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___________
I anslutning till kommunfullmäktiges sammanträde redovisar Kalmar kommuns
ungdomsombud Sophia Sundlin, kommunens arbete med Barnkonventionen.
___________

§ 113
Val av protokollsjusterare
Beslut
Kommunfullmäktige utser Annika Brodin (S) och Inger Hilmansson (FP) att
tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§ 114
Fråga från Inger Hilmansson (FP): Vi vill kraftsamla för
att rädda Bromma flygplats!
Dnr KS 2015/0482

Kommunfullmäktige beslutar att Inger Hilmansson (FP) får ställa följande fråga
till kommunalrådet Johan Persson (S):
Sverige är ett litet exportberoende land och näringslivets konkurrenskraft är
beroende av fungerande kommunikationer. Arlanda knyter i stor utsträckning
samman Sverige och övriga världen medan Bromma flygplats knyter samman
Sveriges kommuner. För Kalmars del är flyget det enda färdsättet som möjliggör
resor över dagen, och huvuddelen av resorna till Bromma är arbetsrelaterade.
Före valet lovade såväl borgarrådet i Stockholm Karin Wanngård (S), som Sledaren Stefan Löfven att Bromma skulle bli kvar. I varje debatt i Kalmar utlovade
Johan Persson att Bromma blir kvar vid en socialdemokratisk valseger.
Knappt är valet över förrän den rödgröna majoriteten i Stockholm vill att
flygtrafiken på Bromma ska upphöra senast 2022. Statsminister Stefan Löfven är
nu inte lika tydlig med att Bromma flygplats ska vara kvar, och enbart osäkerheten
riskerar att hämma tillväxten. Alliansen i Stockholms stadshus har i en motion
anfört en mängd motiv för att häva hotet mot Bromma flygplats, men S, V och
MP avstyrkte 13 maj att motionen i samband med remitteringen, också skulle
skickas på remiss till de kommuner som berörs direkt av en nedläggning.
Detta beslut, som berör flera regioner, bör inte fattas av Stockholms stad utan att
berörda kommuner får lämna sina motiv och konsekvensanalyser för att Bromma
flygplats ska blir kvar efter 2022.
Kommunalråd oavsett partifärg, kan agera som före valet och vi liberaler kommer
självklart att påverka med våra kanaler. Det engagemang vi tidigare sett från
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näringsliv och olika institutioner, och som är beroende av dessa
kommunikationer, hoppas vi kan kraftsamla med kommunen.
Kalmar kommun bör därför i en egen skrivelse påminna majoriteten i Stockholms
stadshus om Bromma flygplats betydelse för jobb och tillväxt i Kalmar och de
konsekvenser en nedläggning av Bromma flygplats får.
Med anledning av ovanstående är min fråga:
-

Vill du bidra till en skrivelse från kommunstyrelsen i Kalmar till
majoriteten i Stockholms stadshus, där vi beskriver betydelsen av att
Bromma flygplats finns kvar och de konsekvenser en nedläggning skulle
innebära för Kalmar kommun.
_______________

Johan Persson lämnar följande svar på frågan:
Inger Hilmansson (FP) frågar i en interpellation om jag är beredd att i ett brev till
Alliansen i Stockholm uttrycka vårt stöd för att Bromma flygplats ska vara kvar.
Detta med anledning av att de bett om detta.
Oavsett vem som frågar så är jag beredd att ge samma svar. Vi stödjer Bromma
och vill inte att flygplatsen läggs ned. Frågan om Bromma flygplats är inte en fråga
enbart för Stockholms stad, flygplatsen är av nationellt intresse.
Mot den bakgrunden har också regeringen tillsatt utredaren Anders Sundström
som ska bedöma frågans betydelse för tillväxt och utveckling i hela landet. Så sent
som för ett par veckor sedan talade han på ett möte med Stockholms
Handelskammare. På mötet gjorde han bedömningen att en förtida nedläggning
inte var realistisk.
Mot bakgrund av att brevet från alliansen i Stockholm inte är ett formellt brev
från Stockholms stad så tänkte jag svara i min roll som partiföreträdare och där
uttrycka mitt stöd för Bromma flygplats. Vill fler gruppledare skriva på så är det
bara positivt.
I brevet tänkte jag också be Alliansen i Stockholm om stöd för vår strävan att
sprida statliga jobb i hela landet. Sverige är ju som bekant större än Stockholm.
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§ 115
Interpellation från Christina Fosnes (M) om lärartjänster
på sjukhusskolan
Dnr KS 2015/0395

Kommunfullmäktige beslutar att Christina Fosnes (M) får ställa följande
interpellation till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S), som
överlämnar den till barn- och ungdomsnämndens ordförande Lasse
Johansson (S):
Kommunens s-ledda majoritet har i åratal lagt besparingsramar för skolorna i
Kalmar kommun. I april 2013 beslutade en enhällig nämnd i barn- och
ungdomsförvaltningen att minska antalet lärartjänster på sjukhusskolan i Kalmar
för svårt sjuka barn med motiveringen om en besparing av 500 000 kronor per år
- trots protester från Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet.
Som politiker gör man många besök ute i olika verksamheter och det är vissa
besök som ger ett bestående intryck utöver det vanliga. Sjukhusskolan i Kalmar är
ett sådant besök där jag mötte lärare som utstrålade professionalism och empati,
men som också uttryckte frustration över vad de ansåg var brist på förståelse för
sin situation och otillräcklighet från Kalmar kommun. De berättade om sitt
engagemang för de sjuka barnen och ungdomarnas situation och hur man ifrån
Kalmar kommun dragit ner på anslag och lärartjänster med motiveringar att spara
pengar. De kunde också berätta om hur förutsättningarna för sin verksamhet har
förändrats över tid med allt mindre sjukhusförlagd vård, där istället barn och
ungdomar får sin vård i hemmiljö. De berättade också om spännvidden över hur
de som lärare utmanas i flexibel undervisning i allt från när en sexåring ska lära sig
att läsa, räkna och skriva fram till undervisning för gymnasieårens sista avancerade
ämnen. De berättade om den komplexitet de ställs inför i där undervisningen är
individuellt anpassad efter den sjukdomsbild eleven har och där de ingår som en
del av ett sjukvårdsteam med sikte på att eleven ska kunna återgå till vanlig
skolgång efter sin sjukdom.
Sjukhusskolan vid Kalmar länssjukhus startade 1962. Sjukhusskolan är indelade i
två verksamheter - Barn- och ungdomspsykiatrin samt somatiska avdelning - för
barn och ungdomar som inte kan följa med i ordinarie skolarbetet. Sjukhuset står
för lokaler och vårdutrustning och kommunerna står för läromedel och lärare där
staten finansierar 80 procent av lärarnas löner. För en total kostnad om 500 000
kronor per år finansierar staten 400 000 kronor. Kalmar kommun finansierar
resterande 100 000 per lärare och år. I Kalmar län finns sjukhusskolor i Kalmar
och i Västervik med närliggande kommuner som upptagningsområde. På Kalmar
länssjukhus upptar barn och ungdomar från Kalmar kommun i snitt 50 procent av
sjukhusskolans platser.
I april 2013 beslöt Kalmar kommun att dra ner på antalet lärartjänster med
motiveringen att det blev en besparing om 500 000 kronor per år, vilket i
efterhand har visat sig vara felaktig information. Besparingen i sammanhanget
blev 100 000 kronor per år och lärare.
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I ett betänkande behandlar utbildningsutskottet regeringens förslag i proposition
2014/15:43 ’Utbildning för elever i samhällsvård och på sjukhus’, där man i
riksdagen blocköverskridande per den 18 mars 2015 fastslår att barn och
ungdomar med allvarligt sjukdomstillstånd kan vårdas längre eller kortare tid på
sjukhus, men behovet av undervisning handlar inte om hur länge eleven vårdas på
sjukhuset, eftersom det kan ske regelbundet eller under kortare perioder. I stället
är det viktigt att barn och unga ska få tillgång till undervisning som bedöms
lämplig utifrån deras sjukdomstillstånd och om de missar vanligt skolarbete som
leder till svårighet i den fortsatta skolgången. Betänkandet, SOU 2015:45, SÖK –
statsbidrag för ökad kvalitet, kom den 15 april och ser över fördelningen av statsbidrag i syfte att värna fortsatt skolgång för barn och unga som inte kan delta i
vanlig skola. Lagändring föreslås träda i kraft den 1 juli 2015 med förstärkt fokus
på tillgänglig sjukhusskola.
Mina frågor är följande:
- Hur ser du på beslutet att minska antalet lärartjänster vid sjukhusskolan av
besparingsskäl?
- Vilka åtgärder avser du i ledning för majoriteten att vidta för att säkerställa
kommunens skolundervisning vid sjukhusskolan för barn och unga efter den 1
juli 2015?
_______________
Lasse Johansson lämnar följande svar på interpellationen:
1) Hur ser du på beslutet att minska antalet lärartjänster vid sjukhusskolan av
besparingsskäl?
Sjukhusskolans bemanning och beläggning utreddes noggrant i ett PM inför
beslutet. ”I PM:et konstaterades att det i en till två dagar i veckan finns ett barn på
avdelning 25 som legat längre än fem dagar. Till detta ska läggas i snitt två timmar
per vecka för undervisning av barn i dagvård. ”
Med PM:et som underlag fattade förvaltningschefen följande beslut:
”Detta beslut avser bara den del av sjukhusskolan som är knuten till Barnkliniken,
kallad Soma.
Slutsatsen i PM:et är att den undervisningen i sin helhet kan hanteras av
hemskolan. Jag gör bedömningen att gå från två lärare på sjukhusskolan till att
undervisningen ska hanteras i sin helhet av hemskolan är ett för stort steg att ta.
Samtidigt visar PM:et på det orimliga i att bemanna Soma med två lärare.
Förslaget blir därför att bemanna Soma med en lärare.”
Bedömning var och är att det är en fullgod bemanning att en lärare arbetar med i
snitt en elev.
2) Vilka åtgärder avser du i ledning för majoriteten att vidta för att säkerställa
kommunens skolundervisning vid sjukhusskolan för barn och unga efter den 1
juli 2015?
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Nuvarande bemanning om en person bedöms fullgod.

§ 116
Interpellation från Björn Brändewall (FP): Hur mycket
social hänsyn tas vid upphandlingar?
Dnr KS 2015/0481

Kommunfullmäktige beslutar att Björn Brändewall (FP) får ställa följande
interpellation till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S), som
överlämnar den till kommunalrådet Bertil Dahl (V):
Kalmar kommun upphandlar varor, tjänster och byggentreprenader för cirka 500
miljoner per år. I kommunens upphandlingspolicy står att läsa:
”Kalmar kommun strävar efter att vid större entreprenadupphandlingar tillse att
sociala hänsyn tas, så att personer som står långt från arbetsmarknaden bereds
möjlighet till sysselsättning med ordinarie arbetsuppgifter.” Sociala hänsyn vid
upphandlingar är bra. Man kan till exempel ställa upp kravet att den som vinner
ett anbud att bygga en fastighet även ska ta emot lärlingar eller tillhandahålla
arbetsträningsplatser. Vi har många människor i kommunen som av olika
anledningar står långt ifrån arbetsmarknaden, och vi tjänar alla på om de kommer i
arbete, både ekonomiskt och mänskligt. Men hur högt prioriteras sociala hänsyn
vid kommunens upphandlingar i praktiken?
En stad som har satt ett budgetmål kring social hänsyn är Göteborgs stad. 50
procent av stadens tjänsteupphandlingar ska inkludera sociala hänsyn. För den
som lämnar anbud på stadens upphandlingar innebär det att de förväntas uppfylla
ställda krav på social hänsyn.
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor:
1) Vid hur många upphandlingar har kommunen ställt krav på sociala hänsyn de
senaste åren, och hur många och långvariga sysselsättningar har det lett till?
2) Är du villig att sätta ett mätbart budgetmål likt Göteborgs för att få fler i
sysselsättning?
_______________
Bertil Dahl lämnar följande svar på interpellationen:
Vi påverkar alltid samhället på olika sätt när vi handlar varor och tjänster,
medvetet eller omedvetet. Ett medvetet val i en affär kan innebära stöd för
schyssta villkor för producenter och arbetstagare och göra vårt samhälle mer
rättvist och hållbart. Att välja Fairtrade produkter är ett bra sätt. En kommun eller
ett landsting är stora upphandlare av varor och tjänster och kan göra stor skillnad
genom olika krav i sina upphandlingsregler. Kalmar kommun har därför länge
arbetat med en upphandlingspolicy och en uppförandekod för att tydligt ta
ställning som en kommun som ställer sociala och etiska krav vid upphandling. Vi
är en Faitrade City, vi ställer krav på kollektivavtal, meddelarfrihet, krav för
djurhållning, schyssta arbetsvillkor, etiska och moraliska affärsregler, jämställdhet,
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m.m. Vi är också med i SKL/Kommentus leverantörsuppföljning för att kunna
följa att våra krav efterlevs. Kommunens upphandlingspolicy revideras
fortlöpande och gjordes så nu senast i slutet av 2014.
Möjlighet finns att vid större entreprenadupphandlingar ställa krav på social
hänsyn, t.ex. att ett visst antal arbetslösa kan få jobb. Det är det som Björn
Brändewalls fråga handlar om. Den politiska majoriteten har nu presenterat en
investeringsbudget på över 1 miljard kronor för de närmaste tre åren. I samband
med kommande entreprenadupphandlingar ska vi vid lämpliga
objekt pröva att ställa krav på social hänsyn för att minska arbetslösheten i
enlighet med de av kommunstyrelsen beslutade upphandlingsreglerna.
Vissa kommuner har kommit längre i sitt arbete med krav på social hänsyn och
därför måste vi nu också ta del av erfarenheterna får dessa kommuner
Det kan också nämnas att Kalmar kommun satsar över 40 miljoner årligen på
arbetsmarknadsåtgärder. Förra året fick över 1 000 personer hjälp i sin
arbetslöshet av vår arbetsmarknadsenhet och nästan 500 arbetslösa personer hade
en kommunanställning.
Svar på dina frågor:
1) Kommunen har inte ställt krav vid upphandling att företag ska bereda
arbetstillfälle för personer som står långt från arbetsmarknaden.
2) Vi har inte diskuterat att sätta ett viss procentuellt mål, utan vi vill pröva olika
objekts lämplighet för att ställa krav på social hänsyn. Vi vill testa ett antal
objekt.

§ 117
Interpellation från Per Dahl (M): Hur lätt är det att få
markreservationer?
Dnr KS 2015/0483

Kommunfullmäktige beslutar att Per Dahl (M) får ställa följande interpellation till
samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mattias Adolfson (S):
I ett antal städer har det växt fram föreningar och kollektiv som planerar och
bygger senior- och äldreboenden på kollektivboendets bas. Några exempel är
Karlskronas Seniorhus med bl.a. Bataljonen och Karlshamns Hinseblick, för att ta
två exempel från Kalmars närhet. Även här i Kalmar verkar människor som slutit
sig samman för att själva ordna sitt äldreanpassade boende. Att inte bara
kommunen blir den som bygger eller beställer bostäder anpassade för äldre är
naturligtvis av godo. Dels eftersom bristen på den typen av bostäder är stor, dels
eftersom variationen och anpassningen efter olika människors behov och
efterfrågan på boende blir större om det inte bara finns en byggherre och
finansiär.
Särskilt viktigt är det att göra det möjligt för äldre att flytta från sina tidigare
bostäder vid relativt tidig ålder. Att rota sig efter en flytt i en ny omgivning och
med nya villkor är inte helt lätt; det fordrar ork och energi. Vissa serviceboenden i
Stockholm har till och med infört en åldersgräns – kvinnor kan bara flytta dit om
de är yngre än 72, för män har gränsen legat något högre.
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Den rutinen gör ökningen av omsorgs- och vårdtyngd till en mer gradvis process.
I stället för att bo kvar hemma med hemtjänst, och sedan kanske på kort varsel
tvingas flytta till särskilt boende blir det möjligt att flytta tidigt och sedan i ökande
grad ta olika tjänster i anspråk i det nya hemmet.
En sista fördel med föreningsinitiativ som de här nämnda är också den rent
demokratiska. I stället för att ta emot kommunala erbjudanden blir de blivande
boende själva aktörer, som styr över sina villkor. Många har pekat på de aktiva
medborgarnas roll för en socialt livaktig demokrati. Man skulle kunna hävda att
kommuner med många aktiva föreningar som tar kooperativa initiativ som de här
nämnda ligger i utvecklingens framkant.
När man talar med företrädare för föreningar som planerar egna äldrekollektiv lär
man sig en sak – det goda i att föreningen själv kan få en markreservation av den
aktuella kommunen. Att själv sitta på reservationen och slippa vara beroende av
ett specifikt bygg- eller fastighetsbolag (vilka är de som oftast får reservationer)
utan kunna välja byggentreprenör ger föreningen möjlighet att pressa
byggkostnader och lättare få igen sina krav.
Jag vill därför fråga dig hur lätt det är för aktörer vid sidan om de större etablerade
bygg- och fastighetsbolagen att få markreservationer i Kalmar och hur ofta detta
har skett.
_______________
Mattias Adolfson lämnar följande svar på interpellationen:
Tack för din interpellation Per Dahl (M). Föreningsinitiativ genom s.k. bogemenskap är mycket intressant och jag har vid ett par tillfällen träffat några av de
som är aktiva i föreningen ”BoLaget”. Jag har också varit på ett stormöte med
väldigt många deltagare. Kommunen har löpande kontakt med dem för att hjälpa
till att komma framåt. Detta gäller både politiskt och på tjänstemannanivå. Jag
träffar föreningen igen om ett par veckor tillsammans med kommunens
exploateringschef.
När det gäller dina specifika frågor om markreservationer så är vi öppna för både
större och mindre aktörer. Min uppfattning är att det är en bra mix. Det är relativt
vanligt att mindre lokala aktörer får markreservationer. Vi arbetar också med
kommunens egen tomtkö i högre utsträckning än tidigare.
Dock föregås våra markreservationer alltid av en prövning när det bl.a. gäller
genomförbarhet och ekonomi. Det är viktigt att vi känner en trygghet i att aktuella
aktörer har förutsättningar att genomföra projekten. Eftersom markreservationer
oftast ligger till grund för detaljplanestart är det viktigt att de planeringsresurser
som kommunen lägger ner i projekt också leder till produktion av bostäder eller
verksamhet.
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I den lista med prioriterade detaljplaner som efter senaste revideringen innehåller
37 projekt, varav 25 bostadsprojekt, så är det en mix mellan större etablerade och
mindre lokala aktörer. Några exempel på mindre bostadsprojekt/tomtköprojekt:
-

Karlssons äng, tomtkön, 60 villatomter
Svensknabbevägen/Tallhagsvägen 10 bostäder, Humana hus
Ljungbyholm södra, tomtkön, 57 villatomter
Fredriksskans södra, 5 kvarter, öppnar för mindre lokala aktörer
Södra staden etapp 1, mix mellan olika aktörer, bl.a. villatomter och eventuellt
Bovieran.
Söder om Slöjdaregatan, 45 hyresrätter av trä, Gilbert Magnusson
Ljungs väg, 30 lägenheter, Lindö Elmontage
Fågelsudd, samfällighet, planändring + 5 nya villatomter
Rockneby seniorboende, 25 lägenheter, ingen utsedd exploatör.

§ 118
Detaljplan för fastigheten Tallbocken 1 i Kalmar
Dnr KS 2014/0411

Handlingar
Samrådsredogörelse den 26 november 2014.
Granskningsutlåtande den 23 april 2015.
Planbeskrivning den 23 april 2015.
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 23 april 2015, § 71.
Kommunstyrelsens protokoll den 5 maj 2015, § 147.
Bakgrund
En detaljplan har tagits fram för fastigheten Tallbocken 1. Syftet med detaljplanen
är att möjliggöra för byggnation av flerbostadshus. Kommunen ser en brist på
mindre hyresrätter, vilket ska prioriteras på platsen. En markanvisningstävling
kommer att följa under planarbetets gång.
Samhällsbyggnadsnämnden har godkänt utlåtandet som kommunens och föreslår
att kommunfullmäktige antar förslag till detaljplan senast reviderad den 23 april
2015.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget.
Överläggning
Under överläggningen redovisas följande förslag:
1. Thoralf Alfsson (SD) föreslår i första hand att ärendet återremitteras till
samhällsbyggnadsnämnden. I andra hand, om kommunfullmäktige beslutar att
avgöra ärendet idag, föreslår Thoralf Alfsson att kommunfullmäktige avslår
kommunstyrelsens förslag.

11 (29)

Kommunfullmäktige

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-05-25

2. Mattias Adolfson (S) föreslår – med instämmande av Jonas Lövgren (M), Inger
Hilmansson (FP) och Christina Fosnes (M) – att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag.
Sedan överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill
avgöra ärendet idag eller återremittera det. Han finner att kommunfullmäktige vill
avgöra ärendet idag.
Härefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill bifalla eller avslå
kommunstyrelsens förslag. Han finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Beslut
Kommunfullmäktige antar samhällsbyggnadsnämndens förslag till detaljplan för
fastigheten Tallbocken 1 i Kalmar.
Reservationer
Ledamöterna från SD reserverar sig mot beslutet till förmån för Thoralf Alfssons
förslag.
Protokollsanteckningar
Ledamöterna från FP redovisar en protokollsanteckning enligt följande:
”Kalmar behöver bostäder och Kalmarborna behöver bra bostäder. Buller är ett
oönskat ljud som påverkar vår hälsa och livskvalitet och gällande riktvärden bör
inte överskridas. Det är viktigt för förtroendet i planprocessen att alla relevanta
uppgifter redovisas i samråd. Oavsett om det är nockhöjd eller antal våningar ska
höjningar inte i göras i efterhand. Eftersom det inte finns någon av
kommunfullmäktige antagen parkeringsnorm, vet vi inte heller vad som gäller för
parkering, mer än löftet på sammanträdet att alla parkeringar ska rymmas på
tomtmarken.
Gatuparkeringar i området är redan upptagna. Vid närbelägna förskolan Getingen
finns en P-plats där tillräckligt utrymme behövs när barnen på ett säkert sätt ska ut
ur bilarnas barnstolar och även för uppställning av t.ex. cykelkärror under dagen.
Här bör P-plats, av säkerhet, reserveras för hämtning och lämning av barn under
verksamhetstid.”
Ledamöterna från MP redovisar en protokollsanteckning enligt följande:
” Den aktuella detaljplanen innebär möjligheter för fler bostäder, förtätning inom
tättbebyggt område och byggnation på en för närvarande illa utnyttjad yta som
ändå ligger nära vackra och gröna områden. Det är mycket positivt att området är
tänkt att bli en del av projektet Trästad 2012. Detaljplanen har därför de allra
bästa förutsättningar att resultera i en liten förändring i rätt riktning av stadsmiljön
och MP är därför i huvudsak positiva till detta projekt.
En (eller flera?) tjänstemän har gjort ett grundligt utredningsarbete som vittnar om
engagemang, kunskap och lokalkännedom. I tjänstemannaförslaget har man för
att öka möjlig bostadsyta töjt på områdets förutsättningar så att en nybyggnation
något får sticka upp på höjden jämfört med omgivningen men utan att helt ta
över.
I den efterföljande politiska processen bryr man sig inte om denna bedömning
utan lägger till ytterligare på höjden vilket förstås resulterar i reaktioner från både
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länsstyrelsen, länsmuseet och privatpersoner. Vi tror att planprocessen i
kommunen i sin helhet skulle bli både snabbare effektivare med en större respekt
för tjänstemännens grundarbete.”
Ledamöterna från KD redovisar en protokollsanteckning enligt följande:
”Vid stadsplanering och nybyggnation anser Kristdemokraterna att det är viktigt
att alltid i största möjliga utsträckning försöka anpassa nybyggnationen efter den
kringliggande bebyggelsen. Detta för att låta områden bevara sin egen särpräglade
karaktär.
Tallbocken 1 är inget undantag. Därför är det av största vikt att den nya
fastighetens höjd, utformning och behovet av tillräckligt många p-platser bejakas
så att områdets charm inte går förlorad.”

§ 119
Ändring av exploateringsavtal för Ölandshamnen
(fastigheterna Eldaren 1, 6 och del av Kvarnholmen 2:6)
Dnr KS 2013/0518

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse reviderad den 30 april 2015.
Överenskommelse om ändring av Exploateringsavtal för Ölandshamnen.
Förslag till överenskommelse om gemensamhetsanläggning inklusive karta.
Kommunstyrelsens protokoll den 5 maj 2015, § 148.
Bakgrund
Enligt tidigare tecknat exploateringsavtal för kvarteret Eldaren ska kommunen
och fastighetsägaren till Eldaren 1 (AEVS) gemensamt ansöka om bildande av
gemensamhetsanläggning. Överenskommelsen syftade till att bilda
gemensamhetsanläggning för underjordiskt parkeringsgarage för att klara det
generade behovet av parkeringsplatser inom kvarteret. Enligt det upprättade
förslaget till ”Avtal och överenskommelse om gemensamhetsanläggning” som
utgjorde en bilaga till exploateringsavtalet skulle de deltagande fastigheterna
Eldaren 1, 6 och Kvarnholmen 2:6 utgöra en samfällighet som skulle utföra
anläggningen och ansvara för dess drift.
Under Linnéuniversitetets projekteringsarbete har en rad olika tekniska
förhållanden påverkat de tillgängliga ytornas storlek så att det sammantaget är
omöjligt att genomföra ett underjordiskt parkeringsgarage enligt tidigare
överenskommelse. För att lösa parkeringsbehovet som genereras ska därför cirka
200 parkeringsplatser byggas i det underjordiska garaget och de resterande
150 parkeringsplatserna lösas genom att avtal om parkeringsköp träffas med
kommunen. I och med att en del av parkeringarna tillgodoses genom
parkeringsköp i kommunens allmänna parkeringssystem är det därför inte längre
aktuellt att kommunen ska ha andelar i gemensamhetsanläggningen.
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Överläggning
Under överläggningen föreslår Daphne Thuvesson (MP) – med instämmande av
Christopher Dywik (KD) och Johan Persson (S) – att kommunfullmäktige ska
bifalla kommunstyrelsens förslag.
Sedan överläggningen avslutats beslutar kommunfullmäktige att bifalla
kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Överenskommelse om ändring av
exploateringsavtal för Ölandshamnen (Eldaren 1, 6 och del av Kvarnholmen 2:6)
enligt upprättat förslag.
Protokollsanteckningar
Ledamöterna från FP redovisar en protokollsanteckning enligt följande:
” Folkpartiet liberalernas grundinställning är att LNU: s nya lokalisering i
Ölandshamnen är menlig för personsäkerhet, men även begränsar både
hamnverksamhetens och lärosätets möjligheter att expandera och utvecklas på ett
positivt sätt. Vi hänvisar angående detta till tidigare protokollsanteckningar och
reservationer.
Demokratin sattes åt sidan redan inför avsiktsförklaringen år 2011, då
kommunledningen hemlighöll allt underlag inför fullmäktige. Man kan förvånas
över bristen på framförhållning när det nu, efter tre års projektering, är så bråttom
att upphandling görs dagen före kommunstyrelsebeslut och därmed också
reducerar kommunfullmäktiges inflytande.
Socialdemokraterna har utan kostnadsredovisning, drivit detta projekt framåt, och
Folkpartiet liberalernas ser nu en viktig uppgift att minimera kostnaderna för
skattebetalarna och värna hamnens framtida utveckling.
LNU efterfrågar också en riskanalys och fortfarande råder osäkerhet om ansökan
ska gälla ett tioårigt eller tjugoårigt hyresavtal. LNU tar definitiv ställning till
projektet i höst.
Positivt är att vårt tilläggsyrkande gällande ombyggnad till säkrare framkomlighet
på farligt godsleden nu säkerställs innan byggstart. Det är också positivt att
kommunens kostnader och engagemang i LNU: s garage avvecklas. Inte helt
oväntat saknas det parkeringsplatser, och kommunens befintliga parkeringsplatser
ska nu än en gång föröka sig genom delning för att rymma ytterligare 150 platser.
Området ska säljas vidare till den som vinner anbudet, men hur garanterar
kommunen kostnadstäckning för sina utgifter? Folkpartiet vill att intäkterna från
parkeringsköp investeras i en ny parkeringsanläggning. Marken är så förorenad att
den kanske inte kan användas som utfyllnad i Hamnområdet så som planerat.
Eftersom detta var en del i försäljningen av Eldaren kan skattebetalarna istället
tvingas betala en deponi för massorna.
Om valet av plats haft en saklig grund hade Malmen eller Brofästet, som är
stadsnära, valts som lokalisering. När tågstationen flyttar blir Ölandshamnen inte
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längre lika kommunikationsnära. Avsaknad av en helhetslösning och strategi för
området är oroande.
Exploatören har begränsat sin kostnad för allmänna anläggningar till 19,8 milj.
Vad är kommunens begränsning? Vi förordar ett tak i upphandlingen.”
Ledamöterna från MP redovisar en protokollsanteckning enligt följande:
” Det ändrade exploateringsavtalet är nödvändigt pga. att ’en rad olika tekniska
förhållanden påverkat det tillgängliga ytornas storlek så att det sammantaget är
omöjligt att genomföra ett underjordiskt parkeringsgarage enligt tidigare
överenskommelse. För att lösa parkeringsbehovet som genereras ska därför cirka
200 parkeringsplatser byggas i det underjordiska garaget och de resterande 150
parkeringsplatserna lösas genom avtal om pakeringsköp träffas med kommunen.’
Fast det är inte uttalat i texten är dessa parkeringsplatser för bilar – de planerade
325 cykelparkingsplatserna påverkas inte av denna ändring, försäkrade majoriteten
i KF. Detta behöver klargöras i bakgrundstexten.
Det är viktigt att detta är tydligt eftersom situationen när det gäller cykelparkering
i hamnområdet är väldigt begränsad och inte får försämras.
Detaljplanen beskriver situationen enligt följande:
- Stort behov av cykelparkering (hög andel av studenter cyklar) men svårt att
beräkna exakta antalet.
- Erfarenhet från Lund som har jobbat med cykelfrågor i många år indikerar att
LNU:s behov är ca 3 000 cykelparkeringsplatser.
- Detaljplanen baserar uppskattningen på ’vilket antal platser som minst
behövs’ – dvs. 1300 (LNU ska också utreda var 1700 extra cykelparkeringar
kan anläggas).
- Eftersom det inte finns tillräcklig med kvartersmark i området får
cykelparkering anläggas på allmän platsmark.
- Cykelparkering ska vara nära entrén (högst 25 m) annars är det risk att cyklar
placeras olämpligt (t.ex. hindra utryckningsfordon, minskad tillgänglighet,
äventyrade estetiska värden) Det är viktig att kunna reglera
cykelparkeringarna så att de används korrekt – felparkerade cyklar ska snabbt
kunna avlägsnas.
- Av de 1 300 cykelparkeringsplatser är 25 % under tak i parkeringskällaren –
dvs. 325 platser.
Denna situation får inte försämras men gärna förbättras. Att göra cykelparkeringarna till en fråga som LNU ska lösa i efterhand kan leda till en kaotisk
och farlig situation i hamnområdet. Därför är det klokt att cykelparkeringsfrågor
hålls aktuellt i det planeringsarbete som görs framöver. Att planera för en
situation där ‘fel parkerad ska snabbt kunna avlägsnas’ är inte önskvärt. Det är så
klart mycket bättre att redan nu identifiera rimliga lösningar för cykelparkering.”

§ 120
Markanvisningsavtal och försäljning av fastigheterna
Eldaren 6 m.fl., Ölandshamnen
Dnr KS 2015/0102
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Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 20 mars 2015.
Förslag till markanvisningsavtal för Eldaren 6 m.fl.
Karta.
Linnéuniversitetets etapplan.
Kommunstyrelsens protokoll den 5 maj 2015, § 149.

Bakgrund
Som ett steg i genomförandet av ett samlat universitet i Ölandshamnen går
Linnéuniversitetet under maj 2015 ut med förfrågningsunderlag för upphandling
av hyresvärd för en östra etapp. I genomförandet ska den upphandlade
hyresvärden förvärva mark av kommunen för att uppföra byggnaden på. För att
förutsättningarna för det framtida markköpet ska vara tydliga kommer
markanvisningsavtalet att utgöra en del av Linnéuniversitetets förfrågningsunderlag.
Förslaget till markanvisningsavtal ska träffas mellan kommunen och
Linnéuniversitetet, men med en rätt för Linnéuniversitetet att överlåta sina
åtaganden enligt avtalet på den upphandlade hyresvärden.
Enligt avtalet avser kommunen att sälja marken till Linnéuniversitetet för ett
markpris om 2 650 kronor/kvm BTA exklusive anläggningsavgift för vatten och
avlopp. Antalet kvadratmeter kommer att framgå av bygglovet som universitetet
beviljas.
Total yta inom första och andra etappen är cirka 33 500 kvm vilket ger en total
köpeskilling om cirka 89 miljoner kronor.
Tillämpliga delar av markanvisningsavtalet ska överföras till köpekontraktet då
detta upprättas.
Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige godkänner markanvisningsavtal samt försäljning av fastigheterna Eldaren 6 m.fl.
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner förslag till markanvisningsavtal för fastigheterna
Eldaren 6 m.fl. mellan Kalmar kommun och Linnéuniversitetet (org.nr. 2021006271).
Kommunstyrelsen får sälja fastigheterna Eldaren 6 m.fl. till Linnéuniversitetet
(org.nr. 202100-6271), eller till den vinnande anbudsgivaren som
Linnéuniversitetet sätter i sitt ställe vid upphandling av hyresvärd, för 2 650
kronor/kvm BTA.
Protokollsanteckning
Ledamöterna från FP redovisar en protokollsanteckning enligt följande:
” Folkpartiet liberalernas grundinställning är att LNU: s nya lokalisering i
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Ölandshamnen är menlig för personsäkerhet, men även begränsar både
hamnverksamhetens och lärosätets möjligheter att expandera och utvecklas på ett
positivt sätt. Vi hänvisar angående detta till tidigare protokollsanteckningar och
reservationer.
Demokratin sattes åt sidan redan inför avsiktsförklaringen år 2011, då
kommunledningen hemlighöll allt underlag inför fullmäktige. Man kan förvånas
över bristen på framförhållning när det nu, efter tre års projektering, är så bråttom
att upphandling görs dagen före kommunstyrelsebeslut och därmed också
reducerar kommunfullmäktiges inflytande.
Socialdemokraterna har utan kostnadsredovisning, drivit detta projekt framåt, och
Folkpartiet liberalernas ser nu en viktig uppgift att minimera kostnaderna för
skattebetalarna och värna hamnens framtida utveckling.
LNU efterfrågar också en riskanalys och fortfarande råder osäkerhet om ansökan
ska gälla ett tioårigt eller tjugoårigt hyresavtal. LNU tar definitiv ställning till
projektet i höst.
Positivt är att vårt tilläggsyrkande gällande ombyggnad till säkrare framkomlighet
på farligt godsleden nu säkerställs innan byggstart. Det är också positivt att
kommunens kostnader och engagemang i LNU: s garage avvecklas. Inte helt
oväntat saknas det parkeringsplatser, och kommunens befintliga parkeringsplatser
ska nu än en gång föröka sig genom delning för att rymma ytterligare 150 platser.
Området ska säljas vidare till den som vinner anbudet, men hur garanterar
kommunen kostnadstäckning för sina utgifter? Folkpartiet vill att intäkterna från
parkeringsköp investeras i en ny parkeringsanläggning. Marken är så förorenad att
den kanske inte kan användas som utfyllnad i Hamnområdet så som planerat.
Eftersom detta var en del i försäljningen av Eldaren kan skattebetalarna istället
tvingas betala en deponi för massorna.
Om valet av plats haft en saklig grund hade Malmen eller Brofästet, som är
stadsnära, valts som lokalisering. När tågstationen flyttar blir Ölandshamnen inte
längre lika kommunikationsnära. Avsaknad av en helhetslösning och strategi för
området är oroande.
Exploatören har begränsat sin kostnad för allmänna anläggningar till 19,8 milj.
Vad är kommunens begränsning? Vi förordar ett tak i upphandlingen.”

§ 121
Indexreglering av inkomsttaket för maxtaxa och slopad
reducering av 15-timmarsplats i förskola
Dnr KS 2015/0411

Handlingar
Barn- och ungdomsförvaltningens skrivelse den 7 april 2015.
Utdrag ur barn- och ungdomsnämndens protokoll den 22 april 2015, § 31.
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Utdrag ur Södermöre kommundelsnämnds protokoll den 22 april 2015, § 63.
Förslag till Maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg med
tillämpningsföreskrifter.
Kommunstyrelsens protokoll den 5 maj 2015, § 151.
Bakgrund
Maxtaxan infördes 2002 och tillämpas numera av alla kommuner. Taxan bygger
på olika procent av hushållets bruttoinkomst och med ett tak för hur hög avgiften
kan bli. Detta inkomsttak (42 000 kronor/månad) har varit oförändrat sedan 2004.
Regeringen har beslutat att inkomsttaket i maxtaxan ska indexregleras från och
med den 1 juli 2015. Beloppet fastställs av Skolverket och inkomsttaket kommer
därefter att förändras årligen och meddelas kommunerna i oktober året innan.
Skolverket har fastställt inkomsttaket till 42 890 kronor/månad för perioden 1 juli
till 31 december 2015. För de med lägre inkomster blir det ingen skillnad mot
idag.
Från höstterminen det år barnet fyller tre år har alla barn rätt till avgiftsfri allmän
förskola, 15 timmar i veckan. För barn som är yngre, d.v.s. ett- och två-åringar
tillämpas en reducerad avgift för de barn som har en 15-timmarsplats. Då förskola
och skola står inför stora besparingar kommande år och för att, i den mån det är
möjligt, undvika att minska personal i förskolan måste alla kostnader ifrågasättas.
Dit hör reduceringen av förskoleavgiften som är under maxtaxans nivå, en
reducering som kostar ca 600 000-700 000 kronor per år.
Barn- och ungdomsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd föreslår att
kommunfullmäktige beslutar följande:
-

-

Kommunfullmäktige antar förslag till indexreglering av inkomsttaket i
Maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg att gälla från och
med 1 juli 2015.
Kommunfullmäktige beslutar att reduceringen av avgift för förskolebarn med
vistelsetid under 15 timmar i veckan upphör från och med 1 januari 2016.

Kommunstyrelsens har tillstyrkt förslaget.
Överläggning
Under överläggningen redovisas följande förslag:
1. Gerd Lansler (KD) – med instämmande av Christopher Dywik (KD) och
Jonas Lövgren (M) – föreslår att kommunfullmäktige återremitterar förslaget
om att reduceringen av avgiften för förskolebarn med vistelsetid under 15
timmar per vecka upphör, med syfte att ta fram en ny fördelningsmodell,
baserat på såväl inkomst, som vistelsetid.
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2. Lasse Johansson (S) – med instämmande av Erik Holm (S) och Johan Persson
(S) – föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag.
3. Björn Brändewall (FP), med instämmande av Jonas Lövgren (M), föreslår att
kommunfullmäktige ska bifalla förslaget om indexreglering av inkomsttaket i
Maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg att gälla från och med
1 juli 2015.
Sedan överläggningen avslutats frågar ordföranden först om kommunfullmäktige
vil bifalla eller avslå förslaget om indexreglering av inkomsttaket i Maxtaxa för
förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg att gälla från och med 1 juli 2015.
Han finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Härefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill avgöra förslaget om att
reduceringen av avgift för förskolebarn med vistelsetid under 15 timmar i veckan
upphör från och med 1 januari 2016 idag eller återremittera det. Han finner att
kommunfullmäktige vill avgöra det idag
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition: ”Den som vill avgöra förslaget idag röstar ja, den som vill
återremittera det röstar nej”. Vid omröstningen avges 32 ja-röster, 24 nej- röster, 3
ledamöter avstår från att rösta och 2 ledamöter är frånvarande (hur var och en
röstar framgår av bilaga A). Det innebär att kommunfullmäktige beslutar att
återremittera förslaget (minoritetsåterremiss enligt 5 kap 36 § kommunallagen).
Beslut
Kommunfullmäktige antar förslag till indexreglering av inkomsttaket i Maxtaxa
för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg att gälla från och med 1 juli 2015.
Kommunfullmäktige återremitterar förslaget om att reduceringen av avgiften för
förskolebarn med vistelsetid under 15 timmar per vecka upphör, med syfte att ta
fram en ny fördelningsmodell, baserat på såväl inkomst, som vistelsetid.
Protokollsanteckningar
Ledamöterna från V redovisar en protokollsanteckning enligt följande:
”Utredning efter utredning har visat hur klyftorna i Sverige ökar allt mer. Det
handlar om klyftan mellan stad och land, de som har arbete och de som saknar,
mellan fattig och rik.
Av Kalmar kommuns senaste välfärdsbokslut 2015 framgår att inkomsterna för
ensamstående föräldrar släpar efter. ’År 1991 hade hushåll med ensamstående
föräldrar med barn 79 procent av medianinkomsten i Sverige. År 2008 hade
andelen sjunkit till 71,5. Hushåll med ensamstående föräldrar hade den sämsta
ekonomiska utvecklingen av alla barnfamiljer under 1990-talet. Barn i sådana
hushåll hade högre risk för psykisk sjukdom, självmord eller självmordsförsök,
skador och missbruk.’
Det är vår uppgift som politiker att se till att samhället håller ihop och att
klyftorna minimeras. Att i det läget, och med Kalmar kommuns välfärdsbokslut
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som underlag, besluta att slopa reduceringen av avgiften för
15-timmarsbarnen på förskola och därmed höja avgiften med 50 % för
ensamstående med ett barn är att gå i fel riktning. Vi menar också att detta är ett
beslut som i allra högsta grad berör utsatta barn och att barnchecklistan därmed
borde ha använts som ett underlag inför beslutet.”
Ledamöterna från MP redovisar en protokollsanteckning enligt följande:
”Avgiften för förskoleplatser är kraftigt subventionerad för alla barn i förhållande
till kommunens kostnader och avgiften är också reglerad i förhållande till
familjens inkomster. I det aktuella förslaget missgynnas de med de allra lägsta
inkomsterna och dessutom försvinner den allra sista delen i taxe-systemet som
relaterar till barnets vistelsetid i förskolan. Det tycker vi inom miljöpartiet inte är
rimligt. En tidsrelaterad avgift skulle kunna (beroende på utformningen) innebära
ett visst minskat tryck på förskolan och därmed delvis vara självfinansierande.
Med nuvarande maxtaxeregler är dock detta inte bara en kommunal fråga.”

§ 122
Utvärdering och uppföljning av hemsjukvårdsavtalet
Dnr KS 2015/0216

Handlingar
Regionförbundets skrivelse den 4 februari 2015.
Skrivelse Övergripande riktlinjer för bedömning av om en hälso- och
sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård den 15 september 2011.
Övergripande riktlinjer för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan
utföras som egenvård inkl. checklista, reviderad den 17 januari 2011.
Utvärdering och uppföljning av hemsjukvårdsavtalet den 4 februari 2015.
Förtydligande tillägg till Avtal om övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i
ordinärt boende mellan landstinget och kommunerna i Kalmar län den 19 januari
2015.
Rapport Fördjupad utredning av förbättringsområden inom hemsjukvårdsavtalet
den 24 oktober 2013.
Rapport Analys av avvikelser inom hemsjukvården i Kalmar län den 9 december
2014.
Ramavtal om läkarmedverkan den 19 januari 2015.
Utdrag ur Södermöre kommundelsnämnds protokoll den 25 mars 2015, § 48.
Utdrag ur socialnämndens protokoll den 31 mars 2015, § 61.
Omsorgsförvaltningens skrivelse den 27 mars 2015.
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Utdrag ur omsorgsnämndens protokoll den 23 april 2015, § 32.
Kommunstyrelsens protokoll den 5 maj 2015, § 154.
Bakgrund
Den 1 januari 2008 överfördes ansvaret för hemsjukvården i ordinärt boende från
landstinget till kommunerna i Kalmar län. Hemsjukvårdsavtalet utvärderades 2010
och den utvärderingen resulterade i en rapport i maj 2011. I
utvärderingsrapporten finns ett antal identifierade förbättringsområden och
förslag till förbättringar.
Primärkommunala nämnden (PKN) och Landstingsstyrelsen i Kalmar län gav
Regionförbundet och landstingsdirektörens stab i uppdrag att starta ett
gemensamt och fördjupat utredningsarbete inom identifierade områden. Detta
resulterade i ”Rapport Fördjupad utredning av förbättringsområden inom
hemsjukvårdsavtalet”. Efter detta bildades ”Länsgemensam ledning i samverkan
inom socialtjänsten och angränsande hälso- och sjukvård” som fick i uppdrag att
samla in, analysera och följa upp avvikelser kopplade till hemsjukvårdsavtalet.
Resultatet redovisades i ”Rapport Analys avvikelser inom hemsjukvården i Kalmar
län”. Slutsatserna ligger till grund för att initiera förbättringar och förtydligande
tillägg till hemsjukvårdsavtalet.
Även ramavtal läkarmedverkan har kompletterats och utgör ett nytt förslag till
”Ramavtal läkarmedverkan”.
Omsorgsnämnden, socialnämnden och Södermöre kommundelsnämnd har
föreslagit att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med ”Länsgemensam ledning
i samverkan inom socialtjänsten och angränsande hälso- och sjukvårds” förslag.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget.
Överläggning
Under överläggningen föreslår Michael Ländin (S), med instämmande av Roger
Holmberg (S), att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag.
Sedan överläggningen avslutats beslutar kommunfullmäktige att bifalla
kommunstyrelsens förslag.
Beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner ”Rapport Fördjupad utredning av
förbättringsområden inom hemsjukvårdsavtalet” daterad 2013-10-24 samt
”Rapport Analys avvikelser inom hemsjukvården i Kalmar län” daterad 201412-09.
2. Kommunfullmäktige godkänner och undertecknar upprättat förslag till
”Förtydligande tillägg till Avtal om övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser
i ordinärt boende mellan landstinget och kommunerna i Kalmar län” daterat
2015-01-19, att börja tillämpas från och med 2015-07-01.
3. Kommunfullmäktige godkänner och undertecknar reviderat förslag till
Ramavtal läkarmedverkan, daterat 2015-01-19, att börja tillämpas fr.o.m. 2015-
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4. Kommunfullmäktige ger Länsgemensam ledning i samverkan inom
socialtjänsten och angränsande hälso- och sjukvård i uppdrag att

5.

-

ansvara för att upprätta en handlingsplan för kompetensutvecklingsinsatser på lång sikt kring vård- och omsorgsplaner samt
Samordnad individuell plan.

-

ansvara för att en arbetsgrupp snarast tillsätts för att arbeta fram praktiska
anvisningar kopplat till förtydliganden kring Hemsjukvårdsavtalet samt för
framtida revideringar av praktiska anvisningar.

-

ansvara för informationsinsatser kring ”Förtydligande tillägg till ”Avtal om
övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan
landstinget och kommunerna i Kalmar län” och reviderat ”Ramavtal
läkarmedverkan” samt ”Praktiska anvisningar”.

-

leda och följa upp utvecklingen av hemsjukvårdsavtalet.
Kommunfullmäktige utser Primärkommunala nämndens presidium och
Landstingsstyrelsens presidium till att utgöra den regionala politiska
Samverkansgrupp som har att hantera hemsjukvårdsavtalet politiskt.

Protokollsanteckning
Christina Fosnes (M) redovisar en protokollsanteckning enligt följande:
”Vi från Moderaterna hade önskat följande tillägg:
- Tilläggsyrkande 1 till paragraf 7: att för länsgemensamma ledningen ansvara
för att definiera vad som är till och med sjuksköterskenivå, i den kommunala
hemsjukvården.
- Tilläggsyrkande 2: att vi ser som nödvändigt att som komplement till
hemsjukvårdssavtalet teckna avtal med landstinget om kontinuerlig
landstingsfinansierad läkarvård för korttidsvårdsplatser alternativ definition
mellanvårdsplatser.”

§ 123
Revidering av samverkansöverenskommelse med
Landstinget i Kalmar län om personer med psykiska
funktionsnedsättningar
Dnr KS 2015/0243

Handlingar
Utdrag ur socialnämndens protokoll den 28 april 2015, § 79.
Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i
Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning.
Skrivelse från Psykisk hälsa, Kommunerna och Landstinget i Kalmar län.
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Kommunstyrelsens protokoll den 5 maj 2015, § 155.

Bakgrund
Samverkansöverenskommelsen (SÖ) utgör en grundläggande plattform för att
målgruppen personer med psykiska funktionsnedsättningar ska kunna få sina
behov av stöd och hjälp tillgodosedda. Detta eftersom samverkan mellan
socialtjänst och hälso- och sjukvård är en viktig förutsättning för att olika insatser
kring en individ ska kunna synkroniseras efter hans/hennes behov. SÖ utgör även
väsentlig roll i PRIO projektet (Plan för riktade insatser inom området psykisk
ohälsa) genom att det ingår som ett grundkrav för att kommuner och landsting i
länet ska kunna erhålla prestationsbaserade medel och på det sättet fortsätta
utveckla insatser för målgruppen. SÖ beslutas i tvåårsperioden. Revideringar för
perioden 2015-2016 utgår från underlag av årlig uppföljning och dialog med
brukarorganisationer.
Socialnämnden har föreslagit att fullmäktige antar den reviderade
samverkansöverenskommelsen. Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget.
Beslut
Kommunfullmäktige antar reviderad samverkansöverenskommelse mellan
Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk
funktionsnedsättning.

§ 124
Omfördelning av ramar mellan barn- och ungdomsnämnden och kultur- och fritidsnämnden från och med
2015
Dnr KS 2015/0412

Handlingar
Barn- och ungdomsförvaltningens skrivelse den 11 februari 2015.
Utdrag ur barn- och ungdomsnämndens protokoll den 22 april 2015, § 29
Kommunstyrelsens protokoll den 5 maj 2015, § 153.
Bakgrund
Avtalen mellan barn- och ungdomsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen om nyttjandet av och kostnadsansvaret för lokaler såsom
sporthallar, bibliotek och fritidsgårdar är otidsenliga, otydliga eller saknas helt.
Förvaltningarna har länge försökt hitta ett gemensamt synsätt och har nu
utmynnat i en överenskommelse om sporthallarna. Avsikten är att gå vidare och
titta på fritidsgårdar och bibliotek på motsvarande sätt.
Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att fr.o.m. 2015
permanent överföra 445 000 kronor från barn- och ungdomsnämndens ram till
kultur- och fritidsnämndens ram. Ramöverföringen avser ändrade hyresförhållanden när det gäller sporthallar.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fr.o.m. 2015 permanent överföra 445 000 kronor
från barn- och ungdomsnämndens ram till kultur- och fritidsnämndens ram.
Ramöverföringen avser ändrade hyresförhållanden när det gäller sporthallar.

§ 125
Redovisning av uppdrag om mer tid i förskolan för
15-timmarsbarnen
Dnr KS 2015/0413

Handlingar
Barn- och ungdomsförvaltningens skrivelse den 24 februari 2015.
Utdrag ur barn- och ungdomsnämndens protokoll den 22 april 2015, § 30.
Utdrag ur Södermöre kommundelsnämnds protokoll den 22 april 2015, § 64.
Kommunstyrelsens protokoll den 5 maj 2015, § 152.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade i september 2013 att ge barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att, i samråd med Södermöre kommundelsnämnd, utreda,
kostnadsberäkna och ge förslag till utökad vistelsetid för 15-timmarsbarn i
förskolan. Bakgrunden är en motion från Folkpartiet Liberalerna där syftet var att
ge ökade möjligheter för barn att utvecklas i förskolans pedagogiska verksamhet
genom ökad vistelsetid.
En utredning har gjorts kring vad utökad vistelsetid för 15-timmarsbarn i
förskolan får för pedagogiska, organisatoriska och ekonomiska konsekvenser.
Ökad vistelsetid i förskolan skulle ha positiva effekter, i synnerhet för barn som
behöver mer stöd i sin språkutveckling. Samtidigt ökar intensiteten i förskolan
vilket inte är odelat positivt. Eftersom det rör sig om relativt många barn blir
kostnaden dock mycket hög. Detta ska då vägas mot andra insatser, t.ex. mindre
barngrupper, som är viktiga för förskolan.
Barn- och ungdomsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd föreslår att
kommunfullmäktige beslutar, mot bakgrund av de höga kostnaderna, att det i
nuläget inte finns utrymme att införa ökad vistelsetid för 15-timmarsbarn i
förskolan. Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att mot bakgrund av de höga kostnaderna finns i
nuläget inte utrymme att införa ökad vistelsetid för 15-timmarsbarn i förskolan.
Protokollsanteckningar
Ledamöterna från FP och KD redovisar en protokollsanteckning enligt följande:
”Med den svåra ekonomiska situation som Kalmar kommun befinner sig i efter 20
års rödgrönt styre, ser vi inte möjlighet att gå vidare med detta förslag idag. Men vi
anser att när det ekonomiska läget ser bättre ut bör en ökad vistelsetid för 15-
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timmarsbarn vara en prioriterad åtgärd för barn som har särskilt behov av stöd för
sin språkutveckling och sociala utveckling.”

§ 126
Ändring i stadgar för Stiftelsen Kalmar läns museum
Dnr KS 2015/0357

Handlingar
Kalmar läns museums skrivelse den 9 april 2015.
Kommunledningskontorets skrivelse den 29 april 2015.
Kommunstyrelsens protokoll den 5 maj 2015, § 158.
Bakgrund
Stiftelsen Kalmar läns museum har begärt ett godkännande av ändring av
stiftelsens stadgar så att de anpassas till verkliga förhållanden. Stiftelsens styrelse
har sedan lång tid bestått av nio ledamöter där Kalmar kommun utsett tre
ledamöter, Landstinget i Kalmar län tre ledamöter samt Kalmar läns
fornminnesförening tre ledamöter.
Kommunfullmäktige godkände dessa stadgeändringar redan 1984 men
ändringarna verkställdes aldrig och nu har Kammarkollegiet begärt ett nytt
godkännande.
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner de föreslagna ändringarna i stadgarna för
Stiftelsen Kalmar läns museum.

§ 127
Samordningsförbundet i Kalmar läns årsredovisning och
revisionsberättelse för 2014
Dnr KS 2015/0247

Handlingar
Skrivelse från Samordningsförbundet den 23 mars 2015.
Årsredovisning 2014.
Revisionsberättelse 2014.
Bakgrund
Samordningsförbundet i Kalmar län har överlämnat årsredovisning för 2014.
Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att
förbundsstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 2014.
Beslut
Kalmar kommun beviljar för sin del förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet
i Kalmar län ansvarsfrihet för 2014 och godkänner årsredovisningen 2014.
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§ 128
Kalmarsunds Gymnasieförbunds årsredovisning och
revisionsberättelse för 2014
Dnr KS 2015/0390

Handlingar
Skrivelse från revisorerna.
Revisionsrapport.
Årsredovisning.
Bakgrund
Kalmarsunds Gymnasieförbund har överlämnat sin årsredovisning till
kommunfullmäktige i de fyra medlemskommunerna. Revisorerna föreslår att
kommunfullmäktige ska godkänna årsredovisningen och bevilja styrelsen
(förbundsdirektionen) ansvarsfrihet.
Beslut
Kalmar kommun beviljar för sin del styrelsen (förbundsdirektionen) för
Kalmarsunds Gymnasieförbund och enskilda förtroendevalda i detta organ
ansvarsfrihet för 2014 och godkänner årsredovisningen 2014.

§ 129
Kalmarsundsregionens renhållares årsredovisning och
revisionsberättelse för 2014
Dnr KS 2015/0326

Handlingar
Utdrag ur protokoll från förbundsdirektionens sammanträde den 20 mars 2015, §
10.
Årsredovisning.
Revisionsberättelse.
Granskningsrapport.
Bakgrund
Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare har överlämnat sin
årsredovisning till kommunfullmäktige. Revisorerna föreslår att
kommunfullmäktige ska godkänna årsredovisningen och bevilja styrelsen
(förbundsdirektionen) ansvarsfrihet.
Beslut
Kalmar kommun beviljar för sin del styrelsen (förbundsdirektionen) för
Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare och enskilda
förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2014 och godkänner
årsredovisningen 2014.
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§ 130
Regionförbundet i Kalmar läns årsredovisning och
revisionsberättelse för 2014
Dnr KS 2015/0421

Handlingar
Regionförbundets skrivelse den 24 april 2015.
Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014.
Revisionsberättelse.
Bakgrund
Regionförbundet i Kalmar län har upprättat en verksamhetsberättelse och
årsredovisning för 2014. Revisorerna tillstyrker att styrelsen och de
förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet för år 2014.
Beslut
Kalmar kommun beviljar för sin del Regionförbundets styrelse och de
förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2014 och godkänner
årsredovisningen 2014.

§ 131
Förslag till förordnande av borgerlig vigselförrättare
Dnr KS 2015/0503

Handlingar
Skrivelse från valberedningens presidium den 25 maj 2015.
Beslut
Kommunfullmäktige föreslår att länsstyrelsen ska förordna Kristina PodolakAndersson (S) som borgerlig vigselförrättare till om med 2018.

§ 132
Anmälningsärenden
- Kommunstyrelsens protokoll den 5 maj 2015
- Medborgarförslag om två fotbollsmål med nät i Carlsbergsparken samt
servicenämndens svar
Dnr KS 2015/0100
- Medborgarförslag, Öppettider på Smedby fritidsgård samt kultur- och
fritidsnämndens svar
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- Motion från Jonas Lövgren (M) om bostadspolitisk strategi
Dnr KS 2015/0362
- Motion från Patricia Vildanfors (MP) om inköp av ekologisk frukt
Dnr KS 2015/0432
- Medborgarförslag om att utnyttja Byttans lokaler bättre
Dnr KS 2015/0377
- Medborgarförslag: inga hästar i Prästängens naturreservat
Dnr KS 2015/0427
- Granskning av äldreomsorg - meningsfull vardag, aktiviteter och socialt
innehåll
Dnr KS 2015/0368
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Bilaga A
§ 121. Indexreglering av inkomsttaket för maxtaxa och slopad reducering av 15timmarsplats i förskola
Ledamöter
Roger Kaliff ordf
Ann-Marie Engström 1:e v ordf
Per-Olof Jonsson 2:e v ordf
Johan Persson
Dzenita Abaza
Mattias Adolfson
Marie Simonsson
Roger Holmberg
Magnus Lundén
Michael Ländin
Marianne Dahlberg
Nasim Malik
Annika Brodin
Steve Sjögren
Anette Lingmerth
Lasse Johansson
Elisabeth Gustavsson
Robert Sigvardsson
Mona Jeansson
Bjarne Ringdahl
Sandra Shalaby
Stig Persson
Kristina Podolak-Andersson
Erik Holm
Elisabeth Heimark
Peter Olofsson
Gunnel Akinder
Mattias Spångberg
Ylva Granqvist
Anders Andersson
Gunnar Olsson
Ingemar Einarsson
Bodil Wahlgren
Anita Wollin
Bertil Dahl
Liselotte Ross
Leila ben Larbi
Christina Fosnes
Per Dahl
Jonas Lövgren
Karl Holst
Kajsa Hedin
Lisa Jalmander
Jan R Andersson
Måns Linge
Inger Hilmansson
Björn Brändewall
Carl-Henrik Sölvinger
Kent Pettersson
Patricia Vildanfors

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

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

Ersättare

Ja
X
X

Nej

Avst

Frånv

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

Helena Olsson

Anne-Cathrine Lindh

Ingvar Nilsson
Gunilla Johansson

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

Britt Dicksson

Sofie Bergman

X
Transport:

32

13

3

2
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Bilaga A, forts
§ 121. Indexreglering av inkomsttaket för maxtaxa och slopad reducering av 15timmarsplats i förskola
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

32

13

3

2

Ja

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

Avst

Frånv

32

24

3

2

Gerd Lansler

Lars Peterson

SUMMA:

