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Kommunfullmäktige

Tid
Måndagen den 26 januari 2015 kl. 11:00 – 16:00
Plats
Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens
Omfattning
§§ 1-28
Beslutande
Roger Kaliff (S), ordförande
Ann-Marie Engström (S), 1:e vice ordförande
Per-Olof Jonsson (M), 2:e vice ordförande
Johan Persson (S)
Dzenita Abaza (S)
Anne-Cathrine Lind (S)
Marie Simonsson (S)
Roger Holmberg (S)
Magnus Lundén (S)
Michael Ländin (S)
Marianne Dahlberg (S)
Nasim Malik (S)
Gunilla Johansson (S)
Steve Sjögren (S)
Roland Peterson (S)
Lasse Johansson (S)
Elisabeth Gustavsson (S)
Robert Sigvardsson (S), §§ 1-12
Cecilia Jansson (S), §§ 13-28
Mona Jeansson (S)
Bjarne Ringdahl (S)
Sandra Shalaby (S)
Stig Persson (S)
Kristina Podolak-Andersson (S)
Erik Holm (S)
Elisabeth Heimark (S)
Peter Olofsson (S)
Gunnel Akinder (S)
Ylva Hällblad (S)
Ylva Granqvist (S)

Anslaget på kommunens anslagstavla den 10 februari 2015.
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Anders Andersson (C)
Gunnar Olsson (C)
Ingemar Einarsson (C)
Ann-Cristin Fredriksson (C)
Anita Wollin (C)
Bertil Dahl (V)
Liselotte Ross (V)
Sebastian Hellvin (V)
Christina Fosnes (M)
Per Dahl (M)
Jonas Lövgren (M)
Karl Holst (M)
Kajsa Hedin (M)
Lisa Jalmander (M)
Jan R Andersson (M)
Måns Linge (M)
Inger Hilmansson (FP)
Björn Brändewall (FP)
Carl-Herik Sölvinger (FP)
Kent Pettersson (FP)
Patricia Vildanfors (MP)
Daphne Thuvesson (MP)
Max Troendlé (MP)
Annika Carlsson Wistedt (MP)
Christopher Dywik (KD)
Bengt-Olof Roos (KD)
Thoralf Alfsson (SD)
Lars Petersson (SD), §§ 1-3
Kjerstin Berggren (SD)§§ 4-28
Lennart Johansson (SD)
Petra Gustafsson (SD)
Carina Falkestad (SD)
Krister Thornberg (SD)
Sekreterare
Jonas Sverkén
Justeras

Roger Kaliff
ordförande

Marie Simonsson

Jonas Lövgren
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§1
Val av protokollsjusterare
Beslut
Kommunfullmäktige utser Marie Simonsson (S) och Jonas Lövgren (M) att
tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§2
Fråga från Inger Hilmansson (FP): Vad grundar du
uttalanden om resultat på?
Dnr KS 2015/0059

Kommunfullmäktige beslutar att Inger Hilmansson (FP) får ställa följande fråga
till kommunalrådet Anders Andersson (C):
Under många år har Kalmars invånare fått höra att ”nu tar bostadsbyggandet fart”
och inför valet kunde Kalmars invånare läsa i tidningen att majoriteten löst
bostadskrisen. De senaste åren har majoriteten sänkt sina bostadspolitiska mål till
300 bostäder om året och faktum är att majoriteten aldrig uppnått de egna målen
för byggande.
Det byggdes 153 bostäder år 2011, 95 år 2012 och 85 år 2013. Det finns alltså ett
ackumulerat behov som, förutom de årliga målen måste fyllas. Det har sedan 2006
tillförts nya resurser men resultaten uteblir.
Jag har ifrågasatt varför inte majoriteten, trots kraftigt ökad resurstilldelning,
förväntar sig att samhällsbyggnadsförvaltningen, liksom omsorgen, redovisar en
tydligare måluppfyllnad relaterat till sina kostnader. Tidsredovisning som ett
planeringsinstrument borde fungera lika bra när det gäller detaljplaner som
omvårdnad.
I partiernas budgetunderlag finns endast kostnadsjämförelse mellan kommunerna
inom de ”mjuka” verksamheterna och jag har efterfrågat jämförelsekostnader för
olika verksamheter i kommunernas samhällsplanering.
Därför är det intressant att få veta vad Anders Andersson i torsdagens tidning
grundar antaganden om dumsnålhet och standardkostnader i
samhällsbyggnadsförvaltningen på. Har majoriteten uppgifter om
standardkostnader eller jämförelser med liknande kommuner, som inte
oppositionen har. Centern har fallit in i samma retorik om bostadsbyggande, som
de i opposition kritiserade.
Jag har ännu inte sett några resultat som svarar mot de satsningar du talar om.
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Min fråga är:

Vilka underlag grundar du dina uttalanden om standardkostnader och resultat på?
__________
Anders Andersson lämnar följande svar på frågan:
Den satsning som Kalmar kommun gjort för att öka antalet byggplaner och ge
goda förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande har varit lyckosam.
Jag kan konstatera att de uppgifter om antalet nybyggda bostäder som Inger
Hilmansson uppger i frågan till mig inte stämmer med SCB officiella statistik över
antalet färdigställda lägenheter och nybyggda hus i Kalmar kommun. Enligt
stadsarkitekten Björn Strimfors är det SCB:s statistik som gäller.
Enligt SCB färdigställdes följande antal lägenheter i nybyggda hus.
2011
159 lägenheter
2012
216 lägenheter
2013
123 lägenheter
Det innebär att 165 fler lägenheter byggts än vad Inger Hilmansson uppger.
De kommande åren beräknas följande lägenheter färdigställas.
2014
300 lägenheter
2015
380 lägenheter
2016
450 lägenheter
Det innebär att över 1100 lägenheter beräknas färdigställas under de tre
kommande åren.
Kostnaderna för fysisk, teknisk och bostadsförbättringar per invånare sjunker för
Kalmar och är 2013 lägre än 2011 och 2012.

§3
Fråga från Christopher Dywik (KD): Hur länge ska barnen
i Hagby behöva vänta?
Dnr KS 2015/0068

Kommunfullmäktige beslutar att Christopher Dywik (KD) får ställa följande fråga
till servicenämndens ordförande Ingemar Einarsson (C):
Majoriteten i Kalmar slår sig gärna på bröstet över alla byggnationer som planeras
i investeringsbudgeten. Det är bra att det satsas. Men bara för att något finns i
investeringsbudgeten så betyder det ju inte per automatik att det prioriteras.
Detta gäller i synnerhet renoveringen/nybyggnationen av skolan och förskolan i
Hagby där personalen och barnen, trots tidigare löften ifrån majoriteten, har fått
vänta fruktansvärt länge i lokaler som är allt annat än ändamålsenliga allt medan
startdatumet för byggnationen fortsätts skjutas på framtiden.
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Med anledning av det undrar jag:
- Varför hålls inte den tidigare fastslagna tidsplanen?
- Är majoriteten beredd att särskilt prioritera renoveringen/nybyggnationen av
skolan och förskolan i Hagby för att undvika ytterligare förseningar?
__________
Ingemar Einarsson lämnar följande svar på frågan:
I augusti/september 2015 planeras byggstart för etapp 1. De smärre förseningar
som blivit på senare tid beror på att det visat sig att det krävdes en detaljplaneändring för att kunna utvidga skolområdet. Detta arbete pågår parallellt med
projekteringen av den nya förskolan.
En förändring under resans gång har varit att det nu blir en helt ny förskola istället
för en tillbyggnad av den gamla.
Etapp 1 innebär nybyggnad av 6 förskoleavdelningar, samt tillagningskök och
matsal som kommer att försörja hela skolan. Samtidigt byggs befintlig matsal och
kök om till bibliotek och fritidshem.
Etapp 2 kommer att inledas så fort som etapp 1 är klar. Då kommer skolan att
byggas till. Planen är att ersätta befintlig paviljong genom tillbyggnad och skapa 6
nya klassrum. Övriga delar av skolan kommer att få en välbehövlig upprustning.

§4
Interpellation från Per Dahl (M) om sparbeting 2015
Dnr KS 2015/0046

Kommunfullmäktige beslutar att Per Dahl (M) får ställa följande interpellation till
kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S):
Omsorgsnämndens sparbeting 2015 har orsakat en intensiv massmediedebatt
kring nedläggning av bland annat träffpunkter, Fixarmaria och andra
verksamheter. Diskussionen förtjänar att lyftas även i fullmäktige, därför
interpellerar jag dig. Nämndens ordförande har i Barometern (16 januari s 6)
konstaterat att förslagen är tunga, men framtvingade av att fullmäktige har satt
besparingsramen. Och att omsorgsnämnden inte har varit med om en sådan här
situation på mycket länge. Han nämner också att verksamheten ”gick rejält back”.
Samtidigt har du själv menat att Kalmar kommuns ekonomi inte alls är så krisartad som alliansen och moderaterna hävdar, och har pekat på andra kommuner
som har lika mycket eller mer problem.
I intervjun får läsaren ett intryck av att socialdemokraterna i stort sett accepterar
den besparingsprofil som diskuterats, en profil som utgår från en tjänsteskrivelse
från förvaltningens ekonomichef. Det är ett perspektiv som innehåller tanken att
förvaltningen bör komma tillrätta med ”överkostnader” genom att ompröva de
åtaganden som går utöver vad lagen kräver att en kommun ska göra.
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Ett förslag som kommit upp till diskussion är att lägga ut boendet på Stensberg till
entreprenad. Det skulle kunna innebära att den nattbemanning som Kalmar
kommun nu har där skulle bantas av den entreprenör som tog över. Därmed
skulle en entreprenad sänka kommunens kostnader; en helårseffekt på 5 miljoner
har nämnts.
Jag vill därför fråga Dig följande
1. Anser du i dag med de förslag som kommer till ytan att Kalmar kommuns
ekonomi är god eller problematisk?
2. Anser du, med det övergripande perspektiv du har, att de organisationsreformer och det sparande i förvaltningar som nu sker satts in i tid, eller hade
det underlättat om detta startat tidigare, så att man kunnat få fram fler
alternativ som inte drabbat brukarna?
__________
Johan Persson lämnar följande svar på interpellationen:
Per Dahl ställer två frågor som jag ger ett samlat svar på nedan.
Kommunfullmäktige tog i december 2014 beslut om budget för det kommande
året. Det är en stram budget. Kalmar har i likhet med övriga kommunsektorn
svårt att nå de resultatnivåer som är önskvärda. Stora underhållsbehov, demografisk utveckling och konjunkturläget gör utmaningarna extra svåra. I förra
veckan kom SKL med sin ekonomirapport som sammanfattades med ett
uttalande från förbundets chefsekonom som ganska väl sammanfattar läget.
– Våra beräkningar visar att de förväntade kostnadsökningarna fram till 2018 inte
kan klaras utan höjda statsbidrag och fortsatt höjd skatt. Då räknar vi ändå med
att de ekonomiska resultaten bara når halvvägs till tumregeln för god ekonomisk
hushållning trots skattehöjningar på 83 öre och höjningar av statsbidragen med 15
miljarder fram till 2018, säger Bettina Kashefi, chefekonom på Sveriges
Kommuner och Landsting.
I det preliminära bokslut som imorgon redovisas för arbetsutskottet kommer
Kalmar kommun att redovisa ett positivt resultat. Detta trots att den budgeterade
återbetalningen från AFA på 23 miljoner skjutits till 2015 och att slutavräkningen
på skatten för 2013 visar ett minus på 10 miljoner. En försämring mot budget
med 33 miljoner.
Kommunfullmäktige ställde sig med bred majoritet bakom majoritetens förslag till
ramar för de olika nämnderna. När det gäller omsorgen så fanns bara en avvikelse
och det är Folkpartiet som ville skära ytterligare två miljoner. Sålunda har inte Per
Dahl tagit beslut om någon annan ram än den som han nu har att hantera i rollen
som vice ordförande i omsorgsnämnden.
Omsorgsnämnden har under den förra mandatperioden klarat den budgetram
som kommunfullmäktige anvisat med ett undantag och det är 2014. Avvikelsen
mot tilldelad budget ser dock ut att bli avsevärt lägre än de prognoser man lämnat.
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I majoritetens budgetförslag valde vi att inte lägga in de extra resurser som
regeringen föreslog i sin budget. I regeringens budget fanns ett tillskott till
äldreomsorg på 2 miljarder vilket motsvarar 13 miljoner i Kalmar kommun. Detta
röstades som bekant ned av alliansen och SD. Med dessa resurser från nationell
nivå hade läget varit helt annorlunda.
Min samlade bedömning är att omsorgsnämnden under den förra mandatperioden
vidtog de åtgärder som man skulle göra sett till den ram som kommunfullmäktige
anvisat.

§5
Mötes- och resepolicy
Dnr KS 2014/0726

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 4 december 2014.
Förslag till Policy för möten och resor den 2 december 2014.
Kommunstyrelsens protokoll den 13 januari 2015, § 3.
Bakgrund
Kommunens nuvarande rese- och transportpolicy behöver uppdateras, bland
annat på grund av en del förändringar i lagstiftningen och inaktualitet. Ett förslag
på ny policy för möten och resor har därför tagits fram.
I Kalmar kommuns budget 2014 finns mål om att öka kollektivtrafiken och
cykeltrafiken för att uppnå fossilbränslefri kommun 2030. Detta bör avspeglas
även i kommunanställdas resor i tjänsten, och resandet med bil och flyg behöver
minska till förmån för cykel och kollektivtrafik. I regionen har man satt upp målet
om ”NoOil”, som även Kalmar kommun anslutit sig till. Även detta mål syftar till
att fasa ut de fossila bränslena inom exempelvis transporter.
Uppdraget har varit att utforma en mötes- och resepolicy som ersätter den
befintliga rese- och transportpolicyn från 2007. Den nya policyn innefattar
möten och resor i tjänsten, men belyser även arbetspendlingen eftersom den
står för 80 procent av kommunens miljöpåverkan från resor. Policyn är
framtagen i samarbete med Torsås kommun, Mörbylånga kommun, Energikontor
Sydost, Länsstyrelsen samt Landstinget för att skapa en samsyn samt få större
genomslag.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 14 oktober 2014 att skicka
förslaget på remiss till kommunens nämnder och bolag. Samtliga förvaltningar
inkom med remissvar och efter inkomna synpunkter har vissa revideringar gjorts.
Inga synpunkter inkom från bolagen.
Kommunstyrelsen har nu föreslagit att kommunfullmäktige antar förslag till
mötes- och resepolicy och att tidigare beslutad rese- och transportpolicy upphör
att gälla.
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Överläggning
Under överläggningen redovisas följande förslag:
1.

Johan Persson (S) – med instämmande av Bertil Dahl (V), Bengt-Olof
Roos (KD) och Thoralf Alfsson (SD) – föreslår att kommunfullmäktige ska
bifalla kommunstyrelsens förslag.

2.

Annica Carlsson Wistedt (MP), med instämmande av Patricia
Vildanfors (MP), föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag med följande ändring: Tag bort policyns sista fyra meningar,
dvs.” Kalmar är beroende av flygplatsen med tanke på kommunens
geografiska läge. I vissa delar av landet minskar flygbehovet i takt med att
övrig infrastruktur byggs ut med hjälp av nationella medel. Då Kalmar inte
befinner sig i den situationen blir beroendet mer påtagligt. Flyget har idag stor
miljöpåverkan men forskning pågår för att hitta förnyelsebara bränslen vilket
kan påverka prioriteringsordningen framöver.”

Sedan överläggningen avslutats beslutar kommunfullmäktige först att bifalla
kommunstyrelsens förslag med undantag av de delar där det redovisats
motförslag.
Härefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill bifalla kommunstyrelsens förslag eller Annica Carlsson Wistedts m.fl. ändringsförslag. Han finner
att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begär. Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition: ”Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som
vill bifalla ändringsförslaget röstar nej”. Vid omröstningen avges 53 ja-röster och
8 nej-röster (hur var och en röstar framgår av bilaga A). Det innebär att
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till mötes- och resepolicy. Tidigare
beslutad rese- och transportpolicy upphör därmed att gälla.
Kommunens nämnder och styrelser ansvarar för att säkerställa att den nya policyn
implementeras och följs upp i verksamheterna.
Protokollsanteckning
Ledamöterna från MP redovisar en protokollsanteckning enligt följande:
”Vi ser mycket positivt på att resor ska klimatkompenseras och på målsättningen
att ändra beteende redan vid planering av möten. Policyns fyra sista meningar som
handlar om Kalmars behov av flygplatsen och framtida möjligheter för flyget är
dock malplacerade och svårförståeliga i just det här sammanhanget. I värsta fall
kan det förvirra läsaren av en annars mycket välskriven och tydlig text.
Vi ser fram emot tillämpning och uppföljning av den nya policyn för både
anställda och förtroendevalda i kommunen. I den interaktiva miljöutbildning som
planeras under 2015 för all personal, där det viktigaste i mötes- och resepolicyn
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kommer att lyftas, tar vi för givet att också förtroendevalda kommer att bli
inbjudna.”
Björn Brändewall (FP) redovisar en protokollsanteckning enligt följande:
”Flyget är av mycket stor betydelse för näringsliv, tillväxt och arbetstillfällen i hela
Kalmarregionen. De av oss i politiken som värnar detta måste ständigt påminna
om det till makthavare i alla möjliga forum, särskilt när Bromma flygplats just nu
hotas av de rödgröna. Jag kan dock hålla med om att en resepolicy inte är rätt
ställe att argumentera för detta. Resepolicyn ska ge konkreta instruktioner inför
resval, och det gör den. Jag har i debatten frågat vad dessa fyra sista meningar
tillför, utan att få något svar.”

§6
Uppdrag att teckna avtal om ensamkommande barn
enligt fördelningstal
Dnr KS 2014/1003

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 7 januari 2015.
Utdrag ur socialnämndens protokoll den 25 november 2014, § 185.
Socialförvaltningens skrivelse den 6 november 2014.
Information till landets samtliga kommuner om anvisning av ensamkommande
barn – utvidgade möjligheter.
Kommunstyrelsens protokoll den 13 januari 2015, § 6.
Bakgrund
Socialnämnden har föreslagit att kommunfullmäktige uppdrar åt socialnämnden
att anpassa antalet asylplatser för ensamkommande barn kontinuerligt efter det
fördelningstal som tas fram i samarbete mellan Migrationsverket och länsstyrelsen
samt att antalet platser för de som får permanent uppehållstillstånd anpassas efter
aktuellt behov.
Kalmar har för närvarande avtal med Migrationsverket om 11 asylplatser, vilket
är enligt det fördelningstal som tagits fram för 2014. Fördelningstalet för 2015
är nyligen fastställt till 28 asylplatser. Migrationsverkets beräkning på omsättning
på platserna är nu ändrad från tidigare 2,5 barn per plats till istället 1,7 per
plats.
Socialnämnden menar att för att Kalmar ska kunna anpassa sitt mottagande av
ensamkommande på ett så bra sätt som möjligt bör avtal med Migrationsverket
kontinuerligt anpassas efter fördelningstalet och att socialnämnden uppdras att
teckna avtalen.
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Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige ger socialnämnden i
uppdrag att kontinuerligt anpassa och teckna avtal med Migrationsverket om
ensamkommande barn utifrån aktuellt fördelningstal.
Överläggning
Under överläggningen redovisas följande förslag:
1.

Patricia Vildanfors (MP) – med instämmande av Inger Hilmansson (FP),
Christopher Dywik (KD), Christina Fosnes (M) och Roger Holmberg (S) –
föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag.

2.

Thoralf Alfsson (SD) föreslår att kommunfullmäktige avslår förslaget att
uppdra till socialnämnden att kontinuerligt anpassa och teckna avtal med
Migrationsverket om ensamkommande barn utifrån aktuellt fördelningstal.

Sedan överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill
bifalla eller avslå kommunstyrelsens förslag. Han finner att kommunfullmäktige
bifaller kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag att kontinuerligt anpassa och
teckna avtal med Migrationsverket om ensamkommande barn utifrån aktuellt
fördelningstal.
Reservationer
Ledamöterna från SD reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Protokollsanteckning
Christopher Dywik (KD) redovisar en protokollsanteckning enligt följande:
”Kristdemokraterna ser det som en självklarhet att socialnämnden, efter detta
beslut, kontinuerligt informerar kommunstyrelsen om nya avtal som tecknas med
Migrationsverket och informerar om hur avtalet påverkar berörda enheter
avseende; bostadsplacering, skolgång, behov av eventuella organisationsförändring, särskilda personalbehov eller ekonomiska behov.”

§7
Taxor för småbåtshamnar och uppläggningsplatser 2015
Dnr KS 2014/1014

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 7 januari 2015.
Utdrag ur servicenämndens protokoll den 26 november 2014, § 138.
Serviceförvaltningens skrivelse inklusive förslag till taxor och avgifter den 14
november 2014.
Kommunstyrelsens protokoll den 13 januari 2015, § 9.
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Bakgrund
Servicenämnden har tagit fram ett förslag till nya taxor för småbåtshamnar och
uppläggningsplatser att gälla från och med båtsäsongen 2015 och uppläggningssäsongen 2015/2016.
Taxorna och avgifterna är anpassad till indextalet för oktober månad 2014 enligt
konsumentprisindex (totalindex) med 1980 som basår.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget.
Överläggning
Under överläggningen föreslår Ingemar Einarsson (C) att kommunfullmäktige ska
bifalla kommunstyrelsens förslag.
Sedan överläggningen avslutats beslutar kommunfullmäktige att bifalla
kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige antar servicenämndens förslag till taxor för småbåtshamnar
och uppläggningsplatser att gälla från och med båtsäsongen 2015 och uppläggningssäsongen 2015/2016.
Protokollsanteckning
Ledamöterna från MP redovisar en protokollsanteckning enligt följande:
”Det är viktigt att kommunen kan utöka servicen i småbåtshamnarna. Detta gäller
inte minst latrintömning som är lagstadgat och av stort vikt för att säkra en god
vattenkvalitet. Trots förbättringar de senaste åren finns ett stort behov av
utbyggnad av latrintömningsstationer för att alla båtägare ska kunna tömma sin
latrin. Som den viktiga del latrintömningen är i serviceförbättringen måste den ges
utrymme i en text som denna.”

§8
Taxa för odlingslotter
Dnr KS 2014/1144

Handlingar
Utdrag ur servicenämndens protokoll den 17 december 2014, § 154.
Serviceförvaltningens skrivelse den 2 december 2014.
Villkor för odlingslotter den 9 december 2014.
Kommunstyrelsens protokoll den 13 januari 2015, § 10.
Bakgrund
Kalmar kommun har i dagsläget 316 odlingslotter. Under 2014 var 302 av dessa
uthyrda. Storleken på odlingslotterna varierar mellan 50-250 kvadratmeter (kvm).
Taxan för 2014 är 5,43 kronor per kvm.
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2007 beslutades att taxan från och med 2008 skulle vara 5 kr per kvm samt
indexregleras. I förvaltningens budget 2014 finns en intäkt satt till 240 000 kronor
samt en kostnad på 168 000 kronor. Budgetutfallet för 2014 är i prognos ett
minus på 80 000-90 000 kronor. Merparten av detta underskott beror på kraftigt
ökade kostnader för källsortering men även timmar i drift för den service som
ingår med tillhandahållande av jord.
För att täcka en del av de ökade kostnaderna föreslås en höjning av taxan till
7 kronor per kvm från och med säsongen 2015 samt att villkoren ändras i det att
jord inte längre ska tillhandahållas.
Intresset och nyttan med odlingslotter är stort och det finns efterfrågan på fler
odlingslotter. Som en del i kostnadsproblematiken och för nyttan bör fler
odlingslotter tas fram på befintliga områden där så är möjligt och lämpligt.
Servicenämnden har föreslagit att kommunfullmäktige fastställer taxa för odlingslotter till 7 kr per kvadratmeter. Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget.
Överläggning
Under överläggningen föreslår Christopher Dywik (KD) – med instämmande av
Inger Hilmansson (FP), Ingemar Einarsson (C) samt Christina Fosnes (M) – att
kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag.
Sedan överläggningen avslutats beslutar kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige fastställer ny taxa för odlingslotter till 7 kronor per
kvadratmeter från och med 2015 med tillhörande indexuppräkning för kommande
år.
Protokollsanteckningar
Ledamöterna från FP, M och KD redovisar en protokollsanteckning enligt
följande:
”Taxan för odlingslotterna i Kalmar kommun har varit desamma sedan 2008,
dvs. kr 5,43/m2 (inkl. indexreglering) år 2014. Förslaget är att taxan nu ska
höjas till kr 7,00/m2 fr.o.m. 2015.
Trots denna höjning täcker inte intäkterna de kostnader som serviceförvaltningen
har för skötsel och omkostnader av odlingslotterna. Vi anser att taxan bör
anpassas så att omkostnaderna för odlingslotterna ska vara självfinansierade
genom taxorna samt att taxan successivt ska höjas för att täcka förvaltningens
utgifter.”
Ledamöterna från MP redovisar en protokollsanteckning enligt följande:
”I beslutet görs en taxeändring som säkert är motiverad med tanke på att taxan
reviderades senast 2007. (Det är då på sin plats att påminna om att
parkeringstaxorna reviderades senast 2008, och således också behöver justeras!)
Det är viktigt att kommunen har en vision om att vilja stödja och utveckla odling i
staden och skapar förutsättningar för detta. För en attraktiv stad behövs också
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mer av spontan odling i gemensamma stadsutrymmen. Förutom att det bidrar till
återskapande av förlorad kunskap, ett naturligt kretslopp och en mer avstressad
livsstil så kan också gemenskapen gro och kulturutbyten ske odlare emellan.
Det är angeläget att fortsätta kommunens dialog med stadsodlarna om vad man
kan erbjuda för att det ska fungera bättre med t.ex. avfallshantering. Då
kommunen nu beslutar att dra bort sin service om att tillhandahålla jord till
lotterna är det viktigt att underlätta för odlare att förvalta sina egna komposter.”

§9
Avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB
Dnr KS 2014/1036

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 11 december 2014.
Avtalsförslag.
Kommunstyrelsens protokoll den 13 januari 2015, § 12.
Bakgrund
Kalmar kommun har idag ett avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang
AB som innebär att kommunens förvaltningar och föreningar, under ett antal
dagar varje år, har möjlighet att nyttja lokalerna för konferenser och publika
arrangemang.
Nuvarande avtal löper ut den 31 december 2015 och förhandlingar har därför
förts med CA Fastigheter om ett nytt avtal som garanterar en fortsättning av
Kalmarsalens verksamhet med planerade investeringar för utveckling av
verksamheten. I kommunens ekonomiska planering 2015-2017 finns i
kommunledningskontorets budget 2,6 miljoner kronor per år avsatt för
Kalmarsalen. Det motsvarar den kostnad som kommunen haft för samma period
enligt avtalsförslaget och kostnadsnivån är densamma som 2010. Antalet
kostnadsfria dagar är detsamma som i tidigare avtal.
Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att teckna avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB för
perioden 2016-01-01 till och med 2020-12-31.
Beslut
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att teckna avtal med
Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB för perioden 2016-01-01 till och med
2020-12-31 enligt upprättat förslag till avtal.
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§ 10
Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning
Dnr KS 2014/0645

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 22 juli 2014.
Förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige i Kalmar.
Kommunstyrelsens protokoll den 13 januari 2015, § 11.
Bakgrund
Den 1 februari 2014 ändrades kommunallagen (SFS 1991:900; KL) på en rad
punkter.
- Partier som tar emot partistöd måste varje år lämna in en redovisning till
fullmäktige som visar att stödet har använts till att stärka de politiska partiernas
ställning i den kommunala demokratin.
- Kravet på att partistöd bara får ges till partier som är representerade i
kommunfullmäktige blir tydligare.
- Det minsta tillåtna antalet ledamöter i fullmäktige sänks från 31 till 21.
- Mandatperioden i fullmäktige börjar den 15 oktober valåret.
- Det är tillåtet för ledamöter att delta på distans i fullmäktiges och nämndernas
sammanträden i den utsträckning kommunen bestämmer.
- Kommunfullmäktiges presidiums roll tydliggörs.
Ändringarna i KL gör att fullmäktiges arbetsordning behöver revideras, främst när
det gäller presidiets roll och uppgifter.
Arbetsordningen har vid sidan om tillägg om presidiets uppgifter även reviderats
språkligt och anpassats till dagens förhållande med voteringsanläggning och
sammanträden på dagtid. Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige
godkänner förslag till ändringar i arbetsordningen.
Överläggning
Under överläggningen redovisas följande förslag:
1.

Johan Persson (S) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag.

2.

Björn Brändewall (FP), med instämmande av Inger Hilmansson (FP), föreslår
följande ändrings- och tilläggsförslag:
- Ändringsförslag nr 1: Att under § 6 inte undanta augusti månad från
ordinarie sammanträden
- Ändringsförslag nr 2: Att under § 28 inte stryka texten ”Förslagsställare
ska så långt det är möjligt kontaktas i samband med att kallelse till
sammanträdet går ut.”
- Tilläggsförslag: Att ge kommunfullmäktiges presidium i uppdrag att
föreslå en annan månad än augusti att, jämte juli, inte ha ordinarie
sammanträde på.
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Christopher Dywik (KD) och Bengt-Olof Roos (KD) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla båda ändringsförslagen från Björn Brändewall.

4.

Patricia Vildanfors (MP) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla Björn
Brändewalls m.fl. ändringsförslag nr 1.

5.

Christina Fosnes (M) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla Björn
Brändewalls m.fl. ändringsförslag nr 2.

6.

Thoralf Alfsson (SD) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla Björn
Brändewalls m.fl. ändringsförslag nr 1.

Sedan överläggningen avslutats beslutar kommunfullmäktige först att bifalla
kommunstyrelsens förslag med undantag av de delar där det redovisats ändringsförslag.
Härefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill bifalla kommunstyrelsens förslag eller Björn Brändewalls m.fl. ändringsförslag nr 1. Han finner att
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition: ”Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som
vill bifalla ändringsförslaget röstar nej”. Vid omröstningen avges 43 ja-röster och
18 nej-röster (hur var och en röstar framgår av bilaga B). Det innebär att
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Därefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill bifalla kommunstyrelsens förslag eller Björn Brändewalls m.fl. ändringsförslag nr 2. Han finner att
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begär. Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition: ”Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som
vill bifalla ändringsförslaget röstar nej”. Vid omröstningen avges 42 ja-röster och
19 nej-röster (hur var och en röstar framgår av bilaga C). Det innebär att
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Avslutningsvis frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill bifalla eller avslå
Björn Brändewalls m.fl. tilläggsförslag att ge kommunfullmäktiges presidium i
uppdrag att föreslå en annan månad än augusti att, jämte juli, inte ha ordinarie
sammanträde på. Han finner att kommunfullmäktige avslår tilläggsförslaget.
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner förslaget till ändringar i arbetsordningen för
kommunfullmäktige.
Reservationer
Ledamöterna från SD, MP och KD reserverar sig till förmån för egna
ändringsförslag.
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Ledamöterna från FP reserverar sig skriftligt och anför:
”Förslagsställarens rätt att yttra sig på mötet är inte värt mycket, om hen inte
känner till när förslaget ska behandlas. Vi kan inte förvänta oss att privatpersoner
ska ha koll på hur ärendehanteringen i kommunen går till, och vilka kallelser som
ska bevakas i upp till ett år efter att hen lämnat in sitt förslag. Denna text fanns
inte med för några år sedan (innan det motionerades om det), och då kallades
heller inte förslagsställarna.
Vi är måna om skattebetalarnas pengar och har inget emot att kommunfullmäktige
inte sammanträder oftare än det behövs. Men att regelmässigt undanta just augusti
månad är ett dåligt val, då det innebär två uteblivna möten i rad (juli och augusti)
där möten köas upp utan att behandlas. Kalmar står nästan ett helt kvartal utan
beslut från dess högsta politiska församling.
Det har på senare år utvecklats en oroväckande praxis att ställa in
augustisammanträden, men det har inte handlat om att det skulle råda brist på
ärenden. År 2013 fanns det 20 beslutsärenden i kommunstyrelsen som var redo
för beslut i augusti, varav de flesta skulle vidare till kommunfullmäktige. Det är
fler ärenden än det var i februari, mars, april eller december samma år. Ändå
ställdes just augustisammanträdena in, men inte de andra. Resultatet blev
fullspäckade dagordningar med uppköade ärenden i september, och beslut som
fick vänta så länge som till november.
Om ytterligare en månad ska undantas förutom juli, bör det vara någon månad
som inte ligger intill juli. Det är lättare att ställa in ett ordinarie möte än att utlysa
ett extra möte.”

§ 11
Motion från Inger Hilmansson (FP) om att stärka närdemokratin i Södermöre
Dnr KS 2013/0547

Handlingar
Motion från Inger Hilmansson (FP) den 11 juni 2013.
Protokollsutdrag från Södermöre kommundelsnämnd den 26 februari 2014,
§ 5.
Yttrande från Södermöre kommundelsnämnd den 7 februari 2014.
Protokollsutdrag från servicenämnden den 29 januari 2014, § 7.
Yttrande från serviceförvaltningen den 20 januari 2014.
Kommunledningskontorets skrivelse senaste reviderad den 20 augusti 2014.
Kommunstyrelsens protokoll den 13 januari 2015, § 16.
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Bakgrund
Inger Hilmansson (FP) skriver i en motion att Södermöre bedriver ett mycket
lovvärt arbete med demokratiutveckling och medborgardialoger. Det är också ett
av nämndens uppdrag och Södermöre började just som ett projekt för demokratioch landsbygdsutveckling. Närheten till politiker och tjänstemän är något som gör
just Södermöre unikt. Utifrån det föreslår Inger Hilmansson att
kommunfullmäktige ska besluta följande:
- Att uppdrag ges till Södermöre kommundelsnämnd, att i samråd med
kommunledningskontoret, inventera och rapportera till fullmäktige inom vilka
verksamhetsområden det är möjligt att ge nämnden utökat inflytande.
- Att nämnden därefter redovisar inom vilka områden man vill få ytterligare
beslutanderätt med tillhörande medelstilldelning.
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande enligt följande:
”Södermöre kommundelsnämnd började på försök den 1 januari 2000 och
kommunfullmäktige beslutade den 25 mars 2002 att förlänga försöket till och med
den 31 december 2006. Från och med den 1 januari 2007 permanentades
Södermöre kommundelsnämnd och förvaltning. Nämnden har idag ett ansvar för
skola och förskola, äldreomsorg, fritid m.m. inom sitt geografiska område.
Kommundelsnämnden har även ett särskilt ansvar för demokratiutveckling.
Kommunen ser ständigt över sin organisation och ansvaret mellan nämnderna har
förändrats vid behov. Bland annat har en gemensam kostorganisation införts,
kommunledningskontoret har omorganiserats och brandkåren övergick nyligen
från servicenämnden till kommunstyrelsen. När det gäller Södermöre kommundelsnämnd låg en omfattande utredning till grund för bildandet. Samverkansformerna med ”moderförvaltningarna” gicks igenom noga och ansvar fördelades.
När det bestämdes vilka områden som skulle tas över av kommundelsnämnden
diskuterades även verksamheter som låg under dåvarande gatu- och parknämnden. Det framkom dock vissa problemen med detta som till exempel
kostnader för dubbla maskinparker. Det behövs även kontinuerliga utbildningsinsatser och behörigheter för att få arbeta inom området. Servicenämndens TME
enhet sköter den utbildningsverksamheten idag och det är inte effektivt att starta
upp en parallell organisation. Vidare kan det finnas problem att föra över viss
verksamhet av den anledningen att det blir väldigt få personer inom enheten.
Exempelvis upptäcktes att den kostverksamhet som fördes över från Södermöre
kommundelsnämnd till den gemensamma kostorganisationen inom
servicenämnden inte helt följt fastställd hantering.
Kostnader och argument för att inte föra över delar av servicenämndens
verksamhet kvarstår och det är inte lämpligt att överföra all kommunal
verksamhet inom det geografiska området till kommundelsnämnden.
Utifrån ovanstående ser vi idag inte behov av ytterligare inventering av Södermöre
kommundelsnämnds ansvarsområden, men frågan kan bli aktuell i en kommande
organisationsöversyn.”
Kommunledningskontorets förslag till yttrande har skickats på remiss till
servicenämnden och Södermöre kommundelsnämnd.
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Servicenämnden har inget att erinra mot kommunledningskontorets förslag
medan Södermöre kommundelsnämnd föreslår att en utredning tillsätts med
intentionen att föra över verksamheterna för parkskötsel, kost och städ till
kommundelsnämndens ansvarsområde samt att en översyn görs över hur
samrådet i trafikfrågor fungerar och kan stärkas.
Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets yttrande ska utgöra svar på Inger Hilmanssons (FP) motion om
att stärka närdemokratin i Södermöre.
Överläggning
Under överläggningen redovisas följande förslag:
1.

Carl-Henrik Sölvinger (FP), med instämmande av Christopher Dywik (KD),
föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla motionen samt följande tillägg:
”Kommunstyrelsen ges i uppdrag att möjliggöra en överflyttning av
verksamheterna för parkskötsel, kost och städ till kommundelsnämndens
ansvarsområde samt att en översyn görs över hur samrådet i trafikfrågor
fungerar och kan stärkas.”

2.

Patricia Vildanfors (MP), med instämmande av Thoralf Alfsson (SD) föreslår
att kommunfullmäktige ska bifalla motionen.

Sedan överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill
bifalla kommunstyrelsens förslag eller Carl-Henrik Sölvingers m.fl. förslag eller
Patricia Vildanfors m.fl. förslag. Han finner att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs. Ordföranden meddelar att kommunstyrelsens förslag är
huvudförslag i slutomröstningen. Därefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill anta Carl-Henrik Sölvingers m.fl. förslag eller Patricia Vildanfors
m.fl. förslag som motförslag. Han finner att kommunfullmäktige antar CarlHenrik Sölvingers m.fl. förslag som motförslag i slutomröstningen.
Härefter godkänner kommunfullmäktige följande omröstningsproposition i
slutomröstningen: ”Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja, den
som vill bifalla Carl-Henrik Sölvingers m.fl. förslag röstar nej”. Vid omröstningen
avges 36 ja-röster, 17 nej- röster och 8 ledamöter avstår från att rösta (hur var och
en röstar framgår av bilaga D). Det innebär att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets yttrande ska utgöra
svar på Inger Hilmanssons (FP) motion om att stärka närdemokratin i Södermöre.
Motionen ska härmed anses vara besvarad.
Reservationer
Ledamöterna från FP, KD, MP och SD reserverar sig mot beslutet till förmån för
egna förslag.
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Protokollsanteckningar
Ledamöterna från C – med instämmande av Roland Petersson (S) och Elisabeth
Gustavsson (S) – redovisar en protokollsanteckning enligt följande:
”En kommun ska garantera välfärdstjänster och samhällets utveckling. En väl
utvecklad demokrati där enskilda människor, föreningar och näringsliv kan
komma fram med sina tankar är grunden. De många fritidspolitikerna för in
folkviljan i den kommunala beslutsprocessen.
Södermöre kommundelsnämnd är ett utmärkt exempel på hur vi kan fördjupa den
kommunala demokration och samtidigt utveckla den kommunala verksamheten.
Sedan starten vid millenniumskiftet har man ständigt prövat olika vägar för att
utveckla medborgardialogen och den kommunala verksamheten. En nyligen
genomförd medborgarundersökning visar på ett starkt stöd för kommundelsnämnden bland Södermöreborna. Kalmar kommun har i Södermöre en aktör som
visat på vägar för landsbygdsutveckling, visat på smådriftsfördelar och tagit nya
grepp vad gäller den kommunala verksamhete. Erfarenheter som bör vara till
nytta för hela kommunen.
Centerpartiet ser det som en styrka om man i vår kommun bejakar att man löser
problem och organiserar verksamheter på lite olika sätt. Om så sker kan man lära
av varandras erfarenheter.
Centerpartiet har respekt för att vi i dagsläget inte genomför någon organisationsöversyn. Fokus måste läggas på ’Stabil ekonomi’ och ett antal andra utmaningar
som står för dörren. Då vi i framtiden gör organisationsöversyner är vi dock
villiga att gå i den riktning som motionen och Södermöre kommundelsnämnds
yttrande pekar på. Vi kan också tänka oss ytterligare kommundelar i Kalmar
kommun.”
Ledamöterna från MP redovisar en protokollsanteckning enligt följande:
”Vi tror på en stark närdemokrati och ser kommundelsnämnder som ett sätt att
möta upp ett lokalt engagemang och stärka delaktigheten i att utveckla sitt närsamhälle. Liksom våra ledamöter (och alla andra partiföreträdare i Södermöre
kommundelsnämnd) ger vi stöd till motionens förslag att man i samråd med
kommunledningskontoret ska inventera och rapportera inom vilka verksamhetsområden det är möjligt att ge nämnden utökat inflytande. Vi vill också ge vårt stöd
till de representanter inom majoritetspartierna som vi uppfattat kommer att
fortsätta arbeta för ett beslut i denna riktning och att de i det arbetet beaktar hur
lokala arbetstillfällen påverkas.”

§ 12
Motion från Birgitta Nordlöw (FP) om sällskapsdjur på
äldreboende i Kalmar
Dnr KS 2014/0424

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 22 december 2014.
Omsorgsförvaltningens skrivelse den 11 maj 2014.
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Utdrag ur omsorgsnämndens protokoll den 21 maj 2014, § 53.
Motion från Birgitta Nordlöw (FP) den 30 april 2014.
Kommunstyrelsens protokoll den 13 januari 2015, § 17.
Bakgrund
Birgitta Nordlöw (FP) föreslår i en motion att man på omsorgsförvaltningen
utreder möjligheterna att öppna ett demensboende med djurprofil, t.ex. på Varvsholmen i Kalmar.
Omsorgsförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande över motionen och
föreslår att det inte specifikt bör utses en avdelning som särskilt lämpar sig för
djurprofil utan tycker att det ska finnas en positiv grundinställning till husdjur.
Vidare föreslås att det skapas ett öppet och positivt förhållningssätt till husdjur
(hund och katt) på alla boenden. Huruvida det är lämpligt med närvarande djur,
på respektive ställe, beror på allergikänsligheten hos personal och boende.
Omsorgsnämnden har beslutat i enlighet med omsorgsförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget.
Överläggning
Under överläggningen föreslår Björn Brändewall (FP) – med instämmande av
Carina Falkestad (SD), Inger Hilmansson (FP) och Christopher Dywik (KD) – att
kommunfullmäktige ska bifalla motionen.
Sedan överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill
bifalla motionen eller kommunstyrelsens förslag. Han finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition: ”Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som
vill bifalla motionen röstar nej”. Vid omröstningen avges 40 ja-röster, 20 nejröster och 1 ledamot är frånvarande (hur var och en röstar framgår av bilaga E).
Det innebär att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att omsorgsnämndens yttrande från den 21 maj
2014 ska utgöra svar på Birgitta Nordlöws (FP) motion om sällskapsdjur på äldreboende i Kalmar.
Motionen ska härmed anses besvarad.
Reservationer
Ledamöterna från FP reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag att
bifalla motionen.
Protokollsanteckning
Ledamöterna från KD redovisar en protokollsanteckning enligt följande:
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”Samtidigt som vi givetvis anser att Kalmar kommun bör ha en generellt tillåtande
och positiv hållning, så anser vi inte att ett bifallsyrkande till motionen skulle stå i
motsats till detta.
Vi vill slå ett slag för de äldres valfrihet och tror att ett eller flera äldreboenden
eller avdelningar med djur-profil vore ett bra steg i rätt riktning för att göra
Kalmar till en bra kommun att åldras i.”
Ledamöterna från MP redovisar en protokollsanteckning enligt följande:
”Miljöpartiet ställer sig bakom motionens ansats, men håller med motionssvaret i
att vi ska ha en generellt positiv attityd till sällskapsdjur på alla äldreboenden.
Sällskapsdjur på äldreboenden kan skänka mycket glädje och bidra till bättre hälsa
och välmående hos de äldre. Vi ser fram emot att få veta vad detta leder till i
praktiken och hur dialogen förs med de äldre och deras faktiska möjligheter
(utifrån allergier hos boende och anställda) att ha sällskapsdjur.”

§ 13
Motion från Anna Thore (MP) om gratis bygglov för
lågenergihus och passivhus
Dnr KS 2014/0466

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 29 december 2014.
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 22 oktober 2014, § 190.
Samhällsbyggnadskontorets yttrande den 21 oktober 2014.
Motion från Anna Thore (MP).
Kommunstyrelsens protokoll den 13 januari 2015, § 18.
Bakgrund
Anna Thore (MP) föreslår i en motion att samhällsbyggnadskontoret och
planberedningen får i uppdrag att utreda möjligheter för differentierad taxa där de
totala bygglovskostnaderna kraftigt rabatteras/blir gratis för hus som vid
slutbesiktning lever upp till energimyndighetens kravspecifikation för minienergioch passivhus.
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande. Av yttrandet
framgår bland annat att någon ny utredning för att noggrant utreda effekterna av
rabatt/subvention till passiv- eller lågenergihus inte behövs. Erfarenheter från
andra kommuner som infört reducerad taxa finns redan. För de kommuner som
infört subventioner föreligger i de flesta fall inte någon mätbar effekt och inte
heller påverkat byggandet på det sätt motionären önskar. Däremot har det
uppstått merarbete för bygglovavdelningarna att följa upp och kontrollera om
normerna har uppfyllts samt om avgifterna kan återbetalas.
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Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen och
beslutar att inte utreda frågan om subventioner ytterligare samt att inte införa
föreslagen subvention. Kommunstyrelsen har tillstyrkt samhällsbyggnadsnämndens förslag.
Överläggning
Under överläggningen föreslår Patricia Vildanfors (MP) att kommunfullmäktige
ska bifalla motionen.
Sedan överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill
bifalla motionen eller kommunstyrelsens förslag. Han finner att
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition: ”Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som
vill bifalla motionen röstar nej”. Vid omröstningen avges 55 ja-röster, 4 nej- röster
och 2 ledamöter avstår från att rösta (hur var och en röstar framgår av bilaga F).
Det innebär att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen från Anna Thore (MP) om att utreda
möjligheter för differentierad bygglovstaxa för minienergi- och passivhus.
Reservation
Ledamöterna från MP reserverar sig skriftligt mot beslutet och anför:
”Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att inte utreda frågan ytterligare och inte
införa kostnadsreduktionen. Motivet är att liknande satsningar i andra kommuner
inte bedöms ha haft så stor effekt och att kommunen inte bör subventionera vissa
byggföretag. Kommunstyrelsen valde att luta sig mot detta yttrande. Vi reserverar
oss till förmån för förslaget.
Självklart är detta inte den enda insatsen som behövs för att långsiktigt åstadkomma mer hållbart byggande i kommunen. Detta ska ses som en bland flera
viktiga åtgärder för att stimulera till nytänkande och långsiktiga hållbara satsningar
bland de som vill bygga och investera här. Med en medveten marknadsföringsstrategi i kombination med andra åtgärder, t.ex. att kommunen antar högre
miljömässiga ambitioner även för det som byggs i egen regi, kan profilera Kalmar
miljömässigt och verkligen ge mer hållbart byggande. Vi vill att Kalmar ska vara
en kommun där det är lätt att göra rätt! Åtgärden handlar inte i första hand om att
subventionera någon enskild, utan att skapa förutsättningar för investeringar och
kunskap som långsiktigt gynnar hela samhället. Kalmar har som övergripande mål
att bli en ekologiskt hållbar kommun. Kommunen har också antagit långtgående
mål inom klimat- och energiområdet genom att ställa sig bakom länets satsning
Fossilbränslefri region 2030.
För att leva upp till visionerna och ta långsiktigt ansvar krävs konkret handling i
vardagen. Vi måste vara beredda att pröva nya grepp och använda alla verktyg och
styrmedel vi har. Att aktivt välja bort åtgärder som kan stimulera till mer hållbart
byggande med motivet att det kanske inte har önskad effekt känns oroande
passivt och är inte att ta ansvar för kommunens långsiktiga målsättningar inom
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miljö- och klimatområdet. Därför reserverar vi oss mot kommunfullmäktiges
beslut.”

§ 14
Motion från Anna Thore MP om gratis dagvatten för
gröna tak och LOD
Dnr KS 2014/0465

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 5 januari 2015.
Yttrande från Kalmar Vatten AB den 23 december 2014.
Motion från Anna Thore (MP).
Kommunstyrelsens protokoll den 13 januari 2015, § 19.
Bakgrund
Anna Thore (MP) föreslår i en motion att Kalmar kommun i samarbete med
Kalmar Vatten AB ser över dagvattentaxan, med inriktning att differentiera den,
till förmån för de som kompenserar för hårdgjorda ytor med lokal rening och
fördröjning av dagvattnet. Vidare menar Anna Thore att Kalmar kommun bör
uppmuntra alla invånare, boende och företagare att hjälpa till med detta arbete,
eftersom vattnet renas bäst lokalt med många mindre åtgärder som exempelvis
gröna tak eller annan form av LOD (Lokalt Omhändertagande av Dagvatten).
Kalmar Vatten AB har tagit fram ett förslag till yttrande över motionen. Av
yttrandet framgår bland annat följande:
”Tanken med reduktioner på befintliga fastigheter är god för att uppmuntra
kommuninvånare att hjälpa till med dagvattenarbetet. Men motionen kräver
eftertanke då LAV (lagen om allmänna vattentjänster) är tydlig med att avgifterna
inte får överskrida det som behövs för att täcka de kostnader som är nödvändiga
för att ordna och driva VA- anläggningen. Tekniskt är det mycket att utreda
också. Vilka åtgärder ska ge reduktion? Hur stor skall reduktionen bli? Hur skall
kontrollen av dessa utföras och hur säkerställs att inga förändringar sker i
efterhand? Många fastighetsägare skulle vilja ta hand om dagvattnet själva men
kan inte beroende på geotekniska förhållanden. Dagvattnet ska hanteras så att inte
grannfastigheter påverkas och det är inte tillåtet att leda vattnet ut på gatan.
Kalmar Vatten AB kommer att under hösten 2014 starta upp en arbetsgrupp som
ska utreda möjligheten med reduktioner och åtgärder. Arbetsgruppen kommer att
redovisa förslag med möjliga reduktioner och åtgärder under 2015.”
Kommunstyrelsen har föreslagit att yttrandet från Kalmar Vatten AB ska utgöra
svar på motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att yttrandet från Kalmar Vatten AB ska utgöra svar
på Anna Thores motion om gratis dagvatten för gröna tak och LOD.
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Protokollsanteckning
Ledamöterna från MP redovisar en protokollsanteckning enligt följande:
”Vi i Miljöpartiet tackar för att ni uppfyllt motionen under behandlingstiden.
Under hösten 2014 startades en arbetsgrupp upp som skulle utreda möjligheten
med reduktioner och åtgärder. Motionen har på så vis blivit så gott som bifallen,
och vi ser framemot de konkreta åtgärder som följer efter detta. I motionen
föreslås en konkret åtgärd som skulle stimulera till fler att ta hand om sitt
dagvatten och ge vårt samhälle fler hållbara lösningar.”

§ 15
Motion från Patricia Vildanfors (MP) om cykelvägar på
Kvarnholmen
Dnr KS 2013/0415

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 16 september 2014.
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 20 augusti 2014, § 153.
Samhällsbyggnadskontorets yttrande den 13 augusti 2014.
Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll den 1 oktober 2013, § 182.
Kommunstyrelsens protokoll den 13 januari 2015, § 20.
Bakgrund
Patricia Vildanfors (MP) föreslår i en motion att kommunfullmäktige ger i
uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden, att tillsammans med servicenämnden,
identifiera viktiga länkar där framkomligheten på Kvarnholmen för cyklister och
gående kan förbättras. Vidare föreslås att samhällsbyggnadsnämnden ges i
uppdrag att se över andelen enkelriktade vägar och utvärdera möjligheten att
begränsa vissa av dem till att gälla endast motorfordon samt att förbättra
framkomligheten för gång- och cykeltrafikanter utmed Västra Sjögatan. I övrigt
föreslår Patricia Vildanfors att gatusträckan utmed Västra Sjögatan, från Norra
Långgatans början till Södra Långgatans slut, görs om till gångfartsområde och att
merparten av bilparkeringsplatserna utmed denna gatsträcka istället ger plats åt
gående, plats för cykelparkeringar och möjlighet till uteserveringar intill de caféer
och restauranger som finns etablerade där.
Samhällsbyggnadsnämnden behandlade motionen den 22 augusti 2013 och
tillstyrkte Miljöpartiets motion om att en utredning ska göras för att förbättra
framkomligheten för cyklister på Kvarnholmen och att fullmäktige ger
samhällsbyggnadsnämnden ett sådant uppdrag och resurser.
Kommunstyrelsen beslutade den 1 oktober 2013 att återremittera ärendet till
samhällsbyggnadsnämnden för att redovisa de åtgärder som hittills gjorts för att
underlätta för cyklisterna på Kvarnholmen.
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Samhällsbyggnadskontoret har därefter gjort en utredning om Kvarnholmens
cykelvägnät och dess anslutningar och redovisat de åtgärder för cyklister som är
genomförda, planerade och utredda.
Samhällhällsbyggnadsnämnden har den 20 augusti 2014 ställt sig bakom
samhällsbyggnadskontorets yttrande och skickat det vidare till kommunfullmäktige. Då en utredning om Kvarnholmens cykelvägnät är gjord har
samhällsbyggnadsnämnden ett bra underlag för det fortsatta arbetet med att
förbättra framkomligheten för gående och cyklister. Kommunstyrelsen har
tillstyrkt förslaget.
Överläggning
Under överläggningen föreslår Bertil Dahl (V) att kommunfullmäktige ska bifalla
kommunstyrelsens förslag.
Sedan överläggningen avslutats beslutar kommunfullmäktige att bifalla
kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att samhällsbyggnadsnämndens yttrande från den 13
augusti 2014 ska utgöra svar på Patricia Vildanfors (MP) motion om bättre
framkomlighet för gående och cyklister på Kvarnholmen.
Motionen ska härmed anses vara besvarad.
Protokollsanteckning
Ledamöterna från MP redovisar en protokollsanteckning enligt följande:
”Vi i Miljöpartiet tackar för att ni uppfyllt motionen under behandlingstiden.
Motionen ”Välkomna cyklisterna till Kalmar city” lämnades in 2013-04-20.
Beslut i fullmäktige togs 2015-01-26. Vi vill gärna redogöra för ärendegången som
varit för denna motion.
2013-04-20: Motion inlämnad till kommunen.
2013-08-22: Samhällsbyggnadsnämnden valde att tillstyrka motionen.
2013 aug/sep: Uppdrag gavs till Olle Evenäs om att utreda Kvarnholmen för GC.
2013-10-01: Kommunstyrelsen valde att återremittera ärendet.
2014-08-20: Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig bakom ett yttrande från
samhällsbyggnadskontoret som svar på motionen.
2015-01-13: Kommunstyrelsen ställer sig bakom Samhällsbyggnadsnämndens
yttrande.
Frånsett att ärendet tagit väldigt lång tid är det intressanta att innan
kommunstyrelsen valde att återremittera ärendet gavs det ett uppdrag från
samhällsbyggnadskontoret om att utreda Kvarnholmen för gående och cyklisters
framfart, exakt det som var motionens första att-sats. Vid samtal med
samhällsbyggnadskontoret intygas att Miljöpartiets motion låg som grund till
denna studie.
Detta arbete var klart i februari 2014 och utredningen finns i kommunens ägo
sedan dess. De planerade insatser som beskrivs i den nu bilagda handlingen är inte
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många, men i och med den grundliga utredning som gjordes, räknar vi med att de
kommer att bli fler. Vi vill se att åtgärder görs för att begränsa vissa enkelriktade
vägar till att gälla endast motorfordon. Vi vill se bättre lösningar för
framkomligheten för gång- och cykeltrafikanter utmed bland annat Västra
Sjögatan. I nuläget finns inte dessa åtgärder inplanerade, men vi räknar med att de
kommer. Det skulle stärka Kalmar i arbetet för att bli en attraktivare stadskärna.
Vi förväntar oss en bättre motionshantering i framtiden och att motioner som
genomförs också ges ett offentligt bifall.”

§ 16
Motion från Birgitta Axelsson Edström (V): Utred och
inrätta en bostadsförmedling värd namnet
Dnr KS 2014/0085

Handlingar
Motion från Birgitta Axelsson Edström (V) den 22 januari 2014.
Kommunledningskontorets skrivelse, reviderad 9 december 2014.
Planutskottets protokoll den 9 december 2014, § 87.
Kommunstyrelsens protokoll den 13 januari 2015, § 21.
Bakgrund
Birgitta Axelsson Edström (V) föreslår i en motion att Kalmar kommun utreder
förutsättningar och former för en kommunal bostadsförmedling samt att Kalmar
kommun därefter inrättar en sådan, antingen i egen lokal regi eller i lämplig
samverkan med övriga tänkbara intressenter.
Kommunledningskontorets har tagit fram ett förslag till yttrande. Av yttrandet
framgår bland annat följande:
”Idag finns inget enhetligt system för att söka bostad i Sverige vilket innebär att
fastighetsägare och bostadsföretag har stor frihet att själva avgöra hur de hanterar
uthyrningsverksamheten. Det vanligaste är att allmännyttan har en egen kö samt
att kommunen har en fullständig lista över alla hyresvärdar på sin hemsida. På
Kalmar kommuns hemsida finns kontaktuppgifter till över 20 olika fastighetsägare
i Kalmar.
Kalmarhem har idag en strikt bostadskö där bostadssökande tydligt kan se hur de
ligger till vid varje intresseanmälan. Kommunen har även ett avtal med
Linneuniversitetet om en bostadsgaranti för studenter och det är huvudsakligen
Kalmarhem som står för dessa lägenheter. De flesta större privata fastighetsägarna
har en bostadskö som följs i stor utsträckning, även om undantag görs. Det finns
också fastighetsägare som hyr ut genom lottning vilket kan vara ett bra alternativ
för de som inte har möjlighet att få en bostad via kösystemet.
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Majoriteten av Kalmars privata fastighetsägare har inte något intresse i att
samordna sin uthyrningsverksamhet genom en bostadsförmedling. De vill själva
sköta sin uthyrning och på så sätt ha möjlighet att styra vem som ska bo var.
En fördel som framhävs i motionen är att en bostadsförmedling kan vara ett
betydelsefullt instrument för boendeplanering genom att statistik och önskade
bostäder avseende läge och storlek blir tillgängligt. Varken handläggare eller
enskilda hyresvärdar upplever dock avsaknaden av detta instrument som något
problem idag. Kommunen har en bra kännedom om efterfrågan och ett bra
samarbete med våra privata aktörer.”
Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunledningskontorets yttrande ska
utgöra svar på motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige antar kommunledningskontorets yttrande som svar på
Vänsterpartiets motion om att utreda och inrätta en bostadsförmedling i Kalmar.
Motionen ska härmed anses vara besvarad.
Protokollsanteckning
Ledamöterna från V – med instämmande av Roland Peterson (S) – redovisar en
protokollsanteckning enligt följande:
”Inrättandet av en kommunal bostadsmedling skulle ha många fördelar. Det
skulle bli enklare för den som söker bostad att få överblick över det totala
antalet lediga hyresbostäder och kunna söka bostad hos alla de större fastighetsägarna. Det skulle innebära större möjlighet att skapa ett mer rättvisare system för
fördelning av lediga hyresbostäder som mindre bygger på goda kontakter och mer
på kötid.
Kalmarhem har idag en bostads-service-funktion att förmedla egna hyresbostäder
samt informera om övriga hyresvärdar. Kalmarhem har idag, efter bland annat
våra synpunkter, byggt upp ett bättre och mer rättvist kösystem och arbetar också
med bemötande och diskrimineringsfrågor. Detta arbeta måste fortsätta.
Kalmarhem har ett uppdrag att så långt som möjligt samordna bostadsförmedling
för olika aktörer. Tyvärr har intresset från den privata sidan varit lågt.
Därför måste en kommunal bostadsförmedling ha ett lagligt stöd att förmedla en
viss andel av de större privata hyresvärdarnas lediga hyresbostäder. Detta lagrum
saknas tyvärr idag. Vänsterpartiet har i riksdagen vid flera tillfällen motionerat om
detta lagrum och flera andra förbättringar gällande möjligheten att enklare skaffa
en bra bostad till en rimlig hyreskostnad. För oss är rätten till bostad en social
rättighet. En kommunal bostadsförmedling är en viktig byggsten.”
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§ 17
Medborgarförslag om nytt hamnområde öster om Kvarnholmen
Dnr KS 2014/0790

Handlingar
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 10 december 2014, § 228.
Samhällsbyggnadskontorets yttrande den 26 november 2014.
Medborgaförslag den 17 september 2014.
Yttrande från förslagsställaren den 9 december 2014.
Kommunstyrelsens protokoll den 13 januari 2015, § 22.
Yttrande från förslagsställaren den 13 januari 2015.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit om en helt ny hamnanläggning öster om
Kvarnholmen. Enligt förslagsställaren är detta lösningen för att få bort den tunga
och farliga trafiken på Södra vägen, Järnvägsgatan och förbi universitetsområdet.
Hamnens föreslagna placering öppnar för fortsatt utbyggnad av Linnéuniversitetet
på Barlastholmen.
Samhällsbyggnadskontoret har yttrat sig över förslaget och menar att anläggningen
och den infrastruktur som krävs skulle innebära väldigt stora negativa effekter
samt kosta enorma summor. Mot bakgrund av yttrandet har
samhällsbyggnadsnämnden föreslagit att medborgarförslaget avslås.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget.
Beslut
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om nytt hamnområde öster om
Kvarnholmen.

§ 18
Redovisning av uppdrag om fördjupad utredning om
speciell anslagsfördelning och kriterier för informell
fritidsgård
Dnr KS 2013/0992

Handlingar
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden den 18 december 2013, § 163.
Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse den 15 oktober 2014.
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden den 23 oktober 2014, § 108.
Kommunledningskontorets skrivelse.
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Modell för ökad föräldra- och föreningsmedverkan på fritidsgårdarna.
Kommunstyrelsens protokoll den 13 januari 2015, § 8.
Bakgrund
Kommunfullmäktige besvarade i april 2011 en motion från Malin Petersson (M)
om informella fritidsgårdar genom att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att:
- göra en fördjupad utredning om förutsättningarna för speciell anslagsfördelning för föreningar som bedriver en öppen social verksamhet för barn
och ungdomar i åldern 12-16 år.
- som en del i kommunfullmäktiges uppdrag i budget 2011, om att ta fram en
modell för ökad föräldra- och föreningsmedverkan på kommunens
fritidsgårdar, utarbeta kriterier för vad som kan betecknas som en förenings
öppna verksamhet för barn och ungdomar 12-16 år.
Kultur- och fritidsförvaltningen har, i dialog med föräldrar och föreningar, tagit
fram en modell gällande ökad föräldra- och föreningsmedverkan på kommunens
fritidsgårdar, för att kunna utöka öppettiderna. Modellen är framtagen för att
systematiskt och kontinuerligt arbeta med föräldra- och föreningsmedverkan och
har numera implementerats i verksamheten. Från hösten 2014 kommer
öppettiderna på fritidsgårdarna att öka.
Kultur- och fritidsförvaltningen har även tagit fram en definition/kriterier för vad
som krävs för att bedriva en informell fritidsgård och konstaterar att inga
föreningar i Kalmar kommun kunnat uppfylla dessa. Med hänsyn till detta finns
det inget behov av att göra en fördjupad utredning omförutsättningar för speciell
anslagsfördelning för föreningar som bedriver en öppen social verksamhet för
barn och ungdomar i ålders 12-16 år.
Kultur- och fritidsnämnden har den 23 oktober 2014 beslutat att överlämna
rapporten till kommunfullmäktige.
Överläggning
Under överläggningen föreslår Patricia Vildanfors (MP) – med instämmande av
Karl Holst (M) och Christopher Dywik (KD) – att kommunfullmäktige
återremitterar ärendet till kultur- och fritidsnämnden med uppdrag att ta kontakt
med alla föreningar och fråga om deras intresse att vara en informell fritidsgård,
med de kriterier och förutsättningar i ökade resurser och ökat ansvar som det
innebär.
Sedan överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill
avgöra ärendet idag eller återremittera det. Han finner att kommunfullmäktige vill
avgöra ärendet idag.
Omröstning begär. Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition: ”Den som vill avgöra ärendet idag röstar ja, den som vill återremittera det röstar nej”. Vid omröstningen avges 42 ja-röster och 19 nej-röster
(hur var och en röstar framgår av bilaga G). Det innebär att kommunfullmäktige
beslutat att avgöra ärendet idag.
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Härefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill bifalla eller avslå
kommunstyrelsens förslag. Han finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner kultur- och fritidsnämndens redovisning över
uppdraget att göra en fördjupad utredning om speciell anslagsfördelning samt ta
fram kriterier för att bedriva en informell fritidsgård.
Reservationer
Ledamöterna från M och KD reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag.
Ledamöterna från MP reserverar sig skriftligt mot beslutet och anför:
”Vi yrkade återremiss på detta ärende av den anledningen att kultur- och
fritidsnämnden inte har genomfört sitt uppdrag komplett. Redovisningen är
missvisande då den påstår att inga föreningar finns som kan uppfylla kriterierna
för att vara en informell fritidsgård. Vi reserverade oss mot beslutet att godkänna
redovisningen.
Vid frågor ställda till Skälby 4H-gård har vi fått till oss att de inte blivit tillfrågade
om att vara en informell fritidsgård. De menar att de uppfyller kraven. I deras
beskrivning av verksamheten upplever vi också att så är fallet.
’Nej vi har inte fått frågan. Vi kan uppfylla alla kriterier. Idag kräver vi
medlemskap av de barn som är med i kurser, läger, skötare på något av djuren,
men majoriteten av de barn som är här är inte medlemmar eftersom gården är
öppen för alla.’
Vi vill se att kultur- och fritidsförvaltningen verkligen tar kontakt med alla
föreningar och ställer frågan klart och tydligt till dem om deras intresse att vara en
informell fritidsgård, med de kriterier och förutsättningar i ökade resurser och
ökat ansvar som det innebär.
Skälby 4H-gård lockar främst barn i åldern 9-13 år, men alla åldrar är välkomna.
De har länge kämpat för att få bli kallad sk. Öppen fritidsverksamhet som bäst
skulle svara för den verksamhet de redan bedriver. Det är massor av familjer som
låter sina barn gå till Skälby direkt efter skolan istället för att vara kvar på fritids.
Skälby 4H:s placering mellan Funkabo, Oxhagen och Djurängen gör att många
har nära till gården. Under perioden mars-oktober har de ofta 50 barn som är på
gården varje kväll. De bedömer att omkring 10 av dem är medlemmar. Den
ensamma fritidsledaren ska dels kunna hålla en hästskötarkurs för medlemmarna
och samtidigt ha koll på vad de andra 40 barnen gör.
Vi anser inte detta på något sätt vara rimligt. Skälby 4H behöver få det namn och
det stöd som föreningen förtjänar. Till att börja med måste de ges frågan om att
vara en informell fritidsgård. Gör om, gör rätt.”
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§ 19
Kjerstin Berggrens (SD) avsägelse från uppdrag som
ersättare i kommunstyrelsen
Dnr KS 2015/0058

Handlingar
Skrivelse från valberedningens presidium den 26 januari 2015.
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Kjerstin Berggren (SD).
Kommunfullmäktige väljer Lars Rosén (SD) till ersättare i kommunstyrelsen fram
till det sammanträde då val av kommunstyrelse förrättas av kommunfullmäktige
nästa gång i oktober 2018.

§ 20
Val av revisor 2015–2018 (begränsning av uppdrag)
Dnr KS 2014/1048

Handlingar
Skrivelse från valberedningens presidium den 26 januari 2015.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar, med ändring av beslut den 15 december 2014,
§ 185, att välja Lennart Ohlsson (C) till revisor med undantag för barn- och
ungdomsnämndens verksamhetsområde 2015-2018.

§ 21
Val av vice ordförande i styrelsen för Kalmar Science
Park AB
Dnr KS 2015/0065

Handlingar
Skrivelse från valberedningens presidium den 26 januari 2015.
Beslut
Kommunfullmäktige väljer Mats Asplund (opol) till vice ordförande i styrelsen för
Kalmar Science Park AB fram till och med bolagsstämman 2015.
Kommunfullmäktige väljer Mats Asplund (opol) till vice ordförande i styrelsen för
Kalmar Science Park AB från bolagsstämman 2015 till och med
bolagsstämman 2019.
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§ 22
Ombud och ersättare till Kommuninvests föreningsstämma
Dnr KS 2015/0066

Handlingar
Skrivelse från valberedningens presidium den 26 januari 2015.
Beslut
Kommunfullmäktige väljer Johan Persson (S) till ombud och Christina
Fosnes (M) som ersättare vid Kommuninvests föreningsstämma 2015-2018.

§ 23
Förslag till förordnande av borgerlig vigselförrättare
2015-2018
Dnr KS 2014/1120

Handlingar
Skrivelse från valberedningens presidium den 26 januari 2015.
Beslut
Kommunfullmäktige föreslår att länsstyrelsen ska förordna Mona Jeansson (S)
som borgerlig vigselförrättare 2015-2018.

§ 24
Val av ordförande och vice ordförande i Kommunernas
Hjälpmedelsnämnd i Kalmar län
Dnr KS 2015/0067

Handlingar
Skrivelse från valberedningens presidium den 26 januari 2015.
Beslut
Kommunfullmäktige väljer Dzenita Abaza (S) till ordförande och Bertil Dahl (V)
till vice ordförande i Kommunernas Hjälpmedelsnämnd i Kalmar län 2015-2018.

§ 25
Val av två ledamöter och två ersättare i Fröbergska
stiftelsen
Dnr KS 2014/1117

Handlingar
Skrivelse från valberedningens presidium den 26 januari 2015.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar, med ändring av beslut den 15 december 2014,
§ 253 att välja Stig Persson (S) samt Annica Portland Bengtsson (M) till ledamöter
i Fröbergska stiftelsen till och med den 31 december 2020.
Kommunfullmäktige väljer Roland Peterson (S) och Jan-Ingemar Lundström (M)
till ersättare i Fröbergska stiftelsen till och med den 31 december 2020.

§ 26
Anmälningsärenden
- Kommunstyrelsens protokoll den 13 januari 2015
- Regeringens beslut att avslå överklagandena om fastställelse av vägplan
för E22 Karlskrona-Kalmar, delen förbi Rinkabyholm
Dnr KS 2012/0353
- Länsstyrelsens beslut om ny ledamot i kommunfullmäktige för
Miljöpartiet de gröna
Dnr KS 2014/0914
- Medborgarförslag om utomhusbad samt kultur- och fritidsnämndens
svar
Dnr KS 2014/0868
- Medborgarförslag om ett café där man kan plugga, umgås och prata
samt kultur- och fritidsnämndens svar
Dnr KS 2014/0437
- Medborgarförslag om belysning på Ängö
Dnr KS 2014/0437
- Medborgarförslag om den akuta trafiksituationen i Rockneby samhälle
Dnr KS 2014/1047
- Granskning av rektorernas förutsättningar
Dnr KS 2014/0999
- Förstudie om kostnader i förskolan
Dnr KS 2014/1000
- Granskning av krisberedskap
Dnr KS 2014/1001
- Granskning av lönehanteringen
Dnr KS 2014/1002
- Granskning av den kommunala missbruksvården
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Dnr KS 2015/0012

- Granskningsrapport: Arbete mot kränkande behandling och
diskriminering
Dnr KS 2015/0013

§ 27
Interpellation från Per Dahl (M) om omsorgsförvaltningens flytt från Riskvarnen på Kvarnholmen
Dnr KS 2015/0045

Kommunfullmäktige beslutar att Per Dahl (M) får ställa följande interpellation till
KIFAB i Kalmar AB:s ordförande Mona Jeansson (S):
I slutet av januari kommer omsorgsförvaltningen att flytta från sina kanslilokaler i
Riskvarnen på Kvarnholmen till nya, sannolikt temporära, i södra
Industriområdet. För förvaltningen blir lösningen efter vad jag förstår bra, men
samtidigt frågar jag mig när och i vilken instans beslutet fattats att flytten ska ske,
och om kostnaden för flytten ska belasta den redan ansträngda budgeten för
omsorgsnämnden.
I det tomma utrymmet kommer enligt uppgift länsstyrelsen i Kalmar län inrätta
kontorslokaler. Enligt den information man finner på nätet anser länsstyrelsen att
lokalerna visserligen är små, men att de också utgör en värdig ram för den
myndighetsutövning som man svarar för. Man kan däremot ifrågasätta om
Kvarnholmens utvecklingsmöjligheter blir bäst om en kommunal myndighet
efterträds av en statlig i en av holmens mest prestigefyllda fastigheter.
Vad jag inte fått uppgift om är de överväganden som styrt beslutet om lokalflytten
från början, och vems grundinitiativet varit.
Jag frågar därför Dig följande
1. När besked kom om flytt, hur säkrade Kifab att lokalerna kom ut på öppna
marknaden och att man valde en hyresgäst som gav högsta möjliga hyresintäkt?
2. Skedde någon gång ett medvetet val av just myndigheten länsstyrelsen som ny
hyresgäst, vem gjorde det valet och i så fall varför just en myndighet och inte
en kommersiell verksamhet?
__________
Mona Jeansson lämnar följande svar på interpellationen:
Bakgrund
Under sommaren 2013 meddelade socialförvaltningen att man avsåg att flytta från
Riskvarnen till mer ändamålsenliga lokaler som hade blivit tillgängliga på Malmen.
Den vakans som då skulle uppstå motsvarade drygt 3 plan i fastigheten Mjölnaren
4. Från det att KIFAB får information om att en lokal med säkerhet kommer att
bli ledig hanteras den som vakant och används för att matcha de förfrågningar
som finns och som löpande kommer till bolaget. I detta fall fanns vid beskedet
från socialförvaltningen inga förfrågningar som passade in på lokalerna. Under
hösten kontaktades KIFAB av Länsstyrelsen som undersökte möjligheten att
flytta till andra lokaler och de aktuella lokalerna efter Socialförvaltningen
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lanserades av KIFAB som ett alternativ. Efter platsbesök förklarade Länsstyrelsen
att man var intresserad av lokalerna och ett gemensamt arbete inleddes för att
klargöra vilka anpassningar som erfordrades för att lokalerna skulle passa
Länsstyrelsens verksamhet så bra som möjligt.
Under detta arbete framkom att ytterligare yta skulle behövas för att få en
ändamålsenlig lösning varvid KIFAB initierade en diskussion med
omsorgsförvaltningen om möjligheten till en omlokalisering. Det alternativ som
storleksmässigt och utförandemässigt passade bäst in på omsorgsförvaltningens
behov var den lokal omsorgsförvaltningen senare accepterade på Industriparken
vid Torsåsgatan. Ett av KIFAB´s skäl att initiera diskussion med
omsorgsförvaltningen var vetskapen om kommunens avsikt att flytta samman
flera verksamheter på Norrgård så snart universitetet flyttar sin verksamhet till
hamnen. Genom den aktuella lösningen fick KIFAB även en lösning på en
kommande vakans.
Hur den interna beslutsprocessen inom kommunorganisationen och förvaltningen
såg ut har vi ingen kunskap om på KIFAB.
Fråga 1
En matchande förfrågan erhölls från Länsstyrelsen kort efter det att
socialförvaltningens uppsägning bekräftats varför lokalen inte annonserades ut
medan förhandling pågick. Det ramavtal som förhandlades fram innebär ett 6årigt hyresavtal med en klart marknadsmässig hyra som överstiger den tidigare
hyresintäkten.
Fråga 2
KIFAB´s ägardirektiv anger att ”Bolagets huvuduppgift är att tillhandahålla
lokaler för näringsliv,
utbildningsverksamhet och vid behov andra offentliga verksamhetslokaler”
Förfrågan från Länsstyrelsen passar in mot direktivet och säkerställer ett
betydelsefullt kassaflöde under en längre tid vilket i sin tur bidrar till stabilitet och
möjlighet för KIFAB att genom olika projekt bistå befintliga och framtida
verksamheter med anpassade lokallösningar.

§ 28
Interpellation från Björn Brändewall (FP): Nedskärningarna i äldreomsorgen - inte en väsentlig
förändring?
Dnr KS 2015/0048

Kommunfullmäktige beslutar att Björn Brändewall (FP) får ställa följande
interpellation till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S), som lämnar
över den till omsorgsnämndens ordförande Michael Ländin (S):
Inför valet höstas lovade Socialdemokraterna i Kalmar att ”Ingen i Kalmar ska
behöva oroa sig över att bli gammal. Man ska vara helt trygg med att får (sic!) den
vård och omsorg som man behöver. Under nästa mandatperiod vill vi dra igång
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ett arbete som ska syfta till att Kalmar ska vara en av Sveriges bästa
äldrekommuner.”
Fyra månader efter valet har Socialdemokraterna mycket riktigt satt igång ett
arbete, men tyvärr i motsatt riktning. I budgeten som majoriteten lade fram ska
omsorgsnämnden, förutom de senaste årens nedskärningar på 30 miljoner kronor
skära ned en procent på verksamheten 2015, en procent till 2016 och en procent
till 2017. Så är planeringen för de första tre åren denna mandatperiod.
Nu har omsorgsnämnden tagit fram åtgärder för att hantera det första av de tre
kommande årens resursminskningar. Bland annat ska hälften av träffpunkterna
för äldre stängas, bemanningen ska minskas i vård- och omsorgsboenden, och
fixartjänsten ska avskaffas.
Detta anser jag får konsekvenser. Träffpunkterna är av stor vikt för äldres
psykiska hälsa, att motverka isolering och att göra att ålderdomen känns socialt
meningsfull. När vårdbemanningen minskas från tre personal till två, uppger
personal på Oxhagshemmet att det inte längre är möjligt att duscha patienterna.
”Fixar-Marie” gör enkla sysslor i hemmet som besparar de äldre från fallolyckor,
vilket besparar samhället stora vårdkostnader och mänskligt lidande.
Omsorgen i Kalmar är redan sedan tidigare hårt ekonomiskt ansatt. Både
Ledningsbolaget och Sveriges Kommuner och Landsting har i utredningar sagt att
de höga kostnaderna i omsorgen beror på beslut tagna i kommunledningen ovanför omsorgsnämndens huvuden. Kommunfullmäktige har samtidigt förbjudit
omsorgsnämnden att ”fatta beslut om ombudgeteringar som medför väsentliga
förändringar av servicenivå, berör frågor av principiell natur, eller annat av särskild
vikt”. Vid omsorgsnämndens sammanträde ansåg flera ledamöter att det var det
rörde sig om denna gång, och majoriteten är splittrad i denna fråga.
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor:
1) Anser du att nedläggning av varannan träffpunkt, uteblivna duschar och
avskaffande av fixartjänsten med mera inte är en väsentlig förändring av
servicenivå, av principiell natur, eller av särskild vikt?
2) Om inte: stödjer du att omsorgsförvaltningens besparingsförslag
överlämnas till Kommunfullmäktige för beslut?
__________
Michael Ländin lämnar följande svar på interpellationen:
Björn Brändewall lyfter i sin interpellation de förändringar som nu genomförs
inom omsorgen efter att kommunfullmäktige tagit beslut om budgeten. Ett beslut
som togs i bred enighet med ett undantag och det var Björn Brändewall och
folkpartiet som ville sänka ramen till omsorgsnämnden med ytterligare två
miljoner. På nationell nivå röstade hans parti ned regeringens budget som hade
givit äldreomsorgen i Kalmar 13 miljoner år 2015. Självklart nämner Björn
Brändewall ingenting om detta i sin interpellation.
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Arbetet under den kommande mandatperioden har inriktningen att skapa en
äldreomsorg som ligger i nationell framkant. När det gäller nivå på budget så
ligger vi redan där. De senaste siffrorna visar att vi satsar mest i hela Kalmar län
med 64 664 kronor per äldre över 65 år. I Växjö lägger man bara på 60 000 och i
Kristianstad 58 000. Det gör att vi de senaste åren haft en anpassning till andra
kommuner.
Självklart var det inga roliga beslut som omsorgsnämnden tog i december förra
året när man beslutade om nedläggning av en del träffpunkter samt fixartjänst.
Men ibland måste man som politiker vara rakryggad och klara att göra svåra
prioriteringar.
Det som prioriterats är den lagstadgade grundverksamheten och på t.ex. sjuksköterskorna sparades ingenting. Nämnden gjorde även satsning på att köpa in en
läkartjänst i en alltmer sjukvårdsintensiv äldrevård.
Den nya nämnden som nu har tillträtt men ännu inte haft sitt första sammanträde
får nu gå igenom alla beslut och också göra en samlad bedömning av läget. Det är
nämndens uppdrag och roll. Kommunfullmäktige och dess ledamöter måste lita
på att vi inom ramen för det uppdrag vi har tar fullt ansvar för verksamheten
inklusive uppdraget att vända på alla stenar för att vi ska ha en omsorg av hög
kvalité.
Jag vill dock vara tydlig på en punkt. Det blir inga uteblivna duschar. När det
gäller Träffpunkterna så förs nu en diskussion med pensionärsorganisationerna
som inte är avslutad. Också ”fixar-funktionen” ingår i detta samtal. Vi räknar med
att dessa diskussioner mynnar ut i en lösning den 20 februari men exakt hur denna
lösning ser ut är inte klart ännu.
Om omsorgsnämndens olika beslut ska överprövas av kommunfullmäktige så
krävs en förändring av den delegationsordning som kommunfullmäktige fastställt.
Om några av de förändringar som nu diskuteras är av sådan principiell vikt att de
ska underställas kommunfullmäktige är inte en fråga för omsorgsnämnden utan
för kommunfullmäktiges presidium att bedöma.
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Bilaga A
§ 5 Mötes- och resepolicy
Ledamöter
Roger Kaliff ordf
Ann-Marie Engström 1:e v ordf
Per-Olof Jonsson 2:e v ordf
Johan Persson
Dzenita Abaza
Mattias Adolfson
Marie Simonsson
Roger Holmberg
Magnus Lundén
Michael Ländin
Marianne Dahlberg
Nasim Malik
Annika Brodin
Steve Sjögren
Anette Lingmerth
Lasse Johansson
Elisabeth Gustavsson
Robert Sigvardsson
Mona Jeansson
Bjarne Ringdahl
Sandra Shalaby
Stig Persson
Kristina Podolak-Andersson
Erik Holm
Elisabeth Heimark
Peter Olofsson
Gunnel Akinder
Mattias Spångberg
Ylva Granqvist
Anders Andersson
Gunnar Olsson
Ingemar Einarsson
Bodil Wahlgren
Anita Wollin
Bertil Dahl
Liselotte Ross
Leila ben Larbi
Christina Fosnes
Per Dahl
Jonas Lövgren
Karl Holst
Kajsa Hedin
Lisa Jalmander
Jan R Andersson
Måns Linge
Inger Hilmansson
Björn Brändewall
Carl-Henrik Sölvinger
Kent Pettersson
Patricia Vildanfors

Parti
(S)
(S)
(M)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(V)
(V)
(V)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(FP)
(FP)
(FP)
(FP)
(MP)

K
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Ersättare

Ja
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Anne-Cathrine Lindh

Gunilla Johansson
Roland Petersson

Ylva Hällblad

Ann-Cristin Fredriksson

Sebastian Hellvin

Nej

Avst

Frånv

0

0

X
X
X
X
X
X
X
X
X
Transport:

45

5
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Bilaga A, forts
§ 5 Mötes- och resepolicy
Transport:
Ledamöter
Anna Thore
Max Troendlé
Annica Carlsson Wistedt
Christopher Dywik
Bengt-Olof Roos
Thoralf Alfsson
Kjerstin Berggren
Lars Rosén
Petra Gustafsson
Carina Falkestad
Krister Thornberg

Parti
(MP)
(MP)
(MP)
(KD)
(KD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)

K Ersättare
A Daphne Thuvesson
A
A
A
A
A
A
A Lennart Johansson
A
A
A

45

5

0

0

Ja

Nej
X
X
X

Avst

Frånv

8

0

0

X
X
X
X
X
X
X
X
SUMMA:

53
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Bilaga B
§ 10. Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning
Ledamöter
Roger Kaliff ordf
Ann-Marie Engström 1:e v ordf
Per-Olof Jonsson 2:e v ordf
Johan Persson
Dzenita Abaza
Mattias Adolfson
Marie Simonsson
Roger Holmberg
Magnus Lundén
Michael Ländin
Marianne Dahlberg
Nasim Malik
Annika Brodin
Steve Sjögren
Anette Lingmerth
Lasse Johansson
Elisabeth Gustavsson
Robert Sigvardsson
Mona Jeansson
Bjarne Ringdahl
Sandra Shalaby
Stig Persson
Kristina Podolak-Andersson
Erik Holm
Elisabeth Heimark
Peter Olofsson
Gunnel Akinder
Mattias Spångberg
Ylva Granqvist
Anders Andersson
Gunnar Olsson
Ingemar Einarsson
Bodil Wahlgren
Anita Wollin
Bertil Dahl
Liselotte Ross
Leila ben Larbi
Christina Fosnes
Per Dahl
Jonas Lövgren
Karl Holst
Kajsa Hedin
Lisa Jalmander
Jan R Andersson
Måns Linge
Inger Hilmansson
Björn Brändewall
Carl-Henrik Sölvinger
Kent Pettersson
Patricia Vildanfors

Parti
(S)
(S)
(M)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(V)
(V)
(V)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(FP)
(FP)
(FP)
(FP)
(MP)

K
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Ersättare

Ja
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Anne-Cathrine Lindh

Gunilla Johansson
Roland Petersson

Ylva Hällblad

Ann-Cristin Fredriksson

Sebastian Hellvin

Nej

Avst

Frånv

0

0

X
X
X
X
X
X
X
X
X
Transport:

43

7

41 (51)
PROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2015-01-26

Bilaga B, forts
§ 10. Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning
Transport:
Ledamöter
Anna Thore
Max Troendlé
Annica Carlsson Wistedt
Christopher Dywik
Bengt-Olof Roos
Thoralf Alfsson
Kjerstin Berggren
Lars Rosén
Petra Gustafsson
Carina Falkestad
Krister Thornberg

Parti
(MP)
(MP)
(MP)
(KD)
(KD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)

K Ersättare
A Daphne Thuvesson
A
A
A
A
A
A
A Lennart Johansson
A
A
A
SUMMA:

43

7

0

0

Ja

Nej
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Avst

Frånv

43

18

0

0

42 (51)
PROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2015-01-26

Bilaga C
§ 10. Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning
Ledamöter
Roger Kaliff ordf
Ann-Marie Engström 1:e v ordf
Per-Olof Jonsson 2:e v ordf
Johan Persson
Dzenita Abaza
Mattias Adolfson
Marie Simonsson
Roger Holmberg
Magnus Lundén
Michael Ländin
Marianne Dahlberg
Nasim Malik
Annika Brodin
Steve Sjögren
Anette Lingmerth
Lasse Johansson
Elisabeth Gustavsson
Robert Sigvardsson
Mona Jeansson
Bjarne Ringdahl
Sandra Shalaby
Stig Persson
Kristina Podolak-Andersson
Erik Holm
Elisabeth Heimark
Peter Olofsson
Gunnel Akinder
Mattias Spångberg
Ylva Granqvist
Anders Andersson
Gunnar Olsson
Ingemar Einarsson
Bodil Wahlgren
Anita Wollin
Bertil Dahl
Liselotte Ross
Leila ben Larbi
Christina Fosnes
Per Dahl
Jonas Lövgren
Karl Holst
Kajsa Hedin
Lisa Jalmander
Jan R Andersson
Måns Linge
Inger Hilmansson
Björn Brändewall
Carl-Henrik Sölvinger
Kent Pettersson
Patricia Vildanfors

Parti
(S)
(S)
(M)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(V)
(V)
(V)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(FP)
(FP)
(FP)
(FP)
(MP)

K
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Ersättare

Ja
X
X

Nej

Avst

Frånv

0

0

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Anne-Cathrine Lindh

Gunilla Johansson
Roland Petersson

Ylva Hällblad

Ann-Cristin Fredriksson

Sebastian Hellvin

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Transport:

36

14

43 (51)
PROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2015-01-26

Bilaga C, forts
§ 10. Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning
Transport:
Ledamöter
Anna Thore
Max Troendlé
Annica Carlsson Wistedt
Christopher Dywik
Bengt-Olof Roos
Thoralf Alfsson
Kjerstin Berggren
Lars Rosén
Petra Gustafsson
Carina Falkestad
Krister Thornberg

Parti
(MP)
(MP)
(MP)
(KD)
(KD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)

K Ersättare
A Daphne Thuvesson
A
A
A
A
A
A
A Lennart Johansson
A
A
A

36

14

0

0

Ja

Nej
X
X
X
X
X

Avst

Frånv

19

0

0

X
X
X
X
X
X
SUMMA:

42

44 (51)
PROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2015-01-26

Bilaga D
§11. Motion från Inger Hilmansson (FP) om att stärka närdemokratin i Södermöre
Ledamöter
Roger Kaliff ordf
Ann-Marie Engström 1:e v ordf
Per-Olof Jonsson 2:e v ordf
Johan Persson
Dzenita Abaza
Mattias Adolfson
Marie Simonsson
Roger Holmberg
Magnus Lundén
Michael Ländin
Marianne Dahlberg
Nasim Malik
Annika Brodin
Steve Sjögren
Anette Lingmerth
Lasse Johansson
Elisabeth Gustavsson
Robert Sigvardsson
Mona Jeansson
Bjarne Ringdahl
Sandra Shalaby
Stig Persson
Kristina Podolak-Andersson
Erik Holm
Elisabeth Heimark
Peter Olofsson
Gunnel Akinder
Mattias Spångberg
Ylva Granqvist
Anders Andersson
Gunnar Olsson
Ingemar Einarsson
Bodil Wahlgren
Anita Wollin
Bertil Dahl
Liselotte Ross
Leila ben Larbi
Christina Fosnes
Per Dahl
Jonas Lövgren
Karl Holst
Kajsa Hedin
Lisa Jalmander
Jan R Andersson
Måns Linge
Inger Hilmansson
Björn Brändewall
Carl-Henrik Sölvinger
Kent Pettersson
Patricia Vildanfors

Parti
(S)
(S)
(M)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(V)
(V)
(V)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(FP)
(FP)
(FP)
(FP)
(MP)

K
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Ersättare

Ja
X
X

Nej

Avst

Frånv

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Anne-Cathrine Lindh

Gunilla Johansson
Roland Petersson

Ylva Hällblad

Ann-Cristin Fredriksson

Sebastian Hellvin

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Transport:

36

12

2

0

45 (51)
PROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2015-01-26

Bilaga D, forts
§11. Motion från Inger Hilmansson (FP) om att stärka närdemokratin i Södermöre
Transport:
Ledamöter
Anna Thore
Max Troendlé
Annica Carlsson Wistedt
Christopher Dywik
Bengt-Olof Roos
Thoralf Alfsson
Kjerstin Berggren
Lars Rosén
Petra Gustafsson
Carina Falkestad
Krister Thornberg

Parti
(MP)
(MP)
(MP)
(KD)
(KD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)

K Ersättare
A Daphne Thuvesson
A
A
A
A
A
A
A Lennart Johansson
A
A
A

36

12

2

0

Ja

Nej
X
X
X
X
X

Avst

Frånv

X
X
X
X
X
X
SUMMA:

36

17

8

0

46 (51)
PROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2015-01-26

Bilaga E
§ 12 Motion från Birgitta Nordlöw (FP) om sällskapsdjur på äldreboende
Ledamöter
Roger Kaliff ordf
Ann-Marie Engström 1:e v ordf
Per-Olof Jonsson 2:e v ordf
Johan Persson
Dzenita Abaza
Mattias Adolfson
Marie Simonsson
Roger Holmberg
Magnus Lundén
Michael Ländin
Marianne Dahlberg
Nasim Malik
Annika Brodin
Steve Sjögren
Anette Lingmerth
Lasse Johansson
Elisabeth Gustavsson
Robert Sigvardsson
Mona Jeansson
Bjarne Ringdahl
Sandra Shalaby
Stig Persson
Kristina Podolak-Andersson
Erik Holm
Elisabeth Heimark
Peter Olofsson
Gunnel Akinder
Mattias Spångberg
Ylva Granqvist
Anders Andersson
Gunnar Olsson
Ingemar Einarsson
Bodil Wahlgren
Anita Wollin
Bertil Dahl
Liselotte Ross
Leila ben Larbi
Christina Fosnes
Per Dahl
Jonas Lövgren
Karl Holst
Kajsa Hedin
Lisa Jalmander
Jan R Andersson
Måns Linge
Inger Hilmansson
Björn Brändewall
Carl-Henrik Sölvinger
Kent Pettersson
Patricia Vildanfors

Parti
(S)
(S)
(M)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(V)
(V)
(V)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(FP)
(FP)
(FP)
(FP)
(MP)

K
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Ersättare

Ja
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Anne-Cathrine Lindh

Gunilla Johansson
Roland Petersson

Nej

Avst

Frånv

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Ylva Hällblad

Ann-Cristin Fredriksson

Sebastian Hellvin

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Transport:

37

12

0

1

47 (51)
PROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2015-01-26

Bilaga E, forts
§ 12 Motion från Birgitta Nordlöw (FP) om sällskapsdjur på äldreboende
Transport:
Ledamöter
Anna Thore
Max Troendlé
Annica Carlsson Wistedt
Christopher Dywik
Bengt-Olof Roos
Thoralf Alfsson
Kjerstin Berggren
Lars Rosén
Petra Gustafsson
Carina Falkestad
Krister Thornberg

Parti
(MP)
(MP)
(MP)
(KD)
(KD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)

K Ersättare
A Daphne Thuvesson
A
A
A
A
A
A
A Lennart Johansson
A
A
A

37

12

0

1

Ja
X
X
X

Nej

Avst

Frånv

0

1

X
X
X
X
X
X
X
X
SUMMA:

40

20

48 (51)
PROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2015-01-26

Bilaga F
§ 13 Motion från Anna Thore (MP) om gratis bygglov för lågenergi och passivhus
Ledamöter
Roger Kaliff ordf
Ann-Marie Engström 1:e v ordf
Per-Olof Jonsson 2:e v ordf
Johan Persson
Dzenita Abaza
Mattias Adolfson
Marie Simonsson
Roger Holmberg
Magnus Lundén
Michael Ländin
Marianne Dahlberg
Nasim Malik
Annika Brodin
Steve Sjögren
Anette Lingmerth
Lasse Johansson
Elisabeth Gustavsson
Robert Sigvardsson
Mona Jeansson
Bjarne Ringdahl
Sandra Shalaby
Stig Persson
Kristina Podolak-Andersson
Erik Holm
Elisabeth Heimark
Peter Olofsson
Gunnel Akinder
Mattias Spångberg
Ylva Granqvist
Anders Andersson
Gunnar Olsson
Ingemar Einarsson
Bodil Wahlgren
Anita Wollin
Bertil Dahl
Liselotte Ross
Leila ben Larbi
Christina Fosnes
Per Dahl
Jonas Lövgren
Karl Holst
Kajsa Hedin
Lisa Jalmander
Jan R Andersson
Måns Linge
Inger Hilmansson
Björn Brändewall
Carl-Henrik Sölvinger
Kent Pettersson
Patricia Vildanfors

Parti
(S)
(S)
(M)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(V)
(V)
(V)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(FP)
(FP)
(FP)
(FP)
(MP)

K
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Ersättare

Ja
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Anne-Cathrine Lindh

Gunilla Johansson
Roland Petersson

Cecilia Jansson

Ylva Hällblad

Ann-Cristin Fredriksson

Sebastian Hellvin

Nej

Avst

Frånv

0

0

X
Transport:

49

1

49 (51)
PROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2015-01-26

Bilaga F, forts
§ 13 Motion från Anna Thore (MP) om gratis bygglov för lågenergi och passivhus
Transport:
Ledamöter
Anna Thore
Max Troendlé
Annica Carlsson Wistedt
Christopher Dywik
Bengt-Olof Roos
Thoralf Alfsson
Kjerstin Berggren
Lars Rosén
Petra Gustafsson
Carina Falkestad
Krister Thornberg

Parti
(MP)
(MP)
(MP)
(KD)
(KD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)

K Ersättare
A Daphne Thuvesson
A
A
A
A
A
A
A Lennart Johansson
A
A
A

49

1

0

0

Ja

Nej
X
X
X

Avst

Frånv

X
X
X
X
X
X
X
X
SUMMA:

55

4

2

0

50 (51)
PROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2015-01-26

Bilaga G
§ 18. Redovisning av uppdrag om fördjupad utredning om speciell anslagsfördelning
och kriterier för informell fritidsgård
Ledamöter
Roger Kaliff ordf
Ann-Marie Engström 1:e v ordf
Per-Olof Jonsson 2:e v ordf
Johan Persson
Dzenita Abaza
Mattias Adolfson
Marie Simonsson
Roger Holmberg
Magnus Lundén
Michael Ländin
Marianne Dahlberg
Nasim Malik
Annika Brodin
Steve Sjögren
Anette Lingmerth
Lasse Johansson
Elisabeth Gustavsson
Robert Sigvardsson
Mona Jeansson
Bjarne Ringdahl
Sandra Shalaby
Stig Persson
Kristina Podolak-Andersson
Erik Holm
Elisabeth Heimark
Peter Olofsson
Gunnel Akinder
Mattias Spångberg
Ylva Granqvist
Anders Andersson
Gunnar Olsson
Ingemar Einarsson
Bodil Wahlgren
Anita Wollin
Bertil Dahl
Liselotte Ross
Leila ben Larbi
Christina Fosnes
Per Dahl
Jonas Lövgren
Karl Holst
Kajsa Hedin
Lisa Jalmander
Jan R Andersson
Måns Linge
Inger Hilmansson
Björn Brändewall
Carl-Henrik Sölvinger
Kent Pettersson
Patricia Vildanfors

Parti
(S)
(S)
(M)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(V)
(V)
(V)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(FP)
(FP)
(FP)
(FP)
(MP)

K
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Ersättare

Ja
X
X

Nej

Avst

Frånv

0

0

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Anne-Cathrine Lindh

Gunilla Johansson
Roland Petersson

Cecilia Jansson

Ylva Hällblad

Ann-Cristin Fredriksson

Sebastian Hellvin

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Transport:

36

14

51 (51)
PROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2015-01-26

Bilaga G, forts
§ 18. Redovisning av uppdrag om fördjupad utredning om speciell anslagsfördelning
och kriterier för informell fritidsgård
Transport:
Ledamöter
Anna Thore
Max Troendlé
Annica Carlsson Wistedt
Christopher Dywik
Bengt-Olof Roos
Thoralf Alfsson
Kjerstin Berggren
Lars Rosén
Petra Gustafsson
Carina Falkestad
Krister Thornberg

Parti
(MP)
(MP)
(MP)
(KD)
(KD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)

K Ersättare
A Daphne Thuvesson
A
A
A
A
A
A
A Lennart Johansson
A
A
A

36

14

0

0

Ja

Nej
X
X
X
X
X

Avst

Frånv

19

0

0

X
X
X
X
X
X
SUMMA:

42

