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Kommunfullmäktige

Tid
Måndagen den 26 oktober 2015 kl. 11:00-14:45, ajournering 12:00-13:00
Plats
Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens
Omfattning
§§ 166-190
Beslutande
Roger Kaliff (S), ordförande
Ann-Marie Engström (S), 1:e vice ordförande
Per-Olof Jonsson (M), 2:e vice ordförande
Johan Persson (S)
Helena Olsson (S)
Mattias Adolfson (S)
Marie Simonsson (S)
Roger Holmberg (S)
Magnus Lundén (S)
Michael Ländin (S)
Marianne Dahlberg (S)
Nasim Malik (S)
Gunilla Johansson (S)
Steve Sjögren (S)
Anette Lingmerth (S)
Jan-Erik Arvidsson (S)
Elisabeth Gustavsson (S)
Robert Sigvardsson (S)
Mona Jeansson (S)
Ingvar Nilsson (S)
Anne-Cathrine Lindh (S)
Stig Persson (S)
Kristina Podolak-Andersson (S)
Erik Holm (S)
Elisabeth Heimark (S)
Peter Olofsson (S)
Gunnel Akinder (S)
Ylva Hällblad (S)
Ylva Granqvist (S)
Anders Andersson (C)

Anslaget på kommunens anslagstavla den 9 november 2015.
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Gunnar Olsson (C)
Ingemar Einarsson (C)
Erik Ciardi (C)
Anita Wollin (C)
Bertil Dahl (V)
Liselotte Ross (V)
Sebastian Hellvin (V)
Christina Fosnes (M)
Per Dahl (M)
Jonas Lövgren (M)
Karl Holst (M)
Kajsa Hedin (M)
Lisa Jalmander (M)
Britt Dicksson (M)
Måns Linge (M)
Inger Hilmansson (FP)
Björn Brändewall (FP)
Carl-Henrik Sölvinger (FP)
Kent Pettersson (FP)
Daphne Thuvesson (MP)
Nicholas Murigu (MP), §§ 172-190
Max Troendlé (MP)
Annika Carlsson Wistedt (MP)
Christopher Dywik (KD)
Gerd Lansler (KD), §§ 166-182
Thoralf Alfsson (SD)
Lars Petersson (SD), §§ 166-171
Lars Rosén (SD)
Petra Gustafsson (SD)
Lennart Johansson (SD)
Krister Thornberg (SD)
Sekreterare

Anette Mellström
Justeras

Roger Kaliff
ordförande

Steve Sjögren

Inger Hilmansson
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_______________
I samband med kommunfullmäktiges öppnande håller ordförande
Roger Kaliff (S) följande anförande:
”Under senare tid har vi upplevt att många blivande och asyl- och flyktingboenden har brunnit. Ett vansinnesdåd på Kronanskolan i Trollhättan med
rasistiska förtecken. Kriget i Syrien håller på att tömma landet på dess viktigaste
tillgång, människorna.
Detta har lett till enorma flyktingströmmar och mänskliga katastrofer. Nu är vi i
ett läge när vi alla måste hjälpas åt. Såväl EU som stormakterna måste arbeta
tillsammans för att få ett slut på kriget.
Kommunfullmäktige i Kalmar samlas till ordinarie möte idag den 26 oktober
2015 och håller en tyst minut mot främlingsfientlighet och rasism och för
solidaritet och fred.”
_______________

§ 166
Val av protokollsjusterare
Beslut
Kommunfullmäktige utser Steve Sjögren (S) och Inger Hilmansson (FP) att
tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§ 167
Fråga från Christopher Dywik (KD): Varför finns det
ingen återvinningsstation i Ljungbyholm?
Dnr KS 2015/0953

Kommunfullmäktige beslutar att Christopher Dywik (KD) får ställa följande
fråga till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mattias Adolfson (S):
Den 13:e maj stängde återvinningsstationen i Ljungbyholm på grund av att den
nya sporthallen började byggas på den plats där den tidigare legat. Förpackningsoch tidningsinsamlingen (FTI AB) – hänvisas då till en plats bakom ICA Stinsen.
Snart visar det sig dock att det inte alls är möjlighet att bygga upp återvinningsstationen på denna plats, på grund av att ICA Stinsen redan har ett bygglov för
att bygga ut där. Följden blir att Ljungbyholm, Södermöre kommundels största
samhälle har varit utan återvinningscentral i snart ett halvår, något som både
skapar irritation på bygden och ett ökat tryck på återvinningsstationerna i
Rinkabyholm och Melltorp.
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Flertalet alternativa platser har undersökts och rekommenderats av Södermöre
kommundel och FTI och samhällsbyggnadsförvaltningen jobbar nu enligt
uppgift intensivt med att lösa situationen. Enligt uppgift kan en lösning, med ett
tillfälligt bygglov hittas allra tidigast om 1-2 månader. Situationen är allt annat än
optimal.
__________
Mattias Adolfson lämnar följande svar på frågan:
Bakgrund
I samband med att idrottshallen i Ljungbyholm byggdes fanns det inte utrymme
att behålla återvinningscentralen, då en sådan anläggning kräver stort utrymme.
Olika placeringar i och i närheten av centrum började undersökas i syfte att hitta
en lämplig plats för en ny återvinningsstation. Flera föreslagna placeringar,
såsom framför eller bakom ICA-butiken, vid parkering etc. har prövats men
förkastats med anledning av att kommunen inte har rådighet över all mark.
Nuläge
Det senaste förslaget angående placering av återvinningscentral är vid den gamla
brandstationen i Ljungbyholm. FTI AB har lämnat in en bygglovsansökan för
denna plats och samhällsbyggnadskontoret har skickat ut grannhörande samt
annonserat kungörelse i tidningarna för detta.
På andra platser i Sverige använder FTI AB andra system/anläggningar, vilka
inte är lika utrymmeskrävande. Samhällsbyggnadskontoret kommer fortsätta
dialogen med FTI AB i syfte att tillskapa återvinningscentraler som inte kräver
lika stora utrymmen.

§ 168
Interpellation från Inger Hilmansson (FP): En viktig länk
mellan kommun och invånare
Dnr KS 2015/0932

Kommunfullmäktige beslutar att Inger Hilmansson (FP) får ställa följande
interpellation till kommunalrådet Dzenita Abaza (S), som överlämnar den till
kultur- och fritidsnämndens ordförande Marianne Dahlberg (S):
Som en demokratisk länk mellan kommun och invånare har medborgarkontoret
en central roll i arbetet med att öka inflytande och delaktighet för de boende.
Positiva effekter av ett medborgarkontor visade sig efter mycket arbete i
Norrliden och Folkpartiet liberalerna föreslog därför att ytterligare utveckla
medborgarkontor i kommunen, med början i Smedby. I samband med en
omorganisation av kommunledningskontoret stannade den utvecklingen av och
idag bemannas Bergavik/Norrliden och nu även Smedby vardera en dag i
veckan kl. 14.00 – 19.00. Att den är integrerad i bibliotekens verksamhet är bra,
om det är väl skyltat och om det finns möjlighet till enskilt samtal.
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Kommunen har ett ansvar, också gentemot resurssvaga grupper (välfärdsbokslutet) och några behöver en närvaro och en kontinuitet för att känna tilltro
till myndigheter och andra auktoriteter. Vi liberaler har en vilja att varje
människa ska ha kunskap och möjlighet att påverka sitt eget liv och det samhälle
vi lever i. I en allt mer komplicerad omvärld ska därför höga krav ställas för att
göra kommunens service lättillgänglig för alla. Den som företräder kommunen
vid ett medborgarkontor behöver bli känd för befolkningen för att tillsammans
med föreningar, näringsliv och andra aktörer, kunna tillvarata idéer och utveckla
närområdet på ett positivt sätt. Som ett led i det arbetet vill Folkpartiet att
medborgarservice utvecklas och fler medborgarkontor med hög närvaro och
tillgänglighet vid behov öppnas i kommunens tätorter.
I en osäker tid med stort informationsbehov är en etablerad kontaktyta mot
medborgarna väldigt viktig för människors trygghet och gemenskap och därför
frågar jag:
1. Anser du att medborgarservice idag tillgodoser de behov och motsvarar de
ambitioner som kommunen hade vid etableringen av medborgarkontoret i
Norrliden?
2. Vill du bidra till att Kalmar kommuns medborgarservice utökar sin närvaro
betydligt, för att i samverkan med lokala företrädare ha möjlighet att medverka till en positiv utveckling av sitt närområde.
__________
Marianne Dahlberg lämnar följande svar på interpellationen:
Tack Inger för dina frågor och ditt engagemang i något som också vi i
majoriteten tycker är ett angeläget område att utveckla. Först lite historik.
Kommunfullmäktige beslutade att från och med den 1 januari 2013 föra över
medborgarkontoret i Norrliden till kultur- och fritidsnämnden efter att det,
sedan 2007, legat på utvecklingsenheten under kommunstyrelsen. Syftet med
medborgarkontoret var initialt att stärka och utveckla samhällsservice i området
samt att förstärka den lokala demokratin.
För att driva medborgarkontoret fanns en tjänst inrättad. Den person som
tidigare arbetat med medborgarkontoret valde i samband med omorganisationen
att gå över till annan verksamhet och i samband med att kultur- och
fritidsnämnden övertog ansvaret för verksamheten blev tjänsten då vakant.
Efter kort utredning och analys i början av 2013 visade det sig att relativt få
sökte hjälp med samhällsservice på medborgarkontoret och biblioteksfilialen fick
under en övergångsperiod i uppdrag att bemanna även medborgarkontoret,
något som fungerade bra.
En person projektanställdes i maj 2013 för att jobba med medborgarkontoret
samt ta fram en rapport angående en ny mötesplats i Norrliden, bestående av
bibliotek, medborgarkontor och Fritidsgård, "projekt Norrsidan". Rapporten
presenterades i maj 2014.
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Sedan januari 2015 finns medborgarkontor i Norrliden och i Smedby. I nuvarande form har medborgarkontoret till uppgift att hjälpa till med information
om kommunal och offentlig verksamhet, kontakter med kommunen och
kommunpolitiker, hitta information om och få kontakt med andra offentliga
verksamheter och myndigheter, att ta emot synpunkter och förslag på
kommunal och offentlig verksamhet, få tillgång till kommunala handlingar och
protokoll, hämta och ge hjälp med att fylla i blanketter och ge information om
närområdet. En samhällsservice som fungerar alldeles utmärkt att ge Bibliotek
och filialer ansvar för.
Biblioteken har dessutom under ett par år arbetat med e-serviceverkstäder. En
e-serviceverkstad är en plats där kommuninvånaren kostnadsfritt kan få hjälp att
använda dator, internet och e-tjänster. I en e-verkstad samarbetar olika
kommunala verksamheter, myndigheter och bibliotek och man kan se det hela
som en vidareutveckling och en samordning av service som idag finns på
bibliotek, servicekontor och medborgarkontor.
När det gäller den del som handlar om demokrati- och stadsdelsutveckling finns
mer att göra.
Liksom Inger tror jag att ett sådant arbete måste utföras av en (eller flera)
personer med förtroende hos de boende i stadsdelen, något som kräver både
kontinuitet, närvaro och hög kompetens inom flera områden.
Både socialförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen bedriver dock visst
arbete inom området, kultur och fritid arbetar då främst mot ungdomsgrupperna.
1. Anser du att medborgarservice idag tillgodoser de behov och motsvarar de
ambitioner som kommunen hade vid etableringen av medborgarkontoret i
Norrliden?
Ja, i den delen som gäller medborgarservice finns vi nu inte bara i Norrliden
utan också i Smedby. Via utvecklingen som skett med E-serviceverkstäderna
erbjuder vi dessutom utökad service. Detta arbete fortsätter och bör i
framtiden erbjudas med kontinuitet på alla filialer i Kalmar.
2. Vill du bidra till att Kalmar kommuns medborgarservice utökar sin närvaro
betydligt, för att i samverkan med lokala företrädare ha möjlighet att
medverka till en positiv utveckling av sitt närområde?
Ja, under hösten rekryterar kultur- och fritidsförvaltningen en person för att
med start 2016 arbeta med att samordna biblioteks-, fritidsgårds- och
medborgarserviceverksamheterna i Norrliden samt leda utvecklingen av en
gemensam mötesplats för invånarna i Norrliden tillsammans med andra
aktörer, lokalt föreningsliv, studieförbund, bostadsföretag, kyrka och
allmänhet.
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§ 169
Interpellation från Per Dahl (M) om planering kring
parkeringsappar
Dnr KS 2015/0930

Kommunfullmäktige beslutar att Per Dahl (M) får ställa följande interpellation
till servicenämndens ordförande Ingemar Einarsson (C):
Fredagen 2 oktober kunde vi i en av Kalmars tidningar läsa om förnyelse i sätten
att betala parkeringsavgifter: nya applikationer för smarta mobiltelefoner skulle
kunna ersätta traditionell betalning med mynt och med kort. Betalning via appar
skulle bli så mycket billigare och effektivare för alla, konstaterar en
kommuntjänsteman.
Sett ur de flestas perspektiv är detta nog sant. Den stora samhällstrenden har
gått ut på digitalisering och decentralisering av arbetsuppgifter från företags och
organisationers tjänstemän till kunder/brukare, från arbetsförmedling till
bankärenden.
Samtidigt finns det många människor omkring oss som inte alls har följt med i
utvecklingen. En mig närstående äldre anhörig tog fram till för något år sedan ut
något tusental kronor från bankkassören varje månad för att ha till den
månadens utgifter. Hon ansåg att bankkort och bankomater verkade alltför
främmande och osäker. Det finns många som delar hennes livssituation. Särskilt
om man talar med pensionärsorganisationer möter man oron för hur gamla
människor ska klara sin vardag när det gäller betalningar. Det är vårt ansvar att
se till att gemensamma, i detta fall kommunala, lösningar fungerar i allas vardag,
vilken denna vardag nu är, från det kontantlösa ”swishandets” till den som
fortfarande räknar ”selmor”.
Den appsatsning som nu gällde parkeringsautomaterna blir kanske aktuell först
om några år. Men den visar på en tydlig trend. Samhällsinformation sker i dag
allt mer via digitala kanaler. Den som vill jämföra äldreboenden eller ögonoperationer, den som vill skaffa en ny telefon eller den som vill betala sin
läkarräkning förutsätts i dag ha tillgång till åtminstone en dataskärm för
informationssökande eller bankärenden. Den som inte klarar att hantera det
digitala – exempelvis på grund av någon funktionsnedsättning – halkar allt mer
på efterkälken. Detta gäller i synnerhet äldre. Visserligen blir äldre människor allt
piggare, men livslängden ökar också, och med den ålderdomens komplikationer.
För att återgå till början: det är alldeles utmärkt att Kalmar effektiviserar och
satsar på appar. Men vilken hänsyn tas till människor som inte surfar lika snabbt
på den digitala vågen? Var kommer de att kunna parkera i framtiden? Därför vill
jag fråga ordföranden i servicenämnden vilka initiativ till resonemang och dialog
med människor med mindre digital erfarenhet som tagits när planeringen kring
parkeringsappar nu annonseras i media?
__________
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Ingemar Einarsson lämnar följande svar på interpellationen:
Svar på frågan: De parkerande kommer även fortsättningsvis att kunna betala
med kontanter och kort vid Kalmars parkeringsautomater. Därutöver kan man
sms-parkera. En ny tjänst tillförs, där man kan betala via en app.
Det är alltså samma utveckling som vi haft fram till nu. Från början fanns endast
kontantbetalning, sedan har de parkerande erbjudits bättre service genom att nya
betalningssätt har tillförts.
Det som förvånade mig när jag studerade siffrorna var att kontantbetalningarna
fortfarande är så stora som de är. Varannan betalning görs med mynt. Det är
förmodligen så att det är parkeringsverksamheten som får ta hand om
Kalmarbornas växelpengar. Den servicen får vi väl bjuda på. Månadsbiljetter och
längre parkeringar betalas i all huvudsak med kort.
Nämnas kan att det för närvarande pågår ett omfattande arbete där man tittar på
hur vi kan utveckla parkeringsverksamheten i Kalmar. Ett digitalt pledningssystem är under uppbyggnad. Framöver kommer servicenämnden att få
ta ställning till förslag om boendeparkering i områden kring Kvarnholmen.
Tanken är också att genom smarta lösningar tillskapa nya parkeringsplatser
genom att enkelrikta vissa gator och möjliggöra mer kantstensparkering.
Ett bekymmer är de stora omkostnader som idag är förknippade med
parkeringsverksamheten. De många parkeringsautomaterna, 60 bara på
Kvarnholmen, kräver en omfattande insats genom daglig service, tömning och
hantering av kontanter. Bankernas kortavgifter äter också upp en stor del av
parkeringsintäkterna, då det här handlar om små summor vid varje betalning. Vi
delar detta problem med många företag. Betalning via appar är en lösning.
Sannolikt måste vi framöver acceptera färre parkeringsautomater, men att de
kvarvarande är placerade på strategiska platser. De borttagna kan då användas i
områden kring Kvarnholmen.
När den i interpellationen omnämnda tidningsartikeln hade publicerats fick
serviceförvaltningen ett tiotal telefonsamtal. Enligt uppgift blev samtliga lugnade
och nöjda när de fick situationen förklarad för sig. Kontantbetalningen kommer
att finnas kvar och automaterna kommer att byggas om för de nya mynt som
kommer.

§ 170
Interpellation från Christina Fosnes (M) om alternativa
driftsformer
Dnr KS 2015/0929

Kommunfullmäktige beslutar att Christina Fosnes (M) får ställa följande
interpellation till personaldelegationens ordförande Bertil Dahl (V):
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I tidningen Östra Småland tisdagen 20 oktober intervjuas du. Du ger där till
känna engagerade åsikter om olika arbetsgivares värde. Du yttrar bland annat
”Att som anställd i kommunen argumentera för en privatisering med hänvisning
till att det skulle bli billigare med sämre anställningstrygghet och lägre
ersättningar gör mig som personalansvarig mycket irriterad och besviken och
också arg. Underlaget för kostnadsberäkning är också helt bristfälligt utan
underlag.”
Uttalandet är en kommentar till det förslag som aktualiserats från socialförvaltningen om att låta upphandla tjänsten personliga assistenter. I Kalmars
kommunala förvaltning är det emellertid inte bara inom socialtjänsten diskussion
har förts om att låta privata utförare överta kommunal verksamhet. Även inom
omsorgsförvaltningen för-bereddes en sådan växling i våras när det gällde ett
äldreboende – med det explicita motivet att vara del av en besparing. Den högsta
dygnskostnad som definierades i offertunderlaget låg klart under den faktiska
dygnskostnad man beräknade att boen-det hade i kommunal regi.
Två bakomliggande ställningstaganden som aldrig formuleras öppet i intervjun
är rimligen för det första att ingen verksamhet kan organiseras mer effektivt än
så som sker i Kalmar kommun just nu, och att lägre kostnader därför
nödvändigtvis måste drabba de anställda, och, för det andra, att alla enskilda
arbetsgivare inom olika väl-färdssektorer som driver sin verksamhet till lägre
kostnad än kommunen på ena eller andra sättet utnyttjar sina anställda.
Jag vill därför fråga dig, som del av Kalmars politiska majoritet och ordförande i
kommunens personaldelegation:
- Kommer du med stöd av övriga kommunalråd inom majoriteten att ställa
dig bakom förvaltningschefers förslag till alternativa driftsformer?
- Är kommunen rent definitionsmässigt alltid bästa arbetsgivaren inom
välfärdssektorer?
__________
Bertil Dahl lämnar följande svar på interpellationen:
1.

Kommer du med stöd av övriga kommunalråd inom majoriteten att ställa
dig bakom förvaltningschefernas förslag till alternativa driftsformer?
Svar: Om du med alternativa driftsformer menar alternativ pedagogik inom
utbildningar, alternativa behandlingsformer inom exempel socialtjänst och
liknande så är jag positiv till detta.
Om du menar privatiseringar av mer politiska skäl så är jag inte lika positiv.
Ibland kommer förslag om att privatisera en verksamhet. För omsorgen var
Stensbergs särskilda boende på förslag att privatiserars. En utredning visade
att det inte var någon alls form av ”vinst” med att privatisera. Förståndiga
politiker sa då nej till förslaget. Stensberg har tidigare privatiserats, men gick
tillbaka till kommunen efter upptäckten av brister i verksamhet.
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Nu senast finns ett utredningsuppdrag för att beskriva konsekvenserna av
att privatisera personlig assitans inom socialnämnden. Något politiskt beslut
är inte fattat.
Jag tycker att utredning är mycket bristfällig och några argument står i
motsatsförhållande till det av kommunfullmäktige beslutade personalprogrammet. Sämre anställningstrygghet och lägre ersättningar inom privata
företag i branschen kan inte vara ett skäl till privatisering.
Vi vet att exempelvis att trygga anställningsförhållande, rätt till heltid och
skäliga ersättningar skapar en bättre arbetssituation för personalen och
bättre förutsättningar för hög kvalitet i verksamheten.
Utredningen om personlig assistans tar inte heller upp kostnader för
omställning, oftast väljer få kommunanställda att ”gå över”. Det privata
valet finns redan inom personlig assistans, nu skulle om privatiseringen
genomförs möjligheten att välja kommunen helt försvinna. Knappast ökad
valfrihet! Kunskapen och erfarenheten hos skickliga medarbetare riskerar
också att gå förlorad.
Jag förstår dock att förslaget tilltalar Fosnes och moderaterna, inte minst
med tanke på partiets nya förslag om att ytterligare försämra anställningstryggheten för landets löntagare.
2.

Är kommunen rent definitionsmässigt alltid bästa arbetsgivare inom
välfärdssektorn?
Svar: Kalmar kommuns olika verksamheter håller en hög kvalitet. Över
5 000 anställda gör varje dag, dygnet runt ett fantastiskt arbete inom en
mängd olika områden. Dessa verksamheter har mycket stor betydelse för
varenda kommuninvånares (och flera andras) dagliga liv och verksamheter.
Vi tillhandahåller välfärdstjänster utifrån ett rättvise- och likabehandlingstänkande och utan vinstintresse.
Som majoritet försöker vi på olika sätt att ge bästa möjliga förutsättningar
för att verksamheten ska fortsätta förbättras. Ett ständigt och omfattande
utvecklingsarbete pågår inom i princip alla verksamheter. En del i arbetet är
att vara ett föredöme som arbetsgivare med förtroende för alla medarbetare,
trygghet i anställning och bra arbetsvillkor.
Det finns naturligtvis väldigt många privata företag som fungerar mycket
bra och erbjuder både bra verksamhet och goda arbetsvillkor. Därför är
kommunen en stor upphandlare av varor och tjänster från privata sektorn.
Detta kompletterar på ett bra sätt den kommunala verksamheten. Vi, det
offentliga och det privata, behöver varandra. Däremot är det ingen större
samhällsnytta med att bara flytta jobb från det offentliga till det privata av
politiska ideologiska skäl.
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§ 171
Interpellation från Thoralf Alfsson (SD) angående
ensamkommande minderåriga till Kalmar kommun
Dnr KS 2015/0931

Kommunfullmäktige beslutar att Thoralf Alfsson (SD) får ställa följande
interpellation till kommunalrådet Johan Persson (S), som överlämnar den till
socialnämndens ordförande Roger Holmberg (S):
Verksamhetschef Margit Lindholm Johansson informerade nyligen om att
antalet ensamkommande minderåriga till Kalmar kommun kraftigt överstiger det
avtalade antalet om 28 personer. Sedan den 1 juli har Kalmar kommun tvingats
ta emot närmare 90 minderåriga personer, vilket innebär att kommunen under
2015 tvingats ta emot mer än 100 ensamkommande minderåriga. Enligt Kalmar
kommun den 20 oktober har kommunen 127 ensamkommande minderåriga.
Med dagens takt om ca 10 minderåriga personer i veckan kan antalet uppgå till
ca 200 under 2015.
Kostnaderna är sannolikt väldigt höga då Kalmar kommun i något fall varit
tvungna att köpa plats vid HVB-hem för 6 000 kronor/dygn per person, utanför
kommunen. I andra fall ligger kostnaden runt 4 000 kronor/dygn.
Givetvis innebär detta stora påfrestningar på den kommunala organisationen.
Enligt uppgift arbetade under september hela 50 personer med ensamkommande minderåriga men enligt Margit Lindholm Johansson beräknas
personalstyrkan öka till ca 100 personer till årsskiftet.
Att man på Socialförvaltningen beräknar att dubblera personalstyrkan på bara
några månader borde innebära stora påfrestningar på organisationen. Detta
innebär att kostnaderna fullständigt exploderar för verksamheten men ingen
information om kostnaderna ges till oss politiker i oppositionen. Under 2014 var
kostnaderna för ensamkommande minderåriga ca 35 miljoner kronor för Kalmar
kommun! Med den skenande utveckling som skett under 2015 har sannolikt
kostnaderna flerdubblats i förhållande till 2014.
Med anledning av ovanstående information från verksamhetschefen och enligt
kommunens webbsida vill jag ställa följande fråga till kommunalrådet Johan
Persson.
- Hur stora är kostnaderna för ensamkommande minderåriga fram till dags
datum och vad beräknas kostnaderna till för 2015. Och hur stora
ersättningar har betalats ut till dags datum från Migrationsverket.
- Klarar socialförvaltningen de påfrestningar på organisationen som detta
innebär utan att det påverkar övrig verksamhet inom socialförvaltningen?
__________
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Roger Holmberg lämnar följande svar på interpellationen:
Tack för din interpellation i ett mycket viktigt ämne.
Om vi börjar med dina uppgifter om 2014 så är det riktigt att kommunens
utgifter för ensamkommande barn var 35 Mkr men det du inte nämner är att
intäkterna från statsbidrag 2014 var 35 Mkr vilket ger nettokostnad för Kalmar
kommun på 0 kr.
När det gäller dagens situation med en enorm mängd människor som är på flykt
från krig och förföljese varav ett stort antal ensamkommande barn så delar jag
och mitt parti allas rätt att söka asyl. Rätten att söka asyl när man är utsatt för
krig och förföljese är en av de viktiga grunderna i de mänskliga rättigheterna.
Hur skulle jag reagera om mitt barn riskerade att bli skadad eller i värsta fall dö i
en krigssituation? Det är en fråga som jag ställer mig och då blir mitt svar att jag
vill jag ha en värld där medmänsklighet råder och länder står upp för allas rätt att
kunna söka asyl. Hur vill du ha det för dina barn?
I vårt land införde Riksdagen den första januari i år en ny lag som gör att alla
kommuner ska vara med och ta emot ensamkommande barn. Migrationsverket
har regeringens uppdrag att fördela de barn som kommer till vårt land till
samtliga kommuner.
En enig socialnämnd i Kalmar ställde sig bakom detta lagförslag i en remiss förra
året. Vi tycker det är viktigt att alla kommuner i vårt land solidariskt tar emot de
flyende barnen. Det är viktigt att alla hjälps åt med mottagandet av barnen.
Den stora mängd av ensamkommande barn som nu kommer till vårt land gör att
migrationsverket måste fördela barnen utöver avtal med kommunerna. Alla
kommuner får nu barn långt utöver avtalen. Den senaste siffran jag har är att
Kalmar kommun fram till den 14/10 har tagit emot 127 ensamkommande barn.
Vår prognos just nu är ca 10 barn till per vecka.
Vi har idag ca 50 medarbetare som jobbar med ensamkommande barn. Vi
planerar nu nya boenden och räknar med ca 100 medarbetare vid årets slut.
När det gäller kostnader är det i denna kaotiska situation svårt att beräkna exakt
men om vi lyckas starta egna boenden inom kort som vi har planerat så är
förvaltningen och nämndens prognos att vi 2015 ska kunna hålla kostnaderna
inom statsbidraget som vi gjorde 2014 d.v.s. att kommunens kostnader för 2015
blir 0 kr. Det vi inte får glömma är plussidorna ca 75 nya medarbetare i Kalmar
kommun. 75 till personer som jobbar och betalar skatt i vår kommun. Det ser vi
direkt.
Indirekt så kan det här innebära att vi två kan andas ut. Hela Sverige har idag
problem med att andelen i befolkningen som arbetar minskar och störst
minskning av andelen av befolkning som arbetar är i Kalmar län. Om dessa unga
känner sig välkomna och vill stanna i vår region kommer andelen som jobbar
här att öka.
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Det innebär att du och jag kommer att få pension, äldreomsorg och välfärd. Det
tycker jag känns bra.
Dina frågor
- Hur stora är kostnaderna för ensamkommande minderåriga fram till dags
datum och vad beräknas kostnaderna till för 2015. Och hur stora ersättningar
har betalats ut till dags datum från Migrationsverket
Kostnaderna hittills i år är 40,5 Mkr och stadsbidragen som hittills har kommit
in är 20,5 Mkr, men migrationsverket ligger efter med sina utbetalningar av
förklarliga skäl. Prognosen för 2015 är ett nollresultat om vi lyckas öppna fler
egna boenden på hemma plan.
- Klarar socialförvaltningen de påfrestningar på organisationen som detta
innebär utan att det påverkar övrig verksamhet inom socialförvaltningen?
När det gäller påfrestningarna så är de som störst på våra enheter för myndighetshandläggning pga. att det är svårt att rekrytera socionomer. Arbetet inriktas
mot att skapa boenden på hemmaplan för att hålla påfrestningen nere på
handläggande socialsekreterare. Handläggningen är mindre omfattande vid en
placering i boenden på hemmaplan än vid placering på externt HVB eller
familjehemsplacering. Det finns inga indikatorer för närvarande som tyder på att
kvaliteten på handläggningen i övriga delar skulle vara i farosonen.

§ 172
Uppsägning av avsiktsförklaring om exploatering av
delar av kvarteren Forellen och Svalan samt
fastigheterna Brandvakten 7 (brandstationen) och
Tenngjutaren 6
Dnr KS 2014/0186

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 10 september 2015.
Avsiktsförklaring.
Kommunstyrelsens protokoll den 6 oktober 2015, § 211.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 28 april 2014, § 55, att godkänna
avsiktsförklaringen mellan Kalmar kommun och Byggnadsaktiebolaget N.J.
Andersson & Son om förvärv och byggnation av fastigheterna Brandvakten 7,
del av Svalan 20, del av Malmen 2:2 samt del av Forellen.
Förhandlingar har genomförts om prissättning, värderingsprinciper och övriga
frågeställningar såsom uppfyllande av parkeringsnorm, övertagande och
ersättning av befintlig skolmatsal på fastigheten Forellen. Parterna har inte varit
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eniga kring villkoren och den 29 juni 2015 inkom ett slutligt erbjudande från
N J Andersson, på prisnivåer och förändrade villkor, med krav på accept från
Kalmar kommun inom tre dagar. Kalmar kommun har svarat N J Andersson
inom begärd tid att Kalmar kommun inte accepterar erbjudandet eftersom
parterna inte är överens om parkeringsnorm, prissättningar, värderingsprinciper
och övriga frågeställningar.
Den 3 juli 2015 meddelade N J Andersson via media att man avbryter
samarbetet med Kalmar kommun kring avsiktsförklaringen. N J Andersson
återkom därefter den 8 juli 2015, via juridiskt ombud, att man återigen ställer sig
bakom avsiktsförklaringen. Kalmar kommun har därefter svarat N J Anderssons
ombud att frågan om avsiktförklaringen kommer att behandlas av
kommunfullmäktige under hösten.
Då Kalmar kommun och N J Andersson i de förhandlingar som varit inte
kommit överens om prissättning, värderingsprinciper, skolmatsal m.m. föreslås
att kommunfullmäktige upphäver avsiktsförklaringen samt att kommunstyrelsen
beslutar om försäljning/markanvisning av de nämnda fastigheterna. Då ges
möjlighet att med marknadsmässiga prisnivåer och uppfyllande av övriga
åtaganden på respektive fastighet/område tillskapa nya hyresbostäder på några
av Kalmars attraktivaste lägen.
Kommunstyrelsen har beslutat att försäljning av fastigheten Brandvakten 7 ska
ske via upphandlad mäklare. Vidare har kommunstyrelsen beslutat om
markanvisning för byggnation av hyresrätter i kvarteret Svalan (del av
fastigheterna Svalan 20 och Malmen 2:2) samt byggnation av hyresrätter och
kommersiella lokaler i kvarteret Forellen (del av fastigheten Forellen 1).
Kommunstyrelsen har även föreslagit att kommunfullmäktige upphäver avsiktsförklaringen.
Beslut
Kommunfullmäktige upphäver avsiktsförklaringen mellan Kalmar kommun och
Byggnadsaktiebolaget N.J. Andersson & Son.

§ 173
Permutation av Stiftelsen Dahmska fonden upphävande av reglemente
Dnr KS 2014/0131

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 23 september 2015.
Skrivelse från Länsstyrelsen i Östergötland den 13 juli 2015.
Permutationsansökan till Kammarkollegiet.
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Allmänna stadgar för Dahmska fonden.
Tidigare permutationshandlingar.
Testamente.
Reglemente för Dahmska stiftelsen å Stensberg.
Årsredovisning 2014.
Kommunstyrelsens protokoll den 6 oktober 2015, § 212.
Bakgrund
Stiftelsen Dahmska fonden registrerades som en stiftelse i stiftelseregistret 1996
av Länsstyrelsen i Kalmar. Som förvaltare registrerades Kalmar kommunstyrelse.
Länsstyrelsen Östergötland har år 2011 uppmärksammat att makarna Dahms
testamente ger upphov till två stiftelser; ”Stiftelsen Dahmska fonden” och
”Dahmska stiftelsen å Stensberg”. Även Kammarkollegiet har i tidigare
permutationsbeslut hanterat det som två stiftelser med ovanstående namn.
Stiftelserna har av Länsstyrelsen i Kalmar och Kalmar kommun emellertid
behandlats och registrerats som en stiftelse och tillgångarna har inte hållits
åtskilda. Med anledning av den nya stiftelselagen om att samtliga stiftelser måste
registreras måste nu ett ställningstagande göras. Länsstyrelsen Östergötland
konstaterar att detta behöver rättas till genom att stiftelserna antingen separeras
och tillgångarna skiljs åt eller att en eventuell sammanslagning av stiftelserna
genomförs efter en permutationsansökan hos Kammarkollegiet.
Kalmar kommun anser att när donationen gjordes bildades endast en stiftelse.
Kalmar kommun anser att det är stiftelsen med namnet Dahmska fonden som är
en stiftelse och Dahmska stiftelsen å Stensberg endast det sentida namnet på det
ursprungliga ”Ålderdomshemmet å Stensberg”.
Som ett led i att fullgöra stiftelsens ändamål och tydliggöra uppdraget har
kommunstyrelsen tagit fram allmänna stadgar för stiftelsen Dahmska fonden.
Detta innebär att tidigare beslutat reglemente för Dahmska Stiftelsen å Stensberg
upphör att gälla.
I övrigt fullgör stiftelsen de ändamål som framgår i urkunden och i senare
permutationer.
Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige upphäver tidigare
beslutat reglemente för Dahmska Stiftelsen å Stensberg.
Beslut
Kommunfullmäktige upphäver tidigare beslutat reglemente för Dahmska
Stiftelsen å Stensberg.
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§ 174
Särskild medlemsinsats Kommuninvest ekonomisk
förening
Dnr KS 2015/0824

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 24 september 2015.
Stadgar för Kommuninvest ekonomisk förening.
Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad – med riktlinjer och
beslutsordning.
Kommunstyrelsens protokoll den 6 oktober 2015, § 213.
Bakgrund
De nya lagkrav på bland annat större kapital påverkar också Kommuninvest i
hög utsträckning. Den uppbyggnad av kapitalet som måste ske beskrivs närmare
i ”Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad”. Planen syftar till att
minimikravet på större kapital ska vara uppnått senast 2018 då kravet på viss
lägsta bruttosoliditet (eget kapital i förhållande till de genomsnittliga totala
tillgångarna) träder i kraft.
Föreningsstämman fastställde den 16 april 2015 nya stadgar för Kommuninvest
ekonomisk förening. I stadgarna har bl.a. tillkommit en möjlighet för
medlemmarna att på eget initiativ, och i egen takt, betala en eller flera särskilda
insatser för att snabbare fullgöra den obligatoriska insatsskyldighet som följer av
medlemskapet.
Det finns fyra nivåer för insatsbelopp; 200 kronor, 450 kronor, 675 kronor och
900 kronor/invånare. Kalmar kommun har idag ett insatskapital på 541 kronor/
invånare motsvarande 34 970 299 kronor. För att nå den högsta nivån behöver
insatskapitalet ökas med 23 238 101 kronor.
Insatskapital redovisas som finansiell anläggningstillgång, återbäring och ränta på
insatskapitalet som finansiell intäkt i resultaträkningen.
Många medlemmar har aviserat sin avsikt att redan under 2015 sätta in hela eller
huvuddelen av den högsta insatsnivån.
Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige genom en särskild
medlemsinsats på 23 238 101 kronor under 2015 fullgör den obligatoriska
insatsnivån i Kommuninvest ekonomisk förening.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att genom särskild medlemsinsats på 23 238 101
kronor under 2015 fullgöra den obligatoriska insatsnivån i Kommuninvest
ekonomisk förening.
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§ 175
Kalmar och Växjös stora Linnéstipendium för forskning
inom ekologisk hållbar utveckling – beslut om
permanentning och revidering av riktlinjer och kriterier
Dnr KS 2014/0785

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 1 september 2015.
Riktlinjer och kriterier från och med 2016.
Kommunstyrelsens protokoll den 6 oktober 2015, § 217.
Bakgrund
I samband med Linnéuniversitetets bildande kom Kalmar och Växjö kommuner
överens om att instifta ett forskningsstipendium för att stödja det nya
universitetets arbete inom ekologisk hållbar utveckling. Stipendiets namn är
”Kalmar och Växjös stora Linnéstipendium för forskning inom ekologisk hållbar
utveckling”. Stipendiet var kommunernas invigningspresent till universitetet.
Kommunerna har avsatt 250 000 kronor vardera under
2011-2015 år till stipendiet.
Stipendiaterna har redovisat sina forskningsprojekt genom föreläsning i samband
med Linnéuniversitetets akademiska högtid efterföljande år. En arbetsgupp
bestående av representanter från Kalmar och Växjö kommuner samt Linnéuniversitetet föreslår att forskningsstipendiet permanentas. Vidare har arbetsgruppen tagit fram reviderade riktlinjer och kriterier för stipendiets utdelande,
baserat på fem års erfarenheter.
Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige permanentar
forskningsstipendiet vid namn ”Kalmar och Växjös stora Linnéstipendium för
forskning inom ekologisk hållbar utveckling”.
Överläggning
Under överläggningen föreslår Daphne Thuvesson (MP) att kommunfullmäktige
ska bifalla kommunstyrelsens förslag.
Sedan överläggningen avslutats beslutar kommunfullmäktige att bifalla
kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att permanenta forskningsstipendiet vid namn
”Kalmar och Växjös stora Linnéstipendium för forskning inom ekologisk hållbar
utveckling”.
Kommunfullmäktige antar reviderade riktlinjer och kriterier för stipendiet enligt
arbetsgruppens förslag.
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Kommunstyrelsen ges rätt att göra mindre justeringar i riktlinjer och kriterier för
stipendiet.
Protokollsanteckning
Ledamöterna från MP redovisar en protokollsanteckning enligt följande:
”Miljöpartiet ställer sig mycket positiva till permanentningen av
forskningsstipendiet ’Kalmar och Växjös stora Linnéstipendium för forskning
inom ekologisk hållbar utveckling’. Vi är också positiva till de föreslagna
reviderade riktlinjer och kriterier som vi anser är en klar förbättring. Utöver
dessa finns det några detaljer/ändringsförslag vi skulle velat klargöra:
- Eftersom miljöpåverkan kan vara positiv eller negativ, ändra texten från
’Stipendiet är avsett för tillämpad forskning som bidrag till minskad
miljöpåverkan’ till ’Stipendiet är avsett för tillämpad forskning som bidrag till
minskad negativ miljöpåverkan och/eller ökad positiv miljöpåverkan’.
- Klargöra penningsumma, dvs. 250 000 från vardera Kalmar och Växjö
kommun årligen, och den förväntade ekonomiska redovisningen.
- Vidga jurysammansättning för att bättra försäkra forskningsrelevans genom
att inkludera representanter från civilsamhället – förslagsvis med
representanter från Folkbildningsrådet och/eller deras medlemsorganisationer.”

§ 176
Ansvar för regional kulturverksamhet i Kalmar län förslag till ändring i förbundsordning för
Regionförbundet i Kalmar län
Dnr KS 2015/0820

Handlingar
Skrivelse från Regionförbundet i Kalmar län den 18 september 2015.
Kommunledningskontorets skrivelse den 23 september 2015.
Kommunstyrelsens protokoll den 6 oktober 2015, § 218.
Bakgrund
Landstinget i Kalmar län har utrett frågan om den regionala kulturpolitiken i
länet och föreslår att landstinget övertar det ansvaret från regionförbundet.
Regionförbundets styrelse har föreslagit att medlemskommunerna godkänner att
uppgiften att ansvara för regional kulturverksamhet samt fördela regionala
kulturanslag utgår ur Regionförbundet i Kalmar läns förbundsordning.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska godkänna att uppgiften
”att ansvara för regional kulturverksamhet samt fördela regionala kulturanslag”
utgår ur Regionförbundet i Kalmar läns förbundsordning.
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Beslut
Kommunfullmäktige godkänner att uppgiften ”att ansvara för regional
kulturverksamhet samt fördela regionala kulturanslag” utgår ur Regionförbundet
i Kalmar läns förbundsordning.

§ 177
Avslut av Kalmar kommuns medverkan i FN:s initiativ
Global Compact
Dnr KS 2015/0778

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 15 september 2015.
Kommunstyrelsens protokoll den 6 oktober 2015, § 219.
Bakgrund
På “World Economic Forum” i Davos 1999 uppmanade FN:s dåvarande
generalsekreterare, Kofi Annan, näringslivet att ta globalt ansvar. Generalsekreterarens initiativ ledde till bildandet av ”The Global Compact”, som
innefattar principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och
korruption riktade till företag. Global Compact Cities programme har i dagsläget
94 deltagande städer/kommuner, varav 31 i Europa och Kalmar som enda
svenska kommun.
Kommunfullmäktige beslutade 2007 att ansluta sig till FN:s Global Compacts
tio principer. Genom anslutningen följer ett åtagande att vartannat år
offentliggöra och förnya åtagandet, samt att med samma intervall lämna en
skriftlig rapport om insatser och utfall för perioden.
En inventering genomfördes 2014 av kommunens samlade insatser i förhållande
till de tio principerna. Inventeringen visade bland annat att mycket arbete som
på något sätt kan knytas till principerna redan pågår i kommunen, låg grad av
kännedom om vad Global Compact är och innebär och vilket ansvar anslutandet
innebar för verksamheterna. Det enda stället där man vid inventeringen kunde se
effekter av anslutandet till Global Compact var i uppförandekoden för
upphandling.
Under perioden 2007-2013 har det varit frivilligt för Kalmar kommun att
rapportera in insatser och resultat, men från och med hösten 2014 innebär
anslutningen en obligatorisk återrapportering till FN vartannat år. I rapporten
ska aktiviteter återrapporteras och utvärderas vilket innebär ökade krav på ett
mer strukturerat arbete.
De lokala inventeringarna tyder på att mycket av det arbete som sker i
kommunen och som påverkar principerna i Global Compact sker utifrån annan
styrning. En styrning som huvudsakligen utgörs av nationell lagstiftning och
lokala politiska prioriteringar.
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Mot bakgrund av åtagandets svaga styrande funktion, låg grad av kännedom om
Global Compact och dess principer i organisationen, samt att åtagandet
framöver skulle komma att kräva resurser både avseende implementering och
uppföljning föreslår arbetsutskottet att deltagandet avslutas.
Kommunstyrelsen har föreslagit att Kalmar kommun avslutar sin medverkan i
FN:s initiativ Global Compact.
Överläggning
Under överläggningen redovisas följande förslag:
1. Christopher Dywik (KD) – med instämmande av Bertil Dahl (V), Inger
Hilmansson (FP) och Christina Fosnes (M) – föreslår att kommunfullmäktige
ska bifalla kommunstyrelsens förslag.
2. Max Troendlé (MP) föreslår att kommunfullmäktige ska avslå kommunstyrelsens förslag.
Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunfullmäktige
vill bifalla eller avslå kommunstyrelsens förslag. Han finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kalmar kommun avslutar sin medverkan i FN:s initiativ Global Compact.
Protokollsanteckning
Ledamöterna från MP redovisar en protokollsanteckning enligt följande:
”Miljöpartiet respekterar tjänstemännens rekommendation att deltagandet bör
avslutas. Global Compact är ett verktyg för uppföljning och därmed kvalitetssäkring av de principerna som ingår däri.
Kalmar kommun saknar i dagsläget ett heltäckande verktyg för uppföljningen av
de områdena som ligger under Global Compact. Ett alternativt verktyg med ett
lägre administrationskrav bör därför eftersökas, tills ett sådant finns bör
medlemskapet i Global Compact kvarstå.”

§ 178
Ändring av bolagsordning för Kalmar Hamn AB
Dnr KS 2015/0840

Handlingar
Skrivelse från Kalmar Kommunbolag AB den 18 september 2015.
Förslag till ändring i bolagsordningen för Kalmar Hamn AB.
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Utdrag ut protokoll fört med styrelsen för Kalmar Kommunbolag AB den 22
september 2015, § 63.
Kommunstyrelsens protokoll den 6 oktober 2015, § 222.
Bakgrund
Enligt ägardirektiven har Kalmar Hamn AB i uppdrag att utveckla samarbetet
med närliggande hamnar. Bolagets bolagsordning har därför reviderats i § 3
Verksamhetsföremål samt i § 4 Ändamålet med bolagets verksamhet.
Vidare har § 6 kommunstyrelsens medgivande ändrats när det gäller antalet
prisbasbelopp, detta för att spegla dagens prisnivåer.
Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige ska godkänna
föreslagna ändringar i bolagsordningen för Kalmar Hamn AB.
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner de föreslagna ändringarna i bolagsordningen för
Kalmar Hamn AB.

§ 179
Motion från Carl-Henrik Sölvinger (FP): Lättillgänglig
information - en rättighet
Dnr KS 2015/0580

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 1 september 2015.
Motion.
Kommunstyrelsens protokoll den 6 oktober 2015, § 224.
Bakgrund
Carl-Henrik Sölvinger (FP) har i motion föreslagit att kommunledningskontoret
tillsammans med berörda förvaltningar tar fram ett informationskort om
rättigheter och skyldigheter i Sverige samt kontaktuppgifter till olika
myndigheter, till exempel polis, sjukvård och socialjour. Informationskortet ska
distribueras till de aktörer som arbetar med fattiga EU-medborgare på daglig
basis t.ex. socialförvaltningen och ideella organisationer.
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande som föreslås
utgöra svar på motionen. Av yttrandet framgår bland annat följande:
www.informationsverige.se är en portal för nyanlända, en guide till det svenska
samhället samlat på ett och samma ställe. Portalen vänder sig till den som är ny i
Sverige och enkelt och snabbt vill hitta information om det svenska samhället.
Här finns allt samlat på flera olika språk.
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Att göra utdrag från portalen och på så sätt få ett material som kräver ständig
uppdatering gör att risken för felaktig information sprids. För att undvika
dubbelarbete och risken att felaktig information sprids föreslås att
kommunikationsenheten, i samråd med integrationsutvecklaren, ser till att vi
tydligt kommunicerar www.informationsverige.se till våra anställda, på vår
webbplats samt att de ideella organisationer vi kommer i kontakt med delges
information om www.informationsverige.se.
Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets yttrande ska utgöra svar på motionen.
Överläggning
Under överläggningen föreslår Christopher Dywik (KD) – med instämmande av
Johan Persson (S), Carl-Henrik Sölvinger (FP), Max Troendlé (MP), Anders
Andersson (C), Ingemar Einarsson (C), Christina Fosnes (M) och Kajsa Hedin
(M) – att kommunfullmäktige ska bifalla motionen.
Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunfullmäktige
vill bifalla motionen eller kommunstyrelsens förslag. Han finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Beslut
Kommunfullmäktige bifaller motionen från Carl-Henrik Sölvinger (FP) om
lättillgänglig information – en rättighet.

§ 180
Motion från ledamöterna i SD om etablering av
skyddsavstånd för vindkraftverk
Dnr KS 2015/0526

Handlingar
Motion den 25 maj 2015.
Samhällsbyggnadskontorets yttrande den 8 september 2015.
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 23 september 2015, § 176.
Kommunstyrelsens protokoll den 6 oktober 2015, § 225.
Bakgrund
Ledamöterna i Sverigedemokraterna har lämnat in en motion om etablering och
skyddsavstånd för vindkraftverk. Med anledning av naturvärden längs kusten
och risk för störningar vid bostäder föreslås att kommunens vindkraftplan ska
uppdateras så att:
- Ingen etablering av vindkraftverk tillåts öster om nuvarande sträckning
för väg E22.
- Att minsta avstånd till bostäder/fritidshus och sammanhållen bebyggelse
för att klara ljudnivåer, skuggor och reflexer utökas till 1500 m. Undantag
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ska kunna göras för markägarens egen bostad eller om avtal om ekonomisk
ersättning tecknas.
Samhällsbyggnadskontoret har yttrat sig över motionen. Av yttrandet framgår
bland annat att i den nuvarande vindkraftsplanen är den största delen av
området öster om väg E22 klassat som olämpligt för vindkraftsetablering. Det
har också visat sig att förekomst av känsliga fågelarter ytterligare begränsar
möjligheterna till vindkraftsetablering öster om E22.
Vidare framgår att när det gäller störningar i form av ljud och skuggor så ligger
normalt gränsen för 40 dB(A) på ca 700-900 m avstånd från vindkraftverken.
Klagomål på buller förekommer på större avstånd, även där beräkningar visar att
ljudnivån inte överskrider 40 dB(A). Skuggpåverkan beror på terrängförhållanden och förekomst av skyddande vegetation. Ett generellt utökat
skyddsavstånd till minst 1500 m till bostäder skulle innebära en begränsning av
den potentiella vindkraftsutbyggnaden i kommunen, samtidigt som risken för
bullerstörningar skulle minska. Avvägningen mellan möjlighet till elproduktion
och risk för störningar är en politisk fråga. Riktlinjer för avstånd till bostäder bör
dock vara generella och inte kunna avtalas bort, eftersom fastigheter kan byta
ägare under vindkraftverkens livslängd och de nya ägarna då inte ska behöva
acceptera större störningar för att de gamla ägarna fått ekonomisk kompensation.
Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit att yttrandet ska utgöra svar på
motionen.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt samhällsbyggnadsnämndens förslag.
Överläggning
Under överläggningen meddelar ordförande Roger Kaliff (S) att förslag till beslut
ska kompletteras i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens förslag: ”En
uppdatering av vindkraftsplanen kommer att göras i samband med aktualitetsprövningen av översiktsplanen”.
Under överläggningen redovisas härefter följande förslag:
1. Thoralf Alfsson (SD) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
motionen.
2. Mattias Adolfson (S), med instämmande av Jonas Lövgren (M), föreslår
att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag.
3. Christopher Dywik (KD) och Gerd Lansler (KD) föreslår att
kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag med följande
tillägg:
”Att Kalmar kommun skyndsamt påbörjar en uppdatering av
Vindkraftsplanen med följande förändringar:
- Att minsta avstånd till bostäder/fritidshus och sammanhållen
bebyggelse för att klara ljudnivåer, skuggor och reflexer utökas till
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1500m och 35 decibel.”
Sedan överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill
bifalla motionen eller kommunstyrelsens förslag. Han finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Härefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill bifalla eller avslå
Christopher Dywiks m.fl. tilläggsförslag. Han finner att kommunfullmäktige
avslår förslaget.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition: ”Den som vill avslå tilläggsförslaget röstar ja, den som bifalla det
röstar nej”. Vid omröstningen avges 49 ja-röster, 7 nej-röster, 4 ledamöter avstår
från att rösta och 1 ledamot är frånvarande (hur var och en röstar framgår av
bilaga A). Det innebär att kommunfullmäktige avslår tilläggsförslaget.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att samhällsbyggnadskontorets yttrande ska utgöra
svar på motionen om etablering av skyddsavstånd för vindkraftverk. En
uppdatering av vindkraftsplanen kommer att göras i samband med aktualitetsprövningen av översiktsplanen.
Motionen ska härmed anses vara besvarad.
Reservation
Ledamöterna från SD reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag att
bifalla motionen.
Ledamöterna från KD reserverar sig skriftligt mot beslutet att avslå eget
tilläggsförslag och anför:
”Motionärerna sätter fokus på en viktig fråga, nämligen de föråldrade reglerna
avseende skyddsavstånden till vindkraftverk, och behovet av att uppdatera dessa
i takt med att den tekniska utvecklingen går framåt och kunskaperna om
vindkraftens påverkan på djur, natur och människor ökar.
För Kristdemokraterna är det viktigt att man ska kunna bo och verka i hela
kommunen. Det gäller både för markägare som ska kunna bygga vindkraftverk
på sin mark, men också för djur, natur och övriga boende i närheten som inte får
drabbas negativt av etableringen av vindkraft. Där är kommunens vindkraftsplan
en av de viktigaste garanterna för att säkerställa balansen.
Kristdemokraterna är liksom motionärerna positiva till att en uppdatering av
Kalmar kommuns vindkraftsplan görs avseende reglerna för avstånd till
bostadshus (1500m), men också gällande bullernivåer (35 decibel).
Kristdemokraternas hållning vid kommunstyrelsen var att vi inte skulle föregå
eller försena den nu pågående uppdateringen av vindkraftsplanen genom att
komma med nya direktiv och beslut i detta skede.
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Nu har det dock kommit till vår vetskap att den tidigare informationen som vi
fått om att en sådan uppdatering pågick, inte stämmer.
Därför vill vi lägga ett tilläggsyrkande enligt följande:
Att Kalmar kommun skyndsamt påbörjar en uppdatering av Vindkraftsplanen
med följande förändringar:
- Att minsta avstånd till bostäder/fritidshus och sammanhållen bebyggelse för
att klara ljudnivåer, skuggor och reflexer utökas till 1500m och 35 decibel.”

§ 181
Delårsbokslut januari – augusti 2015 med prognos för
2015
Dnr KS 2015/0004

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 23 september 2015.
Delårsbokslut januari till augusti 2015 med prognos för 2015.
Kommunstyrelsens protokoll den 6 oktober 2015, § 215.
Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport den 15 oktober 2015.
Bakgrund
I delårsbokslutet ingår uppföljning av kommunfullmäktiges mål, förvaltningsberättelse, verksamhetsberättelser från kommunens nämnder, kommunalförbund och koncernens hel- och delägda bolag samt finansiella rapporter för
kommunen och koncernen.
Resultatet för kommunen för perioden januari – augusti uppgår till 66,2 miljoner
kronor och prognosen för helåret är ett resultat på 23,1 miljoner kronor.
Kommunstyrelsen har överlämnat delårsbokslutet till kommunfullmäktige för
kännedom.
Överläggning
Eva Örtengren Björk (M), ordförande bland kommunens revisorer, redogör för
revisorernas granskning av delårsbokslutet.
Under överläggningen redovisas följande förslag:
1. Inger Hilmansson (FP) föreslår följande tillägg:
”Kalmar kommun uppfyller inte sina egna ekonomiska och kvalitativa
mål. Folkpartiet liberalerna yrkar att en särskild åtgärdsplan upprättas i
syfte att nå de egna målen främst inom följande områden:
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1.
2.
3.
4.
5.
2.

Hur ska det uppsatta målet om 1 % överskott uppnås utan årligt
tillskott från AFA och utan de mycket osäkra
exploateringsintäkterna.
I område Skola har kommunen sjunkit i Öppna jämförelsers
ranking. Vilka steg tar kommunen för att nå målet 30 bästa
skolkommun?
Hur ska omsorgen förbättra t.ex. kontinuitet och minska antalet
fallskador? Vilka steg har tagits mot målet att vara 30 bästa
äldrekommun i Öppna Jämförelser?
Vilka åtgärder har genomförts och vilka förebyggande åtgärder har
kommunen satt in mot den stigande sjukfrånvaron i berörda
verksamheter?
Åtgärdsplanen skall redovisas för Kalmar kommunstyrelse vid start
av budgetprocess för år 2017.”

Johan Persson (S) föreslår att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag samt avslår Inger Hilmanssons tilläggsförslag.

Sedan överläggningen avslutats beslutar kommunfullmäktige först att bifalla
kommunstyrelsens förslag.
Härefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill bifalla eller avslå Inger
Hilmanssons tilläggsförslag. Han finner att kommunfullmäktige avslår
tilläggsförslagen.
Beslut
Kommunfullmäktige lägger delårsbokslutet januari – augusti 2015 med prognos
för 2015 till handlingarna.
Reservation
Ledamöterna från FP reserverar sig till förmån för egna tilläggsförslag.
Protokollsanteckning
Ledamöterna i MP redovisar en protokollsanteckning enligt följande:
”Målformuleringarna i ’Verksamhetsplan och budget 2015’ är bristfälliga enligt
den externa delårsbokslutsgranskningen.
Ernst & Young’s uppdrag gällande granskning av Kalmar kommuns
delårsbokslut, per 2015-08-31, innefattar bl.a. att söka svar på följande:
’Är det troligt att kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning
kommer att uppnås?’ Detta har inte varit möjligt för de att fullfölja fullt ut pga
bristfälliga målformuleringar.
Ernst & Young’s poängterar gällande målet ’Kommunens alla verksamheter skall
bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt’ att: ’inte finns
förutsättningar för att bedöma måluppfyllelsen i delårsbokslutetet’.
Deras samlade bedömning för uppföljning av mål (punkt 5 i deras rapport) är att
det saknas både en definition av god ekonomisk hushållning samt tydligt
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kopplade mål. Miljöpartiet anser därför att kommunfullmäktige skall ta till sig
EY analys av bristfälligheten kring målformuleringar samt verksamhetskopplingen genom att i verksamhetsplan och budget 2016:
- Använda sig av en etablerad målformulerings metod. (Exempelvis SMARTmetoden)
- Säkerställa att det finns korresponderande mål till verksamhetsplanen och
budget i den operativa verksamheten för Kalmar kommun.”

§ 182
Uppföljning tertial 2 med prognos för bokslutet 2015 för
koncernen Kalmar Kommunbolag AB
Dnr KS 2015/0500

Handlingar
Uppföljning tertial 2 med prognos för bokslutet 2015 för koncernen Kalmar
Kommunbolag AB.
Skrivelse från Kalmar Kommunbolag AB den 16 september 2015.
Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 22 september 2015 med Kalmar
Kommunbolag AB.
Kommunstyrelsens protokoll den 6 oktober 2015, § 214.
Bakgrund
Kalmar Kommunbolag AB redovisat uppföljning efter årets åtta första månader.
Koncernens resultat uppgår till 116 miljoner kronor före bokslutsdispositioner
och skatt. Detta är 50,4 miljoner kronor bättre än budget.
Den största orsaken till detta är realisationsvinsten vid försäljningen av
Industriparken i Kalmar AB (44,2 miljoner kronor).
Beslut
Kommunfullmäktige lägger uppföljning tertial 2 med prognos för bokslutet 2015
för koncernen Kalmar Kommunbolag AB till handlingarna.

§ 183
Gerd Lansler (KD) avsägelse från samtliga kommunala
uppdrag i Kalmar kommun
Dnr KS 2015/0914

Handlingar
Skrivelse från valberedningens presidium den 26 oktober 2015.
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Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Gerd Lanslers (KD) avsägelse från samtliga
politiska uppdrag.
Kommunfullmäktige anhåller att länsstyrelsen kallar in en efterträdare efter
Gerd Lansler (KD) och utser en ny ersättare i kommunfullmäktige för
Kristdemokraterna.

§ 184
Elisabeth Lago Nilssons (KD) avsägelse från uppdrag
som revisor samt fyllnadsval
Dnr KS 2015/0864

Handlingar
Skrivelse från valberedningens presidium den 26 oktober 2015.
Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Elisabeth Lago Nilsson (KD) från uppdrag som
revisor.
Kommunfullmäktige väljer Gerd Lansler (KD) till revisor för granskning av
kommunens verksamhet 2015-2018.

§ 185
Anna Baums (V) avsägelse från uppdrag som
lekmannarevisor i Kalmar Science park AB samt
fyllnadsval
Dnr KS 2015/0949

Handlingar
Skrivelse från valberedningens presidium den 26 oktober 2015.
Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Anna Baum (V) som lekmannarevisor i Kalmar
Science Park AB.
Kommunfullmäktige väljer Gerd Lansler (KD) till lekmannarevisor för
granskning av Kalmar Science Park AB till och med årsstämman 2019.
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§ 186
Elisabeth Lago Nilssons (KD) avsägelse från uppdrag
som lekmannarevisor i Kalmar Vatten AB samt
fyllnadsval
Dnr KS 2015/0864

Handlingar
Skrivelse från valberedningens presidium den 26 oktober 2015.
Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Elisabeth Lago Nilsson (KD) som
lekmannarevisor i Kalmar Vatten AB
Kommunfullmäktige väljer Gerd Lansler (KD) till lekmannarevisor för
granskning av Kalmar Vatten AB till och med årsstämman 2019.

§ 187
Elisabeth Lago Nilssons (KD) avsägelse från uppdrag
som ersättare som lekmannarevisor i Kalmarhem AB
samt fyllnadsval
Dnr KS 2015/0864

Handlingar
Skrivelse från valberedningens presidium den 26 oktober 2015.
Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Elisabeth Lago Nilsson (KD) som ersättare som
lekmannarevisor i Kalmarhem AB.
Kommunfullmäktige väljer Gerd Lansler (KD) till ersättare som lekmannarevisor för granskning av Kalmarhem AB till och med årsstämman 2019.

§ 188
Charlotte Anderssons (C) avsägelse från uppdrag som
ersättare i samhällsbyggnadsnämnden samt fyllnadsval
Dnr KS 2015/0882

Handlingar
Skrivelse från valberedningens presidium den 26 oktober 2015.
Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Charlotte Andersson (C) som ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden.
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Kommunfullmäktige väljer Lizzie Gandskog (C) till ersättare i samhällsbyggnadsnämnden till och med 2018.

§ 189
Marie Simonssons (S) avsägelse från uppdrag som
ersättare i styrelsen för Kommunalförbundet
Kalmarsundsregionens Renhållare samt fyllnadsval
Dnr KS 2015/0799

Handlingar
Skrivelse från valberedningens presidium den 26 oktober 2015.
Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Marie Simonsson (S) som ersättare i styrelsen
för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare.
Kommunfullmäktige väljer Ylva Hällblad (S) som ersättare i styrelsen för
Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare till och med 2018.

§ 190
Anmälningsärenden
-

Kommunstyrelsens protokoll den 6 oktober 2015

-

Regionförbundets delårsrapport 1 januari - 30 juni 2015
KS 2015/0854

-

Delårsrapport 2015 Kalmarsundsregionens Renhållare
KS 2015/0866

-

Medborgarförslag; Hundrastgård i Lindsdal samt samhällsbyggnadsnämndens svar
KS 2015/0666

-

Medborgarförslag om grönområdet vid Norrlidsvägen samt
servicenämndens svar
KS 2015/0749

-

Medborgarförslag om vassröjning i diket efter bommen ut till Ekö
servicenämndens svar
KS 2015/0750

-

Samordning mellan Kalmarsunds gymnasieförbund och
serviceförvaltningen - IT och kost
KS 2015/0885
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-

Motion från Carl-Henrik Sölvinger (FP) om alternativa betalningssätt till
kommunen
KS 2015/0873

-

Medborgarförslag; Ändra policyn för medborgarförslag så även mail
behandlas
KS 2015/0744

-

Medborgarförslag; Lägg ett moratorium på all exploateringsplanering
gällande mark kring Malmfjärden
KS 2015/0797

-

Medborgarförslag om gruppgunga och klättersten på Tellusparkens
lekplats
KS 2015/0886

-

Granskning av kommunens kompetensförsörjning
KS 2015/0816
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Bilaga A
§ 180. Motion från ledamöterna i SD om etablering av skyddsavstånd för vindkraftverk
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

Gunilla Johansson

Jan-Erik Arvidsson

Ingvar Nilsson
Anne-Cathrine Lindh

Erik Ciardi

Sebastian Hellvin

Britt Dicksson

Nej

Avst

Frånv

X
X
X
X
Daphne Thuvesson

X
Transport:
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0

4

0

33 (33)
PROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2015-10-26

Forts. bilaga A
§ 180. Motion från ledamöterna i SD om etablering av skyddsavstånd för vindkraftverk
Transport:
Ledamöter
Anna Thore
Max Troendlé
Annica Carlsson Wistedt
Christopher Dywik
Bengt-Olof Roos
Thoralf Alfsson
Lars Peterson
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
Nicholas Murigu

46

0

4

0

Ja
X
X
X

Nej

Avst

Frånv

X
X
X

Gerd Lansler

X
X
X
X
X

Lennart Johansson
SUMMA:

49

7

4

1

