
tills man inte gör det längre, för att sedan året efter öka igen. Det samma gäller 
att statiskt jämföra sig med andra.  
  
Detta var t.ex. tydligt i Svenskt Näringslivs ranking där Kalmars inrapporterade 
svar i princip var samma värden som året innan men ändå genererade en 
förbättring med 15 placeringar. 
  
Några exempel på statiskt formulerade mål eller mål som är svåra att tydligt 
mäta förbättringar i: 
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Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och 
kostnadseffektivt sätt  
Andelen resor med gång, cykel och kollektivtrafik ska öka.   
Kalmar ska ha lägre arbetslöshet än riket och våra jämförelsekommuner. 
Kalmar ska vara landets tryggaste residenskommun.  
Andelen utrikesfödda medarbetare i kommunen ska öka.  
Andelen arbetslösa ungdomar utan fullständigt gymnasiebetyg och 
utomeuropeiskt födda samt personer med funktionsvariationer ska vara lägre 
än riket och våra jämförelsekommuner.  
Socialtjänsten i Kalmar kommun ska leva upp till kvalitetsdimensionerna 
kunskapsbaserad, effektiv, säker, jämlik, individanpassad och tillgänglig. 
Andelen medarbetare med fler än 6 sjuktillfällen per år ska minska.  
Kalmar kommun har nolltolerans mot alla former av trakasserier och 
diskriminering.  
 
Mål ska vara SMART:a.   
Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska, Tidssatta.  
 
De viktigaste målen handlar om att Kalmar ska bli en av Sveriges 30 bästa 
kommuner gällande skola och äldreomsorg. Allt för ofta tycker vi att för lite 
kraft i form av resurser läggs på dessa mål. Utbildningsnämnden beräknas i år 
göra överskott med 7,8 Mkr 2020. Dessa medel borde användas för satsningar 
under innevarande år inom nämndens verksamheter. Kalmar har redan idag en 
mycket låg elevpeng och dessa medel behövs utan tvekan i verksamheterna. 
Nämnderna ska i första hand nå sina mål och hålla budget - inte lämna stora 
överskott.” 
 
Ledamöterna för SD redovisar en protokollsanteckning enligt följande:  
 
”Att sätta mål som i praktiken inte går att följa upp är meningslöst. Ett 
exempel är målet ’Andelen utrikesfödda medarbetare i kommunen ska öka.’   
 
Att välja mindre relevant mätmetod/statistiskt underlag för att erhålla bättre 
måluppfyllelse är tveksamt och vilseledande. Exempel på det är när man väljer 
SKR nöjd-kund-index (NKI) som mått på Företagsklimatet. Betydligt mer 
relevant är att utgå från svenskt näringslivs enkät som är betydligt bredare och 
mer djuplodande när det gäller just företagsklimat och vi menar att i framtiden 
bör denna enkät stå som grund för hur vi står gällande det viktiga 
företagsklimatet. 
  
Att sätta rimliga mål och därefter höga ribban succesivt är mer produktivt. Vår 
placering i Öppna Jämförelser Trygghet och Säkerhet borde vara en varnings-
klocka, plats 201. Först på 14 plats av residensstäder. Placeringen i Fokus 
undersökning Bäst att leva är också illavarslande, plats 253. Trygghetsarbetet i 
kommunen är en högprioriterad fråga för oss sverigedemokrater.  
 
Vår slutsats är att målen behöver ses över.” 
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§ 180 

Uppföljning av ekonomi och verksamhet efter tertial 2 
för koncernen Kalmar kommunbolag AB 
Dnr KS 2020/0818 

Handlingar 
 
Kalmar Kommunbolag AB:s skrivelse den 15 september 2020.  
 
Uppföljning efter tertial 2. 
 
Kommunstyrelsens protokoll från den 6 oktober 2020, § 157. 

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 goda. Inriktningen i 
uppföljningen är väsentliga händelser, ekonomiskt utfall och prognos, finansiell 
analys, verksamhetsplan, personalredovisning samt intern kontroll och 
riskhantering. 

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

§ 181 

Medborgarförslag om att vår gemensamma livsmiljö är 
hotad 
Dnr KS 2019/1020 

Handlingar 
 
Utdrag ur vatten- och miljönämndens protokoll den 19 mars 2020, § 13. 
 
Kommunledningskontorets skrivelse den 12 mars 2020. 
 
Medborgarförslag.  
 
Kommunstyrelsens protokoll från den 5 maj 2020, § 91. 

Bakgrund 
Kalmar kommun har fått in medborgarförslaget ”Vår gemensamma livsmiljö är 
hotad”.  
 
Medborgarförslaget innehåller följande uppmaningar till Kalmars politiker: 

1. Erkänna att vi befinner oss i ett klimatnödläge.  
2. Ge kommunen i uppdrag att skyndsamt ta fram en klimatnödlägesplan 

och prioritera planen i kommunens strategiska arbete.  
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3. Fastställa att kommunen i klimatnödlägesplanen tar på sig att informera 

alla Kalmarbor om nödläget och samverka med lokala aktörer för en 
skyndsam omställning. Kommunen bör även löpande informera 
medborgarna om vilka åtgärder som vidtagits.  

4. Erkänna att nödläget varar tills världens nationer säkerställt att målet 
att den globala uppvärmningen inte passerar ödesdigra 1,5 grader, i 
enlighet med Paris-avtalet.  

5. Fastställa att kommunen enligt klimatnödlägesplanen prioriterar att 
samarbeta med andra kommuner internationellt och nationellt för att 
bygga upp kompetens och ta kompensatoriskt ansvar för en snabb 
omställning tills högre politiker tar sitt fulla ansvar för omställningen 
till en hållbar framtid. 

 
Vatten- och miljönämnden har tagit fram ett förslag till yttrande över 
medborgarförslaget.  
 
Kommunstyrelsen har tillstyrkt vatten- och miljönämndens förslag.  

Överläggning 
Under överläggningen redovisas följande förslag:  
 
1. Anna Thore (S) – med instämmande av Max Troendlé (MP) och Ingemar 

Einarsson (C) – föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla 
kommunstyrelsens förslag. 
 

2. Micael Foghagen (SD) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla 
kommunstyrelsens förslag med undantag av punkt 1 och 4, d.v.s. att det inte 
konstateras att det råder klimatnödläge. 
 

3. Thoralf Alfsson ( - ) föreslår att kommunfullmäktige ska avslå 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

 
Sedan överläggningen avslutats frågor ordföranden om kommunfullmäktige 
för vart och ett av förslag, om kommunfullmäktige vill bifalla eller avslå dem. 
Hon finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens 
förslag.  
 
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande 
omröstningsproposition: 

- Först bifall eller avslag till kommunstyrelsens förslag 
- Vid bifall till kommunstyrelsens förslag ställs det förslaget mot Micaels 

Foghagens (SD) ändringsförslag. 
 
Kommunfullmäktige godkänner därefter följande omröstningsproposition: 
”Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill avslå det 
röstar nej”. Vid omröstningen avges 27 ja-röster, 1 nej-röst, 4 ledamöter avstår 
från att rösta och 29 ledamöter är frånvarande (hur var och en röstar framgår 
av bilaga A). Det innebär att kommunfullmäktige beslutar att bifalla 
kommunstyrelsens förslag.  
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Därefter godkänner kommunfullmäktige följande omröstningsproposition: 
”Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill bifalla 
Micael Foghagens ändringsförslag röstar nej”. Vid omröstningen avges 27 ja-
röster, 5 nej-röster och 29 ledamöter är frånvarande (hur var och en röstar 
framgår av bilaga B). Det innebär att kommunfullmäktige beslutar att bifalla 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 
Kommunfullmäktige konstaterar att det råder klimatnödläge samt att 
kommunledningskontorets yttrande utgör svar på medborgarförslaget. 
 
Medborgarförslaget ska härmed vara besvarat.  

Protokollsanteckning 
Max Troendlé (MP) redovisar en protokollsanteckning enligt följande: 
” Miljöpartiet välkomnar beslutet att Kalmar kommunfullmäktige erkänner att 
vi befinner oss i ett klimatnödläge.  

Läget för klimatfrågan är akut, och därför är det väldigt positivt att vi utlyser 
ett klimatnödläge. Frågan är vad vi gör sen. Det räcker inte bara att säga 
klimatfrågan är i ett nödläge, utan beslutet måste följas upp med konkret 
handling. Vi behöver exempelvis många fler åtgärder i handlingsplanen för 
fossilbränslefri kommun 2030 för att kunna nå målet. Åtgärder behöver 
dessutom tas fram för hur vi därutöver uppnår nettonoll-utsläpp, och därefter 
hur vi uppnår negativa utsläpp. Utöver det behöver vi också låta klimatanalyser 
göras inför varje stort investeringsbeslut, och låta alla kommunens 
handlingsplaner genomsyras av ett klimattänk. Utan konkret handling blir 
beslutet om klimatnödläge verkningslöst. 

Miljöpartiet hoppas innerligt att kommunfullmäktiges övriga partier inte bara 
vill säga att vi är i ett klimatnödläge, utan att de tillsammans med oss även vill 
höja ambitionerna och kraven i Kalmars klimatpolitik.” 
 
Reservationer 
Thoralf Alfsson ( - ) reserverar sig skriftligen emot beslutet enligt följande:  
”Jag reserverar mig mot medborgarförslaget om att det skulle råda 
klimatnödläge i Kalmar kommun.  
 
För det första anser jag att ett beslut om klimatnödläge inte skall fattas i en 
kommun med hänvisning till vad kommunallagen säger i Allmänna 
befogenheter och lokaliseringsprincipen. Jag anser att denna fråga är en 
nationell fråga och som därmed skall hanteras i Sveriges riksdag. Klimatet är 
inte speciellt för en enda kommun utan är övergripande för landets samtliga 
kommuner. 
 
För det andra så råder det inget klimatnödläge i Kalmar enligt de parametrar 
som SMHI mäter och för statistik över. För att det skall kunna kallas för ett 
klimatnödläge skall situationen vara akut när det gäller någon av de viktigaste 
parametrarna som temperatur, nederbörd eller havsnivåer i första hand. Enligt 
SMHI:s statistik så råder det inte någon akut situation.  
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När det gäller årsmedeltemperaturen så har en långsam ökning skett sedan 
1970-talet men årsmedeltemperaturen varierar stort mellan år från år. 
  
En ökning med ca 1 grad Celsius sedan slutet av 1970-talet kan knappast kallas 
för en akut situation som skulle kunna ge upphov till ett klimatnödläge. Om 
man istället granskar statistik från SMHI över nederbörden i Kalmar kommun 
så gäller nedanstående diagram för årsnederbörden. 
  
Årsnederbörden ligger i en stigande trend sedan närmare 150 år men det är 
fullt naturligt med tanke på den högre medeltemperaturen vi sett sedan det 
som kallades den lilla istiden upphörde på mitten av 1800-talet. Högre 
temperatur medför logiskt sett mer avdunstning från haven och därmed också 
ökad nederbörd på de flesta platser. Ökningen i nederbörd är dock inte 
problematisk utan snarare en positiv effekt för vår region och kommun.  
När det gäller havsnivåer i Östersjön och Kalmarsund så finns tid en väldigt 
lång tidsserie från SMHI:s mätstation i Karlskrona och Kungsholmsfortet. 
  
Av diagrammet framgår det att havsnivån har varit mer eller mindre stabil 
sedan slutet av 1800-talet. Med andra ord under mer än 130 år. Då skall man 
också vara medveten om att landhöjningen är något högre i Kalmar än den är i 
Karlskrona. Därmed har vi sannolikt haft sjunkande havsnivåer i Kalmar och 
Kalmarsund. 
 
Det råder med andra ord inget klimatnödläge i Kalmar kommun! 
De små förändringar som har skett i klimat har varit positiva för vår kommun 
och region. Där odlingssäsongen förlängts och nederbörden ökat. Ett något 
varmare klimat har dessutom inneburit t.ex. minskade uppvärmningskostnader 
under vinterhalvåret och en begränsad snöröjning då nederbörden oftast är 
regn och inte snöfall. 
 
 I verkligheten handlar beslutet enbart om en symbolpolitik som 
klimataktivisterna i kommunen och i vissa partier försöker driva igenom, och 
de har lyckats på grund av passiva ledamöter i kommunfullmäktige. Syftet är 
uppenbarligen att försöka skrämma medborgarna och i synnerhet ungdomar.  
 
Beslutet om klimatnödläge i Kalmar kommun är fullständigt 
verklighetsfrånvänt och saknar all form av logiskt tänkande, vilket ovanstående 
diagram visar med all tydlighet. 
Jag reserverar mig starkt emot detta beslut i kommunfullmäktige.” 

 
Ledamöterna från SD reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.  
 

§ 182 

Anmälningsärenden 
  
-  Kommunstyrelsens protokoll från den 6 oktober 

Dnr KS 2019/1192 



 30 (35) 
Kommunfullmäktige 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2020-10-26 

 
 

- 
  

Granskning av leverantörsfakturor i Kalmar kommun 
Dnr KS 2020/0843 

 
- 

  
Revidering av Verksamhets- och budgetuppföljning för 
Hjälpmedelsnämnden 
Dnr KS 2020/0865 

 
- 

  
Socialnämndens ej verkställda biståndsbeslut 2020 
Dnr KS 2020/0532 

 
- 

  
Motion från Petra Gustafsson och Curt Gustafsson (SD) Kalmar behöver 
en rättvisande statistik för en bättre ekonomisk integration 
Dnr KS 2020/0799 

 
- 

  
Motion från Linda Emma Kotanen Hallbeck (SD) om att skapa 
rekreationslotter 
Dnr KS 2020/0824 

 
- 

  
Samhällsbyggnadsnämndens svar på medborgarförslag om att det byggs en 
aktivitetspark för barn i Ljungbyholm 
Dnr KS 2019/0500 

 
- 

  
Samhällsbyggnadsnämndens svar på medborgarförslag om en multiplan vid 
Dörbylunds lekplats 
Dnr KS 2020/0210 

 
- 

  
Samhällsbyggnadsnämndens svar på medborgarförslag om trafiken till och 
från centrala Kalmar 
Dnr KS 2020/0210 

 
- 

  
Samhällsbyggnadsnämndens svar på medborgarförslag om belysning från 
Södra Kyrkogården till Långviken 
Dnr KS 2020/0631 

 
- 

  
Servicenämndens svar på medborgarförslag om att boende får nyttja 
gymnasieskolornas parkering 
Dnr KS 2020/0544 

 
- 

  
Servicenämndens svar på medborgarförslag om att rusta upp 
motionsslingan vid skolan/rinken i Rockneby 
Dnr KS 2020/0731 
 

 
- 

  
Medborgarförslag om att farthinder sätts upp på bron till Varvsholmen 
Dnr KS 2020/0786 

 
- 

  
Medborgarförslag om cykelväg på Tjuvbackevägen 
Dnr KS 2020/0788 
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2020-10-26 

 
- Medborgarförslag om att stärka den biologiska mångfalden även i 

stadsmiljön 
Dnr KS 2020/0825 

 
- 

  
Medborgarförslag om att installera solceller på kommunägda solbelysta tak 
Dnr KS 2020/0826 

 
- 

  
Medborgarförslag om att det saknas övergångsställe på Mörevägen 
Dnr KS 2020/0827 

 
- 

  
Medborgarförslag om att en cykelstad måste ha en cykelpark 
Dnr KS 2020/0828 

 
- 

  
Medborgarförslag om att lekplatsen/parken norr om Vasaskolan, Gröna 
plätten, måste belysas 
Dnr KS 2020/0829 

 
- 

  
Medborgarförslag om utegym i Ljungbyholm 
Dnr KS 2020/0830 

 
- 

  
Medborgarförslag om farthinder på Förlösavägen och Slätmossevägen 
Dnr KS 2020/0831 

 
- 

  
Medborgarförslag om att Tegelvikens koloniområde önskar att ha 
motsvarande avtal på Tegelviksområdet som stuglottområdena har 
Dnr KS 2020/0854 

 
- 

  
Medborgarförslag om att förbättra befintliga cykelställ samt bygg nya, säkra 
cykelställ i Lindsdal 
Dnr KS 2020/0858 

 
- 

  
Medborgarförslag om att det byggs en säker cykelväg med överfart 
inklusive gatubelysning mellan Bollingavägen och Franska vägen 
Dnr KS 2020/0859 

 
- 

  
Medborgarförslag om möjligheterna till OB-verksamhet på någon utav 
förskolorna i Lindsdal 
Dnr KS 2020/0872 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

Bilaga A 
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2020-10-26 

 
 
§ 181 
Medborgarförslag om att vår gemensamma livsmiljö är hotad 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
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)                                                 X        
Mattias Adolfson                         (S)                                                 X        
Marie Simonsson                          (S)                                                 X        
Roger Holmberg                          (S)                                                 X        
Marianne Dahlberg                        (S)                                                 X        
Michael Ländin                           (S)                                                 X        
Annika Brodin                            (S)                                                    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  
Tove Jansson                             (S)                                                    X  
Magnus Lundén                            (S)                                                    X  
Helena Olsson                            (S)                                                    X  
Daniel Abrahamsson                       (S)                                                    X  
Anna Johansson                           (S)                                                    X  
Ingemar Einarsson                        (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  
Julia Dawidowicz                         (M)                                                    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  
John Wahlgren                            (M)                                                    X  
Patrik Olsen                             (M)                                                    X  
Lotta Wahlmino                           (L)                                                 X        
Carl-Henrik Sölvinger                    (L)                                                 X        
Björn Brändewall                         (L)                                                    X  
Christopher Dywik                        (KD)                                                   X  
Carolina Almeborg                        (KD)                                                   X  

 
 
 
 
 
 

Bilaga A, forts  
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2020-10-26 

 
 

§ 181 
Medborgarförslag om att vår gemensamma livsmiljö är hotad 

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

SUMMA: 27 1 4 29 
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Bilaga B 

 
§ 181 
Medborgarförslag om att vår gemensamma livsmiljö är hotad 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
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)                                                 X        
Mattias Adolfson                         (S)                                                 X        
Marie Simonsson                          (S)                                                 X        
Roger Holmberg                          (S)                                                 X        
Marianne Dahlberg                        (S)                                                 X        
Michael Ländin                           (S)                                                 X        
Annika Brodin                            (S)                                                    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  
Tove Jansson                             (S)                                                    X  
Magnus Lundén                            (S)                                                    X  
Helena Olsson                            (S)                                                    X  
Daniel Abrahamsson                       (S)                                                    X  
Anna Johansson                           (S)                                                    X  
Ingemar Einarsson                        (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  
Julia Dawidowicz                         (M)                                                    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  
John Wahlgren                            (M)                                                    X  
Patrik Olsen                             (M)                                                    X  
Lotta Wahlmino                           (L)                                                 X        
Carl-Henrik Sölvinger                    (L)                                                 X        
Björn Brändewall                         (L)                                                    X  
Christopher Dywik                        (KD)                                                   X  
Carolina Almeborg                        (KD)                                                   X  
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Bilaga B, forts  

 
§ 181 
Medborgarförslag om att vår gemensamma livsmiljö är hotad 

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

SUMMA: 27 5 0 29 
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