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§ 48
Val av protokollsjusterare
Beslut
Kommunfullmäktige utser Michael Ländin (S) och Lisa Jalmander (M) att
tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§ 49
Interpellation från Björn Brändewall (FP): Måste
särskolan bli mindre för att hålla budget?
Dnr KS 2015/0270

Kommunfullmäktige beslutar att Björn Brändewall (FP) får ställa följande
interpellation till servicenämndens ordförande Ingemar Einarsson (C):
Förseningarna av den nya särskolan vid Falkenbergsskolan har tyvärr blivit en
följetong, nu senast när man upptäckte att den tilltänkta platsen skulle kosta
130 miljoner kr istället för investeringsbudgetens 100 miljoner kr. Sedan dess
så har det föreslagits en ny möjlig plats att bygga på, söder om matsalen istället
för norr om huvudbyggnaden. Det är inte optimalt för särskoleelevernas
möjlighet att naturligt integreras med övriga elever, men låt gå.
Istället har ett annat problem uppkommit. Den uppskattade kostnaden per
kvadratmeter har ökat med 15 %. Kostnaden blir alltså inte 100 miljoner
kronor ens på den nya platsen, utan snarare 115 miljoner kr.
Det har kommit till min kännedom att serviceförvaltningen därmed gör
förfrågningar hos barn- och ungdomsförvaltningen om man kan minska den
planerade lokalytan så att det ska hålla sig inom den uppskattade investeringskostnaden. Behovet ska anpassas efter budgetposten. Jag landar återigen i att
det kanske är uppskattningen som det var fel på.
Behoven är dock de de är, och byggandet av ny särskola är en prioriterad
investering för kommunen. Barn- och ungdom har beskrivit hur stort
lokalbehov man har för att kunna bedriva särskola, och det är inga tilltagna
önskemål. Om detta ska krympas, finns det risk att särskolan inte kan byggas
alls. Ska man kunna ta in barn med t.ex. de mest speciella rullstolar, kommer vi
inte ifrån att korridorerna behöver vara lite bredare och toaletter och andra
utrymmen behöver vara rymliga.
Detta lyfter väl frågan om den organisation vi har i kommunen. Om vi ska ha
en organisation där serviceförvaltningen är renodlad utförarförvaltning, och
övriga är beställarförvaltningar, måste de senare få ha en stark beställarfunktion. Det är inte beställarens fel att utförarens ursprungliga kostnadsuppskattning inte håller.
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Ett annat sätt att söka lösning på dilemmat kan vara att i upphandlingen låta
entreprenörer konkurrera om effektivt byggande, utan att tumma på det
grundläggande lokalbehovet. Jag har förstått att Aktivitetshuset i Rockneby
upphandlades med så kallad takupphandling, där den som kunde bygga med
högsta energieffektiviteten fick uppdraget.
Jag vill därför fråga:
• Vems problem är det att den uppskattade kvadratmeterkostnaden plötsligt
ökar?
• Hur ser serviceförvaltningen på att använda s.k. takupphandling för att
tillgodose särskolans lokalbehov inom befintlig budget?
_____________________
Ingemar Einarsson lämnar följande svar på interpellationen:
De frågor Du ställer sammanfaller i mångt och mycket med de som ställdes vid
föregående kommunfullmäktigemöte. Sedan dess har arbetet fortskridit och
man tittar för närvarande på två lösningar. Den ena är att i skolområdets norra
del bygga fristående, med förbindelsegångar till befintlig huvudbyggnad. Här
byggs särskola och ersättning för paviljong. Det andra är en fristående byggnad
i söder med viss integrering genom förbindelsegång, gemensam matsal och
aula.
Du tar denna gång upp mer principiella frågor om de båda nämndernas och
förvaltningarnas roll i denna typ av projekt. Jag vill betona att Kalmar inte har
en beställar- utförarorganisation av den modell som var populär och
tillämpades i många kommuner under slutet av 1900-talet. Hos oss är såväl
barn- och ungdomsnämnden som servicenämnden i detta skede beställarnämnder. Barn- och ungdom har ett ansvar att redovisa de behov som finns
för att skapa bästa möjliga pedagogiska miljö och Service för att man landar i
byggnadstekniska lösningar som är ekonomiskt försvarbara och som
driftmässigt kommer att fungera på ett bra sätt när byggnaden står färdig. Ett
samspel är därför nödvändigt, där de olika kompetenserna respekteras. Jag vill
föreslå att barn- och ungdomsnämnden till något kommande sammanträde
bjuder in ansvariga på serviceförvaltningen.
Du lyfter frågan om takprisupphandling. En takprisupphandling förutsätter
totalentreprenad där vi överlåter ansvaret på byggaren att lösa funktionerna.
Det finns oftast inga genvägar utan det handlar om att kapa ytor och att ha
lägre kvalitet på material. En takprisupphandlad entreprenad innebär sannolikt
att färre kommer att lämna anbud. I Rockneby blev upphandlingsformen
egentligen aldrig prövad, då det endast kom in ett anbud.
Dina frågor:
• Vems problem är det att den uppskattade kvadratmeterkostnaden plötsligt
ökar?
Svar: Jag ser det som ett kommungemensamt problem. Som politiker har vi
alltid ett ansvar gentemot skattebetalare och brukare att hitta väl fungerande
och kostnadseffektiva lösningar.
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• Hur ser serviceförvaltningen på att använda s.k. takupphandling för att
tillgodose särskolans lokalbehov inom befintlig budget?
Svar: Kan inte svara för hur serviceförvaltningen ser på det, men
personligen tycker jag att det kan övervägas, men att det är tveksamt om det
är en lämplig upphandlingsform i detta projekt.

§ 50
Interpellation från Christina Fosnes (M) om sparbeting
inom omsorgsförvaltningen
Dnr KS 2015/0272

Kommunfullmäktige beslutar att Christina Fosnes (M) får ställa följande
interpellation till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S), som lämnar
över den till omsorgsnämndens ordförande Michael Ländin (S):
Kommunens majoritet lade ut besparingsramar för 2015 till förvaltningarna
enligt ett slags osthyvelsprincip. Sättet att styra ekonomin har inte slagit särskilt
väl ut om man ser till hur beslut genomförts. Under en lång tid har debatten
om äldreomsorgen i Kalmar varit synnerligen hård, och beslut som togs i
december 2014 har måst ändras nu nyligen. En utomstående har onekligen fått
känslan att Kalmars majoritet lagt ut sparkraven utan att riktigt sätta sig in i
vilka konsekvenserna blev. Inför årets budgetarbete verkar det också sannolikt
att ytterligare centralt beslutade sparbeting läggs på äldreomsorgen.
I diskussionen kring äldreomsorgens framtid har det nämnts att medicinska
riskbedömningar gjorts, och det bland förutsättningarna för dessa har funnits
tanken att vissa demensavdelningar skulle kunna bli obemannade nattetid.
Tisdagens Östra Småland har också uppmärksammat att detta redan har
inträffat. För mig som lekman låter detta som ett farligt risktagande med gamla
människors hälsa.
Moderaterna har tillsammans med de andra allianspartierna drivit frågan om
den medicinska kvaliteten i äldreomsorgen i nämnden. Men nämnden arbetar
med de ekonomiska ramar som tas fram centralt och som kommunfullmäktige
fastställer. I den processen har kommunstyrelsens ordförande en nyckelroll och
ett avgörande ansvar.
Det är lätt att delegera problematiskt ansvar nedåt, och hävda att nämndpolitiker och förvaltning bär ansvaret för att kvaliteten säkras. Arbetsfördelningen inom Kalmars politiska majoritet brukar dessutom ofta resultera i
att politiskt ansvar för svårigheter läggs på andra nivåer än kommunstyrelsen.
Men det slutliga ansvaret för kvaliteten har den som sätter de övergripande
ekonomiska ramarna.
Jag vill därför fråga följande:
Om han accepterar att det ska finnas nattetid obemannade demensavdelningar
i Kalmars äldreomsorg, och vad han gjort, för att säkra att inga olyckor eller
medicinska incidenter ska uppstå på grund av sådana sparbeting.
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Michael Ländin lämnar följande svar på interpellationen:

Christina Fosnes lyfter i sin interpellation de förändringar som nu genomförs
inom omsorgen efter att kommunfullmäktige tagit beslut om budgeten. Ett
beslut Christina var med om att fatta i bred enighet. På nationell nivå röstade
hennes parti ned regeringens budget som hade gett äldreomsorgen i Kalmar
13 miljoner för år 2015. Detta nämner Christina Fosnes ingenting om i sin
interpellation.
Under året har omsorgsverksamheten i Kalmar diskuterats flitigt. Det är bra.
Omsorgen är en av kommunens allra viktigaste verksamheter. Alldeles särskilt
har en av våra lokaltidningar tagit upp förändringarna av bemanningen på
demensboendet Trädgården. Det är naturligt att oro uppstår när förändringar
sker. Det är inte heller konstigt att missförstånd uppstår. Dessvärre bidrar
dessa missförstånd till att sprida oro.
Jag vill här ge en beskrivning över det faktiska läget.
Trädgården är ett demensboende som är byggt i 4 våningar. Varje våning
innehåller 8 lägenheter och sammanlagt bor 32 personer på Trädgården.
Grundbemanningen på Trädgården är 3 personal nattetid. Det innebär att varje
medarbetare ansvarar för i snitt 10 omsorgstagare på natten.
Det görs en noggrann bedömning av enhetschef och personal vilka våningar
som är i behov av den tätaste bemanningen. Den våningen som inte är
bemannad med en personal får tät tillsyn av medarbetare som roterar och
hjälps åt mellan våningarna.
Det finns olika former av larmsystem som är personligt utprovade för oroliga
omsorgstagare och med hjälp av dessa får också personalen en signal på sina
mobiltelefoner och kan snabbt agera för att hjälpa. Samtliga omsorgstagare har
hotellås på sina lägenhetsdörrar och kan lätt ta sig ut i allmänna utrymmen.
Någon inspärrning är det alltså på inget sätt tal om!
Avdelningarna lämnas alltså inte obemannade över natten utan tillsyn sker av
medarbetare som roterar mellan dem. På samtliga boenden finns det också
larmfunktioner som indikerar om omsorgstagaren behöver hjälp. Så ser
principerna för bemanning och larm ut i hela förvaltningen. Det finns även
rena faktafel som spridits och det verkar som om flera olika underlag har blivit
ihopblandade. Personalen finns på Trädgården hela natten och tjänstgör
21.30–07.30 då de avlöses av dagpersonal.
Noterbart är också att den fallhändelse som lokaltidningen refererar till
inträffade i februari och att detta skedde inne på omsorgstagarens lägenhet.
Det personliga larmet fungerade och personal var snabbt på plats. Denna typ
av händelse är svår att gardera sig emot oavsett bemanningsgrad på särskilt
boende.
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Omsorgsförvaltningen har en nattbemanning på 0,165 per omsorgsplats- ett
beslut som fattades i december -14 i samband med ett sparbeting. En
anledning till sparbetinget var att Kalmar kommuns omsorg har betydligt högre
kostnader i vård- och omsorgsboenden än jämförbara kommuner. Översyn
pågår hur all nattbemanning i både hemtjänst och boenden kan användas för
att hitta bra och säkra lösningar.
Det görs hela tiden riskbedömningar lokalt ute på boendena och som
sammanställs centralt. Här har man också med åtgärder. En sådan redovisades
senast på omsorgsnämndens möte den 26 mars.
Jag vill också vara tydlig på en punkt. De boende lämnas inte ensamma på
natten. Det finns alltid tre personal på Trädgården nattetid. Skulle någon
behöva till exempel vård i livets slutskede sätts extrapersonal in även för detta.

§ 51
Interpellation från Thoralf Alfsson (SD) om
invandringens kostnader i skolan
Dnr KS 2015/0268

Kommunfullmäktige beslutar att Thoralf Alfsson (SD) får ställa följande interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande Lasse Johansson (S):
Under den senaste budgetdebatten i kommunfullmäktige anmärkte majoriteten
vid flera tillfällen på att några av oppositionens budgetreservationer inte
innehöll några siffror, däribland Sverigedemokraternas. Problemet är i första
hand att i kommunens ekonomiska redovisningar saknas siffror och att
majoriteten inte levererar siffror inom vissa områden som t.ex. invandringen.
Sverigedemokraterna har lyft fram detta vid flera tillfällen i bland annat
debattartiklar. I februari svarade kommunalråden gemensamt i ett genmäle i
Barometern att ”ekonomiska siffror och verksamhet för alla kommunens
verksamheter, inklusive invandrarservice” redovisas. Detta är en sanning med
stor modifikation enligt vår uppfattning.
I ett försök att få fram adekvata siffror för att kunna lägga en mer detaljerad
budgetreservation i juni för 2016 har Sverigedemokraterna ställt frågor
angående kostnaderna för invandringen till de olika förvaltningarna inom
kommunen med högst varierande resultat och kvalitet i svaren. En förvaltning
återkom inte med något svar.
Barn- och ungdomsförvaltningen har i sitt svar uppgett att kostnaderna för
invandringen under 2014 uppgick till drygt 7 miljoner kronor. I december 2014
beslutade kommunfullmäktige att utöka avtalet med Migrationsverket från ca
210 personer till 320-370 personer för 2015. Trots en ökning på över 50
procent i antal personer räknar inte barn- o ungdomsnämnden med någon
större ökning av kostnaderna. I sitt svar på min fråga anger barn- o ungdomsförvaltningen två kostnadsposter för 2015. Dels modersmålsundervisning som
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beräknas kosta ca 6,1 miljoner kronor och mottagningsenheten för nyanlända
elever med ca 1,5 miljoner kronor.
Med anledning av de svar jag fått från förvaltningschefen vill jag ställa följande
fråga till barn- och ungdomsnämndens ordförande:
- Anser du att ovanstående uppgifter och kostnader är de korrekta och
fullständiga kostnaderna för barn- o ungdomsförvaltningen när det gäller
den flyktingmottagningen som Kalmar kommun bedriver?
_____________________
Lasse Johansson lämnar följande svar på interpellationen:
Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för att fördela medel avsedda att bedriva
förskole- och skolverksamhet. Medlen fördelas efter antal barn/elever samt
efter viss viktning av bakgrundsfaktorer, uträknat på enhetsnivå. I
bakgrundsfaktorerna tas hänsyn till olika faktorer; andel pojkar, elever med
utländsk bakgrund samt den tyngst viktade faktorn; vårdnadshavares
utbildningsnivå. Detta underlag rekvirerar Kalmar kommun från SCB och vi
får inte det på individnivå. Därutöver fördelas medel dessutom till barn/elever
i behov av särskilt stöd.
Självklart har vi en årlig kostnad för varje barn/elev i våra verksamheter, men
den går inte att söka ut efter särskilda kriterier, t.ex. etnisk bakgrund.
Alla barn som bor i vår kommun ska gå i skola, kostnaden för den ordinarie
verksamheten regleras i en rörlig ram. Flyttar det ett barn minskar ramen,
tillkommer det ett barn ökar densamma.
Detta är de kriterier som ligger till grund för fördelning av medel. Här sker
ingen viktning på individnivå. Utanför den ordinarie organisationen ligger
kostnader för mottagningsenheten och kostnader för modersmålsundervisningen. I interpellationen kopplas hela kostnaden för dessa båda
verksamheter helt till flyktingmottagning. Den faktiska kostnaden för just
flyktingmottagningen är egentligen lägre, eftersom både mottagningsenheten
och modersmålsundervisningen riktar sig till både flyktingar och t.ex.
arbetskraftsinvandring. Dessutom är en andel av eleverna som läser modersmål
andra generationens invandrare.
Fråga: ”Anser du att ovanstående uppgifter och kostnader är de korrekta och
fullständiga kostnaderna för barn- och ungdomsförvaltningen när det gäller
den flyktingmottagningen som Kalmar kommun bedriver?”
Svar: De ökade kostnader som finns för barn- och ungdomsförvaltningen som
går att koppla till invandringen är kostnaderna för mottagningsenheten och
modersmålsundervisningen, men i de kostnaderna ingår all invandring, inte
bara flyktingar.
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§ 52
Interpellation från Jonas Lövgren (M) om
friskvårdstimme
Dnr KS 2015/0267

Kommunfullmäktige beslutar att Jonas Lövgren (M) får ställa följande
interpellation till personaldelegationens ordförande Bertil Dahl (V):
För den som arbetar har arbetsmiljön och arbetsgivarens förebyggande arbete
stor betydelse för hälsan. Arbetsgivaransvaret för arbetstagarens hälsa är
långtgående, vilket är positivt eftersom det bara är arbetsgivaren som har
möjlighet att påverka arbetsplatsen på ett sätt som förebygger skador, olyckor
och andra arbetsmiljö- och ohälsoproblem. Som exempel finns det studier som
visar att arbeten och arbetsplatser som utformas utifrån ergonomiska principer
och proaktiv friskvård bidrar till ökad prestationsförmåga på arbetet. Ett gott
förebyggande arbete på arbetsplatsen kan därför vara värt de pengar man satsar
på till exempel en friskvårdstimme på arbetsplatsen.
I en studie från Kommunal om deras medlemmars fysiska status jämfördes
resultaten med en rimlig fysisk nivå för att klara jobbet. Resultatet visade att
hela 80 procent av medarbetarna var i för dålig form för att klara sitt jobb. I
spåren av detta följer sjukskrivningar. Det är både en rättvisefråga och en
konkurrensfråga att erbjuda personal, speciellt de med fysiskt krävande arbete,
liknande möjligheter att skapa de fysiska förutsättningar som krävs för arbetet.
Poliser har enligt överenskommelse rätt till en s.k. ”fystimme”, en timmes
träning per vecka på arbetstid. Detta är en självklarhet även för brandmän.
Trots att liknande fysisk belastning gäller för många kvinnodominerade
yrkesgrupper som exempelvis undersköterskor inom äldreomsorgen och trots
den totala mängden lyft på årsbasis som kanske till och med överstiger
brandmännens, så erbjuds de ingen träning på arbetstid i Kalmar kommun.
Kalmar kommun borde ligga i framkant vad gäller satsningar på medarbetares
hälsa, i synnerhet i arbeten med tunga fysiska inslag. Detta gör inte enbart
medarbetarna friskare utan kan dessutom leda till ekonomiska fördelar, till
exempel i form av minskade sjukskrivningar.
Kalmar kommun har tidigare haft en s.k. friskvårdstimme, men har valt att
avskaffa denna på grund av att man sett problem att så få utnyttjar den samt att
alla inte verkar ha fått möjlighet att utnyttja den. Samtidigt har man sett att de
som redan tränar mycket utnyttjar den i högre grad. Svaret på dessa problem
ansågs vara att helt ta bort den istället för att se till att den skulle kunna fungera
bättre. Kalmar kommun har genom detta valt kapitulation före problemlösning, vilket inte anstår en kommun som vill vara en attraktiv arbetsgivare.
Med anledning av detta vill jag ställa följande fråga till personaldelegationens
ordförande Bertil Dahl (V):
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1. Tänker ni återinföra friskvårdstimmen eller något liknande för att
börjar arbeta mer proaktivt för personalens friskvård och hälsa?
_____________________
Bertil Dahl lämnar följande svar på interpellationen:
Kalmar kommun är en stor arbetsgivare med över 5000 anställda och har
naturligtvis ett stort arbetsgivaransvar för personalens arbetsmiljö och
möjligheter att bedriva en bra verksamhet. Ett hälsofrämjande arbetssätt ska
förebygga att anställda drabbas av olika former av ohälsa. Friskvård är en del i
ett hälsofrämjande arbete. Det bästa friskvårdsarbetet vi kan göra är att ha en
god arbetsmiljö, en bra organisation som ger chefer och övriga anställda rätt
förutsättningar med lagom stora personalgrupper som har utbildning, rimlig
arbetsbelastning, bra arbetsscheman och har inflytande över sitt arbete.
Detta kräver också att tillräckliga resurser finns för den kommunala
verksamheten.
Det finns naturligtvis ett värde som attraktiv arbetsgivare att ha friskvård.
Kalmar kommun har under många år bedrivit olika former av friskvårdsarbete.
Problemet är att friskvårdsmöjligheterna är mycket orättvist fördelade och
väldigt få har tillgång till exempelvis en friskvårdstimme. De stora personalgrupperna anställda inom omsorg och skola har inte haft någon friskvårdstimme. Tillgången till friskvård var väldigt orättvist fördelad mellan olika
förvaltningar och mellan kvinnodominerade yrken och manligt dominerade
yrken.
Medarbetare inom omsorg och skola, cirka 3000 personer, kan inte gå ifrån
och ha friskvård utan att ha en vikarie. Skulle dessa anställda erbjudas friskvård
på arbetstid och en vikarie tas in, blir kostnaden per år cirka 50 miljoner.
Därför måste vi arbeta på många olika sätt för att skapa ett hälsofrämjande
arbetssätt. Målet med de förändringar som nu sker är att skapa förutsättningar
för ett mer genomtänkt, behovsanpassat och effektivt friskvårdsarbete i
Kalmar kommun.
Detta är något av det som nu händer:
- Vi tar fram en hälsopolicy som ska ge stöd till verksamheten så att vi kan
jobba vidare med hälsofrämjande arbete på arbetsplatserna.
- Vi anställer en friskvårdssamordnare som ska arbeta tillsammans med
förvaltningarna och ett nätverk med kontaktpersoner från varje förvaltning.
- Vi satsar på att ge möjligheter till förmånliga fritidsaktiviteter inom motion,
friluftsliv och kultur.
- Vi arbetar för bättre kontakter med föreningar och samarbete med olika
aktörer inom ”friskvårdsområdet”.
- Kommunhälsan arbetar vidare med exempelvis hälsosamtal och
Livsstilsprojektet för anställda som är i risk för ohälsa.
- Vi undersöker också möjligheterna till att använda badanläggningarna som
vi har i egen regi för friskvård.
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- Vi vill också pröva med fysisk aktivitet på arbetsid för vissa
personalgrupper.
Svar på din fråga:
- Vi tänker för närvarande inte återinföra friskvårdstimmen. Vi tar nu nya
och mer genomtänkta steg framåt för att skapa ett mer genomtänkt,
behovsanpassat och effektivt friskvådsarbete i den kommunala
organisationen.

§ 53
Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de
majoritetsägda dotterbolagen
Dnr KS 2015/0104

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 6 februari 2015.
Förslag till ägardirektiv 2015.
Kommunstyrelsens protokoll den 3 mars 2015, § 106.
Bakgrund
Koncernledningen i Kalmar kommun har tagit fram ett förslag till ägardirektiv
för de kommunala bolagen.
Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige antar ägardirektiv för
Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen.
Överläggning
Under överläggningen redovisas följande förslag:
1.

Bertil Dahl (V) – med instämmande av Anders Andersson (C) – föreslår
att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag.

2.

Patricia Vildanfors (MP) föreslår följande ändringar i kommunstyrelsens
förslag:
Under Destination Kalmar AB:
- Tilläggsyrkande: att lägga till ”...och ekoturismen ...” efter
”idrottsturismen”.
- Tilläggsyrkande: ”Destination Kalmar ska vara en aktör för att främja
landsbygdsutveckling.”
- Tilläggsyrkande: att sist lägga till meningen: ”Bolaget ska vara drivande
för att uppnå ekologiskt hållbara evenemang”.
Under KIFAB i Kalmar AB:
- Tilläggsyrkande: att följande mening läggs till sist i stycket: ”Bolaget
ska vara pådrivande för att bygga lågenergihus, använda giftfria
material och använda miljösmart teknik i sina byggnader”
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Under Kalmar Vatten AB:
- Tilläggsyrkande: att i meningen efter att trygga den framtida
vattenförsörjningen lägga till ”...både vad gäller kvalitet och kvantitet”
- Tilläggsyrkande: i stycket lägga till ”hur stor del av de ökade
inkomsterna som använts specificerat till reinvesteringar och till att
förbättra dagvattenhanteringen.”
Under Kalmarhem AB:
- Tilläggsyrkande: Följande mening ska läggas till sist i stycket: ”Bolaget
ska vara pådrivande för att bygga lågenergihus, använda giftfria
material och använda miljösmart teknik i sina byggnader.”
Under Kalmar Science Park AB:
- Tilläggsyrkande: att efter långsiktig ekonomisk utveckling lägga till
”ekologisk och social.”
Under Kalmar Kommunbolag AB:
- Tilläggsyrkande: att lägga till sist i stycket ”Kalmar Kommunbolag AB
har i uppgift att samla in och redovisa hur dotterbolagen har verkat
för att uppnå ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.”
Vidare föreslår Patricia Vildanfors att kommunfullmäktige ska bifalla Inger
Hilmanssons ändringsförslag nr 1, 2, och 4.
3.

Inger Hilmansson (FP) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
kommunstyrelsens förslag med följande ändringar:
1. Gemensamma direktiv sidan 1: Tilläggsyrkande, 1 stycket 3:e
meningen. ”Bolagen ska i årsredovisningen och med en muntlig
redovisning…”
2. Insyn i bolagens verksamhet, sidan 2, 5:e stycket:
Ändringsyrkande: ”Vidare gäller att ledamöter och ersättare i
kommunstyrelsens arbetsutskott ska få kallelse…”
3. Ekonomisk planering och redovisning, sidan 3, 8:e stycket:
Ändringsyrkande: ”Kalmar Kommunbolag AB ska tidigt omedelbart
vid ekonomiska obalanser och alltid minst en gång om året delge
kommunstyrelsen en ekonomisk och verksamhetsmässig information
från kommunens hel- och delägda bolag. I samband med denna
information ska kommunstyrelsen kunna fatta inriktningsbeslut kring
bolagen.
4. Ekonomi, sidan 4: Ändringsyrkande 1:a stycket, 1:a meningen:
Kalmar Kommunbolag AB ska lämna en utdelning på 975 tkr en årlig
marknadsmässig utdelning i förhållande till eget kapital.
5. Ekonomi, sidan 4: Tilläggsyrkande 1 stycket, efter 1:a meningen: De
kommunägda företagen ska som grundläggande princip vara
självbärande.
6. Kalmarhem AB, sidan 5: Tilläggsyrkande 4:e stycket, sista meningen
”… minska bostadssegregationen, hemlöshet och utestängning från
bostadsmarknaden”.
7. Kalmarhem AB, sidan 5: Tilläggsyrkande 5:e stycket, första
meningen. ”Bolaget har ett speciellt ansvar för att ordna bostäder till
studerande, liksom andra grupper med särskilda behov t.ex. äldre,
våldsutsatta och personer med funktionshinder nedsättningar.
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8. Kalmar Vatten AB, sidan 6: Tilläggsyrkande, efter 2:a meningen”…
den framtida vattenförsörjningen däribland en långsiktig vattenreserv.”
4.

Christopher Dywik (KD) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
kommunstyrelsens förslag med följande ändringar:
- Att under punkten Kalmarhem AB byta ut ordet ”funktionshindrade”
mot ”personer med funktionsnedsättningar”.
- Att under punkten Destination Kalmar AB byta ut ordet ”Kalmar” på
första raden till ”Kalmar kommun.”
Vidare föreslår Christopher Dywik att kommunfullmäktige ska bifalla
följande ändringsförslag från Inger Hilmansson (FP); 1, 2, 3, 4, 5, 6
och 8.

5.

Christina Fosnes (M) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
kommunstyrelsens förslag samt Inger Hilmanssons (FP) ändringsförslag
nr 3, 4, 5, 6, 7 och 8. Vidare föreslår Christina Fosnes att kommunfullmäktige ska bifalla Christopher Dywiks ändringsförslag.

6.

Thoralf Alfsson (SD) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
kommunstyrelsens förslag samt Inger Hilmanssons ändringsförslag nr 1, 2,
3, 4 och 5 samt Christopher Dywiks ändringsförslag.

7.

Max Troendlé (MP) föreslår följande ändring under rubriken
”Utgångspunkter för bolagens verksamhet”, sidan 3: ”Bolagen ska verka
för utveckling och tillväxt i hela Kalmar kommun.”

Sedan överläggningen avslutats beslutar kommunfullmäktige först att bifalla
kommunstyrelsens förslag med undantag av de delar där det redovisats
motförslag.
Härefter frågar ordföranden – för vart och ett av Patricia Vildanfors,
Inger Hilmanssons, Christopher Dywiks samt Max Troendlés ändringsförslag,
om kommunfullmäktige vill bifalla kommunstyrelsens förslag eller ändringsförslaget. Han finner att kommunfullmäktige avslår samtliga ändringsförslag.
Omröstning begärs i följande punkter:
1. Patricia Vildanfors (MP) ändringsförslag under Kalmar Kommunbolag AB:
Att lägga till sist i stycket ”Kalmar Kommunbolag AB har i uppgift att
samla in och redovisa hur dotterbolagen har verkat för att uppnå ekologisk,
ekonomisk och social hållbarhet.”
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, 4 nejröster och 14 ledamöter avstår från att rösta (hur var och en röstar framgår
av bilaga 1). Det innebär att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag.
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2. Inger Hilmanssons (FP) ändringsförslag nr 4 om att Kalmar Kommunbolag
AB ska lämna en årlig marknadsmässig utdelning i förhållande till eget
kapital.
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition: ”Den
som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill bifalla
ändringsförslaget röstar nej”. Vid omröstningen avges 36 ja-röster och
25 nej-röster (hur var och en röstar framgår av bilaga 2). Det innebär att
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
3. Christopher Dywiks (KD) ändringsförslag om att byta ut ordet
”funktionshindrade” till ordet ”funktionsnedsättning”.
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition: ”Den
som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill bifalla
ändringsförslaget röstar nej”. Vid omröstningen avges 35 ja-röster och 26
nej-röster (hur var och en röstar framgår av bilaga 3). Det innebär att
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
4. Christopher Dywiks (KD) ändringsförslag att under punkten Destination
Kalmar AB byta ut ordet ”Kalmar” på första raden till ”Kalmar kommun”.
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition: ”Den
som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill bifalla
ändringsförslaget röstar nej”. Vid omröstningen avges 36 ja-röster, 21 nejröster och 4 ledamöter avstår från att rösta (hur var och en röstar framgår
av bilaga 4). Det innebär att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige antar förslag till ägardirektiv för Kalmar Kommunbolag
AB och de majoritetsägda dotterbolagen.
Reservationer
Ledamöterna från M, SD, FP och KD reserverar sig till förmån för egna
förslag.
Ledamöterna från MP reserverar sig skriftligen mot beslutet och anför:
”Det är genom ägardirektiven som kommunen kan styra sina kommunala
bolag. Miljöperspektivet lyser med sin frånvaro. Miljömålen är dåligt utvecklade
för de specifika bolagen och visa på en låg ambitionsnivå. Det som står är i de
gemensamma direktiven, där det står att ’Bolagen ska vara pådrivande i
utvecklingen av det långsiktigt hållbara samhället socialt, ekologiskt och
ekonomiskt.’ (s. 4, Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB med sina
dotterbolag). Det är bra med ett övergripande mål vad gäller hållbarhetsprinciperna, men likväl som det finns bolagsspecifika mål för social och
ekonomisk hållbarhet så behövs det för ekologisk hållbarhet.
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Miljöpartiet har yrkat på att Destination Kalmar AB ska utveckla ekoturismen.
Kalmar har stora förutsättningar för ekoturism och det är något som skulle
stärka landsbygdsutveckling och lokala företag. Det skulle bidra till fler
arbetstillfällen. Kalmar tillsammans med Öland har alla förutsättningar för att
verkligen visa vägen för hållbar turism.
När det gäller Kalmarhem AB och KIFAB i Kalmar AB vill vi se att de
bolagen är pådrivande för fler lågenergihus, användande av giftfria material och
miljösmart teknik i sina byggnader.
Kalmar Vatten AB måste trygga den framtida vattenförsörjningen både vad
gäller kvalitet och kvantitet. Det är viktigt att trycka på just kvaliteten. Idag
äventyras det på många sätt och vi måste jobba för att minimera de källor som
riskerar att försämra vårt vatten.
Kalmar Science Park AB är en viktig aktör vad gäller utvecklingen av miljötekniska bolag i regionen. I ägardirektivet har lagts till att bolagets målsättning
ska främja en långsiktig ekonomisk utveckling i Kalmar och regionen. Där
måste givetvis också ekologisk och social utveckling finnas. Det går inte att
undanta någon av hållbarhetsaspekterna, ekonomisk, ekologisk och social
hållbarhet går in i varandra. Att bortse från någon av dem ger inget helhetsperspektiv.
För att tydligt följa upp hur dotterbolagen har verkat för att uppnå
hållbarhetsmålen vill vi med vårt yrkande för Kalmar Kommunbolag AB
säkerställa att de följer upp och får arbetet redovisat för sig. På så vis kan också
kommunens fullmäktigeledamöter bättre följa upp verksamheten.”

§ 54
Inkråmsöverlåtelse av all verksamhet i Flygutveckling i
Kalmar AB till Kalmar Öland Airport AB
Dnr KS 2015/0130

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 13 februari 2015.
Avtal om inkråmsöverlåtelse mellan Flygutveckling i Kalmar AB och Kalmar
Öland Airport AB.
Kommunstyrelsens protokoll den 3 mars 2015, § 107.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 29 oktober 2012 om en försäljning av
kommunala fastigheter till Rikshem Vit AB. I samband med affären beslutades
också att Kalmar kommun skulle avsätta medel för att starta ett utvecklingsbolag mot att Rikshem/näringslivet gick in med motsvarande belopp. Syftet
med bildandet av det nya bolaget, Flygutveckling i Kalmar AB, var medverkan
till riktad marknadsföring och annat stöd/aktiviteter mot nya flyglinjer för att
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utveckla besöksmålet Kalmar och regionen, i detta fall den utpekade
destinationen Berlin.
Kalmar Kommunbolag AB beslutade den 11 februari 2015 föreslå att
kommunfullmäktige godkänner att en så kallad inkråmsöverlåtelse genomförs
av hela Flygutveckling i Kalmar AB:s verksamhet till Kalmar Öland Airport
AB. Det innebär att Kalmar Öland Airport AB tar över samtliga åtaganden
som Flygutveckling i Kalmar AB ansvarar för. Vidare föreslås att
Flygutveckling i Kalmar AB därefter får säljas eller avvecklas.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget.
Överläggning
Under överläggningen redovisas följande förslag:
1. Bodil Wahlgren (C) – med instämmande av Christina Fosnes (M),
Christopher Dywik (KD), Anders Andersson (C), Thoralf Alfsson (SD)
och Bertil Dahl (V) – föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
kommunstyrelsens förslag.
2. Patricia Vildanfors (MP) föreslår att de medel som kvarstår i Flygutveckling
i Kalmar AB går till Kalmar Kommunbolag AB för att betalas ut till ägaren
som är Kalmar kommun.
Sedan överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill
bifalla kommunstyrelsens eller Patricia Vildanfors förslag. Han finner att
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner att en inkråmsöverlåtelse genomförs av hela
Flygutveckling i Kalmar AB:s verksamhet till Kalmar Öland Airport AB. Det
innebär att Kalmar Öland Airport AB tar över samtliga åtaganden som
Flygutveckling i Kalmar AB ansvarar för.
2. Kommunfullmäktige godkänner att Flygutveckling i Kalmar AB efter
inkråmsöverlåtelsen kan säljas eller avvecklas. I samband med en försäljning
eller avveckling entledigas kommunens ledamöter och suppleanter.
Reservation
Ledamöterna från MP reserverar sig skriftligen mot beslutet och anför:
”Alla partier utom MP valde, den 29 oktober 2012, att från kommunfullmäktige satsa 5,5 mkr på bolaget Flygutveckling AB. De valde också att göra en
överenskommelse med Rikshem AB där 5,5 mkr av köpeskillingen från
fastighetsaffären skulle gå in i den ekonomiska föreningen Kalmar Promotion
för att därifrån stödja Flygutveckling AB. I och med att det bildades ett bolag
där Kommunbolaget skulle vara ägare till hälften, men bara 40 % röstberättigade, så skars all allmän och kommunpolitisk insyn bort från bolaget.
Majoriteten lade vid senaste budgeten stora besparingar på våra kommunala
verksamheter. Lika mycket som omsorgsnämnden har tvingats spara i rena
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besparingsåtgärder (6,2 mkr) och i anpassning till standardkostnader (5 mkr),
lika stor peng har flyglinjen till Berlin sponsrats med. Att 11 miljoner satsade
kronor bara har rasat iväg på ett halvår och att det nu återstår endast 1,3 mkr är
skamligt. Samtidigt som vi i besparingstider har tvingats dra ner på verksamheten för barn och äldre så har 11 mkr på bara några månader slösats bort på
att saluföra, och mestadels subventionera biljettpriserna på flyget till Berlin.
Detta ser vi som en skandalös politisk prioritering.
Då nuvarande flygbolag som flugit sträckan Kalmar-Berlin nu flytt Kalmar har
Kalmar Öland Airport AB slutit ett nytt avtal med Sparrow för att fortsätta
flyglinjen. Flygplatsen har bedömt att de kommer att klara denna satsning
vidare med egna medel. Detta har intygats av Bodil Wahlgren, flygplatsbolagets
ordförande. Majoritetens Johan Persson har också vid kommunstyrelsen
2015-03-30 intygat att kommunen inte kommer att skjuta till några mer medel
för att få flyglinjen att gå runt.
Vi kan därför inte se att Kalmar Öland Airport AB är i behov av de medel som
nu kvarstår i bolaget Flygutveckling AB. De har redan räknat med att klara
detta i sin budget. Kommunen bör istället hämta hem de skattemedel de kan av
de 5,5 mkr som de satsade. Även om det nu bara är 1,3 mkr i bolaget så
betyder den summan en hel del på en enskild förskola, skola eller på ett
äldreboende. Därför yrkar vi på att pengarna ska överföras till Kalmar
kommunbolag och betalas tillbaka till Kalmar kommun.”

§ 55
Inrättande av Kalmar kommuns integrationspris
Dnr KS 2015/0111

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 18 februari 2015.
Kommunstyrelsens protokoll den 3 mars 2015, § 109.
Bakgrund
I syfte att uppmuntra insatser som främjar integration föreslås att ett årligt
integrationspris inrättas.
Priset ska lyfta fram och belöna förebilder och goda exempel i arbetet för en
integrerad kommun där alla har lika möjligheter. Pristagare utses av kommunstyrelsen efter beredning i integrationsrådet. Prissumman är 10 000 kronor.
Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige ska besluta att inrätta
ett årligt integrationspris i Kalmar kommun.
Överläggning
Under överläggningen föreslår Christopher Dywik (KD) att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag.
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Efter att överläggningen avslutats beslutar kommunfullmäktige bifalla
kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att inrätta ett årligt integrationspris i Kalmar
kommun i enlighet med kommunledningskontorets förslag.

§ 56
Inrättande av Kalmar kommuns tillgänglighetspris
Dnr KS 2015/0112

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 18 februari 2015.
Kommunstyrelsens protokoll den 3 mars 2015, § 110.
Bakgrund
I syfte att lyfta fram och belöna förebilder och goda exempel i arbetet för en
tillgänglig kommun där alla har lika möjligheter föreslås att ett årligt tillgänglighetspris inrättas.
Priset kan erhållas av enskild person, grupp, förening, organisation eller företag
vars insats haft eller har specifik betydelse för tillgängligheten. Priset ska
uppmärksamma goda insatser som bidragit till att förbättra livsvillkoren och
tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.
Pristagare utses av kommunstyrelsen efter beredning i tillgänglighetsrådet.
Prissumman är 10 000 kronor.
Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige ska besluta att inrätta
ett årligt tillgänglighetspris i Kalmar kommun.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att inrätta ett årligt tillgänglighetspris i Kalmar
kommun i enlighet med kommunledningskontorets förslag

§ 57
Ändring i regler för kommunal flaggning
Dnr KS 2015/0081

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 30 januari 2015.
Förslag på nya Riktlinjer för flaggning i Kalmar kommun.
Regler för kommunal flaggning.
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Bakgrund
Kommunens nuvarande regler för kommunal flaggning i Kalmar behöver
uppdateras. Ett förslag till nya riktlinjer har tagits fram med bland annat
språkliga förändringar, tillägg om flaggning vid vissa dagar samt förtydligande
om flaggning med förenings- och organisationsflaggor.
Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige antar förslag till
riktlinjer för flaggning i Kalmar kommun.
Överläggning
Under överläggningen redovisas följande förslag:
1.

Björn Brändewall (FP) – med instämmande av Per Dahl (M) – föreslår att
kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag med följande
tillägg:
Att lägga till EU-flaggan i tredje stycket under rubriken ”Flaggning på
kommunens officiella flaggstänger” så att lydelsen blir; ”Vid flaggning på
stadshuset och rådhuset får endast den svenska flaggan, kommunflaggan
eller EU-flaggan användas.”

2.

Christopher Dywik (KD) – med instämmande av Per Dahl (M) – föreslår
att ”- På Nordens dag den 23 mars” läggs till i första stycket under
rubriken ”Flaggning på kommunens officiella flaggstänger”.

Efter att överläggningen avslutats beslutar kommunfullmäktige först att
bifalla kommunstyrelsens förslag. Härefter frågar ordföranden om
kommunfullmäktige vill bifalla eller avslå tilläggsförslagen. Han finner att
kommunfullmäktige bifaller båda tilläggsförslagen.
Beslut
Kommunfullmäktige antar kommunledningskontorets förslag till riktlinjer för
flaggning i Kalmar kommun med följande tillägg:
- Att lägga till EU-flaggan i tredje stycket under rubriken ”Flaggning på
kommunens officiella flaggstänger” så att lydelsen blir; ”Vid flaggning på
stadshuset och rådhuset får endast den svenska flaggan, kommunflaggan
eller EU-flaggan användas.”
- ”- På Nordens dag den 23 mars” läggs till i första stycket under rubriken
”Flaggning på kommunens officiella flaggstänger”.
Tidigare regler för kommunal flaggning i Kalmar upphör härmed att gälla.
Protokollsanteckning
Ledamöterna från KD redovisar en protokollsanteckning enligt följande:
”Vi lever i en värld av internationellt samarbete och utbyten. I vårt land och
vid möten över gränserna är och förblir flaggan vår främsta symbol för Sverige
och de värden som förenar oss och som vårt land vilar på: Kristen etik,

20 (44)

Kommunfullmäktige

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-03-30

västerländsk humanism, demokrati, fred, frihet och respekt för de mänskliga
rättigheterna.
Det finns vissa rekommendationer kring hur Sveriges flagga bör användas.
Som regel kan man säga att flaggan, i egenskap av nationalsymbol, ska
behandlas med respekt.
Till exempel bör flagga eller fana givetvis inte släpas i eller slängas på marken i
samband med att de hissas och halas.
Vi förutsätter att kunskap om såväl allmänt som ceremoniellt bruk av Sveriges
flagga, är väl förankrat hos de personer som handhar kommunens flaggning.”

§ 58
Fyllnadsval av ledamot i Södermöre
kommundelsnämnd efter Niclas Lindberg (M)
Dnr KS 2015/0214

Handlingar
Valberedningens protokoll den 24 mars 2015.
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Niclas Lindberg (M).
Kommunfullmäktige väljer Catarina Pettersson (M) till ledamot i Södermöre
kommundelsnämnd till och med den 31 december 2018.

§ 59
Fyllnadsval av nämndeman i Kalmar tingsrätt efter Ulf
Lundbäck (SD)
Dnr KS 2015/0209

Handlingar
Valberedningens protokoll den 24 mars 2015.
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Ulf Lundbäck (SD).
Kommunfullmäktige väljer Lars Petersson (SD) till nämndeman i Kalmar
tingsrätt till och med den 31 december 2015.

§ 60
Fyllnadsval av revisor efter Boo Malm (KD)
Dnr KS 2015/0033
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Handlingar
Valberedningens protokoll den 24 mars 2015.

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Boo Malm (KD).
Kommunfullmäktige väljer Elisabeth Lago Nilsson (KD) till revisor till och
med den 31 december 2018.

§ 61
Förslag till val av auktoriserad revisor och ersättare för
granskning av Kalmar Kommunbolag AB
Dnr KS 2015/0280

Handlingar
Valberedningens protokoll den 24 mars 2015.
Beslut
Kommunfullmäktige ger följande direktiv till kommunens ombud vid
årsstämman 2015 med Kalmar Kommunbolag AB:
Deloitte AB ska svara för granskning av den verksamhet som bedrivs i Kalmar
Kommunbolag AB med auktoriserade revisorn Berth Larsson som
huvudansvarig och auktoriserade revisorn Per-Gunnar Petersson som ersättare.
Uppdraget ska gälla från årsstämman 2015 t.o.m. årsstämman 2019.

§ 62
Val av två lekmannarevisorer och två ersättare för
granskning av Kalmar Kommunbolag AB
Dnr KS 2015/0281

Handlingar
Valberedningens protokoll den 24 mars 2015.
Beslut
Kommunfullmäktige väljer följande lekmannarevisorer och ersättare från
årsstämman 2015 t.o.m. årsstämman 2019 för granskning av Kalmar
Kommunbolag AB:
Lekmannarevisorer
Eva Örtengren Björk (M)
Jan Bengtsson (S)
Ersättare
Lennart Ohlsson (C)
Doris Johansson (S)
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§ 63
Förslag till val av auktoriserad revisor och ersättare för
granskning av KIFAB i Kalmar AB
Dnr KS 2015/0282

Handlingar
Valberedningens protokoll den 24 mars 2015.
Beslut
Kommunfullmäktige ger följande direktiv till kommunens ombud vid
årsstämman 2015 med KIFAB i Kalmar AB:
Deloitte AB ska svara för granskning av den verksamhet som bedrivs i KIFAB
i Kalmar AB med auktoriserade revisorn Per-Gunnar Petersson som
huvudansvarig och auktoriserade revisorn Berth Larsson som ersättare.
Uppdraget ska gälla från årsstämman 2015 t.o.m. årsstämman 2019.

§ 64
Val av två lekmannarevisorer och två ersättare för
granskning av KIFAB i Kalmar AB
Dnr KS 2015/0283

Handlingar
Valberedningens protokoll den 24 mars 2015.
Beslut
Kommunfullmäktige väljer följande lekmannarevisorer och ersättare från
årsstämman 2015 t.o.m. årsstämman 2019 för granskning av KIFAB i Kalmar
AB:
Lekmannarevisorer
Lennart Ohlsson (C)
Göran Häggfors (M)
Ersättare
Eva Örtengren Björk (M)
Jan Bengtsson (S)

§ 65
Förslag till val av auktoriserad revisor och ersättare för
granskning av Kalmar Vatten AB
Dnr KS 2015/0284

Handlingar
Valberedningens protokoll den 24 mars 2015.
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Beslut
Kommunfullmäktige ger följande direktiv till kommunens ombud vid
årsstämman 2015 med Kalmar Vatten AB:
Deloitte AB ska svara för granskning av den verksamhet som bedrivs i Kalmar
Vatten AB med auktoriserade revisorn Berth Larsson som huvudansvarig och
auktoriserade revisorn Per-Gunnar Petersson som ersättare. Uppdraget ska
gälla från årsstämman 2015 t.o.m. årsstämman 2019.

§ 66
Val av två lekmannarevisorer och två ersättare för
granskning av Kalmar Vatten AB
Dnr KS 2015/0285

Handlingar
Valberedningens protokoll den 24 mars 2015.
Beslut
Kommunfullmäktige väljer följande lekmannarevisorer och ersättare från
årsstämman 2015 t.o.m. årsstämman 2019 för granskning av Kalmar Vatten
AB:
Lekmannarevisorer
Elisabeth Lago Nilsson (KD)
Doris Johansson (S)
Ersättare
Anna Baum (V)
Tomas Trossing (SD)

§ 67
Förslag till val av auktoriserad revisor och ersättare för
granskning av Kalmarhem AB
Dnr KS 2015/0286

Handlingar
Valberedningens protokoll den 24 mars 2015.
Beslut
Kommunfullmäktige ger följande direktiv till kommunens ombud vid
årsstämman 2015 med Kalmarhem AB:
Deloitte AB ska svara för granskning av den verksamhet som bedrivs i
Kalmarhem AB med auktoriserade revisorn Berth Larsson som huvudansvarig
och auktoriserade revisorn Per-Gunnar Petersson som ersättare. Uppdraget ska
gälla från årsstämman 2015 t.o.m. årsstämman 2019.
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§ 68
Val av två lekmannarevisorer och två ersättare för
granskning av Kalmarhem AB
Dnr KS 2015/0287

Handlingar
Valberedningens protokoll den 24 mars 2015.
Beslut
Kommunfullmäktige väljer följande lekmannarevisorer och ersättare från
årsstämman 2015 t.o.m. årsstämman 2019 för granskning av Kalmarhem AB:
Lekmannarevisorer
Jan Bengtsson (S)
Göran Häggfors (M)
Ersättare
Elisabeth Lago Nilsson (KD)
Anna Baum (V)

§ 69
Förslag till val av auktoriserad revisor och ersättare för
granskning av Kalmar Hamn AB
Dnr KS 2015/0288

Handlingar
Valberedningens protokoll den 24 mars 2015.
Beslut
Kommunfullmäktige ger följande direktiv till kommunens ombud vid
årsstämman 2015med Kalmar Hamn AB:
Deloitte AB ska svara för granskning av den verksamhet som bedrivs i Kalmar
Hamn AB med auktoriserade revisorn Berth Larsson som huvudansvarig och
auktoriserade revisorn Per-Gunnar Petersson som ersättare. Uppdraget ska
gälla från årsstämman 2015 t.o.m. årsstämman 2019.

§ 70
Val av två lekmannarevisorer och två ersättare för
granskning av Kalmar Hamn AB
Dnr KS 2015/0289

Handlingar
Valberedningens protokoll den 24 mars 2015.
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Beslut
Kommunfullmäktige väljer följande lekmannarevisorer och ersättare från
årsstämman 2015 t.o.m. årsstämman 2019 för granskning av Kalmar Hamn
AB:
Lekmannarevisorer
Tomas Trossing (SD)
Ingrid Thour (FP)
Ersättare
Lennart Ohlsson (C)
Doris Johansson (S)

§ 71
Förslag till val av auktoriserad revisor och ersättare för
granskning av Kalmar Öland Airport AB
Dnr KS 2015/0290

Handlingar
Valberedningens protokoll den 24 mars 2015.
Beslut
Kommunfullmäktige ger följande direktiv till kommunens ombud vid
årsstämman 2015med Kalmar Öland Airport AB:
Deloitte AB ska svara för granskning av den verksamhet som bedrivs i Kalmar
Öland Airport AB med auktoriserade revisorn Per-Gunnar Petersson som
huvudansvarig och auktoriserade revisorn Berth Larsson som ersättare.
Uppdraget ska gälla från årsstämman 2015 t.o.m. årsstämman 2019.

§ 72
Val av två lekmannarevisorer och två ersättare för
granskning av Kalmar Öland Airport AB
Dnr KS 2015/0292

Handlingar
Valberedningens protokoll den 24 mars 2015.
Beslut
Kommunfullmäktige väljer följande lekmannarevisorer och ersättare från
årsstämman 2015 t.o.m. årsstämman 2019 för granskning av Kalmar Öland
Airport AB:
Lekmannarevisorer
Tomas Trossing (SD)
Ingrid Thour (FP)
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Ersättare
Eva Örtengren Björk (M)
Jan Bengtsson (S)

§ 73
Förslag till val av auktoriserad revisor och ersättare för
granskning av Destination Kalmar AB
Dnr KS 2015/0296

Handlingar
Valberedningens protokoll den 24 mars 2015.
Beslut
Kommunfullmäktige ger följande direktiv till kommunens ombud vid
årsstämman 2015med Destination Kalmar AB:
Deloitte AB ska svara för granskning av den verksamhet som bedrivs i
Destination Kalmar AB med auktoriserade revisorn Berth Larsson som huvudansvarig och auktoriserade revisorn Per-Gunnar Petersson som ersättare.
Uppdraget ska gälla från årsstämman 2015 t.o.m. årsstämman 2019.

§ 74
Val av två lekmannarevisorer och två ersättare för
granskning av Destination Kalmar AB
Dnr KS 2015/0297

Handlingar
Valberedningens protokoll den 24 mars 2015.
Beslut
Kommunfullmäktige väljer följande lekmannarevisorer och ersättare från
årsstämman 2015 t.o.m. årsstämman 2019 för granskning av Destination
Kalmar AB:
Lekmannarevisorer
Eva Örtengren Björk (M)
Doris Johansson (S)
Ersättare
Ingrid Thour (FP)
Tomas Trossing (SD)
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§ 75
Förslag till val av auktoriserad revisor och ersättare för
granskning av Kalmar Familjebad AB
Dnr KS 2015/0298

Handlingar
Valberedningens protokoll den 24 mars 2015.
Beslut
Kommunfullmäktige ger följande direktiv till kommunens ombud vid
årsstämman 2015 med Kalmar Familjebad AB:
Deloitte AB ska svara för granskning av den verksamhet som bedrivs i Kalmar
Familjebad AB med auktoriserade revisorn Berth Larsson som huvudansvarig
och auktoriserade revisorn Per-Gunnar Petersson som ersättare. Uppdraget ska
gälla från årsstämman 2015 t.o.m. årsstämman 2019.

§ 76
Förslag till val av auktoriserad revisor och ersättare för
granskning av Kalmar Science Park AB
Dnr KS 2015/0299

Handlingar
Valberedningens protokoll den 24 mars 2015.
Beslut
Kommunfullmäktige ger följande direktiv till kommunens ombud vid
årsstämman 2015 med Kalmar Science Park AB:
Deloitte AB ska svara för granskning av den verksamhet som bedrivs i Kalmar
Science Park AB med auktoriserade revisorn Berth Larsson som
huvudansvarig och auktoriserade revisorn Per-Gunnar Petersson som ersättare.
Uppdraget ska gälla från årsstämman 2015 t.o.m. årsstämman 2019.

§ 77
Val av två lekmannarevisorer och två ersättare för
granskning av Kalmar Science Park AB
Dnr KS 2015/0300

Handlingar
Valberedningens protokoll den 24 mars 2015.
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Beslut
Kommunfullmäktige väljer följande lekmannarevisorer och ersättare från
årsstämman 2015 t.o.m. årsstämman 2019 för granskning av Kalmar Science
Park AB:
Lekmannarevisorer
Anna Baum (V)
Lennart Ohlsson (C)
Ersättare
Ingrid Thour (FP)
Göran Häggfors (M)

§ 78
Val av tre revisorer och tre ersättare för granskning av
donationsstiftelser som kommunens förvaltar och med
tillgångar med ett marknadsvärde som överstiger en
och en halv miljon kronor
Dnr KS 2015/0301

Handlingar
Valberedningens protokoll den 24 mars 2015.
Beslut
Kommunfullmäktige väljer följande revisorer och ersättare för granskning av
den verksamhet som bedrivs 2015-2018 av de donationsfonder som
kommunen förvaltar och med tillgångar med ett marknadsvärde som överstiger
en och en halv miljon kronor:
Revisorer
Eva Örtengren Björk (M)
Jan Bengtsson (S)
Martina Holm, auktoriserad revisor (väljs till och med 2015 års granskning)
Ersättare
Göran Häggfors (M)
Doris Johansson (S)
Gustav Herstad, auktoriserad revisor (väljs till och med 2015 års granskning)

§ 79
Val av två revisorer och två ersättare för granskning av
donationsstiftelser som kommunen förvaltar och med
tillgångar med ett marknadsvärde som understiger en
och en halv miljon kronor
Dnr KS 2015/0302
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Handlingar
Valberedningens protokoll den 24 mars 2015.

Beslut
Kommunfullmäktige väljer följande revisorer och ersättare för granskning av
den verksamhet som bedrivs 2015-2018 av de donationsfonder som
kommunen förvaltar och med tillgångar med ett marknadsvärde som
understiger en och en halv miljon kronor:
Revisorer
Göran Häggfors (M)
Doris Johansson (S)
Ersättare
Lennart Ohlsson (C)
Anna Baum (V)

§ 80
Val av revisor och ersättare för granskning av
Kalmarsunds gymnasieförbund
Dnr KS 2015/0306

Handlingar
Valberedningens protokoll den 24 mars 2015.
Beslut
Kommunfullmäktige väljer Eva Örtengren Björk (M) till revisor och Jan
Bengtsson (S) som ersättare för granskning av den verksamhet som bedrivs av
Kalmarsunds gymnasieförbund 2015-2018.

§ 81
Val av två revisorer och två ersättare för granskning av
Fröbergska stiftelsen
Dnr KS 2015/0307

Handlingar
Valberedningens protokoll den 24 mars 2015.
Beslut
Kommunfullmäktige väljer följande revisorer och ersättare för granskning av
den verksamhet som bedrivs av Fröbergska stiftelsen 2015-2018:
Revisorer
Ingrid Thour (FP)
Martina Holm, auktoriserad revisor (väljs till och med 2015 års granskning)
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Ersättare
Tomas Trossing (SD)
Gustav Herstad, auktoriserad revisor (väljs till och med 2015 års granskning)

§ 82
Val av revisor och ersättare för granskning av Rudolf
och Therese Nordenankars stiftelse
Dnr KS 2015/0308

Handlingar
Valberedningens protokoll den 24 mars 2015.
Beslut
Kommunfullmäktige väljer Lennart Ohlsson (C) som revisor och Doris
Johansson (S) som ersättare för granskning av den verksamhet som bedrivs av
Rudolf och Therese Nordenankars stiftelse 2015-2018.

§ 83
Val av två revisorer och två ersättare för granskning av
stiftelsen Grandinska välgörenhetsfonden samt
Stiftelsen Annie- och Theodor Helleborgs
donationsfond
Dnr KS 2015/0310

Handlingar
Valberedningens protokoll den 24 mars 2015.
Beslut
Kommunfullmäktige väljer följande revisorer och ersättare för granskning av
den verksamhet som bedrivs av Stiftelsen Grandinska välgörenhetsfonden
samt Stiftelsen Annie och Theodor Helleborgs donationsfond 2015-2018:
Revisorer
Lennart Ohlsson (C)
Tomas Trossing (SD)
Ersättare
Göran Häggfors (M)
Anna Baum (V)

§ 84
Val av revisor och ersättare för Kalmar läns museum
Dnr KS 2015/0311

Handlingar
Valberedningens protokoll den 24 mars 2015.
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Beslut
Kommunfullmäktige väljer Jan Bengtsson (S) till revisor och Ingrid Thour (FP)
till revisorsersättare i för granskning av den verksamhet som bedrivs av
Stiftelsen för Kalmar Läns museum 2015-2018.

§ 85
Fråga från Inger Hilmansson (FP): Hellre träffsäkert än
tvärsäkert!
Dnr KS 2015/0276

Kommunfullmäktige beslutar att Inger Hilmansson (FP) får ställa följande
fråga till kommunalrådet Anders Andersson (C):
Under valrörelsen 2014 berättade Anders Andersson i debatterna att Kalmar
nu tagit sig förbi bostadsbristen. Prognosen han gav var då 400 bostäder, men
inte något år har majoritetens prognoser och resultat träffat målet om 300
bostäder. Anders Andersson gav här i kommunfullmäktige i januari 2015
ledamöterna beskedet att antalet lägenheter för 2014 beräknades till 300 och
eftersom året redan var slut borde resultatet vara väldigt nära sanningen.
Men inte heller här blev det rätt då antalet byggda lägenheter år 2014 var 133.
Anders Andersson gjorde i januari, också utan förbehåll, en ganska preciserad
prognos för de kommande åren med 380 lägenheter år 2015 och 450
lägenheter år 2016.
Jag vet att det pågår ett arbete med prioriteringar och planering. Det är ett
arbete Folkpartiet efterfrågat och som säkert kommer att ge oss bättre underlag
för beräkningar, med redovisning av eventuella förbehåll. Problemet är snarast
politiskt för om majoriteten ändå inte efterfrågar realistiska tal eller prognoser
blir förmågan att lösa bostadsbristen väldigt begränsad.
Med hänsyn till ovanstående är min fråga:
- På vilka underlag grundade du de prognoser du gav för 2015 och 2016 och
hur vill du bidra till att majoritetens prognoser kan bli mer träffsäkra i
framtiden?
_____________________
Anders Andersson lämnar följande svar på frågan:
Inger Hilmansson kritiserar mig för att jag i januari 2015 lämnade ett besked
här i kommunfullmäktige om att 300 bostäder skulle färdigställts under 2014.
Jag beklagar att uppgiften jag lämnade inte stämmer med verkligheten. Men
som Inger vet är jag alltid försiktig och tar hellre till i underkant än i överkant.
Den totala bostadsproduktionen blev inte 300 bostäder utan 343 under 2014,
varav 180 hyresrätter. Ett resultat som vi alla borde känna glädje och stolthet
över.
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Fråga:
På vilka underlag grundade du de prognoser du gav för 2015 och 2016 och hur
vill du bidra till att majoritetens prognoser kan bli mer träffsäkra i framtiden?
Svar:
Prognosen grundas på de projekt som är igång och är planerade. I den nya
detaljplaneprocessen utformas nya mallar och verktyg som gör att kontoret
redan från början i processen kan uppskatta antalet bostäder uppdelat per
upplåtelseform och inflyttningsår. Ju längre fram i planeringsprocessen ett
ärende kommer desto mer precist är det möjligt att ange planerad byggnation
av bostäder. Vad gäller uppföljning av antalet byggda bostäder har planenheten
fått i uppdrag att skapa rutiner och verktyg för att statistiken både ska
sammanställas och presenteras på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

§ 86
Interpellation från Patricia Vildanfors (MP):
Naturbruksgymnasier – en nyckel i arbetet för våra
nationella och lokala miljömål
Dnr KS 2015/0271

Kommunfullmäktige beslutar att Patricia Vildanfors (MP) får ställa följande
interpellation till kommunalrådet Johan Persson (S), som lämnar över den till
kommunalrådet Anders Andersson (C):
Kommunen har nyligen gett ut sitt första Miljöbokslut där kommunens arbete
för att nå de nationella miljömålen utvärderas. För 13 av 15 miljömål som är
aktuella för Kalmar krävs långt fler insatser än vad som i nuläget görs.
Bokslutet är ett viktigt material för att följa upp arbetet som görs, bekräfta de
utmaningar vi fortfarande står inför och konkretisera vad som behöver göras
för att ta oss närmre målen. Bokslutet har också ett givet utbildningssyfte; att
öka kunskapen hos medborgare och politiker i miljöfrågor. Fler behöver
engagera sig i kommunens arbete för att nå miljömålen.
Miljömålen har en direkt eller indirekt koppling till de gröna näringarna inom
jordbruk, lantbruk och skogsbruk. I flera fall handlar det om att de gröna
näringarna måste nå längre i sitt hållbarhetsarbete. Kommunen pekar bland
annat ut utmaningarna att hindra läckage från jordbruk, återskapa naturliga
vattenflöden, att hitta metoder för att anpassa skogsbruket så att naturvärden
bättre gynnas och att få fler att odla ekologiskt. Det är viktigt att
uppmärksamma de gröna näringarna för det viktiga arbete de gör. Det är tack
vare dessa företag som vi får mat på bordet, virke att bygga med, ett öppet
landskap med stor natur- och djurrikedom och många andra värden. Samhället
måste ge det stöd som dessa viktiga näringar förtjänar.
När det gäller utmaningen att få fler bönder att vilja ställa om till ekologiskt så
behövs ett mer aktivt arbete från det offentliga för att möta upp enskilda
lantbrukare. Det kan handla om rådgivning, kompetensutveckling eller
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administrativt stöd, något som ex. Hushållningssällskapet idag erbjuder. Det
saknas idag stora mängder ekologiska livsmedel för att möta upp kravet från
konsumenter så det finns stora möjligheter för dagens lantbrukare i att ställa
om till ekologisk drift. För att inte smålantbruken ska försvinna och för att vi
ska klara utmaningen att ”behålla ett aktivt lantbruk i skogsbygden” (Miljön i
Kalmar, bokslut 2014) behöver vi också hitta ett system som gör det möjligt
för yngre förmågor att ta över och driva ett lantbruk som annars skulle ha lagts
ned. Miljöpartiet vill se hållbara lantbruk som är hållbara också över
generationsgränserna.
En nyckel för arbetet att få lantbruken att leva vidare och få fler att bruka
jorden ekologiskt är våra naturbruksgymnasier. Inte någonstans i kommunens
miljöbokslut nämns hur regionens naturbruksgymnasier är en del i arbetet för
att nå miljömålen.
Idag ägs Kalmars naturbruksgymnasier av Hushållningssällskapet, som tog
över verksamheten på Ingelstorp 2010 efter att kommunen gjort bedömningen
att inte kunna ha den kvar. Skolan finansierar sina utbildningar med den
skolpeng de får via kommunen. Söktrycket till utbildningarna har minskat
sedan 2006. För att få jordbruk som lever över tid måste vi vända denna trend.
Om den nya generationens lantbrukare går ut med starka kunskaper vad gäller
ekologiska metoder har vi också klarat av en stor del av utmaningen i att få fler
bönder att odla ekologiskt.
Det är viktigt att Kalmar kommun aktivt deltar i Regionförbundets arbete med
att ta fram en livsmedelsstrategi för Kalmar län och där trycker på
naturbruksgymnasiernas betydelse samt verkar för att köpa in mer av det som
är lokalt producerat. Det stärker våra lokala bönder.
Jag vill rikta två frågor till kommunalråd Johan Persson (S);
1. Hur involverar Kalmar kommun länets naturbruksgymnasier i arbetet
för att nå de nationella (och lokala) miljömålen?
2. Hur ser kommunens handlingsplan ut för att nå miljömålen?
_____________________
Anders Andersson lämnar följande svar på interpellationen:
Jag delar Patricias positiva syn på lant- och skogsbrukets viktiga roll i vårt
samhälle. De ger oss mat på bordet, virke att bygga med, ett öppet landskap
med stor natur- och djurrikedom och många andra värden. Därför jobbar
Kalmar kommun intensivt med att skapa goda förutsättningar för de gröna
näringarna i vår region.
Kommunledningen träffar representanter för den gröna näringen två gånger
per år för att diskutera aktuella frågor. Detta är en del av ”Kalmarandan” som
lyfts fram som en anledning till att jordbruket utvecklas bättre här än på andra
håll i landet.
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Naturbruksgymnasiet på Ingelstorp har en viktig roll i att utveckla skog- och
lantbruk i vår region. Kommunen har därför tillsammans med
Hushållningssällskapet (HS) arbetat hårt för att göra denna utbildning till ett
intressant alternativ för våra ungdomar. HS moderniserar utbildningen och
kommunen satsar 10 miljoner på att bygga nya utbildningslokaler m.m.
I budgeten skriver vi att vi vill öka produktionen av livsmedel i vår kommun
och vi har som mål att till 2020 servera minst 70 % närproducerad och/eller
ekologisk mat från våra kommunala kök. Idag serverar vi 61 % närproducerat
och/eller ekologiskt.
Kalmar kommun har arbetat aktivt för att vårt slakteri finns kvar i Kalmar. Det
innebär korta transporter för djuren från vår region vilket är en stor fördel.
KLS-Ugglarp går mycket bra, tar nya marknadsandelar, ökar förädlingen och
ökade antalet anställda med 74 personer 2014 och är nu 418 anställda vid
Kalmaranläggningen.
När det gäller kött och ägg ska kommunen ställa krav motsvarande svensk
djurskyddslagstiftning, och att det under produktionen inte används
förebyggande antibiotika- eller hormonbehandling.
Vi startar en samlastningscentral och bryter ner de stora livsmedelsupphandlingarna så att det blir lättare för småskaliga livsmedelsproducenter att
vara med vid upphandlingar av livsmedel.
Vi har aktivt verkat för att biogas produceras i vår kommun och att denna vid
upphandlingen av kollektivtrafiken är ett bränsle som skall prioriteras högst.
Biogasproduktionen är en förutsättning för att öka djurantalet i vår region.
I översiktsplanen skriver vi att jordbruksmark är en viktig resurs som vi skall
undvika att bebygga.
Vi ser ingen motsättning mellan det konventionella jordbruket och det
ekologiska. I framtiden måste vi sida vid sida utveckla det konventionella
lantbruket i allt mer miljövänlig riktning samtidigt som ekojordbruket får
utvecklas och växa. För att lyckas med detta måste det finnas en lönsamhet
inom jordbrukssektorn som göra att unga människor våga bli bönder.
Ekojordbruket har många fördelar men bidrar inte till mindre läckage till
Östersjön utan förmodligen mer.
I vårt län bedriver Hushållningssällskapet naturbruksutbildningen. Det är en
bra lösning. Hushållningssällskapet är en mycket kompetent och väletablerad
organisation som i mer än tvåhundra år bedrivit rådgivning och försöksverksamhet inom jordbruket. Naturbruks-undervisningen följer givetvis den
läroplan som skolverket föreskriver och innehåller mycket av de saker som
Patricia tar upp i interpellationen.
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Frågorna:
1. I läroplanen för naturbruksutbildningen ingår miljöfrågorna som en viktig
del. Vid överläggningarna med de gröna näringarna och Hushållssällskapet
kommer vi också att informera om kommunens miljömål.
2. Det är inte helt tydligt vilka mål du avser i fråga 2. Jag utgår att du främst
menar målen: Levande landskap, ett rikt djur- och växtliv och levande skog.
Ett miljöbokslut för 2014 har precis tagits fram. Ett av syftena är att peka ut
styrkor och utmaningar i kommunens miljöarbete. Nästa steg blir att ta fram
mål och handlingsplaner för det fortsatta arbetet. Strategerna för ekologisk
hållbarhet kommer under våren att ha en dialog med samtliga förvaltningar för
att bryta ner målen och se hur respektive verksamhet kan bidra i arbetet. Två
av miljömålen har pekats ut som röda, det vill säga att mycket arbete återstår,
det gäller målet Levande skog. När det gäller Levande landskap och Ett rikt
djur- och växtliv bedömer vi att vi har ett pågående arbete men ytterligare
arbete krävs för att målen ska nås. I miljöbokslutet går att läsa vilka utmaningar
vi har samt vad som görs inom respektive område.
Exempelvis:
Levande landskap: Kommunen fortsätter arbetet med att få 70 % ekologisk
eller närproducerad mat i våra verksamheter till 2020, nuläge är 61 %. Under
2015 ligger fokus på att samlastningscentralen ska bidra till detta mål. Vi
fortsätter även med vårt strandbete på våra kommunala marker.
Ett rikt djur- och växtliv: Vi kommer fortsätta se till att död ved lämnas kvar
för den biologiska mångfalden samt vårda miljöer med gamla träd. Även
arbetet med grön infrastruktur fortsätter, för att binda samman naturområden
för artspridning.
Levande skog: Askan från kraftvärmeverket Moskogen återförs till skogen för
att återföra viktiga näringsämnen. Kommunens egen skog är miljöcertifierad.

§ 87
Anmälningsärenden
- Kommunstyrelsens protokoll den 3 mars 2015
- Medborgarförslag om belysning på Ängö samt samhällsbyggnadsnämndens
svar
Dnr KS 2014/1038
- Medborgarförslag om den akuta trafiksituationen i Rockneby samhälle samt
samhällsbyggnadsnämndens svar
Dnr KS 2014/1047
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- Medborgarförslag om vattengenomströmning till och från våtmarken
mellan Aspö-Dunö-Ekö och fastlandet samt servicenämndens svar
Dnr KS 2015/0077
- Motion från Thoralf Alfsson (SD) och Krister Thornberg (SD) om
införande av lokala ordningsföreskrifter gällande tiggeri
Dnr KS 2015/0147
- Motion från Per Dahl (M) om översyn av kommunfullmäktiges målkatalog
Dnr KS 2015/0178
- Medborgarförslag om namnändring av Galggatan till RIFA-gatan
Dnr KS 2015/0094
- Medborgarförslag om en attraktivare skolgård på Karl-Oskarskolan
Dnr KS 2015/0135, 0136, 0137
- Medborgarförslag om öppettider på Smedby fritidsgård
Dnr KS 2015/0194

37 (44)
PROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2015-03-30

Bilaga 1

§ 53 Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda
dotterbolagen
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

Gunnar Nilsson

Gunilla Johansson

Anne-Cathrine Lindh
Ylva Hällblad

Nej

Avst

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

Britt Dicksson

X
Transport:

37

1

12

Frånv
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§ 53 Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda
dotterbolagen
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
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Ersättare
Daphne Thuvesson

37

1

12

Ja

Nej
X
X
X

Avst

X
X
X
X
X
X
X
X

Lars Peterson
Lennart Johansson

SUMMA:

43

4

14

Frånv
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§ 53. Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda
dotterbolagen
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

Gunnar Nilsson

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

Nej

Avst

Frånv

0

0

X

Gunilla Johansson

Anne-Cathrine Lindh
Ylva Hällblad

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

Britt Dicksson

Transport:

36

14
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§ 53. Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda
dotterbolagen
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
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Ersättare
Daphne Thuvesson

36

14

0

0

Ja

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

Avst

Frånv

36

25

0

0

Lars Peterson
Lennart Johansson
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§ 53. Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda
dotterbolagen
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

Gunnar Nilsson

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

Nej

Avst

Frånv

0

0

X

Gunilla Johansson

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

Anne-Cathrine Lindh
Ylva Hällblad

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

Britt Dicksson

Transport:

35

15
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§ 53. Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda
dotterbolagen
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
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Ersättare
Daphne Thuvesson

35

15

0

0

Ja

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

Avst

Frå

35

26

0

0

Lars Peterson
Lennart Johansson
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§ 53. Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda
dotterbolagen
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

Gunnar Nilsson

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

Nej

Avst

Frånv

X

Gunilla Johansson

Anne-Cathrine Lindh
Ylva Hällblad

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

Britt Dicksson

X
Transport:

36

13

1

0
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§ 53. Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda
dotterbolagen
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
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Ersättare
Daphne Thuvesson

36

13

1

0

Ja

Nej

Avst
X
X
X

Frånv

4

0

X
X
X
X
X
X
X
X

Lars Peterson
Lennart Johansson

SUMMA:

36

21

