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§ 88
Val av protokollsjusterare
Beslut
Kommunfullmäktige utser Marianne Dahlberg (S) och Måns Linge (M) att
tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§ 89
Information om Kalmar kommuns välfärdsbokslut
Överläggning
Ann-Sofie Lagercrantz från kommunledningskontoret redovisar Kalmar
kommuns välfärdsbokslut.

§ 90
Information om årsredovisningen 2014 och möjlighet för
allmänheten att ställa frågor om årsredovisningen
Överläggning
Kommunfullmäktige ajournerar sammanträdet för att låta kommundirektör
Annette Andersson samt Kalmar Kommunbolag AB:s VD Ola Johansson
informera om årsredovisningen för 2014 och svara på frågor från såväl
ledamöter som från åhörare.

§ 91
Fråga från Christopher Dywik (KD): Hur går det med
tillgänglighetsguiden?
Dnr KS 2015/0415

Kommunfullmäktige beslutar att Christopher Dywik (KD) får ställa följande
fråga till Destination Kalmar AB:s ordförande Johan Persson (S):
Sommaren och turistsäsongen närmar sig nu åter med stormsteg. I Kalmar
förbereder sig handlare och besöksnäring på att möta anstormningen. Turistinformation sammanställs och foldrar och kartor trycks upp.
I samband med att Kalmar blivit en allt populärare sommarstad så ökar också
behovet av en god tillgänglighet, för att vår stad och våra besöksmål också ska
kunna ta emot turister och andra besökande med olika funktionsnedsättningar.
En sammanställning av vilka hjälpmedel/ vilken handikappanpassning som finns
på Kalmars respektive besöksmål är viktigt både för de som planerar att besöka
vår stad, och de som redan anlänt hit: Ingen ska behöva lämna Kalmar besviken
eller räkna bort Kalmar när de planerar sin semester, på grund av bristande
information.
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Det här är tredje året i rad som undertecknad ställer samma fråga inför
turistsäsongen. Och med tanke på att det nu är ca 10 år sedan den första
motionen inkom i ämnet, så förstår vi ju att tillgänglighetsguiden som de senaste
åren ”varit på gång”, måste vara något utöver det vanliga.
Med anledning av det vill jag ställa följande fråga:
-

När får vi se en tillgänglighetsguide över Kalmar?
_______________

Johan Persson lämnar följande svar på frågan:
Precis som Christopher skriver i sin fråga så är detta inte första gången som en
tillgänglighetsguide diskuteras i kommunfullmäktige. Det svar som senast
lämnades när det gäller tillgänglighetsguide är att Destination Kalmar AB som
enskilt bolag inte har de resurser som krävs för att göra de tämligen stora
inventeringar som krävs.
Frågan är också bredare än bara en enskild kommun.
Mot denna bakgrund har Destionation Kalmar lyft frågan i Länsturismgruppen.
Förslaget att ta fram en guide mottogs positivt. Gemensamt med Jönköping och
Kronoberg inleds därför i dagarna en förstudie med syfte att få en gemensam
större EU-ansökan kring en regional tillgänglighetsguide för hela Småland.

§ 92
Interpellation från Patricia Vildanfors (MP): Ekoturism fler jobb på landsbygden
Dnr KS 2015/0400

Kommunfullmäktige beslutar att Patricia Vildanfors (MP) får ställa följande
interpellation till kommunalrådet Johan Persson (S):
Kalmar är en attraktiv stad för många turister och alltfler vill ta del av det utbud
som Kalmar bjuder på. Att kommunen har satsat på idrottsturism där flera
motions- och elitlopp äger rum under sommarhalvåret kan inspirera Kalmars
medborgare till en mer hälsosam livsstil, genom att fler snörar på sig löparskorna
och ger sig ut i spåret, simmar och cyklar i Kalmar. Det ställer också krav på
kommunen att erbjuda väl ordnade leder i naturen för dessa aktiviteter. Det är
ett viktigt arbete som kommunen har i sitt åtagande att möjliggöra för fler att
möta Kalmars natur- och kulturliv och det kräver ett omsorgsfullt
ansvarstagande. När många människor samlas på en plats blir det ett stort
avtryck i området, så att arbeta med att göra evenemangen mer ekologiskt
hållbara är därför en förutsättning för att de ska kunna fortsätta.
Frågan är hur mycket av alla turismsatsningar som görs som kommer
landsbygdsföretagen till del? Eftersom evenemangen går av stapeln i staden är
det främst de centrala företagen som får ta del av kakan. Hur kan Kalmar satsar
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på turism som stärker företag på landsbygden? Genom att titta på Destination
Kalmar AB:s hemsida lyser också en avsaknad av landsbygdsperspektivet
igenom. Det är staden Kalmar som nämns. Miljöpartiet vill se att Destination
Kalmar AB inkluderar hela kommunen i sina satsningar.
Runtom i Sverige har natur- och ekoturism under de senaste 25 åren skapat
tusentals nya jobb på landbygden, profilerat Sverige som ett attraktivt resmål och
bidragit till både större exportintäkter och ett starkare naturskydd. Turismen är
en av landsbygdens framtida näringar. Miljöpartiet vill se satsningar på ekoturism
i Kalmar och vill verka för att naturturism ges bättre möjligheter att utvecklas
och stärkas. Förutom att det skapar nya jobb så är det också med rätt
utformning en form av turism som innebär begränsad miljöpåverkan. Ekoturism
är ett ansvarsfullt resande som hjälper till att skydda naturmiljöer och stödjer
lokalbefolkningens välbefinnande. Miljöpartiet har nationellt anslagit 20 miljoner
kronor per år för stöd till utveckling av ekoturismföretag och bättre samordning
av insatser för ekoturism på regional och statlig nivå.
Majoriteten i Kalmar, bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och
Centerpartiet har i två år nekat till Miljöpartiets förslag om att föra in ekoturism
som ett prioriterat målområde för Destination Kalmar att utveckla.
Jag vill därför rikta följande frågor till kommunalråd Johan Persson;
- Är du beredd att verka för att Kalmar kommun i dialog med viktiga aktörer i
stad och på landsbygd ska satsa på ekoturism?
- Är du beredd att skriva in i ägardirektivet för Destination Kalmar att bolaget
ska verka för ekoturism i kommunen?
____________
Johan Persson lämnar följande svar på interpellationen:
Patricia Vildanfors efterlyser mer av ekoturism och satsningar utanför centrala
Kalmar när det gäller besöksnäring. Jag vill därför redovisa några av de insatser
som görs. Mot bakgrund av att det händer så mycket i Kalmar är det inte helt
enkelt, ens för ett kommunalråd att hålla reda på allt.
Här är några exempel på de insatser som görs:
• Destination Kalmar i samverkan med Kalmar kommun och andra
samarbetspartners tog förra året fram nya kartor för den som vill göra
cykelutflykter. Kartorna är gratis och kan antingen laddas ned på kalmar.com
eller hämtas på Kalmar Turistbyrå. I kartorna finns förslag på fem sträckor
som går såväl norrut som söderut och de är mellan 36 och 74 km långa. I
kartorna finns också tips på sevärdheter längs vägen.
• Vi har också tagit fram hotellpaketet ”Upplev Kalmar på cykel”.
• På turistbyrån finns också kartor för den som vill vandra. Två exempel är
Kalmarsundsleden som är 80 km lång och den 30 km långa pilgrimsleden
Östra Sigfridsleden. I kartorna finns information om sevärdheter m.m. som
besökaren passerar.
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• Information om vandringslederna finns även på kalmar.com och vi lyfter
dem också i sommarens Kalmarmagasin. På båda ställena ger vi även tips för
den som vill paddla kanot, spela golf, eller cykla.
• I Kalmarmagasinet som redogör för sommarens stora utbud finns mängder
av marknadsföring för aktiviteter i hela kommunen, t.ex. olika loppisar och
badet i Påryd.
• Många av stadens idrottsevenemang har start och målgång i centrala Kalmar
men banorna sträcker sig långt utanför stadskärnan. Två exempel är det nya
motionscykelloppet Kalmar Grand Prix (där deltagarna cyklar 70 eller 140
km) och Ironman Kalmar Sweden. När det gäller Ironman samlas åskådarna
på flera platser längs banan och det innebär stora möjligheter för
näringsidkare i närheten.
• Helgen 24-26 april anordnas t.ex. ett cykelläger där 60 personer från 7
kommuner under tre dagar cyklar ca 30 mil i regionen.
• På webben lyfter vi också fram alla kommunens motionsspår
• I både magasin och på webben lyfter vi också fram aktörer som erbjuder
närproducerade varor, t.ex. gårdar som har gårdsbutiker och annan
verksamhet. Vi ser att intresset för detta är stort.
• Evenemanget Bonde på stan hålls visserligen mitt inne i Kalmars stadskärna
(i år den 10 oktober) men vi tror att den är ett bra sätt att öka intresset och
nyfikenheten kring våra gröna näringar och de aktörer som finns utanför
stadskärnan.
• Det finns också en ambition att erbjuda evenemang och aktiviteter utanför
stadskärnan. De uppskattade barnföreställningarna som hålls i stadsparken på
söndagar under sommaren får i år några extra föreställningar som hålls på
andra platser: utebadet i Påryd, Smedby fritidsgård, hembygdsgården Skansen
i Rockneby och Norrlidens centrum.
• Vi har också den mobila spontanidrottsplatsen MOBI som flyttas runt på
olika platser i kommunen och där unga kan testa exempelvis klättring,
skateboard, BMX, Le-Parkour och styrketräning.
• I samarbete med landsbygdsutvecklaren och pilotprojektet Servicepunkt har
etablerats en turist Info Point på Läckeby Livs. Detta har en långsiktig tanke
och ska under 2016 utvecklas till att bli mer än en broschyrhylla. Läckeby
Livs ska få mer utbildning för att känna sig trygga i att informera och
inspirera gäster om vad som finns att uppleva.
Det här är som sagt bara ett axplock av allt som sker i hela vår kommun.
Ytterligare en satsning som ska genomföras under mandatperioden är nya långa
bryggor i Vita Sand och Norrliden.
Min bild är att vi idag satsar på Ekoturism. Det utvecklas för varje år. Mot den
bakgrunden ser jag ingen anledning att skriva in det i ägardirektiven. Finns det
däremot projektmedel att söka för något specifikt projekt framåt så är jag inte
främmande för det.
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§ 93
Interpellation från Anna Thore (MP) om samåkningsappen
Dnr KS 2015/0396

Kommunfullmäktige beslutar att Anna Thore (MP) får ställa följande
interpellation till kommunalrådet Anders Andersson (C):
Miljöpartiet tillsammans med Centerpartiet skrev för två år sedan en motion
angående appar för samåkning. Motionen bifölls och via Leader finansiering
började ett arbete för att undersöka intresse i landsbygd för att öka samåkningsmöjligheterna genom digitala hjälpmedel. Samåkningsappen är ett komplement
till kollektivtrafik där det genom en digital tjänst ska vara lätt att finna grannar
som ska åt samma håll och under ordnande former kan få med sig en medpassagerare. Intresse uppstod främst på Revsudden, Skäggenäs där över 60
personer var intresserade, ett underlag som är högre än på andra områden som
ex. södra Öland där man tagit beslut om att starta upp mobil samåkning. Alltså
lämpar sig området väl för att göra verklighet av hjälpmedlet mobilsamåkning
genom att bistå med upprättande av hemsida, hålla i det förberedande arbetet
genom stormöten, marknadsföring och upprättandet av överenskommelse
angående samåkningens prisbild etc. inför uppstarten av hemsida och appar.
Tjänsten är kalkylerad till 75 000 kr, en summa som är hälften av kostnaden en
extratur för bussen på en vardag skulle vara för skattebetalarna. Summa
summarum är det förberedande arbetet redan gjort, underlaget finns, men nu
händer ingenting. Leader Kalmar Öland är positiva till att fortsätta stödja
insatsen men ”kommunen har ingen som tar stafettpinnen”. Det är både slöseri
med koldioxidutsläpp, nedlagda resurser och framförallt engagemang hos ortsbefolkningen som först tillfrågas om intresse och engagemang men sedan inte
får någon fortsättning.
Min fråga är nu om Anders Andersson och Kalmar kommun tänker fortsätta
intentionen med miljöpartiets och centerns bifallda motion och hjälpa till att
införa mobilsamåkning för Skäggenäshalvön?
____________
Anders Andersson lämnar följande svar på interpellationen:
Bakgrund
För att undersöka intresset bland kommunens invånare för samåkning och
digitala hjälpmedel startades ett Leaderprojekt med målet att:
• Genomföra ett idémöte/arbetsmöte
• Informera föreningar och bybor om de positiva effekterna som uppstår vid
samåkning
• Sammanställa resultatet av förstudien i en rapport som ska ligga till grund för
beslut om fortsatt engagemang avseende samåkning.
Uppdraget direktupphandlades och Mobilsamåkning AB fick i uppdrag att
genomföra förstudien.
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Genomförande och resultat
Inbjudan till inspirationsmöte om samåkning skickades per mail till alla kommunens föreningar och marknadsfördes via sociala medier. En förening, SVOIF,
Skäggenäs Villa och Intresseförening anmälde intresse av att få veta mer om
samåkning.
En enkätundersökning genomfördes i området med syftet att identifiera intresse. 77 personer svarade på enkäten, varav 79 % av dessa sa att de kan tänka
sig att samåka.
Resultatet av studien presenterades för SVOIFs styrelse som sedan tillsammans
med landsbygdsutvecklaren i kommunen bjöd in invånarna i området till ett
informationsmöte om resultatet av genomförd studie.
Flera system för samåkning
Det finns flera olika system och appar som underlättar för samåkning varav
Mobilsamåkning är ett av dessa. Mobilsamåkning bygger på att det utses lokala
kontaktpersoner och att invånarna tillsammans bygger upp trygghetszoner. För
aktuellt område uppskattas systemet kosta ca 60 000 kr att implementera och
därefter ca 18 000 kr per år för support.
Energi kontor sydost har gjort en utvärdering av mobilsamåkning efter 6 månader med samåkning i Urshult, Älmeboda/Linneryd, Långasjö, Berg och på
Södra Öland. Kritiska faktorer för att lyckas är att få tillräckligt många
involverade. Dessutom krävs att de registrerade användarna är aktiva och lägger
upp resor som chaufför och/eller passagerare.
Som ett alternativ till det system som Mobilsamåkning erbjuder undersöktes
Skjutsgruppens system. Detta system bygger på att de som kan tänka sig att
samåka registrerar sig som användare på skjutsgruppen.nu. Tjänsten är gratis och
riktar sig både till dem som vill samåka vid enstaka tillfällen men det finns också
möjlighet att registrera en grupp för en specifik by. Systemet fungerar via dator
och mobiltelefon.
Samåkning från/till Skäggenäshalvön
SVOIF har gjort bedömningen att Mobilsamåkning.se kräver ett engagemang
som föreningen anser svårt att mobilisera. De upplevde även att den årliga
driftkostnaden var hög.
Med anledning av ovanstående valde SVOIF att skapa en grupp på
www.skjutsgruppen.nu för samåkning till och från Skäggenäshalvön. Här kan
invånare som vill samåka registrera sig för att hitta andra i området som vill
samåka. SVOIF har tagit beslut om att fortsätta diskutera samåkning i föreningen och att uppmuntra invånare att registrera sig i gruppen.

§ 94
Lekmannarevisorernas granskningsrapporter för
Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda
dotterbolagen
Dnr KS 2015/0259
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Handlingar
Granskningsrapporter för år 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de
majoritetsägda dotterbolagen.
Kommunstyrelsens protokoll den 7 april 2015, § 127.
Bakgrund
Lekmannarevisorerna har upprättat sina granskningsrapporter för
verksamhetsåret 2014 för Kalmar Kommunbolag AB och dess majoritetsägda
dotterbolag.
Beslut
Kommunfullmäktige lägger granskningsrapporterna till handlingarna.

§ 95
Årsredovisningar och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 för Kalmar Kommunbolag AB och de
majoritetsägda dotterbolagen
Dnr KS 2015/0259

Handlingar
Årsredovisningar och revisionsberättelser för Kalmar Kommunbolag AB och de
majoritetsägda dotterbolagen.
Skrivelse från Kalmar Kommunbolag AB den 25 mars 2015.
Kommunstyrelsens protokoll den 7 april 2015, § 128.
Bakgrund
Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen har upprättat
årsredovisningar för räkenskapsåret 2014. Vidare har revisionsberättelser för
respektive bolag inkommit och där tillstyrker auktoriserade revisorn Yvonne
Lundin att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för
bolagen och koncernen, disponerar resultaten enligt med förslagen i
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsernas ledamöter och verkställande
direktörerna ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Kommunfullmäktige föreslås uppmana sina ombud att följa respektive bolags
revisionsberättelse.
Beslut
Kommunfullmäktige ger följande direktiv till kommunens ombud vid
årsstämmorna med Kalmar Kommunbolag AB och dotterbolagen:
Ombuden ska vid årsstämmorna med bolagen se till att beslut fattas i enlighet
med de auktoriserade revisorernas revisionsberättelser för respektive bolag.
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningar och koncernredovisning för
räkenskapsåret 2014 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda
dotterbolagen.
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§ 96
Revisionsberättelse för räkenskapsåret 2014 samt
revisorernas granskning av årsredovisningen
Dnr KS 2015/0093

Handlingar
Skrivelse från revisionen den 15 april 2015.
Granskning av årsredovisningen 2014.
Skrivelse från kommunfullmäktiges presidium den 22 april 2015.
Bakgrund
Kommunens revisorer har redovisat sin revisionsberättelse för räkenskapsåret
2014. Av revisionsberättelsen framgår att revisionen tillstyrker ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen och övriga nämnder samt att årsredovisningen för 2014
godkänns.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktige beviljar
kommunstyrelsen, nämnderna och den gemensamma nämnden för
hjälpmedelsverksamhet och de enskilda förtroendevalda i dessa organ
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.
Överläggning
Revisionens vice ordförande Jan Bengtsson (S) redogör för revisionsberättelsen
och den granskning som revisorerna lämnat för räkenskapsåret 2014.
Kommunfullmäktiges ordförande Roger Kaliff (S) redogör för
kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut.
Beslut
Kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen, nämnderna och den
gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksamhet och de enskilda
förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.
Jäv
Det antecknas till protokollet att berörda ledamöter och ersättare inte deltar i
beslutet om ansvarsfrihet för de nämnder där de själva suttit i under 2014.

§ 97
Revisorernas utvärderingsberättelse för år 2013 och
årsrapport för år 2014
Dnr KS 2015/0367

Handlingar
Revisorernas utvärderingsberättelse för år 2013 och årsrapport för år 2014.
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Bakgrund
Kommunens revisorer lämnar årligen en uppföljningsrapport över de
granskningar som gjorts under de båda föregående verksamhetsåren. Utifrån
rapporten önskar revisionen att kommunfullmäktige överlämnar rapporten till
kommunstyrelsen och berörda nämnder med begäran om svar till kommunens
revisorer om hittills vidtagna åtgärder senast 16 november 2015.
Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar rapporten till kommunstyrelsen och berörda
nämnder med begäran om svar till kommunens revisorer senast den 16
november 2015, om inget annat angivits i missivbrev som följer med
rapporterna som är överlämnande:
- Årsredovisningen, vilka åtgärder som ska vidtas med anledning av gjorda
påpekanden och bedömningar (kommunstyrelsen)
- Inventeringen av kommunens konst (kultur- och fritidsnämnden)
- Den kommunala missbruksvården (socialnämnden)
- Kränkande behandling och diskriminering (barn- och ungdomsnämnden)
- Omsorgens ekonomiska situation (omsorgsnämnden)
- Kommunstyrelsens uppsiktsplikt (kommunstyrelsen)
- Äldreomsorgen – meningsfull vardag (omsorgsnämnden och Södermöre
kommundelsnämnd)

§ 98
Kalmar kommuns årsredovisning 2014
Dnr KS 2015/0093

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 4 mars 2015.
Kalmar kommuns årsredovisning 2014.
Kommunstyrelsens protokoll den 7 april 2015, § 126.
Bakgrund
Kommunledningskontorets ekonomienhet har upprättat årsredovisning för
2014. Årets resultat för kommunen uppgår till 11,7 miljoner kronor. Vid
avstämning mot kommunallagens ”balanskrav” redovisas ett justerat resultat på
- 12,4 miljoner kronor. Det negativa balanskravsresultatet kommer att återställas
genom att i flerårsplanen för 2015-2017 budgeteras överskott som täcker det
negativa balanskravsresultatet.
För kommunkoncernen – som omfattar Kalmar kommun, hel- och delägda
bolag, kommunalförbund samt bolag som kommunen har ett väsentligt
inflytande över – redovisas ett resultat på 110,1 miljoner kronor.
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen 2014.
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Det negativa balanskravsresultatet kommer att återställas genom att i
flerårsplanen för 2015-2017 budgeteras överskott som täcker det negativa
balanskravsresultatet.

§ 99
Detaljplan för fastigheten Mältaren 30
Dnr KS 2015/0320

Handlingar
Utlåtande den 25 mars 2015.
Förslag till detaljplan, senast reviderad 25 mars 2015.
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 25 mars 2015, § 49.
Kommunstyrelsens protokoll den 7 april 2015, § 123.
Bakgrund
Detaljplanen syftar till att möjliggöra bostadsbyggnad om tre våningar med
inredd vind vid Proviantgatan på östra delen av Kvarnholmen.
Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit att kommunfullmäktige antar förslag
till detaljplan för fastigheten Mältaren 30.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget.
Beslut
Kommunfullmäktige antar samhällsbyggnadsnämndens förslag till detaljplan för
fastigheten Mältaren 30.

§ 100
Godkännande av arrendeavtal för Stensö camping
Dnr KS 2015/0324

Handlingar
Serviceförvaltningens skrivelse den 30 mars 2015 inklusive avtal.
Kommunstyrelsens protokoll den 7 april 2015, § 125.
Bakgrund
Kalmar kommun har genomfört en upphandling och har för avsikt att teckna ett
längre anläggningsarrende för drift av Stensö Camping. Syftet med
upphandlingen är att få till stånd en väl fungerande drift av anläggningen som
uppskattas av både medborgare och besökare. Upphandlingen omfattar drift och
utveckling av campingen.
Kalmar kommun äger campingplatsen Stensö camping. Campingen har drivits
av Stensö Camping AB. Restaurangverksamheten på Stensötorpet, tillsammans
med minigolfanläggningen drivs av Minigolf i Kalmar AB. Kommunen för en
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diskussion med Minigolf i Kalmar AB om framtida drift tillsammans med en ny
arrendator.
Upphandlingskontraktet är en tjänstekoncession. Arrendeavtalet avser perioden
2015-05-01 t.o.m. 2050-03-31. Arrendeavgiften är 500 000 kronor för helt år.
Efter genomgång av inkomna anbud och personliga möten med fyra av
aktörerna framstår Nordic Camping & Resort AB som den aktör som bäst
svarar mot dem krav och förväntningar som Kalmar kommun har på en
framtida arrendator.
Nordic Camping & Resort AB är Sveriges ledande kedja inom Camping och
Resort. Verksamheten bedrivs på 13 anläggningar från Östersund i norr till
Helsingborg i söder. Bolagets affärsidé är att erbjuda en kedja med varierande
boendeformer under ett varumärke med ett tydligt koncept där kundens
helhetsupplevelse står i centrum.
Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige godkänner förslag till
arrendeavtal mellan Kalmar kommun och Nordic Camping & Resort AB.
Överläggning
Under överläggningen redovisas flera förslag. Efter justering av förslagen
återstår följande förslag:
1. Christina Fosnes (M) föreslår att kommunfullmäktige återremitterar ärendet i
syfte att få bättre information om anbudsförfarande och övriga frågor
rörande 35-årigt arrendeavtal vid Stensö Camping.
2. Thoralf Alfsson (SD) föreslår att kommunfullmäktige återremitterar ärendet
för att i avtalet skriva in att arrendatorn ska förbinda sig att under avtalstiden
ej bedriva asylförläggning eller därmed likställd verksamhet vid anläggningen.
3. Inger Hilmansson (FP) föreslår – med instämmande av Johan Persson (S),
Bertil Dahl (V), Patricia Vildanfors (MP), Christopher Dywik (KD), Ingemar
Einarsson (C), Anders Andersson (C), Carl-Henrik Sölvinger (FP) och
Thoralf Alfsson (SD) – att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens
förslag.
Sedan överläggningen avslutats föreslår ordföranden följande propositionsordning:
- Först frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill avgöra ärendet idag
eller återremittera det.
- Om kommunfullmäktige vill avgöra ärendet idag frågar ordföranden om
kommunfullmäktige vill bifalla eller avslå kommunstyrelsens förslag.
Sedan kommunfullmäktige godkänt propositionsordningen frågar ordföranden
om kommunfullmäktige vill avgöra ärendet idag eller återremittera det. Han
finner att kommunfullmäktige vill 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 förslag till arrendeavtal för Stensö camping
mellan Kalmar kommun och Nordic Camping & Resort AB.
Kommunstyrelsens ordförande Johan Persson får i uppdrag att underteckna
avtalet.
Kommunfullmäktige beslutar att förklara paragrafen för omedelbart justerad.
Reservationer
Christina Fosnes (M), Jan R Andersson (M), Måns Linge (M), Karl Holst (M),
Kerstin Edvinsson (M) och Alexander Critén (M) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Christina Fosnes (M) förslag om återremiss.
Ledamöterna från SD reserverar sig mot beslutet att avslå Thoralf Alfssons
förslag att återremittera ärendet för att i avtalet skriva in att arrendatorn ska
förbinda sig att under avtalstiden ej bedriva asylförläggning eller därmed likställd
verksamhet vid anläggningen
Protokollsanteckningar
Ledamöterna från MP redovisar en protokollsanteckning enligt följande:
”Det är mycket positivt att Kalmar kommun nu äntligen kommer att sluta avtal
med en ny arrendator till Stensö camping. Kalmar behöver en campingverksamhet värd namnet. Vi välkomnar en logi- och konferensverksamhet som
är miljöcertifierad och som kan sätta Kalmar på kartan för vad hållbar turism
innebär. Det finns oerhörda utvecklingspotentialer när det gäller natur- och
ekoturism i Kalmarregionen och i området runt Stensö finns stora möjligheter
till olika aktivitetsutbud som bjuder till naturupplevelser. Vi ser framemot
campingens utveckling under namnet ”Sveriges grönaste camping” som just går i
god för en campingverksamhet där fokus ligger på en hållbar miljö i drift och
investeringar samt aktivitetsutbud på och i närliggande omgivning. På rätt sätt
förvaltat kommer detta att göra Stensö camping unik i sitt slag och ge stora
konkurrensfördelar för företaget och Kalmar som campingstad.
Att utveckla en verksamhet som går hand i hand med Stensö friluftsområde och
höja de naturvärden som finns i området är således viktigt för likväl företaget
som bedriver verksamheten, campinggästerna som för Kalmars medborgare. De
nya byggnader som kan komma att inrymmas i en ny detaljplan bör ha extra god
miljöstandard och företaget har här en chans att visa upp ny miljöteknik och
inspirera fler till hållbart byggande.
Det är viktigt att området får behålla sin lugna karaktär och att medborgare får
känna sin delaktighet i och tillgänglighet till området. För arrendatorn blir det en
viktig uppgift att bygga vidare på campingverksamheten så att den förstärker
kopplingen till naturen och tillgängliggör de naturvärden som finns på plats. Vi
ser positivt på om byggnationen när möjlighet ges också kan användas i andra
syften och campingens ambitioner om en året-runt-verksamhet är mycket
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välkommen. Det långa arrendeavtalet borgar för långsiktigt kloka investeringar i
området.”
Ledamöterna från SD redeovisar en protokollsanteckning enligt följande:
”I det föreslagna arrendeavtalet finns följande formulering angående områdets
användande. ’Arrendeobjektet upplåts för campingverksamhet samt för därmed
förenlig verksamhet. För annan användning krävs kommunens skriftliga
medgivande. Förändrad användning som är av principiell art eller av större vikt
ska godkännas av kommunfullmäktige i Kalmar.’
Nordic Camping & Resort bedriver vid ett flertal av sina anläggningar även
asylförläggningar under lågsäsong. En minst sagt inkomstbringande verksamhet
som inneburit att företagets omsättning och vinst kraftigt förbättrats. Under
2013 betalade Migrationsverket ut ca 10 miljoner kronor till företaget och under
2014 hade utbetalningen ökat till drygt 19 miljoner kronor, utav en omsättning
på totalt ca 77 miljoner kronor. Under det första kvartalet 2015 har redan
utbetalats ca 8 miljoner kronor till företaget från Migrationsverket.
Från Sverigedemokraternas sida hyser vi stora farhågor över att Stensö camping
under lågsäsong även kan utvecklas till en asylförläggning med Nordic Camping
& Resort som arrendator. En sådan utveckling är vi mycket kritiska till.
Under diskussionen i kommunstyrelsen försäkrade kommunstyrelsens
ordförande Johan Persson att en sådan förändring av verksamheten till
asylförläggning vid campingen skulle falla under avtalstextens paragraf om
’förändrad användning som är av principiell art eller av större vikt’ och därmed
kräva ett nytt beslut och godkännande av Kalmar kommunfullmäktige.
Som exempel på förändringar av verksamhet som endast kräver kommunens
skriftliga medgivande angavs under diskussionen/debatten i kommunstyrelsen
festivaler och konserter.
Från Sverigedemokraternas sida litar vi på att dessa försäkringar och löften
angående tolkningen av avtalstexten från majoriteten också kommer att gälla i
framtiden.”
Jäv
På grund av jäv deltar inte Ami Höglund (M) i handläggningen av detta ärende.

§ 101
Godkännande av Kalmarsundsregionens Renhållares
förslag till renhållningsordning
Dnr KS 2014/0744

Handlingar
Förslag till avfallsplan med tillhörande bilagor.
Kommunledningskontorets skrivelse den 5 mars 2015.
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Kommunstyrelsens protokoll den 7 april 2015, § 124.
Bakgrund
Kalmarsundsregionens Renhållare(KSRR) har tagit fram ett förslag till ny
renhållningsordning. Renhållningsordningen omfattar KSRR:s tidigare medlemskommuner Kalmar, Nybro, Torsås och Mörbylånga samt Oskarshamns
kommun som är ny medlem i KSRR sen den 1 januari 2015.
Renhållningsordningen omfattar avfallsplan och föreskrifter, som är det
dokument som styr avfallsverksamheten inom KSRR och dess medlemskommuner och därmed avfallshanteringen hos fastighetsägare och kommuninvånare i medlemskommunerna.
Renhållningsordningens inriktning och huvudsakliga innehåll överensstämmer
med tidigare renhållningsordning för KSRR. En allmän uppdatering har gjorts
sedan tidigare version, men även mer specifika tillägg och ändringar i samband
med Oskarshamn kommuns inträde samt att insamling av matavfall införts i
samtliga medlemskommuner.
Förslaget till ny avfallsplan har varit ute på samråd 1 september – 30 november
2014 och har ställts ut för remiss 2 december 2014 – 31 januari 2015.
Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige godkänner
Kalmarsundsregionens Renhållares förslag till renhållningsordning.
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Kalmarsundsregionens Renhållares förslag till
renhållningsordning.

§ 102
Krisledningsplan 2015-2018 samt ändring i reglemente
för krisledningsnämnden
Dnr KS 2015/0125

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 12 februari 2015.
Förslag till Krisledningsplan 2015-2018.
Förslag till nytt reglemente för krisledningsnämnden.
Kommunstyrelsens protokoll den 7 april 2015, § 132.
Bakgrund
Krisledningsplanen för Kalmar kommun syftar till att förbereda för extraordinära händelser. Enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska
en ny krisledningsplan fastställas vid varje mandatperiod.
Krisledningsplanen beskriver och förtydligar:
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Hur ledningsförhållanden ser ut vid kris eller svår påfrestning
Vad som menas med extraordinär händelse
Vilka resurser kommunen har vid en kris
Hur krisen ska ledas i stort
En del av krishändelsens begrepp
En kort beskrivning av krisledningsstabens roller

Förändringar från gällande krisledningsplan:
- Kommunala bolag och förbund är borttagna från krisledningsplanen. Bolag
och förbund kan efter begäran få stöd av krisledningen.
- Omskrivningar av textmassa, t.ex. upprepningar
- Borttagning av textmassa som har sin huvudsakliga plats i andra dokument
- Förtydligat att det är kommunstyrelsens arbetsutskott som utgör
krisledningsnämnd.
- Förtydligande att kommunstyrelsens ordförande (inte ordföranden i
kommunstyrelsens arbetsutskott) är ordförande i krisledningsnämnden.
- Rollbeskrivningarna har kortats ner
- Den tidigare informationsplanen (som initialt var ett eget dokument och
senare en del av krisledningsplanen) har tagits bort och återfinns i huvudsak
som befattningsbeskrivning för informatörerna i krisledningsstaben. En kort
beskrivning framgår av krisledningsplanen och avser informationsskyldighet
vid olyckor, VMA, informationsmeddelande och interninformation.
Förändringar från gällande reglemente för krisledningsnämnd:
I reglementet § 5, andra stycket för krisledningsnämnden ändras texten så att det
är kommunstyrelsen, och inte fullmäktige, som beslutar om krisledningsnämnden ska träda ur funktion.
Vidare kompletteras texten i § 7 angående sammansättning så att det på ett
tydligt sätt framgår att kommunstyrelsens ordförande också är ordförande i
krisledningsnämnden. Denna skrivning saknas i gällande reglemente.
I § 15 tas texten ”kontrasigneras av berörd tjänsteman” bort och ändras till
”samt av berörd tjänsteman” syftande till signeringen. Ordet ”förfall” ändras till
”förhinder”.
Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige antar förslag till
krisledningsplan 2015-2018 för Kalmar kommun samt godkänner de föreslagna
ändringarna i krisledningsnämndens reglemente.
Beslut
Kommunfullmäktige antar förslag till krisledningsplan 2015-2018 för Kalmar
kommun.
Kommunfullmäktige godkänner de föreslagna ändringarna i krisledningsnämndens reglemente.
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§ 103
Försäljning av tomtmark för atriumhus på del av Berga
10:19 område söder om Bergauddsvägen, i Bergavik
Dnr KS 2015/0203

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 11 mars 2015.
Översiktskarta, illustration till detaljplan och illustration av Humana Hus Berga
Udd AB.
Kommunstyrelsens protokoll den 7 april 2015, § 133.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har tidigare reserverat mark för bostäder på del av fastigheten
Berga 10:19, område söder om Bergauddsvägen, för Arvidsson Möller Humana
Hus i Kalmar AB.
Området ingår i den fördjupade översiktsplanen för Norrlidens Strand.
Utvecklingen av Norrlidens Strand är en viktig del i kommunens övergripande
mål att utveckla kuststaden Kalmar. För reservationsområdet har ny detaljplan
samt tillägg till denna tagits fram. Planerna har vunnit laga kraft. Bolaget har
medverkat under hela planprocessen. Syftet har varit att skapa bostäder på
tidigare obebyggd mark söder om Bergauddsvägen som en komplettering till
befintlig villabebyggelse. En ny allmän gång- och cykelväg byggs genom
planområdet.
Planen ger möjlighet att bygga 14 nya enplans småhus i form av atriumhus.
Bebyggelsen uppförs i två kvarter kring ett centralt naturmarksområde.
Fastighetsbildning pågår. Tomtarealen beräknas bli ca 400 m2 per tomt.
Bostäderna kommer att upplåtas med äganderätt. Första byggstart beräknas till
sommaren 2015.
För att fastställa försäljningspriset, d.v.s. marknadsvärdet för obebyggd småhustomt vid kommunal gata, har värderingsföretag anlitats. Marknadsvärdet har då
bedömts till 750 000 kronor per tomt. Då bolaget utför och bekostar åtgärder på
kvartersmark såsom entrégator och vändplan, uppfyllning, översiktlig geoundersökning samt får ökade drift- och underhållskostnader per tomt har tomtpriset justerats ned med 300 000 kronor. Ersättningen kommer att erläggas i
samband med bolagets förvärv av fastigheterna.
Markanvisningsavtal kommer att tecknas med bolaget. I avtalet kommer att
regleras tid för byggstart, tekniska frågor, tomtfördelning, fastighetsbildning
m.m.
Planutskottet har föreslagit att kommunstyrelsen får sälja fjorton tomter för
atriumhus på del av fastigheten Berga 10:19, område söder om Bergauddsvägen
till Humana Hus Berga Udd AB (org nr 556972-5434) för 750 000 kronor per
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tomt, d.v.s. totalt 10 500 000 kronor exklusive anläggningsavgift för vatten och
avlopp.
Beslut
Kommunstyrelsen får sälja fjorton tomter för atriumhus på del av fastigheten
Berga 10:19, område söder om Bergauddsvägen till Humana Hus Berga Udd AB
(org nr 556972-5434) för 750 000 kronor per tomt, d.v.s. totalt 10 500 000
kronor exklusive anläggningsavgift för vatten och avlopp.
Kommunledningskontoret får i uppdrag att teckna markanvisningsavtal med
Humana Hus Berga Udd AB (org nr 556972-5434).

§ 104
Godkännande av KIFAB i Kalmar AB:s förvärv av
fastigheterna Muttern 13 och 15 genom förvärv av aktier
Dnr KS 2015/0341

Handlingar
Skrivelse från KIFAB i Kalmar AB:s VD den 2 april 2015.
Kommunstyrelsens protokoll den 7 april 2015, § 143.
Bakgrund
KIFAB i Kalmar AB äger idag fastigheten Muttern 12 på Berga industriområde.
Fastigheten är fullt uthyrd till Trelleborg Sealing Solution men saknar
expansionsmöjligheter. KIFAB i Kalmar AB har sedan en tid fört diskussioner
med ägarna till angränsande fastigheter om möjligheten att förvärva fastighet
eller del av fastighet för att säkerställa expansionsmöjligheter för Trelleborg
Sealing Solution.
Diskussionerna har resulterat i en preliminär överenskommelse om förvärv av
fastigheterna Muttern 13 och 15 genom köp av samtliga aktier i ett nybildat
bolag som inte tidigare har bedrivit verksamhet. Enligt KIFAB i Kalmar AB:s
bolagsordning måste kommunfullmäktige godkänna förvärvet eftersom det
genomförs genom förvärv av aktier, även om köpesumman understiger 300
prisbasbelopp, som utgör gräns för beslut av KIFAB i Kalmar AB:s styrelse.
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner att KIFAB i Kalmar AB förvärvar fastigheterna
Muttern 13 och 15 genom förvärv av samtliga aktier i det av säljaren upprättade
bolaget.
Kommunfullmäktige godkänner därefter att bolaget fusioneras med moderbolaget KIFAB i Kalmar AB.

§ 105
Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i
barnen
Dnr KS 2013/0228
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Motion från Inger Hilmansson (FP).

Yttrande och protokollsutdrag från den 20 mars 2013 från barn- och
ungdomsnämnden.
Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll den 27 maj 2013, § 102.
Kommunledningskontorets skrivelse den 30 januari 2015.
Kommunstyrelsens protokoll den 7 april 2015, § 135.
Bakgrund
Inger Hilmansson (FP) har i en motion föreslagit att barn- och ungdomsförvaltningen får i uppdrag att utreda merkostnader och konsekvenser av en
utökad barnomsorgsgaranti i förskolan och pröva om sådana investeringar i
barnens framtid kan finansieras inom ramen för den sociala investerings-fonden.
Vidare förslås att anställda inom förskolan uppmuntras till forskning för att
ständigt uppdatera garantin så att den kvarstår som en träffsäker investering.
Barn- och ungdomsnämnden har den 20 mars 2013 föreslagit att kommunfullmäktige avslår den del som avser att ge barn- och ungdomsförvaltningen i
uppdrag att utreda kostnader och konsekvenser av en utökad barnomsorgsgaranti. Vidare föreslogs att barn- och ungdomsförvaltningens yttrande kring
användningen av den sociala investeringsfonden och att uppmuntra anställda till
forskning ska utgöra svar på motionen.
Kommunfullmäktige beslutade den 27 maj 2013 att återremittera ärendet till
kommunstyrelsen för att bereda yttrandet om social investeringsfond i samband
med att stadgarna för denna fond bereds.
Kommunfullmäktige uppdrog den 29 oktober 2012 till kommunstyrelsen och
Kalmar Kommunbolag AB att bilda två stiftelser med inriktning att stödja
forskning, utveckling och förebyggande socialt arbete. Förutsättningarna för
bildandet av två stiftelser har utretts och utredningen har visat att stiftelser, med
kommunen som samtidig stiftare och tillika förvaltare eller tillsättare av styrelse,
på formella grunder inte kan bildas.
Kommunfullmäktige beslutade i budget 2014 att återföra de 40 miljoner som
avsattes som ingående kapital i stiftelserna. Ambitionen och inriktning inom
områdena kvarstår, men formen blir istället årliga anslag i driftbudgeten till
kommunstyrelsen på en miljon kronor vardera. De medel som avsatts (en miljon
kronor per år) kan sökas av verksamheter inom Kalmar kommun. Pengarna är
främst tänkta att användas till förebyggande arbete som gagnar samt främjar
utveckling och användning av nya metoder och arbetssätt. Projekten ska leda till
effekter som på sikt ger minskade kommunala kostnader.
Därmed finns möjlighet för personal inom exempelvis förskolan att söka pengar
till olika projekt inom området social hållbarhet. Om en ansökan utifrån
intentionerna i motionen inkommer får kommunstyrelsens arbetsutskott pröva
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detta i sedvanlig ordning. För att uppmuntra de anställda att söka kommer
motionen och svaret att skickas till barn- och ungdomsförvaltningen och
Södermöre kommundelsförvaltning för kännedom.
Kommunstyrelsen har förslagit att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige avslår motionen i den del som avser att ge barn- och
ungdomsförvaltningen i uppdrag att utreda kostnad och konsekvenser av en
utökad barnomsorgsgaranti.
Kommunfullmäktige beslutar att barn- och ungdomsnämndens yttrande om
forskning ska utgöra svar på den del av motionen som rör uppmuntran till
forskning.
Kommunfullmäktige besvarar den del av motionen som rör investeringar i
barnens framtid inom ramen för kommunens sociala investeringsfond, att det är
avsatt en miljon kronor årligen till projekt inom området social hållbarhet.
Överläggning
Under överläggningen redovisas följande förslag:
1.

Inger Hilmansson (FP) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
motionen.

2.

Bertil Dahl (V) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
kommunstyrelsens förslag.

Sedan överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill
bifalla motionen eller kommunstyrelsens förslag. Han finner att
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen i den del som avser att ge barn- och
ungdomsförvaltningen i uppdrag att utreda kostnad och konsekvenser av en
utökad barnomsorgsgaranti.
Kommunfullmäktige beslutar att barn- och ungdomsnämndens yttrande om
forskning ska utgöra svar på den del av motionen som rör uppmuntran till
forskning.
Kommunfullmäktige besvarar den del av motionen som rör investeringar i
barnens framtid inom ramen för kommunens sociala investeringsfond, att det är
avsatt en miljon kronor årligen till projekt inom området social hållbarhet.
Reservationer
Ledamöterna från FP reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag att
bifalla motionen.
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§ 106
Motion från Patricia Vildanfors (MP) om Toleransprojektet - en pedagogisk metod
Dnr KS 2014/0915

Handlingar
Motion från Patricia Vildanfors (MP)
Barn- och ungdomsförvaltningens skrivelse den 26 februari 2015.
Utdrag ur barn- och ungdomsnämndens protokoll den 18 mars 2015, § 18.
Utdrag ur Södermöre kommundelsnämnds protokoll den 25 mars 2015, § 47.
Kommunstyrelsens protokoll den 7 april 2015, § 136.
Bakgrund
Patricia Vildanfors (MP) föreslår i motion ”Toleransprojektet i Kalmar
kommun” att kommunen ska få i uppdrag att genomföra en implementering av
ett Toleransprojekt enligt Kungälvsmodellen i Kalmar kommun.
Barn- och ungdomsförvaltningen har upprättat ett förslag till svar på motionen.
I förslaget anges bland annat följande skäl för att avslå motionen:
- Elever och lärare deltar läsåret 2014-15 i en kostnadsfri utbildning som
Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) arrangerar.
- Regeringen aviserar i sin budgetproposition ökade insatser mot rasism
(beslut 2015-01-27 om utbildningsinsats mot rasism).
- Läroplanens (Lgr 11) övergripande skrivningar om Skolans värdegrund och
uppdrag, Grundläggande värden och Förståelse och medmänsklighet samt
mer detaljerade texter om utbildningens/undervisningens innehåll.
- Förslag till arbetssätt som alternativ till Toleransprojektet.
- Stödmaterial finns att tillgå på Skolverkets hemsida.
- Utlåtande från skolkuratorer i barn- och ungdomsförvaltningen.
- Svar utifrån frågor till kommuner som deltar/deltagit i Toleransprojektet.
- Frågor och svar - socialförvaltningen.
Barn- och ungdomsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd har föreslagit
att kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till de insatser som görs
inom området. Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget.
Överläggning
Under överläggningen redovisas följande förslag:
1.

Patricia Vildanfors (MP) föreslår i första hand att ärendet återremitteras. I
andra hand, om kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag,
föreslår Patricia Vildanfors att kommunfullmäktige ska bifalla motionen.

2.

Max Troendlé (MP) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla motionen.
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3.

Christopher Dywik (KD), med instämmande av Björn Brändewall (FP),
föreslår att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag och
avslår motionen.

Sedan överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill
avgöra ärendet idag eller återremittera det. Han finner att kommunfullmäktige
vill avgöra ärendet idag.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition: ”Den som vill avgöra ärendet idag röstar ja, den som vill
återremittera det röstar nej”. Vid omröstningen avges 57 ja-röster och 4-nej
röster (hur var och en röstar framgår av bilaga A). Det innebär att
kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag.
Härefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill bifalla motionen eller
kommunstyrelsens förslag att avslå motionen. Han finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition: ”Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som
bifalla motionen röstar nej”. Vid omröstningen avges 57 ja-röster och 4-nej
röster (hur var och en röstar framgår av bilaga B). Det innebär att
kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att för tillfället görs
insatser inom området, däribland arbetsområdet med arbetsnamnet ”Tolerans
(Mänskliga rättigheter/ Barnkonventionen/ Medier - Kommunikation)”, utan
merkostnader.
Reservationer
Ledamöterna från MP reserverar sig skriftligt och anför:
” I underlaget finns felaktiga antaganden om projektet. För att politiker ska
kunna fatta korrekta beslut krävs korrekta fakta i underlaget. Därför yrkade jag
på att återremittera ärendet. Det framkommer både när det gäller kuratorernas
och socialarbetarnas uttalanden att deras uppfattning om projektet är att
konfliktsökande elever väljs ut och sammanförs i en grupp för sig. Det är
felaktigt. Projektets framgång innebär att konfliktsökande elever som uppvisar
ett intolerant beteende har blandats med socialt starka elever till en väldigt bra
mix och bra gruppdynamik att arbeta med. Mötet med elever från andra skolor
är också en framgångsfaktor i arbetet med att stärka dessa elever. Istället för att
använda sig av 20 års beprövad erfarenhet och en pedagogisk metod erkänd av
FN väljer Kalmar kommun att hitta på ett eget arbetssätt. Det som kostar i
projektet är lärares tid, vilket också kostar i det som Kalmar nu föreslår. Det
som föreslås är generella insatser, det vill säga det som redan nu görs. Det
skolorna behöver är något mer, något som bryter mönstret och som verkligen
tar itu med problemet. Enligt socialförvaltningen finns det nu en förhöjd risk i
hela landet att rekrytera ungdomar till extremintoleranta miljöer. Även om de två
medarbetarna från socialförvaltningen som uttalar sig i underlaget inte har stött
på någon sådan verksamhet i Kalmar, så gäller risken även här.
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Den resa till Auschwitz som nu erbjuds elever går inte alls att jämföra med det
som Toleransprojektet erbjuder. För det första, Toleransprojektet pågår under
ett helt läsår med kontinuerliga träffar ungefär varannan vecka. På så vis har
arbetet hela tiden en uppföljning där nya tankar och funderingar fångas upp och
där processer och kunskaper kan utvecklas och fördjupas. Detta är en stor
avsaknad i det arbete som nu görs i kommunen. Jag ställer mig också frågande
till hur många av de konfliktsökande eleverna som fångas upp i nuvarande
arbete. Förvaltningen bör göra en sådan uppföljning. Toleransprojektet är ett
arbete som ger stöd till konfliktsökande elever att bli starkare socialt, stöd till
lärare som dagligen jobbar med dessa elever och därmed även ett stöd till övriga
elever på skolan. Det är kort och gott ett trygghetsarbete som har visat sig ge
mycket positiva effekter inte bara på rekrytering till extremintoleranta miljöer
utan också på skolornas anti-mobbningsarbete. Det ger samtidigt en chans för
alla elever som deltar i projektet att i ett annat forum med nya människor jobba
med kursmålen i historia, samhällskunskap och religion.”

§ 107
Redovisning av motioner och medborgarförslag som
ännu inte besvarats
Dnr KS 2015/0323

Handlingar
Kommunstyrelsens protokoll den 7 april 2015, § 142.
Bakgrund
Kommunstyrelsen ska enligt fullmäktiges arbetsordning en gång varje år redovisa de motioner och medborgarförslag som inte har beretts färdigt.
Enligt kommunallagen bör motioner och medborgarförslag beredas så att
fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes. Motionen
från Anna Thore (MP) om försök med nolltaxa i lokal busstrafik på lördagar är
äldre än ett år. Den har dock behandlats i kommunfullmäktige i juni 2014 där
den återremitterades. Nu beräknas motionen vara färdig för beslut i fullmäktige
under våren 2015.
När det gäller medborgarförslag finns det inte något som är äldre än ett år.
Upplysningsvis lämnades under 2014 12 motioner och 23 medborgarförslag. Det
kan jämföras med 34 motioner och 40 medborgarförslag under 2013.
Redovisningen avser motioner och medborgarförslag inkomna före 31 december
2014.
Beslut
Kommunfullmäktige lägger redovisningen av motioner och medborgarförslag
som inte ännu besvarats till handlingarna.
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§ 108
Val av kommunal revisor i Samordningsförbundet i
Kalmar län
Dnr KS 2015/0328

Handlingar
Skrivelse från valberedningens presidium den 27 april 2015.
Beslut
Kommunfullmäktige utser Jan Bengtsson (S) som gemensam revisor för
kommunernas räkning i Samordningsförbundet i Kalmar län fram till 31 mars
2019.

§ 109
Fyllnadsval av nämndeman efter Emma Thoor (MP)
Dnr KS 2015/0262

Handlingar
Skrivelse från valberedningens presidium den 27 april 2015.
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Emma Thoor (MP).
Kommunfullmäktige väljer Lill Andersson (MP) till nämndeman i Kalmar
tingsrätt till och med 31 december 2015.

§ 110
Fyllnadsval av nämndeman efter Mira Larsson (MP)
Dnr KS 2015/0202

Handlingar
Skrivelse från valberedningens presidium den 27 april 2015.
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Mira Larsson (MP).
Kommunfullmäktige väljer Åke Sandberg (MP) till nämndeman i Kalmar
tingsrätt till och med 31 december 2015.

§ 111
Val av ledamot och suppleant i Kalmarsunds Fastighets
AB
Dnr KS 2015/0423

Handlingar
Skrivelse från valberedningens presidium den 27 april 2015.
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Beslut
Kommunfullmäktige väljer Mona Jeansson (S) till ledamot och Bengt-Olof Roos
(KD) till suppleant i Kalmarsunds Fastighets AB till och med det datum bolaget
fusioneras in i moderbolaget KIFAB i Kalmar AB.

§ 112
Anmälningsärenden
-

Kommunstyrelsens protokoll den 7 april 2015

-

Länsstyrelsens beslut att inte överpröva kommunfullmäktiges besluta att anta
detaljplan för del av Kungsljuset 3 samt Lasarettsvägen
Dnr KS 2014/0684

-

Medborgarförslag om hundrastgård i Trekanten samt
samhällsbyggnadsnämndens svar
Dnr KS 2015/0064

-

Medborgarförslag om att öppna en kanal mellan Ramsöflanken och viken på
Aspö samt samhällsbyggnadsnämndens svar
Dnr KS 2015/0078

-

Medborgarförslag om en attraktivare skolgård på Karl-Oskarskolan
Dnr KS 2015/0113, Dnr KS 2015/0114, Dnr KS 2015/0135, Dnr KS
2015/0136

-

Motion från Per Dahl (M) om ökad valfrihet i val av äldreboende
Dnr KS 2015/0224

-

Motion från Carl-Henrik Sölvinger (FP) om vad nybyggarna tycker om
bygglovprocessen
Dnr KS 2015/0336

-

Medborgarförslag: Ta bort skogen vid Bovieran!
Dnr KS 2015/0337

-

Medborgarförslag att placera framtida bad- och friskvårdsanläggning på
Kalmar Dämme
Dnr KS 2015/0327

-

Granskning av omsorgsnämndens hantering av sin ekonomiska situation och
kommunstyrelsens uppsiktsplikt
Dnr KS 2015/0244

-

Granskning av arvode till förtroendevalda
Dnr KS 2015/0245

27 (30)
PROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2015-04-27

Bilaga A
§ 106. Motion från Patricia Vildanfors (MP) om Toleransprojektet - en pedagogisk
metod
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
Ylva Hällblad
Gunnar Nilsson
Jussi Gröhn

Gunilla Johansson
Helena Olsson
Daniel Modée
Cecilia Jansson

Malin Anell

Nikos Strachinis

Sebastian Hellvin
Kerstin Edvinsson

Ami Höglund
Alexander Critén

Sofie Bergman

Nej

Avst

Frånv

0

0

X
Transport:

49

1
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Bilaga A, forts
§ 106. Motion från Patricia Vildanfors (MP) om Toleransprojektet - en pedagogisk
metod
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

49

1

0

0

Ja

Nej
X
X
X

Avst

Frånv

4

0

0

Daphne Thuvesson
X
X
X
X
X
X
X
X

Gerd Lansler

Lennart Johansson
Lars Peterson
SUMMA:

57
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Bilaga B
§ 106. Motion från Patricia Vildanfors (MP) om Toleransprojektet - en pedagogisk
metod
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
Ylva Hällblad
Gunnar Nilsson
Jussi Gröhn

Gunilla Johansson
Helena Olsson
Daniel Modée
Cecilia Jansson

Malin Anell

Nikos Strachinis

Sebastian Hellvin
Kerstin Edvinsson

Ami Höglund
Alexander Critén

Sofie Bergman

Nej

Avst

F

0

0

X
Transport:

49

1
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Bilaga B, forts
§ 106. Motion från Patricia Vildanfors (MP) om Toleransprojektet - en pedagogisk
metod
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

49

1

0

0

Ja

Nej
X
X
X

Avst

F

4

0

0

Daphne Thuvesson
X
X
X
X
X
X
X
X

Gerd Lansler

Lennart Johansson
Lars Peterson
SUMMA:

57

