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§ 66 

Val av protokollsjusterare 
Kommunfullmäktige utser Elisabeth Heimark Sjögren (S) och Per-Olof 
Jonsson (M) att tillsammans med ordföranden justera protokollet. 

§ 67 

Fråga från Fredrik Sjömar (KD) till ordförande i 
omsorgsnämnden Michael Ländin (S) om 
läkemedelsdelegation inom Kalmar kommun 
Dnr KS 2021/0428 

Kommunfullmäktige beslutar att Fredrik Sjömar (KD) får ställa följande fråga 
till ordförande i omsorgsnämnden Michael Ländin (S):  
Läkemedelshantering är något som bland annat ingår i en sjuksköterskas 
arbetsuppgifter. I vissa fall kan arbetsuppgifter såsom utdelade av läkemedel 
delegeras till en annan person, exempelvis en undersköterska om detta är 
förenligt med god och säker vård. En sådan delegering får inte ske 
slentrianmässigt och måste dokumenteras noggrant. 

Gällande föreskrifter skiljer här mellan ”formell kompetens” och ”reel 
kompetens”. Sjuksköterskan som delegerar måste ha såväl reel kompetens som 
formell kompetens. Med en reel kompetens menas praktisk yrkeserfarenhet 
eller utbildning, visat sig ha rätt kompetens för att klara uppgiften i fråga helt 
enkelt. Med den formella kompetensen menas i detta fallet en sjuksköterske-
legitimation. Delegeringen gäller personligen, och inte en viss yrkeskategori. 
Beslutet måste löpande omprövas. 

Enligt Vårdhandboken får inte delegeringar ske slentrianmässigt utan måste 
vara motiverade utifrån patientens bästa. Delegeringar får inte heller ske av 
ekonomiska skäl eller för att lösa brist på personal. Den som utfärdar en 
delegering måste alltid göra en personlig bedömning av den som mottager 
delegeringen. Det ska vara frivilligt att både dela ut en delegering och ta emot 
en delegering. En undersökning från Göteborgs Universitet visar dock att 
många undersköterskor snarare uppfattar det som ett krav för anställning. 

I det svar som kommit på denna dags motion om språktest inom 
äldreomsorgen tas provet inför läkemedelsdelegering upp i samma stycke som 
det pratas om timvikarier. Här ställer jag mig frågan om sjuksköterskan 
verkligen har getts möjlighet att bedöma den reela kompetensen hos en 
timvikarie. Jag har också fått bilden i samtal med vårdpersonal i Kalmar av att 
delegering sker närmast slentrianmässigt. Det vore välkommet om Michael 
Ländin kunde redogöra för hur det förhåller sig. 

Med anledning av detta vill jag ställa följande fråga: 
- Hur ser rutinerna ut när det gäller läkemedelsdelegering och hur många har 
mottagit en sådan delegering? 
 

________________ 
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Michael Ländin (S) lämnar följande svar: 
Inom den Kommunal Hälso- och sjukvården är det läkaren som 
bedömer om patienten kan klara sina läkemedel själv eller behöver stöd av 
sjukvårdspersonal. Sjuksköterskan kan då delegera uppgiften att överräcka 
läkemedel till patienten till en undersköterska/vårdbiträde. 
 
I Kalmar kommun har vi nyligen börjat med digital utbildning som finns 
tillgänglig för vårdpersonal på SKR (Sveriges kommuner och regioner) ”Jobba 
säkert med läkemedel - en basutbildning inför delegering”. 
 
Efter genomgången utbildning och godkänd test som skrivs ut och lämnas till 
närmaste chef (enhetschef SoL) som kontaktar sjuksköterskorna för att boka 
tid för delegering. Godkänt test tas med till sjuksköterskan. Sjuksköterskan 
kontrollera testresultat och låter delegeringsmottagaren visar praktiska 
moment. Checklista över alla delmoment gås igenom samt hur digital signering 
genomförs i APPVA. Sjuksköterskan som delegerar har alltid ett 
uppföljningsansvar. 
 
En sjuksköterska ska inte behöva känna sig tvungen att ge en delegering. Vid 
tveksamheter måste det ske en dialog mellan sjuksköterska, undersköterska / 
vårdbiträde och dennes chef. 
 
Delegeringsbeslut ska dessutom omprövas varje år. 

§ 68 

Fråga från Christopher Dywik (KD) till 
kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S) om 
skötseln av fruktlundarna 
Dnr KS 2021/0429 
 
Kommunfullmäktige beslutar att Christopher Dywik (KD) får ställa följande 
fråga till ordförande i kommunstyrelsen Johan Persson (S):  
Under veckan som gått har de första av de utlovade fruktlunderna invigts och 
fler kommer anläggas under detta och nästa år, på totalt 9 olika platser. KD 
välkomnar denna satsning på grönska generellt men uppskattar framför allt hur 
den kommer hjälpa våra pollinerande insekter som bin, humlor, fjärilar osv 
som är livsviktiga för oss alla. 
 
Alla dessa fruktlundar måste givetvis skötas på ett adekvat sätt både för att se 
trevliga ut men framför allt för att fruktträd som inte vattnas, beskäras och 
plockas vid rätt tidpunkt riskerar att bli sjuka och sluta ge frukt. 
 
Skötseln av fruktlundarna landar på Serviceförvaltningen och kostnaden 
uppskattas till ca 500 000kr/år. Ännu har dock inte en krona avsatts för 
skötsel, vilket givetvis måste åtgärdas för att fruktlundarna ska kunna bli den 
succé som vi alla hoppas att det blir.  
Med anledning av detta vill jag ställa följande fråga till kommunalrådet Johan 
Persson (S): 
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- Kommer majoriteten avsätta adekvata medel (500 000:-) för skötseln av 
fruktlundarna, eller förväntas Servicenämnden lösa det inom befintliga 
budgetramar 
 

 ________________ 
  
Johan Persson (S) lämnar följande svar: 
Christopher Dywik frågar om finansiering av skötseln av de frukt- och 
bärlundar som nu är på gång. Det är en fråga som i sedvanlig ordning kommer 
att hanteras i höstens budgetarbete. Dialogen mellan förvaltningen och 
kommunledningen pågår. Hittills är en frukt- och bärlund planterad. 

§ 69 

Fråga från Kajsa Hedin (M) till ordförande i kultur- och 
fritidsnämnden Marianne Dahlberg (S) om skulpturer 
Dnr KS 2021/0430 
 
Kommunfullmäktige beslutar att Kajsa Hedin (M) får ställa följande fråga till 
ordförande i kultur- och fritidsnämnden (S): 
Den läsande familjen och Erik Johan Stagnelius har lämnats kvar åt sitt öde. 
Vid gamla biblioteket som för tillfället är en vaccinationsmottagning finns det 
två statyer som jag tror de flesta förknippar med biblioteket. Det är statyn 
”Den läsande familjen” av Erik Höglund och statyn ”Stagnelius” av Knut Jern. 
 

Stagneliusstatyn har efter vad jag förstår faktiskt flyttat med biblioteket redan 
en gång – när det flyttade till de nu tomma lokalerna från den tidigare platsen 
vid stadsparken och slottet. Så den har ett fast samband med just 
biblioteksverksamheten. Samma sak kan sägas om ”Den läsande familjen”. 
 

Nu när det gått en tid sedan biblioteket flyttade så känns dessa statyer 
felplacerade och lite övergivna. Finns det några planer att flytta dessa? Var 
kommer de ta vägen? Jag önskar att Kultur- och fritidsnämndens ordförande 
kan ge oss lite klarhet i detta. 
Jag vill därför fråga: 
● Finns det planering för att ”Den läsande familjen” ska få flytta till sitt 
bibliotek och kommer ”Stagnelius” att få följa med? 
 

________________ 
  
Marianne Dahlberg (S) lämnar följande svar: 
Tack för din fråga Kajsa, vad roligt att även du är intresserad av att våra fina 
och omtyckta skulpturer bättre får komma till sin rätt! Skulpturerna är långt 
ifrån bortglömda, de kommer att få en ny placering i kulturkvartersområdet, 
där målet är en bättre och säkrare plats än de har idag. Landskapsarkitekt Edyta 
Krawus arbetar med utformningen av den offentliga miljön kring 
kulturkvarteret och kommer tillsammans med Katarina Johansson-Storm på 
kultur- och fritidsförvaltningen att hitta lämpliga platser för skulpturerna. Vi 
kommer se till att både Erik Höglunds ”Den läsande familjen” från 1983 och 
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Knut Jerns Stagnelius från 1948 får fortsätta glädja och inspirera Kalmarborna 
till biblioteksbesök och läsande, det förtjänar dom! 

§ 70 

Fråga från Fredrik Sjömar (KD) till ordförande i 
omsorgsnämnden Michael Ländin (S) om sprinklers på 
särskilda boenden 
Dnr KS 2021/0431 

Kommunfullmäktige beslutar att Fredrik Sjömar (KD) får ställa följande fråga 
till ordförande i omsorgsnämnden Michael Ländin (S):  
Vid nybyggnation eller renovering av särskilda boenden är det lagkrav på att 
det ska finnas ett automatiskt släckningssystem (sprinklers). När jag för tre år 
sedan ställde frågan till Michael Ländin om hur det ser ut i Kalmar fick jag 
svaret att 5 äldreboenden i kommunen saknade sprinklers. Hur ser det ut idag? 

Varje år omkommer 110 människor i Sverige i samband med bränder enligt 
siffror från 2018. Särskilt utsatta är äldre människor, i synnerhet de över 80 år, 
då åldern innebär en försämrad rörlighet som kan göra det svårt att ta sig ut på 
egen hand. Även sjukdomar såsom demens innebär en ökad risk. 

Tyvärr har det visat sig att brandskyddet på Sveriges särskilda boenden är högst 
varierande. Beroende på om ett boende är byggt eller renoverat efter 2012 eller 
inte så gäller olika regler. De regler som gäller efter 2012 är betydligt hårdare, 
och det fins ett krav på att ett automatiskt släckningssystem måste finnas. Att 
olika regler ska gälla är i sig helt orimligt. Vad som anses vara ett rimligt 
brandskydd ska inte bero på om du bor på ett nytt eller gammalt boende. 
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) har också konstaterat 
att de regler som gällde för byggnation innan 2012 i många fall inte är 
tillräckliga om boende inte själv kan utrymma och inte snabbt kan få hjälp av 
utbildad personal. I rapporten Kostnadsnyttoanalyser- sprinkler i särskilda 
boenden för äldre beräknar MSB att 4 av 5 som omkommer i bränder på 
särskilda boenden hade kunnat räddas om ett sprinklersystem funnits. 

För tre år kunde jag genom min fråga konstatera att 5 av Kalmars 
äldreboenden inte hade sprinklers och därmed inte uppnår de krav som gällt 
om de varit byggda eller renoverade efter 2012. Nu vill jag veta hur det ser ut 
idag. 

Min fråga är därför: 
- Finns det ett automatiskt släckningssystem (sprinklers) på Kalmars alla 
särskilda boenden än. 
 

________________ 
  
Michael Ländin (S) lämnar följande svar: 
Svaret är att av sjutton äldreboenden så är det fem som saknar sprinklers men 
har för övrigt fullgott brandskydd enligt räddningstjänsten. 
 
Dessa redovisas här: 
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Ståthållaren, kommer att få vid inflyttning Karlssons äng 2022-04-01 
Liljan, kommer att få vid inflyttning Karlssons äng 2022-04-01 
Frikadellen, kommer att få när Lindsdals nya boende byggs 2022-23 
Dragkroken, kommer att få när Lindsdals nya boende byggs 2022-23 
Enliden har ej sprinkler men har godkänt brandlarm för vård och 
omsorgsboende utifrån tidigare gällande regler. Brandlarm direktkopplat till 
larmcentral. Enliden har inte varit föremål för större renovering eller 
ombyggnation efter 2012 men är i behov av renovering. 
 
Blir en större ombyggnation aktuell så kommer lagkraven kring installation av 
sprinkler att tas med. 

• Generellt gäller för samtliga vård och omsorgsboenden att 
brandskyddskontroller genomförs av verksamheten var tredje månad 
enligt särskilt kontrollista. 

• Kontinuerliga brandskyddsutbildningar genomförs för all 
omsorgspersonal. 

• Årliga kontroller av brandsläckare. 
• Årliga kontroller av brandmyndigheten tillsammans med 

fastighetsägare och verksamheten. Eventuella påpekanden från 
brandmyndigheten åtgärdas. 

• Samtliga verksamheter följer de kommungemensamma riktlinjerna för 
• Systematiskt brandskyddsarbete som gäller för samtliga vård och 

omsorgsboenden. 

§ 71 

Fråga från Fredrik Sjömar (KD), till kommunstyrelsens 
ordförande Johan Persson (S) om vad som ska göras 
för att stoppa nedläggningen av Bromma flygplats 
Dnr KS 2021/0432 
 
Kommunfullmäktige beslutar att Christopher Dywik (KD) får ställa följande 
fråga till ordförande i kommunstyrelsen Johan Persson (S):  
Onsdagen den 21 april kom slutligen beskedet som många hade fruktat: 
Regeringen ska lägga ner Bromma Flygplats, och det så snabbt som möjligt. Ett 
besked som, om det blir verklighet, kommer att slå hårt mot Sveriges 
landsbygd och mindre städer. Inte minst i Kalmar där många, på grund av 
bristande satsningar på kommunikationer och infrastruktur är beroende av 
flyget för att kunna ta sig till möten i Stockholm utan att behöva åka kvällen 
innan. Det som hade kunnat bli ett centrum för framtidens miljövänliga flyg 
ska i stället avvecklas. 
 
Beskedet lämnades på en presskonferens som närmast kan beskrivas som 
kafkaartad. En av våra viktigaste infrastrukturfrågor skall förberedas genom en 
utredningstid på tre månader. Redan i augusti skall utredaren presentera ett 
förslag på hur Bromma skall kunna läggas ner så snabbt som möjligt. Den 
stackars utredaren ska visst inte få göra annat i sommar. Det viktiga verkar inte 
vara att det ska gå bra, utan att det skall gå fort. 
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Per Bolund (MP) försvarar det hela med att Bromma just nu är väldigt tomt. 
Att det pågår en global pandemi och att folk inte ska resa i onödan nämndes 
dock inte som förklaring. Han säger också att nu är den bästa tiden för 
nedläggning, just för att flygtrafiken har minskat under pandemin. Syftet är 
glasklart. Den flygtrafik som fanns innan pandemin ska inte kunna komma 
tillbaka. Den flygtrafik som kommer försvinna är den på Bromma, alltså 
flygtrafik till mindre flygplatser i mindre kommuner i Sverige. Kommuner som 
knappast kommer märka av några stora statliga infrastruktursatsningar såsom 
snabbtåg mellan Stockholm och Göteborg. 

Resultatet för oss i Kalmar kommer förmodligen bli färre avgångar och dyrare 
priser. De företagare som är beroende av snabba incheckningar och att snabbt 
kunna ta sig till Stockholm City kommer också drabbas. Vi har inom 
Kalmarpolitiken, med vissa undantag, länge varit överens om Brommas vikt 
för oss i Kalmar, och Johan Persson har varit en pålitlig röst. 

Min fråga till Johan Persson (S) är därför: 
- Vilka kontakter ämnar du ta med Regeringen angående beskedet om 
nedläggning av Bromma flygplats? 
 

________________ 
  
Johan Persson (S) lämnar följande svar: 
I två olika frågor men med samma innebörd så frågas vad majoriteten tänkt 
göra för att förhindra en nedläggning av Bromma flygplats. 
 
När Kalmar kommun tog över flygplatsen från staten för femton år sedan var 
antalet avgångar begränsat och flygbiljetterna väldigt dyra. En av de mest 
prioriterade frågorna direkt efter övertagandet var att få konkurrens på trafiken 
till Stockholm. Det lyckades. Utbudet ökade rejält, priserna sjönk och antalet 
passagerare ökade. Ett attraktivt utbud av trafik till huvudstaden är avgörande 
för Kalmar och andra platser i landet som saknar rimliga alternativa färdsätt. 
 
I detta sammanhang har Bromma Airport varit väldigt betydelsefullt och något 
som vi i olika sammanhang har slagit vakt om. Bromma Airport är inte bara en 
angelägenhet för Stockholm, det är viktigt för hela Sverige. Om detta har jag 
och många andra uttalat oss om både tidigare och den senaste veckan. 
 
Nedläggningsbeskedet av Bromma kom som en blixt från en klar himmel. En 
snabbutredning ska nu genomföras för att säkra kapaciteten på Arlanda och 
stänga Bromma. Det är att börja i fel ordning. Först bör kapaciteten på 
Arlanda säkras. 
 
I samband med överläggningarna mellan gruppledarna under tisdagen tänkte 
jag lyfta frågan om hur vi gemensamt kan agera för att ytterligare göra Kalmars 
röst hörd i denna angelägna fråga. Redan nu pågår en dialog mellan olika 
regioner i samma ämne. 
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§ 72 

Fråga från Micael Foghagen (SD), till kommun-
styrelsens ordförande Johan Persson (S) om vad som 
ska göras för att stoppa nedläggningen av Bromma 
flygplats 
Dnr KS 2021/0437 
 
Kommunfullmäktige beslutar att Micael Foghagen (KD) får ställa följande 
fråga till ordförande i kommunstyrelsen Johan Persson (S): Den här är frågan 
är utan konkurrens en av de viktigaste frågor jag har ställt för 
sverigedemokraternas räkning när det gäller tillväxt för vårt näringsliv, 
sysselsättning för våra kommuninvånare och hela Kalmarregionens attraktivitet 
i framtiden. 

Som en klar blixt från ovan meddelade regeringen, tyvärr efter deadline för 
interpellation, att Bromma flygplats skall läggas ner i förtid – låt vara med 
politiskt kosmetika, att Arlandas kapacitet mm ska utredas… 

Kalmar/regionen har inte dubbelfilig motorväg till Stockholm. 

Kalmar/regionen har inte dubbelspåriga snabbtåg. 

Men vi har en utmärkt flygplats och som dessutom kan utvecklas. 

Med anledning av ovanstående blir därför min fråga till kommunstyrelsens 
ordförande: 
- Hur kommer ni i majoriteten agera för Kalmar och regionens framtid 
gentemot era partivänner i regeringen med stödpartier för att hindra en 
nedläggning av Bromma flygplats? 
 

________________ 
  
Johan Persson (S) lämnar följande svar: 
I två olika frågor men med samma innebörd så frågas vad majoriteten tänkt 
göra för att förhindra en nedläggning av Bromma flygplats. 
 
När Kalmar kommun tog över flygplatsen från staten för femton år sedan var 
antalet avgångar begränsat och flygbiljetterna väldigt dyra. En av de mest 
prioriterade frågorna direkt efter övertagandet var att få konkurrens på trafiken 
till Stockholm. Det lyckades. Utbudet ökade rejält, priserna sjönk och antalet 
passagerare ökade. Ett attraktivt utbud av trafik till huvudstaden är avgörande 
för Kalmar och andra platser i landet som saknar rimliga alternativa färdsätt. 
 
I detta sammanhang har Bromma Airport varit väldigt betydelsefullt och något 
som vi i olika sammanhang har slagit vakt om. Bromma Airport är inte bara en 
angelägenhet för Stockholm, det är viktigt för hela Sverige. Om detta har jag 
och många andra uttalat oss om både tidigare och den senaste veckan. 
 
Nedläggningsbeskedet av Bromma kom som en blixt från en klar himmel. En 
snabbutredning ska nu genomföras för att säkra kapaciteten på Arlanda och 
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stänga Bromma. Det är att börja i fel ordning. Först bör kapaciteten på 
Arlanda säkras. 
 
I samband med överläggningarna mellan gruppledarna under tisdagen tänkte 
jag lyfta frågan om hur vi gemensamt kan agera för att ytterligare göra Kalmars 
röst hörd i denna angelägna fråga. Redan nu pågår en dialog mellan olika 
regioner i samma ämne. 

§ 73 

Fråga från Patrik Olsen (M) till ordförande i 
utbildningsnämnden Lasse Johansson (S) om rutiner 
för tilläggsskyltar vid skolor 
Dnr KS 2021/0438 
Kommunfullmäktige beslutar att Patrik Olsen (M) får ställa följande fråga till 
ordförande i utbildningsnämnden Lasse Johansson (S):  
Det finns elever med nedsatt syn och nedsatt hörsel på flera av kommunens 
förskolor och skolor. Några av förskolorna eller skolorna har fått skyltning vid 
bilvägarna för att uppmärksamma bilister på detta men det är inte med 
automatik som dessa sätts upp. 

Barn och bilar går inte ihop. Barn skall självklart inte vara ute på vägar men vid 
hämtning och lämning av barn på förskola eller skola så kommer barnet ofta 
att befinna sig i en miljö där det finns bilar. Barn med nedsatt syn eller hörsel 
har inte samma möjlighet att uppfatta en rullande bil som barn utan 
nedsättning. Så även om bilister måste vara extra försiktiga vid skolor och 
hastigheten är låg, så är det viktigt att bilisterna informeras om att de behöver 
vara ännu mer försiktiga vid vissa skolor. 

Eftersom det är skolorna och förskolorna som har ansvar för sina elever så är 
det också de som måste beställa skyltar som sedan kan sättas upp. Det jag fått 
veta är att det ibland krävs mycket tjat från föräldrar innan något sker och 
barnen kan då ha gått i den aktuella skolan eller förskolan länge. Bör inte 
skylten sitta på plats när barnet börjar? Är det föräldrarnas ansvar att se till så 
att detta sker? Eller är det rektorns? 

Jag vill därför fråga: 

● Har utbildningsförvaltningen rutiner för att sätta upp tilläggsskyltar som 
uppmärksammar bilister på att det finns barn som har nedsättning i syn eller 
hörsel? 
 

________________ 
  
Lasse Johansson (S) lämnar följande svar: 
 
Följande rutin tillämpas för skyltning oavsett utseende på skylt: Ansvarig chef 
för respektive skola tar kontakt med tjänsteperson på utbildningsförvaltningen 
som arbetar med fysisk planering och delger behov kring skyltning på 
skolområ-det. Hur och på vilket sätt skyltningen ska se ut på fastighetsmark 
sker i dialog med fastighetsägare och förvaltare. För skyltning som ligger 
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utanför fastighets-mark tex. gator/bilvägar i anslutning till skolor och förskolor 
så sker den dialo-gen i stället med företrädare på trafikavdelningen (SBK). 
Gäller det gator/vägar som ej är kommunala så sker dialog med Trafikverket 
eller annan aktör. 
 
Vid nybyggnation av skola eller förskola ansvar landskapsarkitekt som är 
anlitad som konsult till nybyggnadsprojektet för framtagandet av lämplig 
skyltning och placering utifrån verksamhetens uttalade behov. 
 
I samband med att frågan nu är aktualiserad ska vi även uppmärksamma rekto-
rerna på att vara vaksamma på behov av skyltning i detta syfte, samt att rekto-
rerna i god tid signalerar detta behov till tjänsteperson. 
 
Övriga svar på frågor som ställs i texten: 
Bör inte skylten sitta på plats när barnet börjar? 
Svar: skylten kan sitt på plats i samband med att barnet börjar på skolan, men 
det bygger på att ansvarig rektor har meddelat behovet av skyltning enligt ovan 
beskriven rutin. 
 
Är det föräldrarna ansvar att se till så att detta sker eller är det rektor? 
Svar: ansvaret vilar på rektor. 

§ 74 

Interpellation från Thoralf Alfsson ( - ) till ordförande i 
kultur- och fritidsnämnden Marianne Dahlberg (S) om 
hur föreningar/studieförbund som får kommunala 
bidrag granskas 
Dnr KS 2021/0439 
Kommunfullmäktige beslutar att Thoralf Alfson ( - ) får ställa följande 
interpellation till ordförande i kultur- och fritidsnämnden Marianne Dahlberg 
(S): Kultur och Fritidsförvaltningen betalade ut närmare 30 miljoner kronor i 
bidrag under 2020 till föreningar och studieorganisationer. 
 
I januari kom uppgifter om att studieförbunden kan tvingas återbetala 35 
miljoner kronor i statsbidrag, efter interna granskningar av fusk, bedrägeri och 
felaktigheter. Kritiker menar att bristande kontroll gör att stöden kan utnyttjas 
av kriminella eller antidemokratiska grupperingar, enligt en artikel i Dagens 
Nyheter. Folkbildningsrådet beslutade senare att 39 miljoner kronor skulle 
återbetalas från tio olika studieförbund. 
 
Folkbildningsrådet lämnade den 15 april 2021 en rapport till 
Utbildningsdepartementet. Enligt rapporten så stryker studieförbunden själva 
efter egna interna granskningar ca 600 000 studietimmar för åren 2017-2019. 
Ett av studieförbunden är Ibn Rushd som granskats extra av 
Folkbildningsrådet efter återkommande uppgifter om kopplingar till den 
islamistiska organisationen Muslimska Brödraskapet från bland annat 
terrorforskaren Magnus Ranstorp. Under de senaste månaderna har flera 
kommuner beslutat dra in bidragen till Ibn Rushd med anledning av dessa 
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rapporter, det gäller bland annat Göteborg och Huddinge kommuner. Kalmar 
kommun har sedan 2017 betalat ut bidrag till Ibn Rushd. 

Kalmar kommuns egna regelverk för bidrag till studieförbund säger också 
följande. ”Kommunen bör kalla studieförbunden till överläggning minst en 
gång per år. Vid dessa träffar bör folkbildningsarbetet rent allmänt diskuteras. 
Dessutom bör samspel och samarbete mellan folkbildning och övrig kultur- 
och utbildningsverksamhet i kommunen tas upp. Vid överläggningarna bör 
parterna också diskutera den utvärdering och uppföljning av studieförbundens 
verksamhet, som Folkbildningsrådet gör.” 

Enligt kommunens tjänstemän har inga sådana dialogmöten med samtliga 
studieförbund hållits sedan 2018. Det är minst sagt anmärkningsvärt med tanke 
på de granskningar/rapporter som utförts av Folkbildningsrådet. 

Efter rapporterna om fusk, bedrägeri och felaktigheter i redovisningen från 
studieförbunden borde granskningar ha genomförts av Kalmar kommun. 

Med anledning av detta vill jag ställa några frågor. 

- Har Kalmar kommun begärt återbetalning från något av studieförbunden 
med anledning av de rapporter som kommit från Folkbildningsrådet? 
- Har Kalmar kommun gjort några egna granskningar av om studieförbundet 
Ibn Rushd lever upp till Kalmar kommuns ändamål för att erhålla kommunalt 
bidrag? 

________________ 
  
Marianne Dahlberg (S) lämnar följande svar: 
Kultur och Fritidsförvaltningen betalar varje år ut bidrag till föreningsliv och 
studieförbund. En särskild pott finns avdelad för studieförbunden, 1,985 000 
kr. Denna summa har inte förändrats sedan 2005. Potten fördelas efter hur stor 
verksamhet man rapporterat och går inte via nämnden för beslut. 2020 års 
fördelning syns sist i detta svar.  
 
Runt om i Sverige bedriver 10 studieförbund folkbildningsverksamhet som 
Folkbildningsrådet har i uppdrag att med statliga medel stötta. Vid flera 
tillfällen har olika studieförbund, antingen själva, eller vid extern granskning 
hittat felaktig inrapportering av verksamhet. Det är riktigt att studieförbunden 
efter egna granskningar fått stryka 600000 studietimmar från 2017-2019.  
 
Under dessa år hade förbunden redovisat mellan 12 och 13 miljoner 
studiecirkeltimmar, då har jag inte här inte tagit med antal timmar för 
”kulturarrangemang” och ”annan verksamhet” som också är bidragsberättigat. 
Förra året betalade Folkbildningsrådet ut 1,848101kr i stöd till de tio 
studieförbunden. Under många år har Sverigedemokraterna i kommuner och 
regioner, såväl som i riksdagen, drivit frågan om att inte tillåta Ibn Rushd att 
bedriva bidragsberättigad studieförbundsverksamhet. Alla förslag har liknande 
retorik som Framtid Kalmar här anför. De allra flesta kommuner bifaller inte 
förslagen, det har inte heller Region Kalmar eller Region Stockholm, som 
exempel, gjort.  
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Folkbildningsrådet gjorde 2019 en särskild granskning av Ibn Rushd, beskriven 
i rapporten ”När tilliten prövas”. I rapporten redovisas både Ibn Rushds 
framgångar och exempel på svagheter och felsteg i verksamheten. Här ställs 
kritiken mot det enskilda studieförbundet i relation till den fria folkbildningens 
demokratibidrag. Den intresserade kan läsa rapporten i sin helhet här: 
https://www.folkbildningsradet.se/globalassets/rapporter/ovriga-
rapporter/2019/ folkbildningsradet_rapport_ibnrushd_2019-2.pdf  
 
För ganska precis ett år sedan kom sedan Folkbildningsrådet med ett, i detta 
sammanhang, relevant förtydligande som jag bilagt detta interpellationssvar.  
 
Kultur och Fritidsförvaltningen har en egen målsättning att man bör kalla 
studieförbunden till årliga överläggningar vilket är mycket bra, men när arbetet 
med nya föreningsstöd inleddes, pausades detta. Överläggningarna har nu 
återupptagits.  
 
Svar på Thoralf Alfssons frågor:  
Har Kalmar kommun begärt återbetalning från något av studieförbunden med 
anledning av de rapporter som kommit från Folkbildningsrådet? Svar: NBV 
har 2020 justerat sina uppgifter och betalat tillbaka den del av bidraget som 
varit felaktig.  
 
Har Kalmar kommun gjort några egna granskningar av om studieförbundet 
Ibn Rushd lever upp till Kalmar kommuns ändamål för att erhålla kommunalt 
bidrag? Svar: Nej. 
 

§ 75 

Information om Kalmar kommuns årsredovisning 2020 
 
Överläggning 
Maria Björkman, ekonomidirektör, budgetchef Jonas Agerhed och Annette 
Andersson, kommundirektör, redovisar kommunens årsredovisning för 2020.  
 

§ 76 

Lekmannarevisorernas granskningsrapporter för 
Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda 
dotterbolagen för år 2020 
Dnr KS 2021/0320 

Handlingar 
Lekmannarevisorernas granskningsrapporter. 
  
 
Bakgrund  



 14 (32) 
Kommunfullmäktige 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2021-04-26 

 
Lekmannarevisorerna har upprättat sina granskningsrapporter för 
verksamhetsåret 2019 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda 
dotterbolagen.  

Beslut 
Kommunfullmäktige lägger granskningsrapporterna till handlingarna. 

§ 77 

Årsredovisning och koncernredovisning 2020 för 
Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda 
dotterbolagen 
Dnr KS 2021/0322 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 30 mars 2021. 
 
Årsredovisningar 2020 och revisionsberättelser för Kalmar Kommunbolag AB, 
Kalmarhem AB, KIFAB i Kalmar AB, Kalmar Vatten AB, Handelsbolaget 
Telemarken i Kalmar, Kalmar Hamn AB, Kalmar Familjebad AB, Destination 
Kalmar AB och Kalmar Science Park AB. 
 
Kommunstyrelsens protokoll den 6 april 2021, § 55. 

Bakgrund 
Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen har upprättat 
årsredovisningar för räkenskapsåret 2020. Vidare har revisionsberättelser för 
respektive bolag inkommit och där tillstyrker de auktoriserade revisorerna att 
årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för bolagen och 
koncernen, disponerar resultaten i enligt med förslagen i förvaltnings-
berättelsen och beviljar styrelsernas ledamöter och verkställande direktörerna 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
Kommunfullmäktige föreslås uppmana sina ombud att följa respektive bolags 
revisionsberättelse. 

Beslut 
Kommunfullmäktige ger följande direktiv till kommunens ombud vid 
årsstämmorna med Kalmar Kommunbolag AB och dotterbolagen:  
Ombuden ska vid årsstämmorna fatta beslut i enlighet med de auktoriserade 
revisorernas revisionsberättelser för respektive bolag.  
 
Kommunfullmäktige godkänner för räkenskapsåret 2020 årsredovisningar och 
koncernredovisning för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda 
dotterbolagen. 
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§ 78 

Årsrapporter 2020 från Kalmar Kommunbolag AB och 
de majoritetsägda bolagen 
Dnr KS 2021/0293 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 30 mars 2021. 
 
Protokollsutdrag Kalmar Kommunbolag AB:s styrelsemöte den 17 mars 2021, 
§ 18. 
 
Kalmar Kommunbolag AB:s skrivelse den 11 mars 2021. 
 
Årsrapport koncernen Kalmar Kommunbolag AB 2020. 
 
Kommunstyrelsens protokoll den 6 april 2021, § 56. 

Bakgrund 
I kommunallagen markeras kommunfullmäktiges överordnade roll i 
förhållande till de kommunala bolagen. Vidare innehåller lagen bestämmelser 
om att kommunstyrelsen ska ha uppsikt över den verksamhet som bolagen 
bedriver. Bolagen står i sin verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt enligt 
6 kap. 1 § KL, denna uppsiktsplikt kan inte delegeras. Kommunfullmäktige har 
emellertid uppdragit åt Kalmar Kommunbolag AB att operativt utöva styrning 
och tillsyn samt uppföljning av de bolag som ingår i koncernen.  
 
Enligt Kalmar Kommunbolag AB:s styrmodell ska de majoritetsägda dotter-
bolagen avge en årsrapport. Årsrapporten ska redovisa och bedöma hur 
verksamheten bedrivits och utfallit mot bakgrund av det i bolagsordningen och 
i kommunens ägardirektiv angivna syftet och ramarna för verksamheten. 
Styrelserna ska vidare uttala sig om verksamheten som bedrivits under 
föregående kalenderår varit förenlig med det fastställa ändamålet för verksam-
heten och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Enligt 
bolagskoncernens Riktlinjer för styrning av och avkastningskrav på de 
majoritetsägda dotterbolagen ska även uppföljning och rapportering av antagen 
riskanalys ske. 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Kalmar Kommunbolag AB och de 
majoritetsägda dotterbolagens årsrapporter för 2020. 

§ 79 

Kalmar kommuns årsredovisning 2020 
Dnr KS 2020/0235 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 25 mars 2021. 
 
Årsredovisning 2020. 
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Kommunstyrelsens protokoll den 6 april 2021, § 54. 

Bakgrund 
Kommunledningskontoret har upprättat årsredovisning för 2020. Årets resultat 
för kommunen uppgår till 120,7 miljoner kronor (mnkr). Vid avstämning mot 
kommunallagens balanskrav redovisas ett justerat resultat på 104,3 mnkr. I 
enlighet med Kalmar kommuns riktlinjer för resultatutjämningsreserv (RUR) 
föreslås en reservering till RUR på 60,0 mnkr. 
 
För kommunkoncernen, som omfattar Kalmar kommun, hel- och delägda 
bolag, kommunalförbund samt bolag som kommunen har ett väsentligt 
inflytande över, redovisas ett resultat på 200,1 mnkr. 
 
Kommunstyrelsen har tillstyrkt arbetsutskottets förslag att kommunstyrelsen 
överlämnar årsredovisningen till kommunens revisorer för granskning samt 
föreslår vidare att kommunfullmäktige beslutar att reservera 60,0 mnkr av 2020 
års balanskravsresultat till resultatutjämningsreserven, RUR. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Kalmar kommuns årsredovisning 
2020. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att reservera 60,0 mnkr av 2020 års 
balanskravsresultat till resultatutjämningsreserven, RUR. 
 
 
 

§ 80 

Revisionsberättelse för 2020, revisorernas granskning 
av årsredovisningen 2020 samt revisorernas 
utvärderingsberättelse och årsrapport 2020 
Dnr KS 2021/0370 

Handlingar 
Revisionsberättelse för 2020. 
 
Revisorernas granskning av årsredovisningen 2020. 
 
Revisorernas utvärderingsberättelse och årsrapport 2020. 
 
Skrivelse från kommunfullmäktiges presidium den 15 april 2021. 

Bakgrund 
Kommunens revisorer har redovisat sin revisionsberättelse för räkenskapsåret  
2020. Av revisionsberättelsen framgår att revisionen tillstyrker ansvarsfrihet för  
kommunstyrelsen, nämnderna och de gemensamma nämnderna för hjälpme-
delsverksamhet och överförmyndarverksamheten samt att årsredovisningen för 
2020 godkänns. 
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Revisorerna bedömer att den interna kontrollen har varit tillräcklig, men 
framför att det inte säkerställts att arbetet med riskanalyser skett i enlighet med 
riktlinjer till internkontrollreglementet gällande Covid-19 pandemin. 
Kommunfullmäktiges presidium uppmanar nämnder och styrelser att beakta 
detta i framtiden.   
 
Avslutningsvis föreslås att kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen, 
nämnderna och de gemensamma nämnderna för hjälpmedelsverksamhet och 
överförmyndarverksamheten och de enskilda förtroendevalda i dessa organ 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. 

Överläggning 
Ordföranden bland kommunens revisorer Per Dahl redogör för 
revisionsberättelsen och den granskning som revisorerna lämnat för 
räkenskapsåret 2020. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen, nämnderna och de 
gemensamma nämnderna för hjälpmedelsverksamhet och 
överförmyndarverksamheten och de enskilda förtroendevalda i dessa organ 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. 

Jäv 
Det antecknas till protokollet att berörda ledamöter och ersättare inte deltar i 
beslutet om ansvarsfrihet för de nämnder där de själva suttit i under 2020. 
 

§ 81 

Ändring i bolagsordningar för Kalmar Kommunbolag 
AB och de majoritetsägda dotterbolagen 2021 
Dnr KS 2021/0201 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 1 mars 2021. 
 
Förslag till uppdaterad bolagsordning för Destination Kalmar AB, Kalmarhem 
AB, KIFAB i Kalmar AB och Kalmar Hamn AB. 
 
Kommunstyrelsens protokoll den 6 april 2021, § 60. 

Bakgrund 
Med anledning av de uppdateringar som gjorts av de majoritetsägda 
dotterbolagens ägardirektiv de senaste åren har en översyn genomförts av 
bolagsordningarna. Av denna anledning föreslås kommunfullmäktige att 
godkänna uppdaterade bolagsordningarna för Destination Kalmar AB, 
Kalmarhem AB, KIFAB i Kalmar AB och Kalmar Hamn AB.  
 
Kommunstyrelsen har tillstyrkt arbetsutskottets förslag att kommunfullmäktige 
godkänner föreslagna ändringar.  
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Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner de föreslagna ändringarna i bolagsordningarna 
för Destination Kalmar AB, Kalmarhem AB, KIFAB i Kalmar AB och Kalmar 
Hamn AB. 

§ 82 

Start av försäljning av KIFAB i Kalmar AB 
Dnr KS 2021/0281 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 22 mars 2021. 
 
Utdrag ur Kalmar Kommunbolag AB:s styrelseprotokoll den 30 mars 2021, § 
27. 
 
Kommunstyrelsens protokoll den 6 april 2021, § 61. 

Bakgrund 
I verksamhetsplan med budget 2021 som beslutades i kommunfullmäktige i 
november 2020 gavs Kalmar Kommunbolag AB i uppdrag att genomföra en 
försäljningsprocess av KIFAB i Kalmar AB. I uppdraget ingår att pröva en 
försäljning med eller utan HB Telemarken.  
 
Arbetet med att förbereda för start av en försäljning har pågått intensivt under 
årets första månader. EY har handlats upp som ramavtalskonsult för att bistå i 
arbetet och en genomförandeplan har upprättats. Planen innebär att start av 
försäljning är planerad till maj månad då erbjudandet kommer att släppas till 
marknaden och kommuniceras till potentiella investerare. Målet är att 
försäljningen ska kunna slutföras under 2021. 
 
Förberedelsearbetet har genomförts i nära samarbete med personal, 
ledningsgrupp och styrelse i KIFAB i Kalmar AB.  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att starta försäljningen av KIFAB i Kalmar AB 
med eller utan HB Telemarken. 

§ 83 

Försäljning av fastigheterna Kvarnkullen 2 och 
Stammen 2 till Jaktbacken nr 4 AB 
Dnr KS 2018/0246 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 24 februari 2021. 
 
Köpekontrakt. 
 
Översiktskarta. 
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Kommunstyrelsens protokoll den 6 april 2021, § 64. 

Bakgrund 
NCC Sverige AB inkom under 2019 med en begäran om en markreservation 
för mark inom exploateringsområdet Karlssons äng. Kommunstyrelsen 
beslutade om att ge markreservation för del av området. Sedan dess har 
diskussioner pågått om lämplig bebyggelse.  
 
Nu föreslås den reserverade marken säljas till NCC:s dotterbolag Jaktbacken nr 
4 AB. Försäljningen omfattar två fastigheter, Kvarnkullen 2 och Stammen 2. 
Fastigheterna omfattar 3046 kvm respektive 2972 kvm. Avsedd byggnation är 
totalt 21 stycken radhus.  
 
Kommunstyrelsens har föreslagit att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 
med kommunledningskontorets förslag.  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen får sälja fastigheterna 
Kvarnkullen 2 och Stammen 2, enligt kommunledningskontorets förslag, till 
Jaktbacken nr 4 AB (org.nr: 559299-9162) för en total köpeskilling om  
10 500 000 kronor. 

§ 84 

Köp av del av fastigheten Västerslät 5:1 
Dnr KS 2021/0234 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 9 mars 2021. 
 
Överenskommelse skifte 1. 
 
Överenskommelse skifte 5. 
 
Översiktskarta. 
 
Kommunstyrelsens protokoll den 6 april 2021, § 65. 

Bakgrund 
Inköp av ny mark för framtida exploatering, rekreationsområden eller som 
markreserv för framtida markbyten är viktigt för att möjliggöra utveckling i 
Kalmar kommun. Under 2020 har kommunfullmäktige gett ett särskilt uppdrag 
till kommunledningskontoret om att prioritera denna fråga mer än tidigare. 
 
Det föreslagna köpet av del av Västerslät 5:1 möjliggör vidare utveckling av 
Kalmar stad norr om Snurrom och säkrar befintlig koppling till Lindsdal samt 
möjliggör framtida utveckling av densamma. Markområdena som föreslås 
köpas har beviljats ett planbesked under 2021 där preliminär bedömning är att 
marken kan nyttjas för verksamheter och natur samt eventuellt bostäder. Totalt 
omfattar markköpet ca 38 hektar. 
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Kommunstyrelsen har tillstyrkt planutskottets förslag att kommunfullmäktige 
beslutar att kommunstyrelsen får köpa del av fastigheten Västerslät 5:1. 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen får köpa del av fastigheten 
Västerslät 5:1 från lagfaren ägare för totalt 16 667 000 kronor enligt förslag till 
överenskommelser om fastighetsreglering. 

§ 85 

Föreskrifter om förbud mot att vistas på särskilt 
angivna platser 
Dnr KS 2021/0270 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 24 mars 2021. 
 
Kommunstyrelsens protokoll den 6 april 2021, § 68. 

Bakgrund 
Regeringen beslutade den 4 mars 2021 om en förordning som ger kommuner 
rätt att utfärda föreskrifter som förbjuder vistelse i en park, på en badplats eller 
på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en 
påtaglig risk för trängsel. 
 
Förutsättningarna för att utfärda en föreskrift med ett sådant förbud är 
följande. 
- Det finns på platsen en påtaglig risk för trängsel. Det måste finnas 

konkreta omständigheter som talar för att trängsel kan komma att uppstå. 
- Föreskrifterna innebär inte ett hinder mot att förflytta sig inom riket, och 
- Föreskrifterna innebär inte heller i övrigt obefogade inskränkningar i 

enskildas frihet. 
- En plats som omfattas av en föreskrift måste tydligt identifieras. 
 
Beslutanderätten utgår från fullmäktige. Behov av korta beslutsvägar och 
möjligheten att fatta snabba beslut talar dock för att det finns intresse av att 
överlåta beslutanderätt till samhällsbyggnadsnämnden och att en sådan 
delegation ges under förutsättning att det förenas med villkor som minskar 
förbudens ingripande karaktär. Vidare får enbart förbudet gälla under korta 
perioder och eller på vissa angivna och begränsade områden. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har redan idag tillsyn för smittskydd på 
serveringsställen och har också tillförts extra resurser från staten för att kunna 
genomföra denna tillsyn. Nämnden och samhällsbyggnadskontoret har alltså 
idag kompetens och resurser och det finns klara fördelar med att ge nämnden 
den här delegationen.  
 
Innan ett sådant beslut fattas bör nämnden ge smittskyddsläkaren och 
Folkhälsomyndigheten tillfälle att yttra sig över kommunens förslag till 
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föreskrifter. Gällande föreskrifter ska finnas tillgängliga för allmänheten på 
kommunens webbplats. Besluten ska alltid anmälas till kommunfullmäktige.  
 
Kommunstyrelsen har tillstyrkt arbetsutskottets förslag att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med kommunledningskontorets förslag.  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att delegera rätten att utfärda föreskrifter med 
förbud mot att vistas på särskilt angivna platser, enligt 8 kap 1 § förordningen 
(2021:8), till samhällsbyggnadsnämnden.  
 
Förbud får endast gälla under korta perioder och på vissa angivna och 
begränsade områden. 
 
Besluten ska alltid anmälas till kommunfullmäktige. 

§ 86 

Program med mål och riktlinjer för privata utförare 
mandatperioden 2019–2022 
Dnr KS 2021/0241 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 10 mars 2021. 
 
Program för privata utförare. 
 
Kommunstyrelsens protokoll den 6 april 2021, § 69. 

Bakgrund 
I 1991 års kommunallag (1991:900), infördes den 1 januari 2015 en 
bestämmelse om krav på att kommunfullmäktige ska anta ett program med 
riktlinjer för privata utförare som utför kommunala uppgifter. Samtidigt antogs 
ytterligare bestämmelser om kontroll och uppföljning av sådan verksamhet. 
Kommunfullmäktige antog den 20 juni 2016 ett sådant program för 
mandatperioden 2015–2018. Sedan dess har en ny kommunallag (2017:725) 
trätt i kraft. 
 
Med denna bakgrund har det uppstått behov av att revidera och justera det i 
juni 2016 antagna programmet. De nu gällande reglerna i kommunallagen om 
mål, riktlinjer, kontroll och uppföljning av privata utförare av kommunala 
uppgifter, motsvarar i huvudsak de tidigare bestämmelserna. Några justeringar i 
sak har därför inte ansetts nödvändiga. Däremot har det funnits behov att 
uppdatera hänvisningarna till aktuella bestämmelser i kommunallagen. 
Därutöver har det funnits behov av vissa justeringar av textens disposition och 
språk.  
 
Förslaget till det uppdaterade programmet, som benämns ”Program med mål 
och riktlinjer för privata utförare mandatperioden 2019–2022”, har beretts 
inom kommunledningskontoret och har följt de riktlinjer som utarbetats av 
Sveriges Kommuner och Regioner. 
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Kommunstyrelsens har tillstyrkt arbetsutskottets föreslag att 
kommunfullmäktige antar program med mål och riktlinjer för privata utförare.  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta program med mål och riktlinjer för 
privata utförare att gälla för mandatperioden 2019–2022. 

Protokollsanteckning 
Ledamöterna för M, L, KD redovisar en protokollsanteckning enligt följande: 
”Kalmaralliansen tycker att det är positivt med privata aktörer som utför delar 
av kommunens verksamhet. Dels skapar det en valfrihet och det blir en 
konkurrenssituation som gynnar kvaliteten. Därför är det också viktigt att 
uppföljning och kontroll av dessa utförare sker på ett korrekt sätt. Från och 
med 2015 infördes en bestämmelse i kommunallagen att fullmäktige varje 
mandatperiod ska anta ett program för privata utförare (5 kap, §3). 
 
Trots påstötningar genom frågor i fullmäktige från oppositionen både 2019 
och 2020 antas ett nytt program för mandatperioden 2019-2022 först nu 2021. 
 
Lärdomar från förra mandatperioden ger vid handen att det kommer behövas 
en bättre dialog och kommunikation med nämnderna kring anvisningarna i 
programmet för att försäkra sig om allmänhetens insyn. Nämnderna behöver 
alltså ta del av detta program. 
 
Det har framkommit att det tidigare saknats en samlad redovisning av 
genomförda kontroller och uppföljningar i nämndernas årsrapporter. Det har 
alltså funnits anledning att göra vissa förtydliganden i ett nytt program. 
 
Syftet med förändringen i kommunallagen var bl.a. att förbättra allmänhetens 
insyn samt att kommunerna skulle arbeta mer strategiskt och systematiskt med 
uppföljning, kontroll samt ange tydliga mål och riktlinjer för verksamhet utförd 
av privata utförare. 
 
Att nämnderna och bolagen skall ange anvisningar för uppföljning i budget för 
att sedan redogöra för genomförda kontroller och uppföljning i årsrapporten 
torde ge denna systematik och insyn.” 

§ 87 

Erbjudande om köp av Sommarlovsbiljett för 
skolungdomar i Kalmar kommun 
Dnr KS 2021/0199 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 2 april 2021. 
 
Avtal om tillköp. 
 
Kalmar länstrafiks skrivelse. 
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Kommunstyrelsens protokoll den 6 april 2021, § 75. 

Bakgrund 
Kalmar länstrafik erbjuder länets samtliga kommuner att köpa 
Sommarlovsbiljett, för sommaren 2021, till skolungdomar som är folkbokförda 
i kommunen. 
 
Erbjudandet gäller skolungdomar som vid vårterminen lämnar antingen 
årskurserna 6–9 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller år 1 och 2 i 
gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan. Detta gäller även friskolornas 
skolungdomar. 
 
Sommarlovsbiljetten är giltig mellan 12 juni - 22 augusti 2021 och gäller för 
obegränsat antal resor inom Kalmar län. Biljetten är personlig och får inte lånas 
ut. Priset för Sommarlovsbiljetten är 525 kronor per biljett (inkl. moms). 
 
Kostnaden för att erbjuda de 4700 berörda skolungdomarna denna biljett 
under sommaren är 2,4 miljoner kronor. Den politiska majoriteten är överens 
om att erbjuda Sommarlovsbiljett för att bland annat kunna erbjuda alla 
ungdomar ett aktivt och innehållsrikt sommarlov samt möjlighet att kunna få 
ett sommarjobb. 

Överläggning 
Under överläggningen föreslår Johan Persson (S) att kommunfullmäktige ska 
bifalla kommunstyrelsens förslag. 
 
Sedan överläggningen avslutats beslutar kommunfullmäktige att bifalla 
kommunstyrelsens förslag.  

Beslut 
Kommunstyrelsens driftbudgetram utökas med 2,4 miljoner kronor för det 
enskilda året 2021. Den utökade ramen medger att avtal om tillköp av 
sommarlovsbiljetter för skolungdomar med Region Kalmar län – Kalmar 
länstrafik i kan ingås.  
 
Beslutet finansieras genom att det budgeterade resultatet för år 2021 sänks med 
2,4 miljoner kronor till som lägst 38,1 miljoner kronor. 
 
Kommundirektör Annette Andersson ges rätt att underteckna Avtal om tillköp 
av Sommarlovsbiljett 2021.  

§ 88 

Åtgärder för att ge stöd åt Kalmars lokala näringsliv 
med anledning av Coronaviruset 
Dnr KS 2020/0294 

Handlingar 
Skrivelse från kommunfullmäktiges gruppledare den 16 april 2021. 
 
Kommunstyrelsens protokoll den 26 april 2021, § 76. 
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Bakgrund 
Regering och riksdag har sjösatt flera åtgärder för att mildra pandemikrisen och 
Kalmar kommun har kompletterat med ytterligare insatser för att dämpa 
antalet varsel och konkurser. Exempel på åtgärder är presentkort i 
Handelsstaden Kalmar till alla kommunanställda, subvention av take away 
luncher för gymnasieelever, anstånd med betalningar, slopad avgift för 
markupplåtelse för uteserveringar och avgiftsfri parkering i gula 
parkeringssystemet.  
 
Före sommaren 2020 genomfördes aktiviteter, åtgärder för näringen och andra 
attraktivitetshöjande insatser för cirka 12 miljoner kronor och efter sommaren 
har åtgärder och satsningar fortsatt till ett värde av cirka 20 miljoner kronor. 
Utöver detta har föreningslivet stöttats med cirka 12 miljoner kronor. 
 
I dialog mellan gruppledarna för samtliga partier som är representerade i 
kommunfullmäktige har en överenskommelse gjorts för att ytterligare stärka 
Kalmars näringsliv i form av en värdecheck om 500 kronor inklusive moms 
som gäller take away vid Kalmars restauranger. Detta som tack till alla 
medarbetare som samtliga om än på olika vis berörts av pandemin, och 
samtidigt ge stöd till Kalmars restauranger som haft stora bekymmer under 
pandemin. 
 
Kommunstyrelsen har tillstyrkt arbetsutskottets förslag att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med gruppledarnas förslag.  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att alla anställda i Kalmar kommuns 
förvaltningar och bolag får en gåva i form av en värdecheck om 500 kronor 
inklusive moms som gäller take away (avhämtning) vid Kalmars restauranger.  
 
Beslutet finansieras för kommunens del inom kommunstyrelsens befintliga 
driftbudgetram. Bedömd kostnad för kommunen uppgår till cirka 3 miljoner 
kronor. Nämnder vars negativa budgetavvikelser kan härledas till effekterna av 
pandemin behöver inte återställa det prognostiserade budgetunderskottet för 
innevarande och kommande år. 

§ 89 

Motion från Måns Linge (M) att utreda 
förutsättningarna för inrättandet av en extern och 
oberoende mottagningsfunktion för visselblåsare 
Dnr KS 2020/1052 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 5 mars 2021. 
 
Motion. 
 
Kommunstyrelsens protokoll den 6 april 2021, § 70. 
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Bakgrund 
Måns Linge (M) skriver i en motion att det som visselblåsare i Kalmar 
kommun inte är det enklaste att veta exakt hur man ska gå tillväga och att man 
behöver leta sig in i på interna sidan Piren för att få information. Det 
konstateras att det finns en ordning som innebär att den som vill rapportera 
oegentligheter ska vända sig till närmsta chef, vilket kan vara skrämmande på 
grund av rädslan för repressalier. 
 
Vidare skriver Måns Linge att det finns exempel på kommuner som har avtal 
med juristbyråer som hanterar mottagandet av information av att något 
oegentligt sker, samt gör ett visst antal utredningar per år. En oberoende 
mottagarfunktion som garanterar anonymitet tros kunna öka förtroendet för 
funktionen och bidra till att fler oegentligheter synliggörs och kan motverkas. 
 
Slutligen föreslås att kommunfullmäktige beslutar att utreda förutsättningarna 
för inrättandet av en extern och oberoende mottagarfunktion för visselblåsare. 
 
Kommunledningskontoret har yttrat sig över motionen och anser att en 
utredning av förutsättningarna för en visselblåsarfunktion med en extern part 
som tar emot information och genomför utredningar, skulle utgöra ett 
ändamålsenligt beslutsunderlag och tillstyrker därför förslaget i motionen.  
 
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunfullmäktige bifaller motionen om att 
utreda förutsättningarna för inrättandet av en mottagningsfunktion för 
visselblåsare.  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen från Måns Linge (M) om att 
utreda förutsättningarna för inrättandet av en extern och oberoende 
mottagningsfunktion för visselblåsare.  
 

§ 90 

Fyllnadsval av ersättare i servicenämnden efter Sven-
Ivar Almqvist (L) 
Dnr KS 2021/0345 

Handlingar 
Valberedningens protokoll från den 26 april 2021. 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Sven-Ivar Almqvists (L) avsägelse som 
ersättare i servicenämnden. 
 
Kommunfullmäktige väljer Jennie Uller (L) till ersättare i servicenämnden till 
och med 31 december 2022. 
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§ 91 

Marie Franssons (S) avsägelse som ersättare i 
kommunfullmäktige samt fyllnadsval av ersättare i 
omsorgsnämnden. 
Dnr KS 2021/0357 

Handlingar 
Valberedningens protokoll från den 26 april 2021. 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Marie Franssons (S) avsägelse som ersättare i 
kommunfullmäktige.  
 
Kommunfullmäktige anhåller att länsstyrelsen kallar in en efterträdare efter 
Marie Franssons (S) och utser en ny ersättare för Socialdemokraterna i 
kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige godkänner Marie Franssons (S) avsägelse som ersättare i 
omsorgsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige väljer Jeanette Schwartz (S) till ersättare i 
omsorgsnämnden till och med 31 december 2022. 

§ 92 

Anmälningsärenden 
 
-  Kommunstyrelsens protokoll från den 6 april 2021 

Dnr KS 2020/0779 
 

- 
  

Revisorernas granskning av förstudie kring upphandling drift av särskilt 
boende 
Dnr KS 2021/0340 

 
- 

  
Revisorernas granskning av beredning och beslutsfattande i samband med 
Covid-19 
Dnr KS 2021/0341 

 
- 

  
Årsrapport för Kalmar Öland Airport 
Dnr KS 2021/0324 

 
- 

  
Motion från Kajsa Hedin (M), Carl-Henrik Sölvinger (L) Max Troendlé 
(MP) om En klok och genomtänkt gatunamnspolicy 
Dnr KS 2021/0339 

 
- 

  
Medborgarförslag om hastigheten på Smedbyvägen 
Dnr KS 2020/0992 

 
- 

  
Medborgarförslag om skyltning vid gångfartsområde 
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Dnr KS 2020/0997 

 
- 

  
Medborgarförslag om hundrastplats i Snurrom 
Dnr KS 2020/1013 

 
- 

  
Medborgarförslag om att kommunen ändrar tillträdesreglerna för hundar 
vid badplatser 
Dnr KS 2021/0283 

   
 

§ 93 

Interpellation från Annika Carlsson Wistedt (MP) till 
ordförande i utbildningsnämndens ordförande Lasse 
Johansson (S) om lärares möjlighet till fortbildning 
Dnr KS 2021  

Kommunfullmäktige beslutar att Annika Carlsson Wistedt (MP) får ställa 
följande interpellation till ordförande i utbildningsnämnden Lasse Johansson 
(S): Enligt det kommunala Hök-avtalet, ska lärare som kollektiv i genomsnitt få 
104 timmars fortbildning per år. Men enligt en undersökning från Lärarnas 
Riksförbund, publicerad i mars 2021, framgår att hela 40 procent inte fick 
någon fortbildning alls under 2019.  

Många lärare i undersökningen uppger också att de har små möjligheter att 
själva fatta beslut om vilken fortbildning de behöver och att den fortbildning 
de genomgår ofta inte medför någon nytta för den egna undervisningen (!) 
Hela 46 procent av lärarna med kommunal huvudman svarade att den 
genomgångna fortbildningen innebar liten eller ingen nytta vad gäller den egna 
undervisningen. 

Med anledning av ovanstående undrar jag: 

1) Hur många timmars fortbildning fick lärarna i genomsnitt i Kalmars 
kommunala respektive friskolor 2019 och hur stor andel av lärarna fortbildades 
inte alls 2019? 
2) Vilka möjligheter har Kalmars lärare att påverka sin egen fortbildning? 
 

________________ 

Lasse Johansson (S) lämnar följande svar: 
 
1. Hur många timmars fortbildning fick lärarna i genomsnitt i Kalmars 
kommunala respektive friskolor 2019 och hur stor andel av lärarna fort-
bildades inte alls 2019? 
 
Kompetensutveckling anordnad på huvudmannanivå läggs ut i 
kursadministrationssystemet Winlas, där lärarna kan ansöka. Under 2019 
anordnades ett 15-tal olika kompetensutvecklingsinsatser på huvudmannanivå, 
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som t.ex. Specialpedagogik för lärande, matematiklyft, läslyft, temautbildningar 
NTA, Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, TAKK och tillgänglig 
lärmiljö med tydliggörande pedagogik. Totalt deltog ca 650 lärare(det kan 
finnas lärare som gått mer än en) under 2019 på centralt anordnad utbildning. 
Under 2109 hade vi 623 tillsvidareanställda på grundskola och i förskoleklass. 
Hur många lärare som under 2019 genomgått kompetensutveckling beslutad 
på enhetsnivå finns inte sammanställt, utan det dokumenteras på varje enhet. 
Någon insyn i friskolors kompetensutveckling har inte 
utbildningsförvaltningen. 
 
2. Vilka möjligheter har Kalmars lärare att påverka sin egen fortbildning? 
Enligt vårt avtal HÖK21 framgår det att inom den reglerade arbetstiden ska 
av-sättas tid för kompetensutveckling utifrån riktvärdet 104 timmar per 
heltidsan-ställd och verksamhetsår. Med kompetensutveckling avses insatser 
som syftar till att utveckla lärares förmåga att skapa goda förutsättningar för 
elevernas lärande (Bilaga M till AB i lydelse 2021-04-01). De 104 timmar som 
avsätts är inte knutna till individerna, utan fördelas mellan arbetstagarna. För 
att stärka den strategiska kompetensförsörjningen ska arbetsgivaren säkerställa 
att fortlöpande kompetensutvecklingsinsatser genomförs så att kvalitén i 
verksamheten upprätt-hålls. 
Utifrån det lokala kollektivavtalet om samverkan i Kalmar kommun samverkas 
frågor om kompetensutveckling på flera nivåer: 
· Kommuncentral samverkansgrupp svarar för den övergripande 
utbildningsplaneringen samt frågor av policykaraktär. 
· Förvaltningscentral samverkansgrupp bereder den förvaltningsövergripande 
utbildningsplaneringen. 
· Lokal samverkansgrupp bereder den lokala utbildningsplaneringen. 
· Medarbetarsamtal är en viktig förutsättning för att kunna kartlägga indi-
videns utbildningsbehov. 
I det kommungemensamma dokumentet ”Kompetensbehov - identifiering och 
uppföljning” framgår det att närmaste chef tillsammans med medarbetaren an-
svarar för att kompetensbehovet blir uppfyllt, med utgångspunkt från kartlagt 
kompetensbehov. Det är också närmaste chef som tillsammans med 
medarbeta-ren ansvarar för att genomgången kompetensutveckling 
utvärderas/följs upp, exempelvis på det årliga medarbetarsamtalet. 
Inom utbildningsförvaltning sker kompetensutveckling för lärare i två olika 
nivåer, på huvudmannanivå och på enhetsnivå. Utbildningsförvaltningens 
systematiska kvalitetsarbete följer upp, analyserar och utvärderar verksamheten 
kontinuerligt för att identifiera utvecklingsområden och 
kompetensutvecklingsbehov. 
Identifierade kompetensutvecklingsbehov sammanställs i en långsiktig 
övergripande kompetensutvecklingsplan med utpekade prioriterade områden. 
Varje läsår tas dessutom en detaljerad kompetensutvecklingsplan fram, 
innehållande de kompetensutvecklingsinsatser som ska erbjudas centralt under 
kommande läsår. Båda dessa kompetensutvecklingsplaner beslutas i central 
samverkan. 
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§ 94 

Interpellation från Patrik Olsen (M) till ordförande i 
samhällsbyggnadsnämnden Peter Akinder (S) om 
elinfrastruktur och laddstolpar för elbilar 
Dnr KS 2021/0441 

Kommunfullmäktige beslutar att Patrik Olsen (M) får ställa följande 
interpellation till ordförande i samhällsbyggnadsnämnden Peter Akinder (S):  
Vi uppfattar det som att det är ytterst få som inte vill ha en bättre miljö, och att 
vi lämnar efter oss en bättre värld till kommande generationer. I Kalmar har 
kommunfullmäktige fattat ett beslut om att kommunen ska vara 
fossilbränslefritt som geografiskt område till år 2030. Det är ett mycket 
ambitiöst mål, men har man tänkt hela vägen? Vilka konsekvenser kommer av 
ett sådant beslut? 

Transporterna är den enskilt största utsläppsposten av CO2. Vi kontaktade 
flera större bilåterförsäljare i Kalmar och frågade hur branschen ser på den 
kommande utvecklingen. 

De gemensamma svaren från dessa är att biltillverkarna satsar på elektrifiering. 
Redan till 2030 ska t.ex. alla Volvos bilmodeller vara elektriska. 

Frågorna som då uppstår är hur Kalmar kommun ska möta denna utmaning? 

● Har Kalmar en elinfrastruktur som klarar av en utbyggnad som möter de 
behov som vi står inför? 

● Om inte, vilka kostnader innebär en fullskalig utbyggnad av infrastrukturen 
och vilken tidsplan och prioritering kommer att gälla för en sådan? 
 

________________ 

Peter Akinder (S) lämnar följande svar: 
Patrik Olsen (M) ställer frågor om Kalmar har en laddinfrastruktur som möter 
de behov som vi står inför samt, om inte, vilka kostnader, tidsplan och 
prioritering som kommer att gälla för en sådan. 
 
Det är mycket välkommet att en allt större andel av de bilar som nu säljs 
antingen är elbilar eller laddhybrider. Infrastrukturen för att ladda de fordon 
med elektrisk kraft som finns och kommer att finnas är avgörande för 
möjligheten att ställa om från dagens transportsystems höga fossila 
bränsleberoende. 
 
I dagsläget sker 90 procent av all laddning i hemmiljö, åtta procent på arbetet 
och två procent på publika laddstationer. Mycket talar för att det framtida 
behovet inte kommer att skilja sig nämnvärt från denna fördelning. Därför 
krävs de allra största insatserna vid eller i närheten av människors bostäder. För 
villaägare kommer det i huvudsakligen att vara en enskild fråga att lösa. 
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För flerbostadshus finns det två aspekter att beakta: 1) laddinfrastruktur, alltså 
själva distributionen av el fram till fastigheter och bostadsområden, samt 2) 
laddstationer, vanligtvis en stolpe varvid laddningen överförs till ett fordon. 
 
Hur laddinfrastruktur byggs ut och etableras är i huvudsak en fråga för Kalmar 
Energi. Vid detaljplanearbete applicerar kommunen Boverkets krav på 
laddinfrastruktur vid nybyggnation. För befintliga byggnader bistår kommunen 
med information och rådgivning via exempelvis våra energirådgivare. 
Kommunen hänvisar sökande till Länsstyrelsen för möjligheten att söka 
medfinansiering av laddstationer. När det gäller mer affärsdrivande verksamhet 
i kommunal regi är det i första hand Kalmar Energi som är den aktivare parten. 
Samhällsbyggnadskontoret och Kalmar Energi har arbetat fram standardavtal 
för både allmän platsmark och kvartersmark, vilket betyder att när en operatör 
vill etablera en punkt eller en stolpe går den administrativa hanteringen snabbt. 
 
Så sent som i förra veckan genomförde kommunen en workshop med 
företrädare för bland annat fastighetsägare för att informera om de möjligheter 
som finns att bygga ut antalet laddstationer. Nyliga samtal med företrädare 
Kalmar Energi ger vid handen att de har goda möjligheter att möta upp med 
distribution av elektricitet fram till fastigheter. I det mobilitetshus 
(parkeringshus) som planeras på Barlastholmen är tankar på betydande 
laddningsmöjligheter ett naturligt inslag. 
 
Gällande laddstationer pågår ett arbete nationellt med att möjliggöra 
reservation av allmän platsmark för bilpooler och differentierad parkeringstaxa 
för miljöfordon varvid kommunens möjligheter att medverka till publika 
stationer ökar dramatiskt. I dag är det inte tillåtet att på allmän platsmark 
reservera parkeringsplatser för exempelvis elbilar och bilar som ingår i bilpool. 
Med en förändrad lag får kommunen möjlighet att samarbeta med 
marknadsaktörer och strategiskt planera för utbyggnad av publika laddstationer 
runt om i staden. Frågan om en mer systematisk utbyggnad av 
laddningsmöjligheter på kommunala parkeringar kan med fördel diskuteras när 
2019 års parkeringsreform utvärderas. 
 
Det pågår alltså ett omfattande arbete på samhällsbyggnadskontoret, inte minst 
inom ramen för den nya mobilitetsstrategin, för att på olika sätt möta behovet 
av laddinfrastruktur och laddstolpar och på det sättet aktivt medverka till att nå 
målet att Kalmar vara fossilbränslefritt år 2030. 
 

§ 95 

Interpellation från Annika Carlsson Wistedt (MP) till 
kommunalrådet Ingemar Einarsson (C): Finns det 
några alternativ till mer flygande för att få 
flygplatsbolagets ekonomi i långsiktig balans? 
Dnr KS 2021/0443 
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Kommunfullmäktige beslutar att Annika Carlsson Wistedt (MP) får ställa 
följande interpellation till kommunalrådet Ingemar Einarsson (C): Under våren 
2020 tillfördes Kalmar Öland Airport 73 mkr som ett ägartillskott i samband 
med försäljningen av halva flygplatsen till regionen. Beslutet blev kritiserat 
framför allt av miljöskäl särskilt som det förekom uppgifter om att man 
planerade att använda medlen för att starta nya flyglinjer. Sedan dess har 
pandemin påverkat hela flygbranschen och inte många plan har lyft. Digitala 
möten kommer sannolikt att kraftigt minska behovet av arbetsresor även 
framöver. 

I Barometern den 10/4 gör regionledningen, kommunledningen och ledningen 
för Kalmar Öland Airport ett inlägg som handlar om hur klimatsmart det 
skulle kunna vara att flyga istället för att använda tåget. Idag är det påståendet 
helt felaktigt. 

Särskilt ett av argumenten i debattartikeln stämmer till eftertanke: 
”…..svenskarnas flygresor inte släpper ut mer idag än vid sekelskiftet, ändå 
reser vi ett normalår dubbelt så mycket som då.” 

Det betyder att den samlade teknikutvecklingen i flygbranschen ännu inte lett 
till någon miljövinst alls i praktiken. Kommer flygplatsbolaget fortsatt arbeta 
för att öka flygandet och därmed motverka även framtida försök till 
klimatsäkrade transporter? 

Med anledning av ovanstående undrar jag: 
 Finns det några alternativ till mer flygande för att få flygplatsbolagets 
ekonomi i långsiktig balans? 
 

________________ 

Ingemar Einarsson (C) lämnar följande svar: 
En förutsättning för att flygplatsbolaget ska klara sin ekonomi är självklart att 
det finns intäkter från flygverksamheten. Fram till att pandemin drabbade 
världen och inte minst flygbranschen så var Kalmar Öland Airport en av de 
regionalt ägda flygplatser som klarade sig utan stöd från ägarna. Vinsten från 
flygplatsen uppstår ute i samhället och skapar resurser till sådant som 
exempelvis miljöarbete och sjukvård. 
 
Samtligt har Kalmar Öland Airport lyckats mycket bra i sina mål att ställa om 
verksamheten till minskad miljöpåverkan. I den egna markbaserade 
verksamheten är man i dag helt koldioxidneutral tack vara medvetna satsningar 
på övergång till el och HVO. Uppvärmning och el är sedan länge tillbaka 
grönt. 
 
När det gäller själva flygtransporten från Kalmar Öland Airport så lyckades 
man med målet att blanda i mer än 6% biobränsle i all trafik till Stockholm. 
Detta mycket tack vare Kalmar kommuns satsning på köp av biobränsle för de 
klimatkompenseringspengar som verksamheterna betalade under respektive år. 
Från och med 2021 har även Region Kalmar län valt att reducera sina utsläpp 
från flygresor genom köp av biobränsle. Under januari till och med maj i år 
kommer alla flygningar till Stockholm att innehålla 34% inblandning av 
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biobränsle. Utöver detta arbetar samtliga flygbolag/researrangörer som flyger 
från Kalmar med att klimatkompensera sin verksamhet enligt internationella 
metoder, Flygplatsbolagets mål är att de fossila utsläppen ska reduceras här på 
plats och senast 2030 ska vi nått 100% på allt avgående flyg. Tufft men möjligt. 
Biobränsle nu, elflyg inom 3 till 5 år och vätgas i framtiden. 
 
När det gäller kostnaderna för att upprätthålla en tillgänglig flygplats för 
exempelvis ambulansflyg, brand- och sjöräddningsflyg vilket vi är överens om 
är viktigt, så är verkligheten den att den kommersiella flygtrafiken och 
kringverksamheter som parkeringsintäkter är med och täcker alla de 
baskostnader som krävs. För att den typ av verksamhet ska kunna bedrivas på 
Kalmar Öland Airport måste följande basresurser finns tillgängliga: 
1. Räddningstjänst 
2. Start och landningsbana med tillhörande landningshjälpmedel 
3. Flygtrafikledning 
4. Skalskydd och annan utrustning för att skydda flyget och flygplatsen. 
5. Personal för att hålla dessa utrustningar och infrastruktur i skick. 
Allt detta är reglerat i internationella regelverk och kan inte väljas bort. Utan 
intäkter från det kommersiella flyget skulle det krävas mer skattepengar in i 
verksamheten, pengar som skulle tränga undan angelägna samhällsinsatser. 
 
Svar på fråga: 
Företag i regionen tror att deras behov av flyget så småningom kommer att gå 
upp i nivå med det som rådde innan pandemin. Jag delar den uppfattningen. Vi 
har lärt oss att mötas digitalt men vi har också lärt oss betydelsen av det fysiska 
mötet. Jag tror att flygplatsens höga ambition vad gäller miljöarbete kommer 
att vara en marknadsfördel framöver. En ständigt pågående diskussion är hur 
intäkter från flygets infrastruktur skall fördelas mellan Svedavias vinstgivande 
och de regionalt ägda flygplatserna som står för en stor del av deras underlag. 
Slutligen har Kalmar Öland Airports styrelse och företagsledning både före och 
under pandemin visat på en god förmåga att anpassa utgifter till de intäkter 
som finns. 
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