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Kommunfullmäktige

Tid
Måndagen den 25 januari 2016 kl. 11:00 – 17:00
Plats
Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens
Omfattning
§§ 1-24
Beslutande
Roger Kaliff (S), ordförande, §§ 1-10
Ann-Marie Engström (S), 1:e vice ordförande §§ 1-10, ordförande §§ 11-24
Per-Olof Jonsson (M), 2:e vice ordförande
Johan Persson (S)
Dzenita Abaza (S)
Mattias Adolfson (S)
Gunnar Nilsson (S)
Roger Holmberg (S)
Magnus Lundén (S)
Michael Ländin (S)
Marianne Dahlberg (S)
Nasim Malik (S)
Annika Brodin (S)
Steve Sjögren (S)
Anette Lingmerth (S)
Lasse Johansson (S)
Elisabeth Gustavsson (S)
Robert Sigvardsson (S), §§ 7-24
Mona Jeansson (S)
Bjarne Ringdahl (S)
Jan-Erik Arvidsson (S)
Stig Persson (S)
Kristina Podolak-Andersson (S)
Erik Holm (S)
Ylva Hällblad (S)
Peter Olofsson (S)
Gunnel Akinder (S)
Ingvar Nilsson (S)
Ylva Granqvist (S)

Anslaget på kommunens anslagstavla den 8 februari 2016
§ 11 anslogs på kommunens anslagstavla den 26 januari 2016
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Anders Andersson (C)
Gunnar Olsson (C)
Ingemar Einarsson (C)
Ann-Cristin Fredriksson (C)
Erik Ciardi (C)
Bertil Dahl (V)
Liselotte Ross (V)
Sebastian Hellvin (V)
Christina Fosnes (M)
Per Dahl (M)
Jonas Lövgren (M)
Karl Holst (M)
Kerstin Edvinsson (M), §§ 1-6
Kajsa Hedin (M), §§ 7-24
Pelle Sederkvist (M)
Alexander Critén (M)
Måns Linge (M)
Inger Hilmansson (L)
Björn Brändewall (L)
Carl-Henrik Sölvinger (L)
Kent Pettersson (L)
Daphne Thuvesson (MP)
Max Troendlé (MP)
Annika Carlsson Wistedt (MP)
Christopher Dywik (KD)
Bengt-Olof Roos (KD)
Thoralf Alfsson (SD)
Lars Rosén (SD), §§ 1-15
Lennart Johansson (SD)
Carina Falkestad (SD), §§ 7-24
Krister Thornberg (SD)
Lars Petersson (SD)
Sekreterare
Jonas Sverkén
Justeras
Roger Kaliff
ordförande §§ 1-10

Anne-Marie Engström
ordförande §§ 11-24

Bertil Dahl

Christina Fosnes
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__________________
I samband med lunch ajourneras kommunfullmäktige och Wilmingtonstipendiaten Ida Adée Olsson berättar om sin resa till Wilmington. Ida framför
även två av sina sånger.
Därefter sker utdelning av följande priser:
Utdelning av det interna jämställdhetspriset
Kommunalrådet Bertil Dahl (V) överlämnar det interna jämställdhetspriset till
Monika Nordh Cangemark på Kalmar kommuns serviceförvaltning.
Utdelning av det externa jämställdhetspriset
Kommunalrådet Bertil Dahl (V) överlämnar det externa jämställdhetspriset till
Ingela Widell, Landstinget i Kalmar län.
Utdelning av tillgänglighetspriset
Kommunalrådet Dzenita Abaza (S) överlämnar tillgänglighetspriset till Tellis
Agrotis, Krögers Pub & Restaurang.
__________________

§1
Val av protokollsjusterare
Beslut
Kommunfullmäktige utser Bertil Dahl (V) och Christina Fosnes (M) att
tillsammans med ordföranden justera protokollet.
__________________

Öppen fråga
Inger Hilmansson (L) ställer följande fråga till ordföranden i omsorgsnämnden
Michael Ländin (S):
”SVT gjorde i veckan en granskning om hur generösa kommuner i Sverige är
när det gäller platser på äldreboenden.
I Kalmar har en utredning visat att det är just kvarboendeprincipen och bristen
på alternativ i äldreboenden som är en bidragande orsak till att omsorgen
kostar extra.
Av Sveriges 290 kommuner hamnar Kalmar kommun på plats 23. Det är föga
smickrande när dessutom personalens sjukfrånvaro är hög och kontinuiteten
för personal hos de äldre är dålig. Nu skriver Michael Ländin på kommunens
hemsida att nästa färdiga äldreboende i januari ska höja Kalmar från 232:a plats
till plats 39 på listan. Det ska ske med en dramatisk ökning av lägenheter som
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ska höja platsantalet till 607 lägenheter för äldre. Man räknar förmodligen med
att alla andra kommuner står stilla och inte alls bygger nytt, men frånsett detta
blir man ju väldigt nyfiken på hur detta beräkningsunderlag är framtaget och
var man kan hämta det.
Hur ser den tabell och det beräkningsunderlag ut över kommunsverige och
Kalmar, som gör att du så säkert vet att ni går från botten till toppen och
flyttar position från 232:a plats till 39:e plats?”
Michael Ländin (S) besvarar muntligen frågan från Inger Hilmansson (L).
__________________

§2
Fråga från Christopher Dywik (KD): Ska Kalmar
intensifiera sitt värdegrundsarbete?
Dnr KS 2016/0071

Kommunfullmäktige beslutar att Christopher Dywik (KD) får ställa följande
fråga till barn- och ungdomsnämndens ordförande Lasse Johansson (S):
Kvinnors och mäns lika värde är en grundbult i det svenska samhället. Våld
och kränkningar får aldrig ursäktas eller urskuldas. Oavsett om de sker på våra
torg, våra skolor eller i våra hem.
Det finns de som vill göra nyårshelgens övergrepp till en fråga om etnicitet.
Det är inte det. Det är en fråga om värderingar. Sverige har kämpat hårt de
senaste hundra åren för att bygga ett jämställt samhälle. Vi är inte framme än
men kan inte se på när utvecklingen går bakåt.
Kristdemokraterna har tidigare, vid flera tillfällen, understrukit vikten av ett
aktivt och mer genomtänkt värdegrundsarbete/samhällsorientering i Kalmar
kommun, inte bara som en del i hur vi arbetar med integration i Kalmar
kommun gentemot de som är nya i vårt land. Utan också generellt på våra i
skolor och förskolor genom ett tydligt och kontinuerligt värderingsarbete med
bland annat Livskunskap på schemat.
Med anledning av det vill jag åter igen fråga:
– Anser du, liksom jag, att kommunens värdegrundsarbete på våra skolor och
asylboenden, måste intensifieras, och i så fall på vilket sätt?
__________
Lasse Johansson lämnar följande svar på frågan:
Det här svaret besvarar vad jag anser i frågan när det gäller insatser i skolan
och vad som görs där. Även asylsökande barn går i skolan.
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I skollagens fjärde paragraf står följande:
”Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska
samhället vilar på.”
Läroplanens första övergripande målsättning handlar om normer och
värderingar där eleven ska lära sig demokratiska värderingar, människors
egenvärde, att ta avstånd från kränkande behandling och förstå andra
människor.
Enligt den gällande styrkedjan sätter vi politiker de övergripande målen efter
lagen, läroplanen och budgeten. De som ska se till så att vi uppnår de mål som
vi politiker sätter och som är utbildade för det är rektorerna och lärarna.
Värdegrundsarbete pågår hela tiden i förskola och skola, utifrån de
styrdokument som finns. Detta är något som ska genomsyra hela skolgången
från förskola till klass nio. Det är det viktiga.
Enheterna skriver årligen Plan mot diskriminering och kränkande behandling/
likabehandlingsplan. Detta följs upp av skolinspektionen. Min bestämda åsikt
är att det vi som politiker ska göra är att ge lärarna och rektorerna så bra
möjligheter som möjligt att göra sitt jobb. Fokus ska då ligga på att låta lärarna
få möjlighet att vara lärare, att finnas i klassrummen för våra elever. Det bästa
vi kan göra är att hålla oss borta från den dagliga verksamheten med olika
projekt eller snabba förändringar och låta lärarna vara just lärare. Då tar de
makten över sitt klassrum, de får tid att göra det som står i lagen, läroplanen
och arbeta mot de mål som sätts i budgeten.
Avslutningsvis, för att svara direkt på frågan vill jag delge ett utdrag ur
Skolverkets utvärdering:
Vad fungerar? Resultat av utvärdering av metoder mot mobbning.
I kapitlet Insatser som inte är effektiva för att förebygga mobbning, står det:
”Utvärderingen visar att en rad vanliga insatser i skolors arbete mot mobbning
inte ger någon effekt // särskilda lektioner schemalagda för alla klasser med
syfte att utveckla elevers sociala kompetens och empati samt för att stärka
skolans värdegrundsarbete är kontraproduktivt för flickor och yngre pojkar.”
Så mitt svar är nej, jag tycker inte att det ska intensifieras mer än det gör, det
ska inte in några schemalagda särskilda lektioner. Vi ska ge lärarna tid, resurser
och utrymme att sköta sitt jobb för det är de bäst på och då blir det bäst för
eleverna.
För att göra det ännu mer tydligt hur aktivt skolorna, rektorerna och lärarna
redan arbetar med detta för att uppnå de krav som redan ställs i lagen,
läroplanen och i målen så kommer ett axplock av åtgärder som pågår i Kalmar
kommun.
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Organisation kring jämställdhet och mångfald
Central samordnare på BoU med samordningsansvar för jämställdhets- och
mångfaldsfrågor. Samordnaren stödjer nätverks- och enhetsutvecklarna.
Nätverksutvecklare i alla nätverk med ansvar särskilt ansvar i dessa frågor. De
ska aktivt stödja, inspirera och ge rådgivning i enheternas jämställdhets- och
mångfaldsarbete, i dialog med chefer och enhetsutvecklare.
Enhetsutvecklare på enheterna
En till två per enhet. Ska stödja och initiera jämställdhets- och mångfaldsarbetet på enhetsnivå.
Skolverkets utvecklingspaket med namnet "Sju timmar om...".
Utvecklingspaket med material som kan användas i arbetet med att utveckla
verksamheten. Ex på utvecklingspaket - Skolans värdegrund, främja
likabehandling, förebygga kränkningar och åtgärda kränkningar. Målgrupperna
är från förskola till gymnasiet.
Utbildning barnkonventionen
Steg 1 - Alla förskolor och skolor (personal) har fått fortbildning i
barnkonventionen, 2014-2015.
Steg 2 - En fördjupning i de grundläggande artiklarna, har utvecklats och
skickats till alla chefer. Det handlar om att ge ett material att fortsätta arbetet
med barnkonventionen med möjligheter till en fördjupning i de 5 viktigaste
artiklarna nr 2, 3, 6, 12 och 23.
Grundläggande artiklar
Artikel 2 - Alla barn har samma rättigheter och ingen får diskrimineras.
Artikel 3 - Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet vid alla åtgärder
som rör barn.
Artikel 6 - Varje barn har rätt till liv, att överleva och att utvecklas.
Artikel 12 - Barnet har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som rör det, och
bli respekterad.
Ämnesövergripande arbetsområde - Grundläggande värden
Ett förvaltningsövergripande arbetsområde som berör mänskliga rättigheter,
barnkonventionen och medier- och kommunikation är framtaget.

§3
Fråga från Christopher Dywik (KD): När kommer den
utlovade familjecentralen stå färdig i Lindsdal?
Dnr KS 2016/0070

Kommunfullmäktige beslutar att Christopher Dywik (KD) får ställa följande
fråga till kommunalrådet Johan Persson (S), som överlämnar den till
kommunalrådet Dzenita Abaza (S):
Familjecentralerna fyller en viktig funktion i samhället. Där kan föräldrar utbyta
erfarenheter, få stöd, hjälp och gemenskap med andra föräldrar. Där samverkar
öppen förskola, socialtjänst, mödrahälsovård och barnhälsovård i
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gemensamma lokaler för att utifrån familjens livssituation främja god hälsa hos
barn och föräldrar.
I norra delen av Kalmar kommun saknas det dessvärre fortfarande en
familjecentral. Lindsdal, Läckeby och Rockneby står tyvärr, trots att en stor del
av Kalmars barnfamiljer bor där, utan en familjecentral.
Inför valet 2010 gjorde Socialdemokraterna en stor sak av att de skulle se till att
en familjecentral skulle stå klar i Lindsdal 2011. Det har nu gått över fem år
och det är fortfarande tyst i frågan.
Med anledning av det vill jag åter igen fråga:
– När kommer den utlovade familjecentralen stå färdig i Lindsdal?
__________
Dzenita Abaza lämnar följande svar på frågan:
Tanken är att den nya familjecentralen ska ligga i en utbyggnad vid biblioteket
ca tillbyggnad 615 kvm. För att åstadkomma detta behövs en detaljplaneändring som enligt våra uppgifter ska kunna vara klar till hösten 2016. Då
skulle starten av den samlade familjecentralen kunna vara vid årsskiftet 17/18.

§4
Fråga från Carl-Henrik Sölvinger (L): När får Kalmar ett
program för uppföljning av privata utförare?
Dnr KS 2016/0073

Kommunfullmäktige beslutar att Carl-Henrik Sölveringer (L) får ställa följande
fråga till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S):
1 januari 2015 infördes en bestämmelse i kommunallagen 3 kap. 19 b §
”Fullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål och
riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare.
I programmet ska det också anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer samt
övriga föreskrifter på området ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska
tillgodoses” (Lag (2014:573). Detta skärpta lagkrav innebär att kommunerna
åläggs utföra ett strategiskt och systematiskt arbete med uppföljning och
kontroll av privata utförare.
Vad gäller insynsfrågan innebär de nya reglerna ett lagkrav att när t.ex.
kommunen gör en upphandling ska utföraren lämna olika typer av uppgifter
om verksamheten till kommunen. Den informationen kan sedan lämnas vidare
till allmänheten. Kommunala kontroller och insyn från allmänheten är två
viktiga verktyg för att säkra kvaliteten i välfärdens verksamheter.
Som Liberal anser jag det viktigt att inte bara bibehålla möjligheten till valfrihet
och konkurrens i våra verksamheter, utan även arbetar för att utveckla detta.
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Det lär vi oss utav och kan förbättra även vår verksamhet i egen regi, och på så
vis öka välfärden per skattekrona. Lagen innebär viktiga steg för att säkra
kvaliteten och öka förtroendet för privata utförare av välfärdstjänster.
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor:
Arbetar någon för närvarande i kommunen med att ta fram ett program för
uppföljning av privata utförare och när kan vi i fullmäktige i så fall besluta om
ett sådant program?
__________
Johan Persson lämnar följande svar på frågan:
Carl-Henrik frågar om någon för närvarande arbetar med att ta fram ett
program för uppföljning av privata utförare och när vi i så fall kan besluta om
ett sådant program?
Svaret på frågan är Ja. Kansli- och omvärldsenheten arbetar nu med frågan och
planen är att fullmäktige ska kunna fatta ett beslut under våren.

§5
Interpellation från Björn Brändewall (L): Vilken
samhällsinformation ges till nyanlända?
Dnr KS 2016/0058

Kommunfullmäktige beslutar att Björn Brändewall (L) får ställa följande
interpellation till kommunalrådet Dzenita Abaza (S):
I ljuset av utländska mäns massövergrepp mot kvinnor på nyårsnatten, både i
och utanför Kalmar, har analyserna varit många. Vi ska varken skuldbelägga
hela grupper eller blunda för strukturer som leder till kulturkrockar. Däremot
ska vi ha nolltolerans mot synen på kvinnan som en ägodel.
Sverige är kanske det land som kommit längst i världen i fråga om jämställdhet,
jämlikhet och mänskliga rättigheter – värden som borde vara universella. Det
är värderingar att vara stolta över. Men det innebär samtidigt att Sverige i
globalt perspektiv ses som det ovanliga och extrema.
Svenska barn fostras från en tidig ålder i dessa värderingar, från släkt, förskola
och skola. Förvisso inte tillräckligt, för även bland svenska pojkar växer det
upp tafsare och våldtäktsmän.
De många människor som nu flyr till Sverige har inte alltid fått dessa
värderingar med sin samhälleliga modersmjölk. När de för kanske första
gången ser kvinnor som lever självständigt och klär sig fritt så slår det slint hos
en del. Det betyder inte att de inte fortfarande har rätt till skydd här. Men det
betyder att vi måste lära dem det som vi redan lär svenskfödda.
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Alliansregeringen gav kommunerna ansvar att utbilda nyanlända invandrare i
samhällsorientering senast ett år efter att de fått uppehållstillstånd. Men ju
tidigare desto bättre, förstås. Annars kan det gå så mycket som 18 månader i
Sverige innan man får dessa grundläggande kunskaper.
I tidningen Barometern har kommunalrådet Dzenita Abaza uppgett att Kalmar
kommun har börjat ge samhällsinformation redan på asylboenden. Detta låter
mycket positivt, men väcker frågan om vad denna utbildning innehåller, lite
mer detaljerat. Dels om vi når ut till alla människor som ska vistas en längre tid
i Sverige – inte bara asylsökande, utan även grupper som arbetskrafts- och
anhöriginvandrare. Dels hur tidigt efter ankomst som det sker. Dels om
deltagandet är obligatoriskt.
Utöver allt detta så har RFSU påtalat att ensamkommande barn ofta saknar
utbildning i sex- och samlevnadsfrågor p g a bristande skolgång i hemlandet, så
jag vill inkludera det i frågan.
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor:
•

•

Vilka utbildningsinsatser tillhandahåller kommunen för nyanlända av
olika slag, härrörande till områden såsom svenska lagar, individers
rättigheter och skyldigheter, sex och samlevnad, och jämställdhet
mellan kvinnor och män?
Sedan hur länge sker detta, och i vilken mån är deltagande
obligatoriskt?
__________

Dzenita Abaza lämnar följande svar på interpellationen:
Flera förvaltningar inom Kalmar kommun arbetar med värdegrund och
samhällsorientering.
Socialförvaltningen arbetar med ensamkommande ungdomar. Sedan arbetar
gymnasieförbundet och barn och ungdomsförvaltningen, arbetsmarknadsenheten, invandrarservice och Södermöre kommundelsförvaltning med dessa
frågor och även kultur- och fritidsförvaltningen i projekt där värdegrundsfrågor
varvas med idrottsaktiviteter.
Vad görs inom socialförvaltningen?
På våra boenden för ensamkommande flyktingbarn arbetar vi med materialet
”Hitta rätt”. Det är ett omfattande materiel som även omfattar värdegrund och
samhällsorientering. Varje ungdom har en genomförandeplan och utifrån
denna så kan även ytterligare mål utifrån värdegrund, information om
samhället m.m. tas fram utifrån den enskildes behov. Kontaktpersoner arbetar
då mer riktat med den enskilde kontaktungdomen genom enskilda samtal och
aktiviteter för att uppnå målen.
På våra boenden har vi husmöten varje vecka. På dessa möten samlar vi alla
ungdomar på boendet och pratar trivsel, lämnar information om
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boendet/aktiviteter, pratar om händelser som behöver redas ut m.m. Vi jobbar
även med olika teman med fokus på integration eller social kompetens, då vi
kan använda oss av gruppdiskussioner för att få en dialog kring olika ämnen.
De genomför regelbundet olika studiebesök ute i samhället, t.ex. hos
brandkåren, ungdomshälsa, sjukhuset, museer, bondgårdar, myndigheter m.m.
Rent generellt så förekommer diskussioner om hur man skaffar vänner, hur tar
man kontakt med en svensk tjej/kille, hur familjelivet levs i en svensk familj,
m.m. och även värdegrund diskuteras ofta då ”våra” ungdomar generellt är
nyfikna som ungdomar är, och vill veta och jämföra. Många jämför och
berättar om var de kommer ifrån och vilken värdegrund som rådde där… Vi
använder oss även av olika hemsidor där det finns bra information om Sverige
på ungdomarnas egna språk.
Socialförvaltningen börjar med introduktionen direkt när ungdomen kommer
som asylsökande. Sedan fortgår den under hela placeringstiden utifrån
ungdomens behov av information. Allt utifrån genomförandeplan. Alltså
under både asyl och PUT-tid.
Det finns även andra aktörer som vi samarbetar med kring introduktion. T.ex.
har Röda korsets ungdomsgrupp regelbundet träffar med våra
ensamkommande flickor en gång i veckan för att skapa ”bryggor” mellan
svenska ungdomar och ensamkommande genom att göra olika aktiviteter
tillsammans, samtidigt som de kan prata om olika ämnen. Ungdomshuset Unik
inom kultur och fritidsförvaltningen har startat upp en aktivitet där de spelar
fotboll och har samtalsträffar med olika teman. En del ungdomar är
engagerade i Fryshusets projekt.
Vi har även stor hjälp av våra mentorer i samhällsintroduktionen och i arbetet
med värdegrund för våra ungdomar. Alla mentorer är unga vuxna som själva
kommit som ensamkommande en gång i tiden. De får en mentorsutbildning
via Resurshuset och blir sedan mentor för en eller ett par nyanlända ungdomar.
De har varit en fantastisk resurs som ofta snabbare når fram till de nyanlända
ungdomarna än vad vi vuxna gör. De kan tala från egen erfarenhet, på det egna
språket och vet vilka ”fallgropar” eller missförstånd som lätt kan uppstå när två
kulturer krockar.
Vi har även haft förmånen att kunna anställa ”gamla” ensamkommande som
nu utbildat sig och vill ”ge tillbaka till Kalmar och Sverige” som de själva säger,
genom att nu i sin tur stödja och handleda nya ungdomar in i samhället på våra
boenden. Även detta har varit mycket positivt för våra verksamheter.
Vad görs inom barn och ungdomsförvaltningen?
Rörande barn och ungdomsförvaltningens verksamhetsområde sker utbildning
av nyanlända (i detta underlag och i deras verksamhet görs ingen skillnad
mellan nyanlända asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd) vad avser
efterfrågade områden på obligatorisk basis. Detta arbete har skett under många
år, även om nuvarande organisation med mottagningsenhet inte har varit
verksam mer än något år.
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När nyanlända elever ska börja grundskolan är första steget att de skrivs in på
mottagningsenheten där de tillsammans med vårdnadshavare (god man, i de
fall vårdnadshavare saknas) och tolk får träffa ansvarig för verksamheten i ett
så kallat inskrivningssamtal. Här tydliggörs mottagningsenhetens uppdrag och
verksamhet under de två månader eleven är inskriven där:
- Kartläggning av elevens kunskapsnivå
- Undervisning i svenska språket
- Undervisning om normer och värden i svenska samhället
- Undervisning i rättigheter och skyldigheter i svenska samhället
Innan eleven skrivs över från mottagningsenheten till ordinarie skola träffas
elev, vårdndshavare (ev. god man), tolk och ansvarig för mottagningsenheten
för att utvärdera hur arbetet med ovanstående områden gått och om man
behöver förstärka något särskilt när eleven börja på ordinarie skola.(självklart
fortsätter arbetet med ovanstående områden alltid på ordinarie skola efter tiden
på mottagningsenheten).
Vad görs inom Kalmarsunds gymnasieförbund – GYF?
Axel Weüdelskolan
Komvux i Kalmar jobbar utifrån skollagen och har utifrån den formulerat en
likabehandlingsplan. Den utgör grunden för deras sätt att tänka och bemöta
alla våra elever och den införlivas i undervisningen redan från start. Den är
tydlig och enkel och ger upphov till diskussioner inom alla de områden den
berör. Läromedel är indelade i ämnesområden som tar upp allt ifrån lagar och
förordningar till jämställdhet och hur vi agerar i olika samhällsfrågor i Sverige.
Alla moment som finns med i likabehandlingsplanen finns integrerat i vår
undervisning och uppkommer kontinuerligt på alla nivåer. Lärare gör
studiebesök med eleverna och där möter de många olikheter från sina egna
kulturer som ger upphov till diskussioner och frågor. Under HBTQ-veckan i
Kalmar arbetade eleverna på steg 1 extra mycket med frågeställningar kring
sexualitet, samlevnad, rättigheter och skyldigheter. AW har anställt en
kulturöverbryggare för att öka förståelsen mellan elever och pedagoger.
Kulturöverbryggaren förebygger och förhindrar olika konflikter genom att hon
hör och har förståelse för vad eleverna inom denna målgrupp pratar om. AW
har en grupp pedagoger från olika verksam-heter som jobbar aktivt med dessa
frågor och som har tagit fram en jämställdhetsplan som implementeras i hela
personalgruppen. Rektor informerar nya elever vid skolstart om skolans policy
i dessa frågor. Personalen utbildas inom dessa frågor på
kompetensutvecklingsdagar där bl.a. olika föreläsare bidrar med sina
verklighetsbaserade berättelser.
Jenny Nyströmsskolan
Oavsett vilken ämne man som lärare på IMS undervisar i tar man ett stort
ansvar vad gäller att förklara och redogöra för vilket slags samhälle de tämligen
nyanlända nu lever i och vilka rättigheter och skyldigheter man har som
medborgare. Aktuella händelser tas upp, diskuteras, förklaras på klasstider och
lektioner. Det ligger naturligtvis i det värdegrundsarbete vi ständigt arbetar med
men här tas också ett särskilt ansvar.
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Eleverna på IMS på JN läser samhällskunskap mot målen i åk 9. Det centrala
innehållet i läroplanen åk 7-9 svarar mot de områden som interpellanten tar
upp och arbetet mot kunskapsmålen blir just den utbildningsinsats som
efterfrågas i interpellationen.
Redan under hösten planerades att en av programmets SYLare skulle
genomföra samtalsgrupper med de unga män som går på IMS. Fokus på
samtalen är just relationen mellan könen, vilka koder som sänds, hur dessa kan
tolkas och misstolkas m.m. Liknande samtalsgrupper har även genomförts
tidigare läsår.
Programmets kurator har särskilda tjejgruppsträffar med syfte att stödja
flickorna. Bland annat besöks ungdomsmottagningen.
Pojkarna på programmet träffar Farhad från Noaks ark och pratar sex och
samlevnad.
Två av lärarna inom programlaget ingår i skolans håjj-grupp och
jämställdhetsarbetet är ständigt pågående. IMS-klasserna undantas inte från
några av de övriga insatser kring detta arbete som genomförs på skolan.
Vi har eleverna på IMS i ett eller två år innan de går vidare till nationellt
program eller Komvux. Viktigt att poängtera är att arbetet med dessa frågor på
intet sätt bara är isolerat till elever som går språkintroduktionen utan här krävs
ett brett arbete, som även inkluderar eleverna på de nationella programmen.
Lars Kaggskolan
LK har infört samhällskunskap som ämne för IMS eleverna redan på Lars
Kagg (helt nyanlända utan svenskkunskaper) så frågorna kommer in betydligt
tidigare i elevernas undervisning än innan. Med anledning av nyårsnattens
händelser har arbetet intensifierats.
Just nu har det handlat mycket om det som hände under nyårsnatten i bl.a.
Kalmar och Köln. Eleverna översätter ord och skriver en sammanfattning av
artikeln. Sedan skriver de också en kort text om egna reflektioner och tankar
kring nyheten. Vi sitter i mindre grupper och redovisar vad vi läst och
diskuterar vad som hänt och hur man agerat och vad det leder till.
I klassrummet diskuterar vi nästan dagligen hur man ska agera i olika
situationer och skillnader/likheter mellan Sverige och hemlandet. För att få
inspiration till diskussioner har vi använt delar av olika material. Vi gör ofta
Heta stolen, 4-hörnsövningar och andra övningar där man måste ta ställning
för eller emot olika påståenden. Exempel på material är Gränser, Bella för
tjejgrupper och ”Machofabriken.”
Vi tittar även på Lilla Aktuellt, som är ett nyhetsprogram på lättare svenska.
Programmet tar upp nyheter från Sverige och Världen som är intressanta att
diskutera. Ofta vill eleverna ta reda på mer om olika aktuella händelser. Vi
skriver och pratar om det som hänt, både i helklass och mindre grupper.
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Tidigare har vi läst om Mänskliga rättigheter och FN:s Barnkonvention. Vi drar
paralleller och diskuterar rätt och fel utifrån dessa.
Arbetsmarknadsenheten (AME) - Invandrarservice
Först begreppet nyanländ – för oss som arbetar med kommunalt flyktingmottagande, det är nyanlända flyktingar som fått uppehållstillstånd och som
bosatt sig (folkbokförd) i kommunen. I lagstiftningen talar man om ”vissa
nyanlända invandrare” – etableringslagen. Information till asylsökande på
boendena är inte ett kommunalt uppdrag utan det är migrationsverkets ansvar.
I Kalmar kommun arbetar vi på flera olika plan när det gäller
samhällsinformation.
1. Alla erbjuds Samhällsorientering (vuxna mellan 20-65 år) enligt förordning
(2010:1 138) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare. Den
förmedlas av Regionförbundet genom avtal med 9 av länets kommuner.
Samhällsorienteringen är på modersmål och har varit mycket uppskattad. Den
är frivillig men om den ingår i etableringsplanen så är den obligatorisk. För
kommun är det obligatoriskt att erbjuda.
Senast vi mätte deltagandet var täckningen ca 85 % av alla mottagna för
Kalmars del vilket är en mycket bra siffra. Under 2015 har 755 deltagare på 7
språk i 58 grupper deltagit i Samhällsorientering. I Kalmar har 102 deltagare
deltagit i Samhällsorienteringen under 2015.
Samhällsorienteringen startade i samband med etableringsreformen 2011. I
samhällsorienteringen går man genom 8 teman:
Att komma till Sverige
Att bo i Sverige
Individens rättigheter och skyldigheter
Att påverka i Sverige
Att bilda familj och leva med barn i Sverige Att försörja sig och utvecklas i
Sverige - Att vårda sin hälsa i Sverige - Att åldras i Sverige.
I samhällsorienteringen som omfattar 72 timmar används ett material,
Värdegrundsarbete & Medborgarkunskap (Va Med) som ursprungligen
utarbetats av Uppsala kommun tillsammans med Europeiska flyktingfonden.
Samhällsorienteringen finansieras genom invandrarservice och statsbidragen
för flyktingmottagandet.
2. Under hösten bedrev Kalmar kommun genom regionförbundet också en
samhällsorientering för nyanlända flykting ungdomar 13-20 år. Detta som en
testverksamhet som föll väl ut och en fortsättning ska följa under våren 2016.
Kursen var vid 12 tillfällen á 3 timmar, sammanlagt 36 timmar, utanför skoltid.
Den gavs på 4 olika språk med sammanlagt 29 deltagare. SO Unga har
finansierats genom invandrarservice och statsbidragen för flyktingmottagandet.
Förhoppningen är att även andra kommuner i länet kommer ansluta till SO
Unga. Innehållet i orienteringen har bestått av 6 delar/teman:
Att komma till ett nytt land
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Fritid, familj, vänner och relationer
Bra hälsa och goda vanor
Sex och samlevnad
Framtiden, utbildning och jobb
Att bli en del av samhället

3. De flesta av de nyanlända som kommer till Kalmar genomgår en
verksamhet, Mötesplatsen, som innehåller språkträning, IT/data, lokal
information men där också många samhällsfrågor kommer upp och diskuteras.
Det deltagarna upplever i första mötena med Kalmar, olika företeelser kommer
upp i verksamheten. Under 2015 har 119 deltagare (64 män och 55 kvinnor)
varit på Mötesplatsen. Mötesplatsen är en verksamhet under invandrarservice
och finansieras av statsbidragen för flyktingmottagandet.
4. Varje enskild nyanländ flykting erbjuds kontakt med en introduktionshandläggare på invandrarservice. I mötet mellan flykting och handläggare
uppstår många frågor och där sker alltid en överföring av samhällsinformation
beroende på individens situation och frågeställningar. Det kan vara allt från hur
bankväsendet fungerar till frågor om jämställdhet. I den situationen är
individen ofta mottaglig och angelägen om information p.g.a. att det är aktuellt
för dem på olika sätt.
5. I alla de olika verksamheter som finns för nyanlända, allt från SFI till av
arbetsförmedlingen upphandlade verksamheter ingår någon form av
samhällsinformation som nyanlända får ta del av. Men framför allt är det när
nyanlända kommer med i olika sammanhang där mötet mellan det nya svenska
och ens egna värderingar sker som också en process mot förändring sker. Det
kan vara i skolan, på arbetsplatser runt fika bord där värderingar bryts mot
varandra och man får någon insikt om att det finns olika sätt att se på saker
och ting.

§6
Interpellation från Max Troendlé (MP) om
Linnéuniversitetets tidsschema
Dnr KS 2016/0054

Kommunfullmäktige beslutar att Max Troendlé (MP) får ställa följande
interpellation till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S):
Majoriteten i Kalmar kommun planerar minska investeringsbehovet fram till
2020 genom att nyttja KIFAB:s lokaler som blir lediga när LNU successivt
flyttar till sina nya lokaler i hamnen istället för att bygga nytt.
LNU har ett väldigt ambitiöst byggschema, och det är inte omöjligt att bygget
av någon anledning fördröjs, och att lokalerna därmed inte blir lediga i tid. En
annan möjlighet är att det dyra bygget inte blir av i storleken som nu tänkt och
att universitetet inte kan flytta ut till hamnen helt och hållet.
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Enligt lokal media kommer lokalkostnaderna för Linnéuniversitetet i Kalmar
med nuvarande planering gå från att ha varit en av de lägsta i landet till en av
de högsta (jämfört med andra universitet), och redan nu har Linné tagit bort en
våning från det tänkta bygget med hänvisning till den höga kostnaden.
Jag undrar därför:
- Kan vi verkligen lita på tids- och byggplanen som LNU angett?
- Vad har det för konsekvenser för verksamheterna som räknar flytta in i
KIFABS byggnader om tidsplanering inte hålls eller de behöver vara kvar i
byggnader runtom i Kalmar?
__________
Johan Persson lämnar följande svar på interpellationen:
Max Troendlé frågar i en interpellation om man kan lita på tidschemat för
LNU:s nybyggnation.
Nu på onsdag tar Statsministern det efterlängtade spadtaget för det nya och
samlade Linnéuniversitetet. Byggnationen är upphandlad med Skanska som
entreprenör. Bolaget räknar med att sysselsätta omkring 500 personer under
byggnationen. Den tidsplan som kommunicerats till personal, kommun och
allmänhet är fastställd av styrelsen och är också en del av upphandlingen. Jag
ser ingen anledning att ifrågasätta den. Rent generellt brukar byggbolag i
Sverige vara duktiga på att hålla tidsplaner.
Hyran för LNU kommer hamna kring genomsnittet för universitet runtom i
landet.
Kommunfullmäktige kommer under dagen fatta beslut om de utredningar som
kommunstyrelsen föreslagit kring de lokaler som i framtiden ej kommer
användas av LNU. Detta ska i olika etapper redovisas under vintern och våren.

§7
Inriktningsbeslut gällande möjligheter kring KIFAB i
Kalmar AB:s fastighetsbestånd i samband med
Linnéuniversitetets flytt
Dnr KS 2015/1103

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 11 december 2015.
Kommunstyrelsens protokoll den 12 januari 2016, § 6.
Bakgrund
Under hösten fick kommundirektören och VD:n för Kalmar Kommunbolag
AB i uppdrag att se på möjligheterna i samband med att lokaler blir lediga i
KIFAB:s fastighetsbestånd när Linnéuniversitet flyttar ut.
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I budget för åren 2016-2018 uppgår investeringarna till 1 367 miljoner kronor.
Av dessa avser 317 miljoner kronor exploateringsverksamhet eller andra
räntabla investeringar. Det årliga taket för icke räntabla investeringar ligger på
350 miljoner kronor och är den nivå som ekonomin förväntas tåla.
Samtidigt uppnår Kalmar sina mål om befolkningstillväxt i en allt snabbare takt
vilket ökar behoven av investeringar. Under 2015 kommer befolkningsökningen överstiga 900 personer. Bostadsproduktionen stiger också kraftigt,
inte minst i de centrala delarna av Kalmar. Behovet av nya verksamhetslokaler
är därför stort och förväntas öka.
Linnéuniversitetet hyr idag ca 28 000 kvm lokalyta av KIFAB. Universitetets
beslut om att bygga ett nytt stadsintegrerat universitet i Ölandshamnen innebär
att de kommer att flytta ut från dessa i intervaller fram till tredje kvartalet 2020.
Detta innebär en stor möjlighet för kommunkoncernen genom att kunna
ersätta investeringsbehov och externt förhyrda lokaler med redan tillgängliga
lokalytor.
Överläggning
Under överläggningen redovisas följande förslag:
1. Inger Hilmansson (L), med instämmande av Björn Brändewall (L), föreslår
att ärendet återremitteras enligt följande:
”Liberalerna anser att en trygg skolgång och utbildningens kvalitet måste
prioriteras och vi vill före beslut se en utredning med väl avvägda alternativ,
som innebär att de av LNU friställda lokalerna kan få en långsiktig och
kostnadseffektiv användning.
Yrkande om återremiss med syfte:
1. Utred barnperspektivet och konsekvenser för inkludering för särskolan
i den händelse att ingen ytterligare grundskola etableras på Brofästet.
2. Redovisa de kriterier som gör föreslagen placering till den optimala
lösningen för särskola och de mellanstadieklasser som ska flytta till
Brofästet?
3. Redovisa en konsekvensanalys för barnens skolvägar och eventuella
säkerhetsåtgärder för de rekommenderade skolvägarna?
4. Genomför en medborgardialog, speciellt för föräldrar och lärare, som
hinner få betydelse för handläggningen.
5. Beskriv hur de utökade aktiviteterna påverkar utrymme och samspel
med framtida rackethall och den omgivande livsmiljö, under både
dagtid och kvällstid.
6. Redogör för vilket/vilka alternativ för ny skola som är förkastat (antal
elever, lokalisering) med tanke på de ekonomiska beräkningarna och
den kalkylerade besparingen som nämnts. Vilken ekonomisk ram gäller
för de aktuella förslagen vid Brofästet?
7. Vilka verksamheter utreds för de kvarstående tomma ytorna, och hur
matchar framtida förändringar, ex. simhall, kommunens
grönstrukturplan?
8. Vilken tidplan och beslutsprocess gäller efter maj 2016?
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9. Skolan är en lagstadgad verksamhet. Kommunledningskontoret bör
utarbeta beredskap för att tillgodose barn- och ungdomsnämndens
behov om fastigheternas friställande försenas.”
2.

Bertil Dahl (V) – med instämmande av Christopher Dywik (KD), Anders
Andersson (C), Max Troendlé (MP), Bengt-Olof Roos (KD), Ingemar
Einarsson (C), Johan Persson (S), Lasse Johansson (S) och Thoralf
Alfsson (SD) – föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
kommunstyrelsens förslag.

3.

Christina Fosnes (M) – med instämmande av Måns Linge (M), Jonas
Lövgren (M) och Pelle Sederkvist (M) – föreslår att kommunfullmäktige
avslår kommunstyrelsens förslag enligt följande:
”Ledamöter för Moderaterna anser att inriktningsbeslutet bör hanteras
som två separata ärenden. Ett inriktningsbeslut för särskolan och ett
inriktningsbeslut för ny högstadieskola.
Inriktningsbeslutet innebär att särskolan anvisas till konferenslokaler vid
Brofästet Hotell- och konferens från och med läsåret 2016/2017 för att
enligt inriktningsbeslutet följas av en ny högstadieskola tidigast år 2020.
Moderaterna anser att kommunen ska tillgodose särskolans behov av nya
lokaler anpassade för särskolan specifikt med beslutsunderlag oberoende av
var ny högstadieskola ska placeras.
Ett gemensamt inriktningsbeslut medför att en ny högstadieskola blir
lokaliserad till Linnéuniversitetets lokaler vid Brofästet och därmed en av
de största högstadieskolorna i Sverige från och med 2020, eller senare. Det
är ett inriktningsbeslut som bortser från all forskning där resultat lyfter
fördelar med mindre högstadieskolor för bättre elevresultat, trivsel och
arbetsmiljö.
Moderaterna yrkar avslag på inriktningsbeslutet.”

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.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition: ”Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som
vill avslå det röstar nej”. Vid omröstningen avges 47 ja-röster, 9 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 bifaller
kommunstyrelsens förslag.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att före planering och genomförande av nybyggnation eller extern förhyrning skall KIFAB:s lediga lokaler med anledning av
Linnéuniversitetets flytt väljas om de är tillämpliga för ändamålet. Genom
nyttjande av redan befintliga lokaler i kommunkoncernen ska befintliga och
kommande investeringsbehov minskas under perioden fram till 2020.
Kommunfullmäktige ger barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att tillsammans med servicenämnden och KIFAB utreda förutsättningar för
placering av särskolan i kv. Telemarken. Utredningen skall vara klar januari
2016.
Kommunfullmäktige ger barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att tillsammans med KIFAB utreda förutsättningar för placering av ytterligare
skolverksamhet utöver särskolan i kv. Telemarken. Utredningen skall vara klar
maj 2016.
Kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att tillsammans
med KIFAB utreda de möjligheter som finns för placering av delar av
Kulturcentrum i lediga lokaler i samband med Linnéuniversitetets flytt innan
man går vidare med tidigare beslut om Tullslätten. Utredningen skall vara klar
maj 2016.
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i samarbete med berörda
förvaltningar och KIFAB i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett
gemensamt förvaltningshus i hela eller delar av fastigheten Norrgård 1.
Utredningen skall vara klar maj 2016.
Uppdragen samordnas av kommundirektören.
Reservationer
Ledamöterna från L reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag att
återremittera ärendet.
Ledamöterna från M reserverar sig skriftligt mot beslutet och anför:
”Vi anser att frågan om särskola och högstadium bör hanteras som två separata
ärenden därför säger vi i dagsläget nej till inriktningsbeslutet där särskolan
föreslås flytta till konferenslokaler vid Brofästet hotell & konferens. Särskolans
lokalproblematik måste få bli föremål för eget beslut där vi anser att
kommunen bör bygga den nya särskolan som utlovats samt budgeterats för.
Hela beslutsprocessen i ärendet har varit både bristande och forcerad. Att
under jul- och nyårshelg tillsätta en utredning anser vi inte vara seriös
hantering. Kalmar kommuns skolor skall ge kvalitativ utbildning där kvalitén
på utbildningen aldrig får kompromissas med på grund av andra faktorer så
som det faktum att kommunen får tomma lokaler att ta ställning till. När
Linnéuniversitetet säger upp sina lokaler inom 2018-2020 ges utrymme och tid
att seriöst ta ställning till vilken eller vilka lokaler som är bäst lämpade för nytt
högstadium i Kalmar kommun.
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Vi yrkar därför avslag till inriktningsbeslutet.”

Protokollsanteckning
Ledamöterna från KD redovisar en protokollsanteckning enligt följande:
”Kalmar kommun har sedan lång tid tillbaka beslutat att barn ska få en chans
att yttra sig vid beslut som berör barn. Vi förutsätter därför att barnperspektivet kommer vara i centrum för utredningen. Det handlar om såväl de
pedagogiska aspekterna på tillskapandet av den nya skolan, lokalerna samt
huruvida skolvägarna är säkra eller kan göras säkra. Men också att låta barnen
själva komma till tals.”
Ledamöterna från MP redovisar en protokollsanteckning enligt följande:
”Miljöpartiet ser positivt på möjligheten att använda lokaler som blir tomma
istället för att bygga nytt, om lokalerna passar verksamheten. Däremot vänder
vi oss emot att så sent som 25/1 besluta om en utredning som ska vara klar
samma månad. Om utredningen inte påbörjats innan beslutet tas idag har
utredningen orimligt kort tid för slutförande och om utredningen har påbörjats
före beslutet är beslutsordningen fel.”

§8
Vatten- och avloppsplan – tematiskt tillägg till Kalmar
kommuns översiktsplan
Dnr KS 2015/0385

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 3 december 2015.
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 18 november 2015, § 224.
Samhällsbyggnadskontorets yttrande den 2 november 2015.
Förslag till Vatten- och avloppsplan.
Kommunstyrelsens protokoll den 12 januari 2016, § 7.
Bakgrund
Samhällsbyggnadskontoret har tillsammans med kommunledningskontoret och
Kalmar Vatten AB tagit fram ett förslag till en vatten- och avloppsplan som ett
tematiskt tillägg till översiktsplanen. Planen har varit på samråd under våren
2014. Efter revidering ställdes den ut under våren 2015. De synpunkter som
kom in under utställningstiden föranledde redaktionella justeringar av planen,
vilka redovisas i ett särskilt utlåtande enligt plan- och bygglagen (PBL) 3 kap
17 §. Till handlingarna hör också en särskild sammanställning enligt miljöbalken 6 kap 16 §.
Planen ska ge en helhetsbild av vatten- och avloppsfrågor i kommunen, ge
riktlinjer som underlättar beslutsfattande samt vara underlag för åtgärdsarbete.
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Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit att kommunfullmäktige godkänner
förslag till Vatten- och avloppsplan som ett tematiskt tillägg till Kalmar
kommuns översiktsplan. Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget.
I samband med kommunstyrelsens behandling av ärendet redovisades
uppdaterade kartor i vatten- och avloppsplanen.
Överläggning
Under överläggningen redovisas följande förslag:
1.

Daphne Thuvesson (MP) föreslår att ärendet återremitteras för att
på sidan 74 under ”åtgärdsförslag för spillvatten” lägga till:
”Nytt reningsverk vid Tegelviken eller på annan plats ska planeras för en
reningsgrad som ger ett av Sveriges renaste vatten vad avser kväve, fosfor,
toxiska substanser och läkemedel.” Vidare ska det på sidan 72 i tabell 14
under ”revidering av befintliga vattenskyddsföreskrifter” ändra tidsplanen
från ”omedelbart klart till 2020” till ”klart 2018”.

2.

Steve Sjögren (S) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
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 förslag till Vatten- och avloppsplan – tematiskt
tillägg till Kalmar kommuns översiktsplan.
Kommunfullmäktige upphäver därmed tidigare beslutad dagvattenpolicy.
Protokollsanteckning
Ledamöterna från MP redovisar en protokollsanteckning enligt följande:
”Kalmar Kommun har höga ambitioner kring sitt vattenarbete. Idag kommer
ca 30 % av näringsutsläppet som når sundet från reningsverket. Ett nytt
reningsverk är under projektering och förväntas vara klart till 2023. Det är
viktigt att politiker, genom VA-planen, ger en klar vision kring det nya
reningsverkets ambitionsnivå.
På sidan 74 i Tabell 15 Åtgärdsförslag för spillvatten läses följande:
’Nytt reningsverk vid Tegelviken eller på annan plats, Ansvar KVAB, Tidplan
2023’. Vi vill att ambitionsnivå klarläggas med följande: ’Nytt reningsverk vid
Tegelviken eller på annan plats ska planeras för en reningsgrad som ger ett av
Sveriges renaste vatten vad avser kväve, fosfor, toxiska substanser och
läkemedel.’
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Denna höga ambitionsnivå är avgörande för att Kalmar Vatten AB får
möjlighet att utvecklas vidare som en miljöteknisk arbetsplats med möjlighet
till forskning, utveckling och samverkan med till exempel Linnéuniversitet.
På sidan 72 i Tabell 14 Åtgärdsförslag för dricksvatten läses följande:
’Revidering av befintliga vattenskyddsföreskrifter, Ansvar KVAB, Tidplan
Omedelbart klart 2020’. Detta arbete har pågått i många år men har inte blivit
klart trots att ÖP för Kalmar fastslår att vattenskyddsintresset har högsta
prioritet inom prioriterade intresseområden för vattenförsörjning (s. 16 i VA
planen) och trots att spår av bekämpningsmedel (BAM och liknande samt
Bentazon) har noterats i uttagsbrunnar (s. 18-19 VA planen ). Därför vill vi att
revidering av befintliga vattenskyddsföreskrifter prioriteras så att arbetet är
klart och kan inkluderas i den kommunala vattenförsörjningsplan som ska vara
klar 2018.
Fortsatt utveckling av VA på område utanför centrala Kalmar planeras och
beskrivs i Utredningsplan för kommunalt spill- och dricksvatten. Dessa planer
bygger på att en särtaxa betalas av fastighetsägare som ska anslutas till
kommunala vatten och avlopp. Anslutningen är obligatorisk och leder till
miljövinster för hela kommunen. Denna särtaxa är som en straffskatt för de
som bor på landsbygd eftersom det blir mycket dyrare än anslutning för
stadsbor. Kommunen är ansvarig att förse alla med vatten och avlopp och vi
tycker alla ska betala lika för den tjänsten oavsett om de bor i stan eller på
landsbygd. Vi vill att kommunen ger KVAB ett uppdrag att utreda vad en
sådan utjämning skulle innebära i höjda taxor för anslutning och underhåll till
alla KVAB-anslutna.
Kommunen har idag totalt 1379 km ledningar för dricksvatten (545 km),
spillvatten (526 km) och dagvatten (308 km) (s 25 VA-plan). KVAB har ett mål
för saneringstakten om att förnya 10 km ledning/år (s. 28 VA plan I Tabell 14).
Åtgärdsförslag för dricksvatten (s. 72) och Tabell 15 Åtgärdsförslag för
spillvatten (s. 74) saknas åtgärder för dess sanering. En saneringstakt om
10 km/år innebär att förnyande kommer att ske i genomsnitt vart 138:e år.
Detta är inte tillfredställande, underhåll av vattenledningsinfrastuktur måste
prioriteras högre.”

§9
Detaljplan för del av fastigheten Norrliden 2:13,
förskola i Norrliden
Dnr KS 2014/0491

Handlingar
Samrådsredogörelse den 21 oktober 2015.
Granskningsutlåtande den 16 december 2015.
Förslag till detaljplan, senast reviderad den 16 december 2015.
Planbestämmelser.
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Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 16 december 2015, § 240.
Kommunstyrelsens protokoll den 12 januari 2016, § 8.
Bakgrund
Detaljplanen syftar till att skapa förutsättningar för byggnation av en ny
förskola på del av fastigheten Norrliden 2:13.
Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit att kommunfullmäktige antar förslag
till detaljplan för del av Norrliden 2:13. Kommunstyrelsen har tillstyrkt
förslaget.
Överläggning
Under överläggningen föreslår Roger Kaliff (S) att ärendet bordläggs i avvaktan
på barn- och ungdomsnämndens ställningstagande kring förskola i Norrliden.
Sedan överläggningen avslutats beslutar kommunfullmäktige att bordlägga
ärendet.
Beslut
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet i avvaktan på barn- och ungdomsnämndens ställningstagande kring förskola i Norrliden.

§ 10
Detaljplan för del av fastigheten Ljungby 16:236 m.fl.,
Ljungbyholm
Dnr KS 2015/0516

Handlingar
Samrådsredogörelse den 21 oktober 2015.
Granskningsutlåtande den 16 december 2015.
Förslag till detaljplan, senast reviderad den 16 december 2015.
Planbestämmelser.
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 16 december 2015, § 241.
Kommunstyrelsens protokoll den 12 januari 2016, § 9.
Bakgrund
Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av nya bostäder på del av
fastigheten Ljungby 16:236 och fastigheten Ljungby 4:44 i södra Ljungbyholm.
Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit att kommunfullmäktige antar förslag
till detaljplan för del av fastigheten Ljungby 16:236 m.fl., Ljungbyholm.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget.
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Överläggning
Under överläggningen föreslår Mattias Adolfson (S), med instämmande av
Jonas Lövgren (M), att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens
förslag med följande uttalande: ”Kommunfullmäktige uttalar att detaljplanen
Ljungby 16:236 m.fl. är ett viktigt tillskott av småhustomter i kommunen.
Eftersom markköpet för en del av detaljplaneområdet ännu inte är klart uttalar
kommunfullmäktige även att om inte överenskommelse om markköpet nås
mellan kommunen och markägaren måste ett nytt politiskt beslut kring
markfrågan tas i kommunstyrelsen.”
Sedan överläggningen avslutats beslutar kommunfullmäktige att bifalla Mattias
Adolfsons m.fl. förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige antar samhällsbyggnadsnämndens förslag till detaljplan
för fastigheten Ljungby 16:236 m.fl. i Ljungbyholm.
Kommunfullmäktige uttalar att detaljplanen Ljungby 16:236 m.fl. är ett viktigt
tillskott av småhustomter i kommunen. Eftersom markköpet för en del av
detaljplaneområdet ännu inte är klart uttalar kommunfullmäktige även att om
inte överenskommelse om markköpet nås mellan kommunen och markägaren
måste ett nytt politiskt beslut kring markfrågan tas i kommunstyrelsen.
Protokollsanteckning
Ledamöterna från MP redovisar en protokollsanteckning enligt följande:
”Ljungbyholm är i behov av flera bostäder och vi välkomnar detaljplanen som
möjliggör byggnation av båda en- och flerfamiljshus. Att bygga på jordbruksmark som i detta fall förpliktar – det är viktig att marken utnyttjas på
effektivaste sätt och att resultatet leder till moderna boendeformer som är
byggda på smarta, hållbara principer för hantering av energi, vatten, avfall och
transporter. Designen måste också bidra till att stärka gemenskap så väl som en
rik biologisk mångfald – social och ekologisk hållbarhet behövs för att möta
framtidens utmaningar. Att respektera det unika med landsbygden och de folk
som bor där kan ge spännande nya tankar kring hållbart levande där det bästa
av stad och land kan berika varandra. Att planera ett område som endast ett
bostadsområde och som inte ger utrymme för företagande som i denna detaljplan risker att leda till att området blir en sovstad till Kalmar som bidrar till den
förödande ‘urban sprawl’.
Kalmar växer och flera familjer söker sig ut till närliggande tätorter och deras
attraktiva lantliga miljöer. Vi vill:
- att det värdefulla i dessa miljöer bevaras samtidigt som man ger
förutsättning för en livskraftig landsbygd som kan bidra till produktion av
den giftfria maten, den förnyelsebara energin och resilienta ekosystem som
ger staden bl.a. rent vatten. Detta är grunden för framtidens hållbara
samhälle.
Vi vill också att i det fortsatta arbetet med dagvattenhantering Ljungbyåns
vattenråd informeras och erbjuds möjlighet att bidrag med deras gedigna
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kunskap om de lokala förhållanden och deras prioritering när det gäller
Ljungbyån.”

§ 11
Köp av fastigheten Hagbytorp 10:187
Dnr KS 2016/0017

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 4 december 2015 inklusive bilaga.
Kommunstyrelsens protokoll den 12 januari 2016, § 10.
Bakgrund
Fram till 4 december har det ankommit 222 ensamkommande barn till Kalmar
varav 173 varit anvisade av Migrationsverket. Rådande fördelningstal på 28
platser för Kalmars del byggde på prognosen att 8 000 barn skulle komma till
Sverige. Idag är prognosen höjd till 33 000 barn. Prognosen som gjordes i
början på november 2015 är att det kommer 24 000 barn under 2016. Den 9
november meddelade Migrationsverket att 2 827 ensamkommande asylsökande
barn kommit de senaste sju dagarna, vilket är det högsta antalet på sju dagar
hittills. Kalmar kommun har den senaste veckan tagit emot 13 anvisade barn
och ungdomar och det finns inga tecken på att tillströmningen skulle avta.
Migrationsverket har utifrån sina senaste prognoser meddelat att de vill skriva
avtal med Kalmar på 227 platser. Det finns idag 6 egna hem för vård eller
boende (HVB) som är planerade för totalt 77 platser. Med anledning av det
ökande antalet är det överinskrivningar på de interna boendena och situationen
är ohållbar.
Kommunledningskontorets projekt- och exploateringsenhet har tillsammans
med socialförvaltningen hittat en fastighet som lämpar sig mycket väl till boende för ensamkommande flyktingbarn.
För att möjliggöra köpet med kort varsel har Kalmarhem AB förvärvat fastigheten för att efter årsskiftet 2015/2016 enligt överenskommelse sälja/
transportera fastigheten vidare till kommunen. I den mån det uppstår några
kostnader för köpet föreslås att bolaget ska få ersättning för dessa.
Kommunstyrelsen har förslagit att kommunfullmäktige godkänner köp av
fastigheten Hagbytorp 10:187 för 8 000 000 kronor i enlighet med de villkor
som framgår av köpekontraktet.
Överläggning
Under överläggningen redovisas följande förslag:
1.

Inger Hilmansson (L) – med instämmande av Christopher Dywik (KD),
Christina Fosnes (M) och Ingemar Einarsson (C) – föreslår att
kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag.
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Thoralf Alfsson (SD) föreslår att kommunfullmäktige ska avslå
kommunstyrelsens förslag.

Sedan överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill
bifalla eller avslå kommunstyrelsens förslag. Hon finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen får köpa fastigheten Hagbytorp 10:187 för 8 000 000 kronor
i enlighet med de villkor som framgår av köpekontraktet. Kommunens utgift
på 8 000 000 kronor för köpet hanteras inom befintlig budgetram för
investering/markförvärv.
Kalmarhem AB:s eventuella kostnader på grund av köpet ska ersättas av
kommunen.
Paragrafen förklaras för omedelbart justerad.
Reservationer
Ledamöterna från SD reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag att
avslå kommunstyrelsens förslag.
Protokollsanteckning
Ledamöterna från KD redovisar en protokollsanteckning enligt följande:
”Området runt Kolboda har sedan tidigare haft problem med överbelastningar
av VA-nätet, enligt uppgift bland annat till följd av en stor mängd bostäder
som övergått från att vara säsongsboenden till åretruntbostäder. Med anledning
av detta är det av största vikt att Kalmar kommun framledes är lyhörda och
beredda att tillsammans med Kalmar vatten agera, om etableringen av ny
boendeverksamhet på Hagbytorp 10:187, mot förmodan skulle överbelasta
VA-nätet.”

§ 12
Revidering av personalprogram för Kalmar kommun
Dnr KS 2015/0980

Handlingar
Förslag till personalprogram för Kalmar kommun.
Kommunledningskontorets skrivelse den 2 december 2015.
Kommunstyrelsens protokoll den 12 januari 2016, § 4.
Bakgrund
Personaldelegationen har gett personalenheten i uppdrag att göra en översyn
och en ny upplaga av nuvarande personalprogram för Kalmar kommun.
Programmets syfte är att vända sig till anställda och kommande medarbetare
för att ge en bild av rättigheter och skyldigheter, möjligheter och förmåner som
anställd i Kalmar kommun.

26 (49)

Kommunfullmäktige

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-01-25

I arbetet har kommunledningskontorets personalenhet samverkat och inhämtat
synpunkter från de fackliga organisationerna, från förvaltningarna genom
personalutvecklare, från kommunhälsan/hälsoutvecklare, från
kommunbolagen samt från de sociala strategerna på kommunledningskontoret.
Då grunden i programmet är bra har arbetet inriktats på mindre ändringar och
nyheter p.g.a. avtals-/lagändringar samt språkliga korrigeringar och
namnändringar
Personalenheten kommer att ge kommunikationsenheten i uppdrag att ta fram
en publikation som lämpar sig för spridning till anställda och andra
intressenter.
Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige antar
personalenhetens förslag till nytt Personalprogram för Kalmar kommun.
Överläggning
Under överläggningen redovisas följande förslag:
1. Christina Fosnes (M), med instämmande av Per Dahl (M), föreslår att
ärendet återremitteras enligt följande:
”Moderaterna föreslår att ärendet återremitteras för att förtydliga i
personalprogrammet att verifierbara och definierbara mål ska vara mätbara i
samtliga förvaltningar.”
2. Bertil Dahl (V), med instämmande av Annica Carlsson Wistedt (MP),
föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag.
Sedan överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill
avgöra ärendet idag eller återremittera det. Hon finner att kommunfullmäktige
vill avgöra ärendet idag.
Härefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill bifalla eller avslå
kommunstyrelsens förslag. Hon finner att kommunfullmäktige bifaller
förslaget.
Beslut
Kommunfullmäktige antar förslag till nytt Personalprogram för Kalmar
kommun.
Reservationer
Ledamöterna från M reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag att
återremittera ärendet.
Protokollsanteckning
Ledamöternas från MP redovisar en protokollsanteckning enligt följande:
”Vi ger vårt fulla stöd till det aktuella personalprogrammet i Kalmar kommun.
Inför framtida revideringar föreslår vi att följande punkter tas upp till
diskussion med de fackliga organisationerna:
- Ändra de delar som fortfarande beskriver ’rätt till heltid’ till ’önskad
sysselsättningsgrad t.ex. heltid’
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Överväg ett mer ambitiöst introduktions- och uppföljningsprogram även
för tillfälliga vikarier. Detta kan vara en god investering för att underlätta
framtida rekryteringar.
Överväg en av kommunen oberoende ’visselblåsar-funktion’ för att
möjliggöra larm om missförhållanden (t.ex. enligt Göteborgsmodell).
Detta kan naturligtvis inte ersätta personalprogrammets innehåll om en
öppen dialog på arbetsplatsen men kan vara ett komplement i allvarliga
situationer.
Överväg tidsbegränsade chefsförordnanden med fast anställning vid
kommunen i botten som grundregel. En regelbunden utvärdering vart 3:e
till 5:e år om hur chefskapets fungerar, om det bör fortsätta och om det är
anpassat till den aktuella verksamheten är värdefullt och kan underlätta en
rimlig och planerad personalomsättning på chefsposter.”

§ 13
Nytt förordnande av Kalmar Öland Airport AB som
SGEI-flygplats (Services of General Economic
Interest)
Dnr KS 2015/1110

Handlingar
Skrivelse från VD:n i Kalmar Kommunbolag AB inklusive bilagor den 9
december 2015.
Utdrag ur styrelseprotokoll fört med styrelsen för Kalmar Kommunbolag AB
den 15 december 2015, § 89.
Kommunstyrelsens protokoll den 12 januari 2016, § 11.
Bakgrund
Under 2014 förordnande kommunfullmäktige Kalmar Öland Airport AB
uppgiften att utgöra en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse (SGEI) med skäl
och enligt villkor som följer de krav som uppställs av EU-kommissionen i sitt
beslut av den 20 december 2011. Förutsättningarna var då att Kalmar Öland
Airports passagerarantal inte översteg 200 000 passagerare på årsbasis. Nu har
passagerarantalet uppgått till över 200 000 passagerare 2013 och 2014.
Effekten av volymökningen är att Kalmar Öland Airport AB behöver anmäla
detta till EU-kommissionen för notifiering av SGEI-förordnande.
Med ett nytt förordnande från Kalmar kommun att utse Kalmar Öland Airport
till SGEI-flygplats (Services of General Economic Interest) innebär fortsättningsvis att finansiering får ske via driftbidrag och kapitalkostnadsstöd.
Enligt beslutet, artikel 2.2, bör beslut om tjänster av allmänt ekonomiskt
intresse (SGEI) ha en varaktighet av högst 10 år för att beslutet ska vara
tillämpligt. Detta beslut om att förordna Kalmar Öland Airport AB att utgöra
en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse (SGEI) gäller till och med den
31 december 2025.
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Kalmar Kommunbolag AB har föreslagit att kommunfullmäktige förordnar
Kalmar Öland Airport AB uppgiften att utgöra en tjänst av allmänt
ekonomiskt intresse (SGEI) med skäl och enligt villkor som följer de krav som
uppställs av EU-kommissionen. Förordnandet gäller till och med den 31
december 2025. Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget.
Överläggning
Under överläggningen föreslår Christopher Dywik (KD), med instämmande av
Johan Persson (S) och Daphne Thuvesson (MP), att kommunfullmäktige ska
bifalla kommunstyrelsens förslag.
Sedan överläggningen avslutats beslutar kommunfullmäktige att bifalla
kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige förordnar Kalmar Öland Airport AB uppgiften att utgöra
en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse (SGEI) med skäl och enligt villkor
som följer de krav som uppställs av EU-kommissionen.
Förordnandet gäller till och med den 31 december 2025.

§ 14
Medborgarförslag om att lägga ett moratorium på all
exploateringsplanering kring Malmfjärden

Dnr KS 2015/0797

Handlingar
Medborgarförslag den 15 september 2015.
Samhällsbyggnadskontorets skrivelse den 12 november 2015.
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 16 december 2015, § 233.
Kommunstyrelsens protokoll den 12 januari 2016, § 17.
Bakgrund
Det har inkommit ett medborgarförslag om ett moratorium gällande all
exploateringsplanering kring Malmfjärden till dess att invånarna i en öppen
debatt fått tillfälle att uttrycka sina önskemål om hur de gemensamma
resurserna ska brukas.
Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig över förslaget och föreslår att
yttrandet ska utgöra svar på medborgarförslaget. Kommunstyrelsen har
tillstyrkt samhällsbyggnadsnämndens förslag.
Överläggning
Under överläggningen redovisas följande förslag:
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1.

Thoralf Alfsson (SD) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
medborgarförslaget.

2.

Annica Carlsson Wistedt (MP) – med instämmande av Christopher Dywik
(KD), Mattias Adolfson (S) och Inger Hilmansson (L) – föreslår att
kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag.

Sedan överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill
bifalla medborgarförslaget eller kommunstyrelsens förslag. Hon finner att
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att samhällsbyggnadsnämndens yttrande ska
utgöra svar på medborgarförslaget om att lägga ett moratorium på all
exploateringsplanering gällande mark kring Malmfjärden.
Medborgarförslaget ska härmed anses vara besvarad.
Reservationer
Ledamöterna från SD reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag att
bifalla medborgarförslaget.
Protokollsanteckning
Ledamöterna från MP redovisar en protokollsanteckning enligt följande:
”Vi anser inte att ett tillfälligt stopp kring planeringen av Fredrikskansområdet
behövs med tanke på det samrådsarbete som har utförts och som planeras i
enlighet med gällande regelverk. Men det är problematiskt att engagerade
samhällsmedborgare har svårt att ’hitta rätt’ i detaljplaneprocessen. Vi anser att
samhällsbyggnadsnämnden ytterligare bör arbeta på att effektivisera och
uppmärksamma medborgarna på samråden t.ex. genom skyltning på aktuella
planområden och välutvecklade dubbelriktade former för e-kommunikation i
planärenden. Vi tror också att en inbjudan till medborgarförslagsställaren att
närvara i beslutsgången bör utgå redan på nämndsnivå för en mer konstruktiv
dialog.”

§ 15
Begäran om yttrande angående ansökan om att bilda
regionkommun
Dnr KS 2015/1130

Handlingar
Regionala utvecklingsansvaret i Kalmar län – en redovisning av förutsättningarna att bilda regionkommun i Kalmar län, den 20 november 2015.
Begäran om yttrande över ansökan om att bilda regionkommun den
15 december 2015.
Utdrag ur landstingsstyrelsens protokoll den 14 december 2005, § 225.
Kommunstyrelsens protokoll den 12 januari 2016, § 17.
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Bakgrund
Landstingsfullmäktige beslutade den 3 juni 2015 att tillsammans med
Regionförbundet i Kalmar län påbörja arbetet med att förbereda en ansökan
om att Landstinget ska överta det regionala utvecklingsansvaret från
Regionförbundet från och med januari 2019.
Kent Johansson har anlitats som särskild utredare för att ansvara för den
förberedande processen och dialogen med kommunerna i länet samt övriga
länsorganisationer.
Landstingsstyrelsen har noterat slutrapporten och har för avsikt att föreslå att
landstingsfullmäktige hos regeringen ansöker om ändring av Lagen om
regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630) så att landstinget i
Kalmar län omfattas av lagen och att det därmed bildas en region med ett
direktvalt regionfullmäktige.
Inför landstingsfullmäktiges beslut vill landstingsstyrelsen inhämta
kommunernas ställningstagande och föreslår kommunerna att tillstyrka
förslaget. Remissvaret ska vara landstinget tillhanda senast den 17 februari
2016.
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande. Av yttrandet
framgår att Kalmar kommun ser positivt på att bilda en regionkommun vilket
medför ökat demokratiskt inflytande och en tydligare samordning. Följande
synpunkter lämnas på kapitel 9.1 i Kent Johanssons rapport:
- Det behövs en tydligare beskrivning av roller och ansvar mellan
Länsberedning och Regional utvecklingsnämnd. Vi uppfattar förslaget
som att alla frågor om regional tillväxt och utveckling ska behandlas av
Länsberedningen, även frågor om finansiell fördelning.
-

Vi saknar beskrivning av vilka regionala utvecklingsinsatser som kan
komma ifråga för kommunernas finansiering. Därför kan vi inte ta
ställning till den fortsatta finansieringen.

-

Vi tillstyrker förslag på namn av regionkommunen. Namngivning av
beredningen bör i linje med detta heta Regionberedningen istället för
Länsberedningen.

-

Det är viktigt att det blir tydligt att ansvaret för kollektivtrafik ligger på
Regionkommunen och inte på länets kommuner. Vi förutsätter att
tidtabellsfrågor och övrigt inflytande över trafikfördelning m.m. är
strategiska frågor och hanteras av Länsberedningen där kommunerna har
möjlighet att framföra synpunkter.

Följande synpunkter lämnas på landstingsstyrelsens utgångspunkter för den
fortsatta processen:
- ”Ledamöterna i regionfullmäktige ska ha möjlighet till minst ett ytterligare
politiskt uppdrag inom ett tydligt politikerområde”.
Vi konstaterar att 67 ledamöter i regionfullmäktige ska ha minst ytterligare
ett politiskt uppdrag inom regionkommunen. Det är svårt att bedöma
behovet av politiska uppdrag men antalet uppdrag förefaller omfattande.
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-

”De politiska uppdragen ska jämnt fördelas mellan de olika
ansvarsområdena som den nya regionkommunen ansvarar för.”
Otydligt vilka ansvarsområden som finns utöver regionala
utvecklingsfrågor samt hälso- och sjukvård. Dessa bör i så fall vara
prioriterade i förhållande till övriga ansvarsområden.

-

”De politiska uppdragen ska jämnt fördelas mellan majoritet och
opposition.”
Fördelning av uppdrag tordes spegla valresultatet och inte jämnt fördelas.
I övrigt styr lagen om proportionellt valsätt fördelning av platser.

-

”Ledamöterna i Regionstyrelsens arbetsutskott ska jämnt spegla de olika
politiska ansvarsområdena. Regionråd ska finnas för väldefinierade
politikerområden, varav regional utveckling och hälso- och sjukvården
utgör två självklara.”
Vi kan i underlaget inte följa tankarna på hur många regionråd som ska
utses.

-

”Kostnaden för den nya politiska organisationen får inte överstiga den
samlade kostnaden för de tidigare landstingets och regionförbundets
politiska organisationer.”
Vid en sammanslagning förutsätts att effektivitet och en översyn av
kostnader är bärande tankar i arbetet. Ambitionsnivån i utgångspunkterna
förefaller låg då kostnaderna inte omprövas.

-

”Den förvaltningsmässiga linjeorganisationen ska bibehållas.”
Även här förutsätter vi att en översyn av organisation, effektivitet och
kostnader görs för att möta framtida utmaningar för regionkommunen.

Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige tillstyrker Landstinget
i Kalmar läns ansökan om ändring av lagen om regionalt utvecklingsansvar i
vissa län (SFS 2010:630) så att även Landstinget i Kalmar län omfattas av lagen.
Vidare föreslås att kommunfullmäktige antar kommunledningskontorets
yttrande som sitt och överlämnar det till Landstinget i Kalmar län som Kalmar
kommuns yttrande över Kent Johanssons rapport Regionala utvecklingsansvaret i Kalmar län samt landstingsstyrelsen Utgångspunkter för den
fortsatta processen.
Överläggning
Under överläggningen redovisas följande förslag:
1.

Johan Persson (S) – med instämmande av Annica Carlsson Wistedt (MP)
och Christina Fosnes (M) – föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla

32 (49)

Kommunfullmäktige

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-01-25
kommunstyrelsens förslag.
2.

Inger Hilmansson (L) – med instämmande av Christopher Dywik (KD)
och Björn Brändewall (L) – föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
kommunstyrelsens förslag med följande tillägg:
”Kommunens yttrande stycket ’Kommentarer på landstingsstyrelsens
utgångspunkter …’
’Fördelning av uppdrag….. proportionellt valsätt fördelning av platser’
Tilläggsyrkande:
Parti som erhåller plats i kommunfullmäktige, men som inte av egen kraft
eller i samarbete med annat eller andra partier, erhåller plats för ledamot
eller ersättare i styrelser, nämnder och beredningar är berättigat till
insynsplats.
Förtroendevald som har närvarorätt har rätt att delta i överläggningarna,
samt att få sin mening antecknad till protokollet.”

3.

Johan Persson (S) föreslår att kommunfullmäktige avslår Inger
Hilmanssons m.fl. tilläggsförslag.

Sedan överläggningen avslutats beslutar kommunfullmäktige först att bifalla
kommunstyrelsens förslag.
Härefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill bifalla eller avslå
Inger Hilmanssons m.fl. tilläggsförslag. Hon finner att kommunstyrelsen avslår
tilläggsförslaget.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition: ”Den som vill avslå tilläggsförslaget röstar ja, den som vill bifalla
det röstar nej”. Vid omröstningen avges 37 ja-röster, 6 nej-röster, 15 ledamöter
avstår från att rösta och 3 ledamöter är frånvarande (hur var och en röstar
framgår av bilaga B). Det innebär att kommunfullmäktige avslår tilläggsförslaget.
Beslut
Kalmar kommun tillstyrker Landstinget i Kalmar läns ansökan om ändring av
lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630) så att även
Landstinget i Kalmar län omfattas av lagen.
Kommunfullmäktige antar kommunledningskontorets yttrande som sitt och
överlämnar det till Landstinget i Kalmar län som Kalmar kommuns yttrande
över Kent Johanssons rapport Regionala utvecklingsansvaret i Kalmar län samt
landstingsstyrelsen Utgångspunkter för den fortsatta processen.
Reservationer
Ledamöterna från L och KD reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut att
avslå eget tilläggsförslag.
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Protokollsanteckning
Ledamöterna från KD redovisar en protokollsanteckning enligt följande:
”Vi stödjer förslaget om ansökan att bilda regionkommun och Kalmar
kommuns yttrande över förslaget. En direktvald politisk styrning över de
regionala frågorna är bra ur demokratisk synvinkel men innebär också att
områden och kommuner med få invånare får en svagare representation i
regionala utvecklingsfrågor jämfört med tidigare. Därför bör länsberedningens
roll förtydligas och dessutom bör det diskuteras om konsensus i länsberedningen kan krävas i vissa frågor.
Vi anser också precis som Kalmar kommun att målet vid bildandet av
regionkommun ska vara en besparing både på administrativ och på politisk
nivå genom samordningsvinster. Vi stödjer också Kalmar kommuns
synpunkter på den politiska organisationen vad avser att politiska poster ska
fördelas i relation till valresultatet (!) och att det inte är ett självändamål att
politiska uppdrag ska garanteras för samtliga ledamöter i regionfullmäktige.”

§ 16
Carina Falkestad (SD) avsägelse från uppdrag som
ledamot i barn- och ungdomsnämnden samt
fyllnadsval
Dnr KS 2016/0048

Handlingar
Skrivelse från valberedningens presidium den 25 januari 2016.
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Carina Falkestad (SD).
Kommunfullmäktige väljer Micael Foghagen (SD) till ledamot i barn- och
ungdomsnämnden till och med den 31 december 2018.

§ 17
Cecilia Jansson (S) avsägelse från uppdrag som
ledamot i kultur- och fritidsnämnden samt fyllnadsval
Dnr KS 2015/1075

Handlingar
Skrivelse från valberedningens presidium den 25 januari 2016.
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Cecilia Jansson (S).
Kommunfullmäktige väljer Helena Olsson (S) till ledamot i kultur- och
fritidsnämnden till och med den 31 december 2018.
Kommunfullmäktige väljer Linus Hellman (S) till ersättare i kultur- och
fritidsnämnden efter Helena Olsson (S) till och med den 31 december 2018.
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§ 18
Interpellation från Per Dahl (M) om kommunikation
mellan kommunens chefer och anställda
Dnr KS 2016/0057

Kommunfullmäktige beslutar att Per Dahl (M) får ställa följande interpellation
till personaldelegationens ordförande Bertil Dahl (V):
Under julhelgerna har oklarheter uppstått kring ett antal i kommunen anställda
sjuksköterskors anställningsvillkor; det har tydligen gällt sköterskor som skulle
byta enhet inom en och samma förvaltning, omsorgsförvaltningen. Sköterskor
som skulle ha fått meddelande om att de på kort varsel måste skriva på nya
avtal, avtal där uppgifter specificerats på annat sätt än tidigare, och arbetstider
specificerats annorlunda. I den information som sköterskorna fått har också
funnits passager som några faktiskt har tolkat som indirekta hot: om inte de
nya avtalen undertecknats före viss tid så skulle detta innebära utebliven lön.
Informationen har åtminstone i några fall nått sina adressater efter jul. Avtalen
skulle skrivas på senast vid nyår.
Uppgifter från vårdförbundet antyder också att några av dess medlemmar blivit
utsatta för verbala påtryckningar att skriva på utan möjlighet att komma med
synpunkter.
Dessutom bör krav och förändringar av detta slag från en arbetsgivares sida
först bli föremål för förhandlingar mellan arbetsgivaren och det berörda facket.
Förhandlingar verkar visserligen ha skett angående del av förändringarna, men
inte om allt. I kontakter med fackliga organisationer får jag också uppgifter om
kommande organisationsförändringar som enskilda anställda får sig till del efter
hörsägen.
Kalmar kommun behöver en kvalificerad kunskapsorganisation för att klara
sina omsorgsuppgifter, i synnerhet så som inslaget av avancerad sjukvård blir
allt mer uttalat. Att informationsflöde och interna relationer fungerar väl blir då
avgörande, eftersom organisationens möjligheter att lösa sina uppgifter bygger
på spridd kunskap, decentraliserade beslut och medarbetarnas engagemang. I
detta fall skiljs dessutom en yrkeskategori, sjuksköterskor, ut från övriga
anställda.
Bryts det informella kittet i organisationen kommer inga ökade resurser att
hjälpa, förmågan att verka för äldre och yngre omsorgstagares väl undergrävs.
Särskilt allvarligt blir det då när anställda avkrävs omedelbara medgivanden
under stor-helger, när både många av dem och många av de ansvariga cheferna
är lediga. En utomstående betraktare får lätt intrycket att förloppet nästan varit
kuppartat.
Jag vill därför fråga personaldelegationens ordförande Bertil Dahl om han
anser att det är lämpligt att Kalmar kommun kommunicerar med sina anställda
på sätt som uppfattas som hot och att ställa enskilda mot väggen och hur han
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tillser, att hela kommunen har en fungerande organisation vad gäller
information, återkoppling och dialog mellan anställda och chefer.
__________
Bertil Dahl lämnar följande svar på interpellationen:
Under hösten har omsorgsförvaltningen arbetat med en ny teamindelning.
Arbetet har gjorts tillsammans ansvariga chefer, en arbetsgrupp med
sjuksköterskerepresentanter samt facklig organisation. Frågorna har tagits upp
på lokalt samverkansmöte. Parterna har varit överens och arbetet har stämts av
centralt mellan personalenheten och facklig organisation.
Det är en helt normal rutin att man skriver nya anställningsavtal som matchar
organisationen och att det blir rätt i t.ex. personal- och ekonomisystem. Detta
görs utan att anställningsvillkoren i övrigt ändras. En standardblankett finns
som grund för förvaltningarnas arbete med anställningsavtalen. Ett fel
upptäcktes i det aktuella anställningsavtalet gällande sjuksköterskornas arbete
och felet rättades till.
Förändringen med nya anställningsavtal kommuniserades med berörd personal.
Vid ett fall blev kommunikationen fel, både vad gäller innehåll och sätt att
samtala. Vi beklagar detta. Frågan har rättats till och åtgärder är vidtagna.
Personalen inom den berörda verksamheten bedriver en väl fungerande
verksamhet. Sjukfrånvaron inom denna verksamhet ligger under snittet i
kommunen och det är många sökande till nya tjänster, senast 16 sökande till en
tjänst som sjuksköterska.
Kommunen har väl uppbyggda system för att sprida information både från
kommunledningskontor, från förvaltningsledningar och inom respektive
förvaltning. Det är över 5 000 anställda som på olika sätt ska ha information.
Naturligtvis kan det ibland bli fel, att information inte når den anställde, är
otydlig eller svår att uppfatta. Därför arbetar vi ständigt med att göra
kommunikationen ännu bättre.
Svar på dina frågor:
- Vår kommunikation ska vara saklig, tydlig och spegla verkliga förhållanden.
Information ska ges med respekt och förtroende för den som får
information. Eventuella hot eller liknande hör naturligtvis inte hemma i vår
kommunala verksamhet.
- Det finns väl uppbyggda informationskanaler på olika nivåer inom
kommunen. Vi behöver naturligtvis hela tiden arbeta med att förbättra
information och kommunikation inom våra verksamheter. Vi har en
kommunikationsenhet som hjälper förvaltningarna och vi har en
omfattande utbildningsverksamhet för att chefer och övrig anställda ska
kunna genomföra sitt arbete på ett bra sätt. Den centrala personalenheten
ger fortlöpande stöd i olika personalfrågor. Vi har också ett gemensamt
omfattande samverkansavtal med fackliga organisationer. Det kanske allra
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viktigaste för bra information är en nära ”daglig” dialog mellan chefer och
övriga anställda.

§ 19
Interpellation från Björn Brändewall (L) om
barnäktenskap
Dnr KS 2016/0059

Kommunfullmäktige beslutar att Björn Brändewall (L) får ställa följande
interpellation till socialnämndens ordförande Roger Holmberg (S):
Kalmar kommun har lång erfarenhet av att ta emot ensamkommande
flyktingbarn. Detta är bra och något som vi ska arbeta vidare med.
Sveriges Radio rapporterar att det kommer allt fler gifta, asylsökande barn till
Sverige. ”Trots att barnäktenskap är förbjudet enligt svensk lag låter
kommuner ofta barnen bo tillsammans med den vuxna person som de är gifta
med”, skriver Sveriges Radio på sin hemsida.
Det är inte alltid en helt lätt fråga att avgöra vad som är den enskildes bästa
här, särskilt inte om det finns ett nyfött barn med i bilden. Jag och Liberalerna
anser hursomhelst att denna information är oroande och vi förutsätter att
Kalmar kommun agerar medvetet och tydligt för att barn inte ska leva under
påtvingade förhållanden.
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor:
• Tillåter kommunen att gifta flyktingbarn bor tillsammans med den vuxna
person som de är gifta med?
• Vilka samtal förs med parterna för att utröna frivilligheten i förhållandet
och sätta in åtgärder där tvång kan misstänkas?
___________
Roger Holmberg lämnar följande svar på interpellationen:
Tack för din interpellation Björn i ett mycket komplicerat ämne.
Socialnämnden i Kalmar har två aktuella ärenden med minderåriga flickor som
är gifta i hemlandet med en vuxen man. I båda dessa fall finns det småbarn i
familjerna.
När socialnämnden har fått kännedom om de här fallen har vi utrett ärendena
och konsulterat Socialstyrelsen för att få vägledning. Vi har gjort individuella
bedömningar i båda ärendena och kommit fram till att de små barnen mår bäst
av att ha tillgång till båda sina föräldrar.
Vi har erbjudet de minderåriga mammorna stöd och hjälp och förvissat oss om
att de inte är utsatt för tvång.
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Socialstyrelsen anser att de sociala myndigheterna ska göra individuella
bedömningar i varje ärende och det har vi gjort i Kalmar.
Nu till dina frågor:
•

Tillåter kommunen att gifta flyktingbarn bor tillsammans med den
vuxna person som de är gifta med?
Ja, under vissa omständigheter. Vi godkänner inte äktenskapet från
hemlandet. Det är ogiltigt i Sverige.
När unga människor, där ena partnern är minderårig, av egen fri vilja
vill bo tillsammans och dessutom har barn ihop är det socialtjänstens
skyldighet att hjälpa dem att klara av sin föräldraroll oavsett varifrån de
härstammar. Socialtjänsten måste kunna se till tonåringens
barnperspektiv och det lilla barnets barnperspektiv samtidigt.

•

Vilka samtal förs med parterna för att utröna frivilligheten i
förhållandet och sätta in åtgärder där tvång kan misstänkas?
Vi för alltid samtal med ungdomarna för att utreda att deras
förhållande är baserat på frivillighet. Vi informerar de underåriga om
hur det svenska samhället fungerar. Om man bor själv med eller utan
barn. Vi gör alltid en grundlig utredning för att säkerställa att inte tvång
förekommer.

§ 20
Interpellation från Carl-Henrik Sölvinger (L) om första
hjälpen till psykisk hälsa
Dnr KS 2016/0056

Kommunfullmäktige beslutar att Carl-Henrik Sölvinger (L) får ställa följande
interpellation till kommunalrådet Dzenita Abaza (S):
Omsorgsförvaltningen kommer under 2016 utbilda 45 instruktörer i ”Första
hjälpen till psykisk hälsa”. Instruktörerna ska sedan utbilda annan personal på
förvaltningen. Kursen ger deltagarna kunskap om psykisk ohälsa, att känna
igen symtom och ingripa till dess att omsorgstagaren kan få professionell hjälp.
Detta tycker jag är ett mycket bra initiativ. Att tidigt fånga upp äldre som t.ex.
genomgår en kris efter att ha förlorat en mångårig partner eller är på väg in i en
depression är viktigt då psykisk ohälsa ofta leder till fysisk ohälsa.
Psykisk ohälsa är idag ett utbrett folkhälsoproblem i alla åldersgrupper. I den
arbetsföra delen av befolkningen är den vår främsta orsak till längre
sjukskrivningar. I gruppen unga, där ökar antalet i slutenvård och antalet
självmord, sett över en 20-årsperiod. Behovet av tidiga och förebyggande
insatser är viktiga för alla.
Instruktörskursen i ”Första hjälpen till psykisk hälsa” ges av Nationellt
centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) på
uppdrag av SKL. Förutom den äldreinriktning som omsorgsförvaltningens
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personal kommer att delta i finns kurser med inriktning på vuxna och
ungdomar (12-18 år).
På SKL:s hemsida finns listat vilka utbildade instruktörer som finns idag (3 för
Kalmar) och bland yrkesgrupperna runt om i landet återfinns förutom vårdoch omsorgspersonal, även medarbetare ur räddningstjänst,
socialsekreterare/socionomer samt personal från vuxenskola och daglig
verksamhet. En mycket bredare grupp än den som blir aktuell i Kalmar. Här
finns anser jag möjligheten även för oss i Kalmar att rikta oss till fler
yrkesgrupper och därmed fånga upp fler medborgare som mår dåligt oavsett
var de befinner sig i livet.
Ett alternativ till att utbilda instruktörer även i andra förvaltningar skulle kunna
vara att omsorgsförvaltningens instruktörer lånas ut till andra verksamheter än
omsorgen.
Med anledning av ovanstående är mina frågor:
Ser du någon anledning till att inte utbilda fler yrkesgrupper till instruktörer i
”första hjälpen till psykisk hälsa”?
Kommer du att verka för att fler ”första hjälpare” utbildas även inom andra
verksamheter och förvaltningar än idag?
__________
Dzenita Abaza lämnar följande svar på interpellationen:
Den 27 oktober 2015 fattade kommunstyrelsens arbetsutskott beslut om att
tilldela utvecklingsprojektet Kommungemensam resurs för psykisk hälsa,
200 000 kronor. Pengarna avsåg utbildning för 10 stycken instruktörer i första
hjälpen psykisk hälsa (den kurs omsorgsförvaltningen erbjuder).
Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa
(NASP) genomför just nu en instruktörsutbildning i Kalmar där vi med hjälp
av ovan nämnda medel utbildar 8 instruktörer (utöver de som redan finns i
omsorgsförvaltningen) från barn- och ungdomsförvaltningen, kultur- och
fritidsförvaltningen, socialförvaltningen och Södermöre kommundelsförvaltning. Den nu aktuella instruktörsutbildningen avslutas den 29 januari,
varefter vi alltså kommer att ha totalt 10 instruktörer i verksamheter som
tillsammans möter medborgare/brukare i alla åldrar. Dessa instruktörer
kommer efter utbildningen att genomföra Första Hjälpen- utbildningar som
erbjuds alla medarbetare som arbetar i människonära verksamheter via vårt
gemensamma utbildningssystem.
Instruktörerna är en kommungemensam resurs som genomför utbildningar för
personal i alla våra olika verksamhetsdelar och därigenom bidrar vi till att bryta
de fördomar och stigmatisering som finns runt psykisk ohälsa på bred front.
Det primära målet med satsningen är en kvalitetsförbättring för våra
medborgare och brukare då personalen blir bättre på att uppmärksamma de
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brukare som behöver stöd och insatser oavsett om vi som kommun möter dem
i ex. förskola-skola, fritidshem, fritidsgårdar, inom LSS-verksamhet, individoch familjeomsorg, hemtjänst eller särskilda boenden för äldre. Vi förväntar
oss att en ökning av ”första hjälpare” i psykisk hälsa också medverkar till att
ohälsotalet i personalgruppen minskar då en hög andel av den är kopplad till
psykisk ohälsa.
Inom ramen för satsningen har en genomförandeplan tagits fram och i februari
kommer alla instruktörer att träffas för att fastlägga utbildningsdagarna för
2016.

§ 21
Interpellation från Inger Hilmansson (L): Ska beslutet
om personlig assistans verkställas?
Dnr KS 2016/0061

Kommunfullmäktige beslutar att Inger Hilmansson (L) får ställa följande
interpellation till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S):
Socialnämnden har liksom skola, vård- och omsorg fått stora sparbeting av de
styrande partierna S, V och C. För socialnämndens del innebär det krav på en
besparing på 24 miljoner år 2015-2017 och i Kalmar är det tydligt uttalat från
den politiska ledningen att budgetdisciplin går före verksamhetens kvalitet.
Glädjande nog minskade behovet av socialt bistånd under flera år, men
kostnader för socialnämndens övriga verksamheter ökat och då den största
delen av verksamheten är lagstyrd, är möjligheterna till besparingar begränsade.
Förvaltningen har gjort ett underlag till beslut för personlig assistans, där man
beräknar en besparing på minst 7 miljoner utan att de som omfattas av LSS
(lagen om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning)
påverkas negativt. Nämnden beslutade i enlighet med sparförslaget på
decembersammanträdet.
Enligt socialnämndens beslut ska ärendet efter upphandlingsförfarande
beslutas i arbetsutskottet, men enligt media ska ärendet först föras vidare för
beslut i kommunfullmäktige.
Det är kommunfullmäktige som beslutar om målen och de ekonomiska
ramarna för nämnderna. De förtroendevalda i nämnden har att besluta om hur
verksamheten bäst kan bedrivas inom dessa ramar. 5 januari skriver Johan
Persson i tidningen Barometern att kommunen har en decentraliserad
organisation, där så många beslut som möjligt ska tas i nämnderna.
Med hänvisning till ovanstående frågar jag:
-

Ska socialnämndens beslut gälla eller ska det överprövas i
kommunfullmäktige och i så fall med vilken tidplan?
I det fall socialnämnden föreslagna besparing inte får genomföras. Ska
kommunfullmäktige då föreslå en annan besparing eller kommer
kommunfullmäktige att öka den ekonomiska ramen för
socialnämnden?
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Johan Persson lämnar följande svar på interpellationen:

Inger Hilmansson frågar om hanteringen av ärendet kring personlig assistans.
Socialnämndens förslag kring personlig assistans är en organisatorisk
förändring som är så pass stor att den enligt kommunallagen ska hanteras av
kommunfullmäktige med föregående beredning i kommunstyrelsen. Planen är
att under februari månad bereda frågan inom majoriteten. Fullmäktige ska
sedan, enligt den plan som vi har, kunna hantera frågan under mars månad.

§ 22
Interpellation från Inger Hilmansson (L): Kan det
fortfarande kallas ett samlat kulturcentrum?
Dnr KS 2016/0060

Kommunfullmäktige beslutar att Inger Hilmansson (L) får ställa följande
interpellation till Dzenita Abaza (S), som lämnar över den till kommunalrådet
Bertil Dahl (V):
Kulturen är en viktig del i infrastrukturen för näringsliv, invånare och
samhällets utveckling. Kultur är också ett viktigt vaccin mot fördomar och
stimulerar ett kreativt tänkande som motverkar rädslor för det främmande.
Kulturcentrum i Kalmar diskuterades långt innan kommunen år 2007
förberedde en ansökan att bli årets kulturhuvudstad (år 2014). När kommunen
året efter beslöt att inte lämna in ansökan beslöt man istället att bilda en
arbetsgrupp för att ta fram en kulturstrategi för regional utveckling ”kultur
med nya ögon”. Inför valet 2010 skulle åter kulturcentrum utredas på olika
platser. Byteatern hade fått stänga tillfälligt av miljöhälsoskäl och var redan då i
stort behov av renovering. Platsen är viktig men än viktigare är vad vi vill
uppnå med ett nytt Kulturcentrum. För socialdemokraterna har diskussionen
om lokaliseringen pågått i mer än tio år medan innehåll och syfte med ett
Kulturcentrum helt verkar försvinna i planeringen.
År 2011 beslutades en avsiktsförklaring med Linnéuniversitetet som även
innefattade en utredning avseende samlokalisering med Byteatern,
Regionförbund, Gymnasieförbund och Linnéuniversitet om ett nytt
gemensamt och samlat Kulturcentrum.
Gymnasieförbundet och Linnéuniversitetet lämnade projektet mycket snart
och Byteatern har nu tröttnat på långbänken och vill stanna i hamnen. Efter
detta har också Monokrom avknoppats och nu år 2016, då ett nytt
Kulturcentrum skulle varit i full gång på Tullslätten, kommer ännu ett nytt
utredningsförslag om att delar av Kulturcentrum ska utredas för placering i
gamla Teknikum som Linnéuniversitetet lämnar vid Norra vägen.
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Kulturcentrum beskrivs bl.a. i kommunens vision som en motor som ska
signalera offensiv utvecklingsvilja, ett besöksmål som kan bidra till identitet,
attraktivitet och tillväxt för hela länet.
Om ett Kulturcentrum ska bli en spännande plats för möten och aktiviteter
tror vi att huset måste attrahera många olika besökare i skiftande aktiviteter och
mina frågor är:
- Vilka verksamheter anser du nödvändiga i ett nytt Kulturcentrum som
ska uppfylla kommunens ambitioner och kan dessa verksamheter få
plats vid den av KIFAB anvisade byggnaden för nytt Kulturcentrum?
Invigningen av ett Kulturcentrum vid Tullslätten var beräknat till år 2015.
Detaljplanen är ännu inte klar efter nästan tre år. Vad är anledningen till
förseningen vid Tullslätten, och att utredningen nu efter flera års planering,
flyttar till lokaler som vi sedan 2011 visste, skulle bli lediga.
__________
Bertil Dahl lämnar följande svar på interpellationen:
Ett rikt kulturliv är en av de viktigaste faktorerna för en positiv utveckling av
vår kommun och hela vår region. Det är en förutsättning för hög livskvalitet
och en demokratisk samhällsutveckling. Kulturen är en viktig del av våra liv
som granskar, debatterar, skapar kreativitet, inspirerar, skapar delaktighet,
nytänkande, motverka fördomar och berikar våra liv. Kort sagt – Vi behöver
kulturen!
Satsningen på kultur är extra viktig i dessa dagar när ett främlingsfientligt parti
vill ta bort kulturstöd och skapa enfald i kulturutbudet.
Därför är stödet till en bred och fri kulturverksamhet så viktig. Skapandet av
ett Kulturcentrum är en mycket viktig del. Arbetet har pågått länge. Helst
skulle Kulturcentrum redan vara klart, men arbetet har tagit många svängar och
för vissa verksamheter finns det redan lösningar klara. Våra beslut och vårt
fortsatta arbete innebär enligt min mening att vi kommer allt närmare
skapandet av ett efterlängtat samlat Kulturcentrum.
Innehållet i ett Kulturcentrum har detaljerat beskrivits i en utredning från
kultur- och fritidsförvaltningen 2013. Utredningen har varit uppe för politisk
behandling. Beslut finns i budget för 2015 och 2016 och pengar finns anvisade.
Kulturcentrum ska vara en kreativ välkomnande mötesplats i Kalmar, en
mötesplats som kan förändras efter hand och fungera som ett ”demokratiskt
vardagsrum”. I Kulturcentrum kan förutom mötesplatsen även finnas
kulturskola, bibliotek, öppen förskola, m.m. Byteatern finns också med i
arbetet kring Kulturcentrum, men en utredning pågår för att se om Byteaterns
verksamhet kan utvecklas på befintlig plats vid Linnéuniversitetets nya lokaler i
hamnen.
Svar på dina frågor:
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1) Kultur- och fritidsförvaltningen har beskrivit de verksamheter som kan
vara möjliga att bedrivas i ett Kulturcentrum. Det handlar exempelvis
om en öppen mötesplats som förändras efter hand, bibliotek,
kulturskola, öppen förskola och café/servering. Byteatern finns också
med.
Om detta kan inrymmas i de lokaler som blir lediga efter Linnés flytt
ska en utredning snabbt undersöka. Alternativet med Kulturcentrum
vid Tullslätten är enligt min uppfattning fortfarande det hetaste
alternativet.
2) Mycket har hänt. Ett mycket väl fungerande ungdomskulturhus, Unik,
har skapats vid Lorensbergsvägen. Där finns ”Monokroms kulturverksamhet” som tidigare var tänkt att ingå i ett kulturcentrum. För
Byeteatern har flera olika lokaler prövats för deras verksamhet. Nu
utreds en ombyggnad av befintliga lokaler vid nya Linnélokaler i
hamnen. Vissa arbeten med att undersöka området vid Tullslätten har
dragit ut på tiden.
Nu prövas även lokaler som kan bli lediga efter Linnéuniversitetets flytt
till nya lokaler. Om dessa är lämplig får en utredning visa. Svaret beror
också på vad nuvarande hyresgäst har för behov och planer för
framtiden. Min förhoppning är att denna utredning kan göras snabbt så
att vi kan avgöra om vi ska gå vidare med huvudalternativet Tullslätten.
Kalmar behöver nya lokaler för Byteatern och ett Kulturcentrum mer
än någonsin tidigare.

§ 23
Interpellation från Max Troendlé (MP) om hur vi får fler
av våra studenter att stanna i Kalmar
Dnr KS 2016/0055

Kommunfullmäktige beslutar att Max Troendlé (MP) får ställa följande
interpellation till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S):
Kalmar kommun har stor potential men står inför stora utmaningar. Bland
annat har vi satt ett mål att ha en befolkning på 75 000 invånare samtidigt som
vi har ett problem med utflyttning av unga. Vi sticker ut enormt mycket i
befolkningsstatistiken jämfört med riket i åldrarna 20-30 medan vi ligger lite
under snittet åren 35-60 [1], dels på grund av att så många studenter flyttar
efter sin examen.
89 % av de som flyttade till Kalmar län för att studera på högskola 2003 (som
utgjorde hälften av alla studerande i länet) bodde på annan ort 10 år senare,
enbart 11 % valde att stanna kvar. En sammanlagd utflyttning på ca 70 % av de
som påbörjade sina studier år 2003. [2]
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Det är synd att vi förlorar en så bra tillgång, människor som redan är här, i
farten att påbörja sin karriär och om några år skaffa barn.
Det jag kunnat hitta som Kalmar kommun gör för att ge studenter en starkare
band till vår kommun och som eventuellt kan leda till anställning är att
kommunen erbjuder betalda praktikplatser under sommaren på samhällsbyggnadskontoret, timvikariat på förskolor och grundskolor för lärarstudenter,
anställer studentmedarbetare och erbjuder att göra sitt exjobb i Kalmar
kommun.
Det som finns till är bra, men jag är säker vi kan göra mer. Till exempel arbeta
för att matcha företag och kommuner med studenter som ska skriva sitt
exjobb, vilket kan vara till stor hjälp för företaget/kommunen och i
förlängningen leda till att anställning. Flera kommuner gör så i landet,
längst har nog Luleå kommit, med sitt ”Exjobb Luleå”.
Jag frågar därför:
- Utöver ovan nämnda punkter, vad gör Kalmar kommun för att stärka
studenters band till, och möjlighet till anställning i, Kalmar kommun?
- Hur ämnar majoriteten utveckla detta arbete?
__________
Johan Persson lämnar följande svar på interpellationen:
Kalmar kommun arbetar på många sätt med att stärka studenternas band till
Kalmar såväl som att stärka möjligheterna till anställning hos Kalmars
arbetsgivare. Arbetet sker genom långsiktiga strategiska satsningar såväl som
konkreta insatser. Jag vill rekommendera Max och andra intresserade politiker
ett studiebesök och dialog med näringslivsenheten och universitetsstrateg
Alexandra Petrakou.
Exempel på våra långsiktiga satsningar:
Kalmar kommun jobbar med studentstaden Kalmar som en utvecklingsfråga i
sig. Syftet är att skapa en bra stad för studenter som gör att de vill bo och leva
här inte bara för att trivas under sin utbildningstid utan också för att stanna
kvar. Detta är en långsiktig satsning och en samarbetsplattform har byggts upp
med Linnéuniversitetet, kåren Linnéstudenterna och Kalmar kommun.
Övergripande utvecklingsmöjligheter som organisationerna arbetar tillsammans
med är:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bostad och Inflytt
Rörlighet och möjlighet över hela kommunen
Internationella möjligheter och utbyten
Attraktivt Kalmar-studentliv
Kommunikation och marknadsföring
Karriär och arbetsmarknad.
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I detta arbete diskuteras gemensamma satsningar kring just Karriär och
arbetsmarknad. Att engagera studenter genom examensarbeten är en bra grund
för kunskapsutveckling i organisationen, men det viktigaste för att få
studenterna att stanna kvar är att engagera dem från start. Målet är därför att ge
studenterna bättre möjlighet att etablera kontakter med arbetsmarknaden under
sitt första studieår.
Ytterligare exempel på insatser:
• Vi förmedlar aktiviteter till näringslivet med möjlighet att träffa
studenter och Linnéuniversitetet. Det finns många aktiviteter som
anordnas av utbildningarna i sig, av institutionerna, av fakulteterna, av
LNU som helhet, av studentföreningarna och av kåren Linnéstudenterna.
• Vi stöttar och utvecklar Information Engineering Center och Linnaeus
Technical Center.
• Vi förmedlar till näringslivet hur de kan använda universitet som resurs
för kompetensförsörjning och kunskapsutveckling.
• Kalmar kommun som organisation tar in studenter inom en rad olika
områden för praktik och examensarbeten. Vi ger även projektidéer till
lärare som kan användas i undervisningen.
• Kalmar kommun deltar på mässor och aktiviteter med syftet att
informera och rekrytera studenter. Vi samarbetar med kåren
Linnéstudenterna och studentföreningar speciellt inom de områden där
stor rekrytering kommer att behövas såsom lärare, socionomer,
sjuksköterskor.
Vi arbetar nu med denna fråga på ett helt annat sätt än för bara några år sedan.
Att nu också LNU gör en storsatsning i Kalmar och att det byggs väldigt
mycket bostäder kommer innebära att en högre andel studenter stannar kvar i
Kalmar. Att det numera är annorlunda märks inte minst i befolkningsstatistiken där vi för några år sedan ofta hade minus vid halvårsskiftet. De
senaste åren har vi haft rejäla plus. Det talar för att en högre andel studenter
stannar kvar jämfört med tidigare.

§ 24
Anmälningsärenden
- Kommunstyrelsens protokoll den 12 januari 2016
- Länsstyrelsens beslut att utse ny ledamot i kommunfullmäktige efter Bodil
Wahlgren (C)
Dnr KS 2015/1063
- Länsstyrelsens beslut att utse ny ledamot i kommunfullmäktige efter Sandra
Shalaby (S)
Dnr KS 2015/1073
- Fastställande av vägplan E22 Karlskrona-Kalmar, delen förbi Rinkabyholm
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Dnr KS 2012/0353

- Medborgarförslag om att upprätta en solcellskarta samt samhällsbyggnadsnämndens svar
Dnr KS 2015/0894
- Motion från Patricia Vildanfors (MP): Källsortering på skolor
Dnr KS 2015/1105
- Motion från Björn Brändewall (L): Hjälp Kalmarbor att öppna sina hem
för flyktingar
Dnr KS 2015/1117
- Motion från Ami Höglund (M) om nytt övergångsställe
Dnr KS 2015/1118
- Medborgarförslag om cykeltunneln till Berga centrum - farlig skolväg
Dnr KS 2015/1149
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Bilaga A
§ 7 Inriktningsbeslut gällande möjligheter kring KIFAB i Kalmar AB:s fastighetsbestånd i samband med Linnéuniversitetets flytt
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
Ann-Cathrine Lindh
Stig Persson
Kristina Podolak-Andersson
Erik Holm
Elisabeth Heimark
Peter Olofsson
Gunnel Akinder
Mattias Spångberg
Ylva Granqvist
Anders Andersson
Gunnar Olsson
Ingemar Einarsson
Ann-Cristin Fredriksson
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)
(L)
(L)
(L)
(L)
(MP)

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

Ersättare

Ja
X
X

Nej

Avst

Frånv

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

Gunnar Nilsson

Jan-Erik Arvidsson

Ylva Hällblad

Ingvar Nilsson

Erik Ciardi

Sebastian Hellvin

X
X
X
X
X
X
X
X

Pelle Sederkvist
Alexander Critén

X
X
X
X
X
Transport:

36

9

4

1
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Bilaga A, forts
§ 7 Inriktningsbeslut gällande möjligheter kring KIFAB i Kalmar AB:s fastighetsbestånd i samband med Linnéuniversitetets flytt
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 Ersättare
A Daphne Thuvesson
A
A
A
A
A
A
A
A Lennart Johansson
A
A
SUMMA:

36

9

4

1

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

Nej

Avst

Frånv

47

9

4

1
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Bilaga B
§ 15 Yttrande över Landstinget i Kalmar läns ansökan om att bilda regionkommun
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
Ann-Cathrine Lindh
Stig Persson
Kristina Podolak-Andersson
Erik Holm
Elisabeth Heimark
Peter Olofsson
Gunnel Akinder
Mattias Spångberg
Ylva Granqvist
Anders Andersson
Gunnar Olsson
Ingemar Einarsson
Ann-Cristin Fredriksson
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)
(L)
(L)
(L)
(L)
(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

Nej

Avst

Frånv
X

X
X
X
X
X
Gunnar Nilsson

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

Jan-Erik Arvidsson

Ylva Hällblad

Ingvar Nilsson

Erik Ciardi

Sebastian Hellvin

X
X
X
X
X
X
X
X

Pelle Sederkvist
Alexander Critén
X
X
X
X

X
Transport:

34

4

9

3
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Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2016-01-25

Bilaga B, forts
§ 15 Yttrande över Landstinget i Kalmar läns ansökan om att bilda regionkommun
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 Ersättare
A Daphne Thuvesson
A
A
A
A
A
A
A
A Lennart Johansson
A
A

34

4

9

3

Ja
X
X
X

Nej

Avst

Frånv

X
X
X
X
X
X
X
X
SUMMA:

37

6

15

3

