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Dzenita Abaza (S) 
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Magnus Lundén (S) 
Michael Ländin (S) 
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Mona Jeansson (S) 
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Elisabeth Sjögren Heimark (S) 
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Anders Andersson (C) 
Gunnar Olsson (C) 
Ingemar Einarsson (C) 
Erik Ciardi (C) 
Anita Wollin (C), §§ 140-156 
Bertil Dahl (V) 
Liselotte Ross (V) 
Leila ben Larbi (V) 
Christina Fosnes (M) 
Per Dahl (M) 
Jonas Lövgren (M) 
Alexander Critén (M) 
Kajsa Hedin (M) 
Lisa Jalmander (M) 
Pelle Sederqvist (M) 
Måns Linge (M) 
Inger Hilmansson (L) 
Björn Brändewall (L) 
Carl-Henrik Sölvinger (L) 
Anna-Britt Wejdsten (L), §§ 126-145 
Lene Polteg, §§ 146-156 
Patricia Vildanfors (MP) 
Daphne Thuvesson (MP) 
Max Troendlé (MP) 
Annika Carlsson Wistedt (MP) 
Christopher Dywik (KD) 
Johanna Ingvarsson (KD) 
Thoralf Alfsson (SD) 
Lars Rosén (SD) 
Lars Petersson (SD) 
Petra Gustafsson (SD) 
Carina Falkestad (SD) 
Krister Thornberg (SD) 
 

Sekreterare 
 
 
Jonas Sverkén 
 

Justeras 
 
 
 
Roger Kaliff Kristina Podolak-Andersson 
ordförande  

 
 
Max Troendlé 
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__________________ 
 

Med anledning av att den 20 juni är den Internationella flyktingdagen håller 
ordförande Roger Kaliff (S) ett kort anförande kring demokrati, tolerans och alla 
människors lika värde. 
 

__________________ 
 

§ 126 

Val av protokollsjusterare 
Beslut 
Kommunfullmäktige utser Kristina Podolak-Andersson (S) och Max Troendlé (MP) 
att tillsammans med ordföranden justera protokollet. 

§ 127 

Öppen fråga 
Dnr KS 2016/0353 
 
Kommunfullmäktige ajournerar sammanträdet för att låta Hans Andersson ställa 
följande fråga: Har vårt (Calmare Lindsdals Innebandy Club) medlemsunderlag 
legat till grund för beslutet i den nya KIFAB Arena satsningen för innebandyn - 
Etapp 1? 
 
Frågan besvaras muntligt av kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S).  

§ 128 

Ny arena för idrottsverksamhet - KIFAB Arena 
Dnr KS 2016/0537 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 6 maj 2016. 
 
Utdrag ur kultur- och fritidsnämndens protokoll den 19 maj 2016, § 57. 
 
Kommunstyrelsens protokoll den 7 juni 2016, § 112.  
 
Bakgrund 
Kalmar kommun befinner sig i en positiv utveckling med en ökande befolkning och 
stor framtidstro. Idrotten kan på ett påtagligt sätt bidra till att öka kommunens 
attraktivitet och att Kalmar är en bra kommun att bo, arbeta och leva i. En viktig 
förutsättning för idrottens möjligheter att utvecklas är tillgången på bra och 
ändmålsenliga anläggningar. Kommunen har under den senaste 10-årsperioden 
genomfört ett flertal ny- och renoveringsinvesteringar 
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i idrottsanläggningar, till den sammanlagda kostnaden av c:a 300 miljoner kronor. 
Utöver dessa gjorda investeringar finns behov av ytterligare 
anläggningsinvesteringar. 
 
I samverkan med kultur och fritidsförvaltningen och KIFAB har möjligheter för 
nya idrottslokaler utretts för i första han innebandyverksamhet men även förslag på 
andra idrotter som i samverkan kan nyttja framtida tillkommande lokaler. Kalmar-
sundsregionens innebandyverksamhet har utvecklats positivt i regionen. Föreningen 
FBC Kalmarsund som bildats i samverkan med Färjestadens IBK och Calmare 
Lindsdal 98 som idag har sin arena i Kalmar Sportcenter har behov av en ny och 
mer anpassad anläggning för sin verksamhet. 
 
KIFAB i Kalmar AB äger fastigheten Släggan 3 (Bränslehuset). Hyresavtalet med 
nuvarande hyresgäst kommer att upphöra och fastighetens förutsättningar för 
anpassning till idrottsverksamhet är goda. I samverkan med KIFAB har en 
utredning genomförts för ett ställningstagande och beslut om att i etapper 
iordningställa fastigheten för idrottsverksamhet. I en första etapp är det aktuellt att 
iordningställa delar av fastigheten för innebandyverksamhetens tränings- och 
tävlingsverksamhet med publikarena. Ett styrande och vägledande dokument i detta 
arbete är Svenska innebandyförbundets kravspecifikation för Svenska superligan. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har föreslagit att kommunfullmäktige godkänner 
förslag till ny arena för idrottsverksamhet på fastigheten Släggan 3. Vidare föreslås 
att kommunfullmäktige beslutar att i verksamhetsplan med budget 2017 utöka 
kultur- och fritidsnämndens driftbudget med totalt 4 miljoner kronor/år för 
budgeterade hyreskostnader i fastigheten Släggan 3. Om verklig entreprenadkostnad 
avviker för etapp 1 påverkas hyran proportionellt med 80 % av avvikelsen. 
Avslutningsvis föreslås att kommunfullmäktige beslutar att i verksamhetsplan med 
budget 2017 utöka kultur-och fritidsnämndens driftbudget för personal och 
driftkostnader för ny verksamhet med 800 000 kr/år.  
 
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget.  

Överläggning 
Under överläggningen redovisas följande förslag: 
 
1. Christina Fosnes (M) föreslår att kommunfullmäktige återremitterar ärendet för 

att ytterligare diskutera läge och tillgänglighet för arenan samt samarbetsavtal 
med Mörbylånga kommun.  
 

2. Johan Persson (S) – med instämmande av Thoralf Alfsson (SD), Marianne 
Dahlberg (S) och Carl-Henrik Sölvinger (L) – 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. 
 
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande omröstnings-
proposition: ”Den som vill avgöra ärendet idag röstar ja, den som vill återremittera 
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det röstar nej”. Vid omröstningen avges 41 ja-röster, 13 nej-röster, 6 ledamöter 
avstår ifrån att rösta och 1 ledamot är frånvarande (hur var och en röstar framgår av 
bilaga 1). Det innebär att kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag.  
 
Härefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill bifalla eller avslå 
kommunstyrelsens förslag. Han finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag.  

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till ny arena för idrottsverksamhet på 
fastigheten Släggan 3. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att i verksamhetsplan med budget 2017 utöka kultur- 
och fritidsnämndens driftbudget med totalt 4 miljoner kronor/år för budgeterade 
hyreskostnader i fastigheten Släggan 3. Om verklig entreprenadkostnad avviker för 
etapp 1 påverkas hyran proportionellt med 80 % av avvikelsen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att i verksamhetsplan med budget 2017 utöka kultur-
och fritidsnämndens driftbudget för personal och driftkostnader för ny verksamhet 
med 800 000 kr/år. 

Reservationer 
Ledamöterna från M reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag om 
återremiss.  

Protokollsanteckningar 
Ledamöterna från L och KD redovisar en protokollsanteckning enligt följande: 
”Vi välkomnar en ny regional arena för innebandyn. I dialogen fram till detta beslut 
har endast FBC varit involverade. De skriftliga överenskommelser som tidigare 
funnits mellan FBC och CL98 har upphört. Det är därför mycket viktigt i den 
fortsatta processen att även CL98 inkluderas i dialogen så att arenan även kommer 
breddverksamhet med tydligare Kalmarförankring till del.” 

§ 129 

Utökat stöd till föreningar 
Dnr KS 2016/0488 

Handlingar 
Skrivelse från den politiska majoriteten den 11 maj 2016. 
 
Kommunstyrelsens protokoll den 7 juni 2016, § 113. 

Bakgrund 
Kalmar kommun beviljar årligen via kultur- och fritidsnämnden investeringsbidrag 
till föreningsägda anläggningar. Varje år finns ansökningar som inte kan beviljas 
inom den ram som kultur- och fritidsnämnden förfogar över och 
kommunfullmäktige har därför genom åren beslutat om särskilda insatser. Även i år 
finns ett stort behov bland kommunens föreningar att göra investeringar i lokaler 
eller av andra åtgärder för deras verksamheter.  
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Under 2016 bedöms det finnas ett ekonomiskt utrymme att bevilja ytterligare 
ansökningar om investeringsbidrag och för det enskilda året 2016 föreslås därför att 
kultur- och fritidsnämndens budgetram utökas med 15,3 miljoner kronor.  
 
Investeringsstöden förutsätter, enligt det nuvarande regelverket, att föreningarna 
själva finansierar 50 procent. För att också ge utrymme för nya ansökningar att 
komma in är utökningen av budgetramen för 2016 högre än de bidrag som 
föreningarna nedan har ansökt om. 
 
IFK Kalmars damlag är framgångsrikt och spelar nu i Elitettan. Laget är viktigt för 
Kalmar och är också förebild för yngre tjejer som spelar fotboll. Fram tills i år har 
Svensk Elitfotboll haft ett TV-avtal som gett lagen i Elitettan och All-svenskan 
ekonomiskt stöd. I år har man misslyckats med att nå en motsvarande uppgörelse 
om TV-sändningar. Av den anledningen tappar IFK Kalmar cirka 400 000 kronor i 
intäkter. Det är ett uteblivet stöd som man själva inte har kunnat förutse men som 
riskerar föreningens ekonomi och därmed fortsatt spel i Elitettan. Mot denna 
bakgrund föreslås kultur- och fritidsnämndens budgetram för år 2016 även utökas 
med 400 000 kronor för ett driftbidrag till IFK Kalmar.  
 
Kultur- och fritidsnämnden föreslås också från och med 2016 och framåt få en 
utökad driftbudgetram på 400 000 kronor för ökade driftsbidrag till Skälby 4H och 
150 000 kronor till Bjursnäs Bygdegårdsförening. 

Överläggning 
Under överläggningen redovisas följande förslag: 
 
1. Annica Carlsson Wistedt (MP) föreslår att kommunfullmäktige återremitterar 

ärendet. 
 

2. Marianne Dahlberg (S) – med instämmande av Björn Brändewall (L), Anders 
Andersson (C) och Thoralf Alfsson (SD) – 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 
kommunstyrelsens förslag.  

Beslut 
Kultur- och fritidsnämndens budgetram 2016 utökas med 15 300 000 kronor för 
investeringsbidrag till föreningar. 
 
Kultur- och fritidsnämndens budgetram för 2016 utökas med 950 000 kronor för 
driftbidrag till föreningar. 

Protokollsanteckning 
MP redovisar en protokollsanteckning enligt följande: 
”Kultur och fritidsnämndens budget utökas med 15300 tkr för investeringsbidrag 
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till namngivna föreningar och med 950 tkr för driftbidrag till namngivna föreningar. 
Enligt uppgift har samtliga ansökningar om föreningsbidrag därmed beviljats. 
  
Detta görs samtidigt med en generell sänkning av kultur- och fritidsnämndens 
driftbudgetramar (både i budget 2016 och budget 2017) om ca 1773 tkr och efter 
att dessa specifika föreningsbidrag/investeringar inte har prioriterats i kultur och 
fritids-nämnden. Beslutsunderlaget saknar i detta skede tjänstemannaberedning och 
är ett rent riktat förslag från majoritetens kommunalråd om bidrag till specifika 
föreningar. Miljöpartiet anser att en sådan prioritering måste ske inom nämnden 
och inte direkt av kommunalråden. 
  
Miljöpartiet delar inte heller uppfattningen att prognosen efter första tertialen 2016 
kan anses så positiv att den plötsligt medger ett tidigare oförutsett utrymme för nya 
satsningar. Redovisat överskott beror framför allt på överskott i 
exploateringsverksamheten (försäljning av mark) och flera av nämnderna 
prognostiserar 0-resultat för 2016 samtidigt som man varnar för påtagliga problem 
att hålla budget t.ex. inom Södermöre kommundelsnämnd. 
  
Föreningslivet är centralt för kommun-invånarnas kultur-och fritidsliv. 
Föreningarnas ekonomiska planering förtjänar långsiktighet och förutsägbarhet. Ett 
plötsligt ”frikort” för årets samtliga äskanden utan inbördes prioritering riskerar 
ifrågasättanden från de föreningar som inte lämnade in sina äskanden just i år. Ett 
utökat driftbidrag till Skälby 4H-gård har vi sedan länge prioriterat i miljöpartiets 
alternativbudgetar. Om miljöpartiet hade varit delaktiga i eventuella beslut i kultur-
och fritidsnämnden hade vi sannolikt därför förordat detta specifika bidrag. Övriga 
bidrags angelägenhetsgrad saknar vi med nuvarande underlag möjlighet att ta 
ställning till.” 

§ 130 

Utökat bidrag till förbättrings- och beläggningsåtgärder på 
enskilda vägar 2016 
Dnr KS 2016/0498 

Handlingar 
Skrivelse från den politiska majoriteten den 13 maj 2016. 
 
Kommunstyrelsens protokoll den 7 juni 2016, § 114. 
 
Bakgrund 
I Kalmar kommun finns ca 500 km enskilda vägar, detta vägnät har stor betydelse 
för alla transporter som sker utanför det vägnät som Trafikverket och kommunen 
ansvarar för. Trafikverket, kommunen och de enskilda vägsamfälligheterna 
finansierar drift och investeringar i detta vägnät. Behovet av angelägna förbättrings- 
och beläggningsåtgärder är stora och i år finns det ansökningar om bidrag till dessa 
åtgärder som överstiger den kommunala budgeten för enskilda vägar med 600 000 
kronor. 
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Under 2016 bedöms det finnas ekonomiskt utrymme att bevilja dessa bidrag och 
servicenämndens budgetram 2016 föreslås utöka med 600 000 kronor för 
förbättrings- och beläggningsåtgärder på enskilda vägar. En förutsättning för 
Trafikverkets medfinansiering är att kommunen och den enskilda vägsamfälligheten 
medverkar.  

Överläggning 
Under överläggningen redovisas följande förslag: 
 
1. Annica Carlsson Wistedt (MP) föreslår att kommunfullmäktige återremitterar 

ärendet. 
 

2. Anders Andersson (C) 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 
kommunstyrelsens förslag.  

Beslut 
Servicenämndens budgetram 2016 utökas med 600 000 kronor för förbättrings- och 
beläggningsåtgärder på enskilda vägar. 

Protokollsanteckning 
MP redovisar en protokollsanteckning enligt följande: 
”Servicenämndens budgetram utökas trots generella besparingar över nämnderna 
med ett riktat bidrag om 600 tkr till åtgärder för enskilda vägar. I och med detta 
bidrag har enligt uppgift samtliga ansökningar om vägåtgärder beviljats. 
Beslutsunderlaget saknar tjänstemannaberedning och uppgift om vilka vägar det 
gäller. Kommunfullmäktige saknar därför möjlighet att bedöma relevansen av sökta 
bidrag. Åtgärderna ställs heller inte i relation till andra angelägna behov inom 
servicenämndens område som till exempel måltidsverksamheten där ytterligare 
besparingar har aviserats. 
 
Miljöpartiet delar inte heller uppfattningen att prognosen efter första tertialen 2016 
kan anses så positiv att den plötsligt medger utrymme för nya satsningar. Redovisat 
överskott beror framför allt på överskott i exploateringsverksamheten (försäljning 
av mark) och flera av nämnderna prognostiserar 0-resultat för 2016 samtidigt som 
man varnar för påtagliga problem att hålla budget t.ex. inom Södermöre 
kommundelsnämnd.” 
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§ 131 

Fastställande av förändring av verksamhetsområde för 
Kalmar Vatten AB:s VA-anläggning 
Dnr KS 2016/0576 

Handlingar 
Skrivelse från Kalmar Vatten AB den 24 maj 2016. 
 
Kommunstyrelsens protokoll den 7 juni 2016, § 115. 

Bakgrund 
Under senare år har det tillkommit och planerats nya bostadsområden i kommunen. 
Kalmar Vatten AB planerar att bygga ut VA-ledningar till dessa områden vilket 
innebär att verksamhetsområdena måste anpassas. Vidare har bolaget byggt VA-
ledningar till befintliga fastigheter under 2015 och 2016 för att koppla bort enskilda 
avlopp.  
 
Kalmar Vatten AB har föreslagit att kommunfullmäktige fastställer verksamhets-
område för vatten och avlopp för Krafslösa, Kåremo, Korsnäsgården, Jakobsberg, 
Harby och Ölvingstorp. Vidare föreslås att verksamhetsområde för dagvatten 
fastställs för Krafslösa, Fjölebro och Jakobsberg.  
 
Kommunstyrelsen har tillstyrkt Kalmar Vatten AB:s förslag. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa utökade verksamhetsområden för vatten, 
spillvatten och dagvatten i enlighet med Kalmar Vatten AB:s förslag.  

§ 132 

Utvärdering och fortsatta nivåer för klimatkompensation 
av samhällsbetalda resor i Kalmar kommun 
Dnr KS 2013/0660 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 25 april 2016. 
 
Utvärdering. 
 
Klimatkompensering av samhällsbetalda resor i Kalmar län. 
 
Kommunstyrelsens protokoll den 7 juni 2016, § 11. 

Bakgrund 
Klimatsamverkan Kalmar län, som drivs av Länsstyrelsen och regionförbundet, tog 
2013 fram ett förslag till gemensam klimatkompensationsmodell för hela länet. 
Varje enskild kommun beslutade om man ville implementera modellen. I april 2014 
tog kommunfullmäktige i Kalmar beslut om att införa klimatkompensering enligt 
den föreslagna länsmodellen för fossila flyg- och bilresor i den kommunala 
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verksamheten från och med den 1 januari 2015. Modellen skulle utvärderas efter ett 
år och då fatta nytt beslut om nivåer för kommande år.  
 
Den utvärdering av systemet som gjorts under 2016 års första månader visar att 
klimatkompenseringssystemet bidrar till att uppfylla målet om klimatneutrala 
samhällsbetalda resor 2020 och systemet föreslås fortsätta i sin nuvarande form och 
med den nuvarande nivåtrappan.  

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner kommunledningskontorets utvärdering av klimat-
kompensationssystemet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att fortsätta med klimatkompensationssystemet enligt 
länsgemensam modell för fossila flyg- och bilresor.  

§ 133 
Lån till Förlösa-Årtebäck fiber ekonomisk förening  
Dnr KS 2016/0226 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 4 maj 2016. 
 
Låneansökan.  
 
Kommunstyrelsens protokoll den 7 juni 2016, § 117. 

Bakgrund 
Förlösa-Årtebäck fiber ekonomisk förening har lämnat in en ansökan om lån från 
Kalmar kommun på totalt 1 500 000 kronor. Beloppet är avsett att täcka 
föreningens kostnader för den kanalisation som föreningen genomför i samband 
med att Eon ersätter befintliga luftkablar med markkabel i området.  
 
Förlösa-Årtebäck fiber ekonomisk förening bildades sommaren 2015. Syftet med 
fiberföreningen är att på sikt kunna bygga ut bredband i Förlösa, Sporsjö, 
Ugglerum, Melby, Årtebäck med flera byar och omgivning. Föreningen beviljades 
kanalisationsstöd från regionförbundet på 550 000 kronor samt 275 000 kronor 
från kommunen.  
 
För att kunna finansiera den första etappen av fibernätet d.v.s. samförläggningen 
med Eon behöver föreningen låna pengar. Då en kanalisation i sig ännu inte har 
något värde förrän den har fibrerats och aktiverats har föreningen svårt att få lån i 
en bank.  
 
I ändringar i Verksamhetsplan med budget och ekonomisk planering 2017-2018 
antagen av kommunfullmäktige i december 2015 antogs följande ändring och tillägg 
till fokusområden och mål: 
”Bredband via fiber 
Målet att 90 % av kommunens företag och hushåll ska ha tillgång till fiber på minst 
100 Mbit/s senast år 2020 kommer att nås, bland annat genom samverkansavtal 
med Telia Sonera.  
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För att nå resterande 10 % intar kommunen en aktiv roll för att påskynda och 
underlätta utbyggnaden på landsbygden. Kommunen kommer tillsammans med 
andra ledningsägare och aktiva byalag att identifiera och föreslå 
utbyggnadsområden. Kommunen kommer också att vidta olika åtgärder såsom 
samförläggningar, råd vid ansökningar om stöd från landsbygdsprogrammet, 
borgensåtaganden när stöd beviljats, lån samt bidrag till felande länkar för att 
minimera de vita fläckarna. Utgångspunkten är att möjliggöra en tillgång till fiber 
för hushåll och företag till en marknadsmässig jämförbar kostnad.” 
 
Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige beviljar Förlösa-Årtebäck 
fiber ekonomisk förenings ansökan om lån på högst 1 500 000 kronor. 

Överläggning 
Under överläggningen föreslår Christopher Dywik (KD) att kommunfullmäktige 
ska bifalla kommunstyrelsens förslag. 
 
Sedan överläggningen avslutats beslutar kommunfullmäktige att bifalla 
kommunstyrelsen förslag. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beviljar Förlösa-Årtebäck fiber ekonomisk förenings ansökan 
om lån på högst 1 500 000 kronor. Följande ska gälla: 

- Räntan för lånet ska vara marknadsmässig.  
- Del av lånet ska återbetalas när föreningen erhållit stöd från 

regionförbundet med motsvarande belopp som stödet. Resterande del av 
lånet ska återbetalas när hela fiberutbyggnaden är genomförd eller senast 31 
december 2021.  

- Avtal ska skrivas mellan kommunen och föreningen att markupplåtelseavtal 
och kanalisation övergår i kommunens ägo om lånet inte kan betalas 
tillbaka. 

§ 134 

Ansökan om kommunal borgen till Mokällan fiber 
ekonomisk förening 
Dnr KS 2016/0391 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 19 maj 2016. 
 
Ansökan.  
 
Kommunstyrelsens protokoll den 7 juni 2016, § 118. 

Bakgrund 
Mokällan fiber ekonomisk förening har lämnat in en ansökan om kommunal 
borgen till Kalmar kommun. Föreningen har redovisat en projektplan, beviljat 
kanalisationsstöd samt lånelöfte från bank. 
 
Fiberföreningen har beviljats kanalisationsstöd från regionförbundet om 1 000 000 
kronor och Kalmar kommun om 340 000 kronor. Bidraget från regionförbundet 
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kommer att betalas ut när fibernätet är utbyggt. Kalmar kommun har betalat ut 
bidraget som ett förskott för att möjliggöra för föreningen att kunna påbörja sitt 
arbete. 
 
Fiberföreningen planerar en byggstart 2016 och har i dagsläget 64 fastigheter som 
ska anslutas till nätet. Budgeten för en anslutning är satt till maximalt 25 000 kronor 
per fastighet, vilket är en marknadsmässigt jämförbar kostnad.  
Under byggprocessen behövs en likviditet för att kunna genomföra projektet. 
Utöver den summa som alla fastighetsägarna betalar, har föreningen en bidragsdel 
på 1 340 000 kronor, plus den moms som först måste betalas in men som senare i 
projektet kan dras av i föreningen. Bidragsdelen från regionförbundet och 
momsdelen är summor föreningen inte får tillbaka förrän projektet haft redovisade 
och godkända kostnader.  
 
Föreningen behöver ett lån, motsvarande den beviljade bidragsdelen från 
regionförbundet om 1 000 000 kronor, samt för det momsbelopp om 250 000 
kronor som läggs på den summan i samband med investeringen, totalt  
1 250 000 kronor för vilket föreningen nu önskar att kommunen ska bevilja 
kommunal borgen för. 
 
Kommunstyrelsen har förelagit att kommunfullmäktige beslutar att bevilja 
kommunal borgen om 1 250 000 kronor till Mokällan fiber ekonomisk förening. 

Överläggning 
Under överläggningen föreslår Christopher Dywik (KD) att kommunfullmäktige 
ska bifalla kommunstyrelsens förslag. 
 
Sedan överläggningen avslutats beslutar kommunfullmäktige att bifalla 
kommunstyrelsen förslag. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja kommunal borgen om 1 250 000 kronor till 
Mokällan fiber ekonomisk förening. Avtal ska skrivas mellan kommunen och 
föreningen att markupplåtelseavtal och fibernät övergår i kommunens ägo om 
borgensåtagandet utfaller. 

§ 135 

Kommunal borgen och lån till fiberföreningar 
Dnr KS 2016/0446 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse rev. den 20 maj 2016. 
 
Kommunstyrelsens protokoll den 7 juni 2016, § 119. 

Bakgrund 
Fiberutbyggnaden i kommunen pågår på flera olika sätt. I kommunens tätorter 
pågår en kommersiell utbyggnad av olika aktörer. På landsbygden finns ett antal 
fiberföreningar som driver fiberutbyggnaden utifrån sina lokala förutsättningar. 
Några föreningar kan bygga ut genom så kallad kundinitierad fiber via en aktör på 
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marknaden. Andra föreningar bygger ut sitt nät själva med eller utan 
bredbandsstöd. I de fall utbyggnaden är så dyr att stöd behövs kommer föreningen 
ha ett behov av att låna pengar i bank för att finansiera del av anläggningskostnaden 
till dess stödet är utbetalat. För att en ekonomisk förening för bredband, som 
saknar tillgångar vid lånetillfället, ska kunna uppta ett lån, kan det komma att krävas 
möjlighet till borgen.  
 
För att ge möjlighet till fiberföreningarna att genomföra en samförläggning med 
andra ledningsägare kan kommunen behöva låna ut pengar till fiberföreningar 
eftersom det är svårt att få lån innan hela fiberprojektet är genomförbart. 
 
Reglerna för att få stöd från jordbruksverket medger att kommunen kan gå i 
kommunal borgen för banklån.  

Överläggning 
Under överläggningen föreslår Christopher Dywik (KD) att kommunfullmäktige 
ska bifalla kommunstyrelsens förslag. 
 
Sedan överläggningen avslutats beslutar kommunfullmäktige att bifalla 
kommunstyrelsen förslag. 

Beslut 
Kommunstyrelsen får, med rätt att delegera vidare, bevilja kommunal borgen till 
fiberföreningar i Kalmar kommun under följande förutsättningar: 
 
Föreningen ska till ansökan om kommunal borgen bifoga: 
- Projektplan för utbyggnad av ett bredbandsnät, d.v.s. en anläggning som består 

av passiv bredbandsinfrastruktur och aktiv utrustning. 
- Kopia på ansökan om stöd som är inlämnad till länsstyrelsen. 
- Beslut från länsstyrelsen om beviljat bredbandsstöd. 
- Lånelöfte från banken. 
- Avtal om att ledningsrätt och fibernät övergår i kommunens ägo om 

borgensåtagandet utfaller. Detta avtal utformas av kommunen. 
 
Borgen beviljas upp till ett belopp motsvarande det beviljade bidraget. Beviljad 
borgen ska gälla från investeringens start fram till en månad efter det att föreningen 
fått bidraget utbetalt från bidragsgivande myndighet. Borgensavgift ska ej tas ut. 
 
Kommunstyrelsen får, med rätt att delegera vidare, bevilja kommunalt lån till 
fiberföreningar i Kalmar kommun under följande förutsättningar: 
- Lånet ska i första hand möjliggöra för föreningar att kunna samförlägga 

kanalisation med andra ledningsägare. 
- När lån inte kan erhållas i bank. 
- Räntan för lånet ska vara marknadsmässig.  
- Lånet ska återbetalas när hela fiberutbyggnaden är genomförd eller senast 6 år 

efter att kanalisationen är genomförd. 
- Avtal ska skrivas mellan kommunen och föreningen att markupplåtelseavtal och 

kanalisation övergår i kommunens ägo om lånet inte kan betalas tillbaka. 
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Protokollsanteckning 
KD redovisar en protokollsanteckning enligt följande: 
”Kristdemokraterna har länge lyft fram behovet av en offensiv utbyggnad av 
fibernätet för att göra det möjligt att såväl bo kvar som attrahera nya att bo och 
förlägga sina företag utanför stadskärnan. Vi har länge påtalat det omöjliga i att helt 
lägga ansvaret för utbyggnaden på byalag och fiberföreningar. Regelverk, bidrags-
ansökningar, lån och förhandlingar är en snårskog och kan vara mycket tidsödande 
för någon att sköta på sin fritid.  
 
Det har länge varit Kristdemokraternas åsikt att det ligger i kommunens intresse att 
vara behjälplig och driva på utbyggnaden av fiber. Därför hedrar det majoriteten att 
man ändrat sin hållning gällande kommunens roll i utbyggnaden av fiber och att 
man öppnat upp för såväl en kommunal bredbandssamordnare, hjälp med 
borgensåtagande när stöd beviljats samt lån och bidrag till felande länkar för att 
minimera ”de vita fläckarna”. Men vår bredbandsstrategi måste givetvis också 
färdigställas.” 

§ 136 
Detaljplan del av kv. Svalan 20, del av fastigheten Malmen 
2:2 och Svanen 3 
Dnr KS 2016/0363 

Handlingar 
Utlåtande den den 25 maj 2016. 
 
Förslag till detaljplan senast reviderad den 25 maj 2016. 
 
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 25 maj 2016, § 98.  
 
Kommunstyrelsens protokoll den 7 juni 2016, § 120. 

Bakgrund 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en förtätning kring Erik Dahlbergs väg som 
ges stadsgatukaraktär. Samtidigt skapas en offentlig park kring byggnaden Monte 
Cavallo som tar tillvara platsens kulturhistoriska värde.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit att kommunfullmäktige antar samhälls-
byggnadsnämndens förslag till detaljplan för del av kvarteret Svalan och del av 
fastigheten Malmen 2:2 och fastighten Svanen 3. 
 
Kommunstyrelsen har tillstyrkt samhällsbyggnadsnämndens förslag. 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar samhällsbyggnadsnämndens förslag till detaljplan för del 
av kvarteret Svalan och del av fastigheten Malmen 2:2 och fastighten Svanen 3. 
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§ 137 

Riktlinjer för parkering i Kalmar kommun - i detaljplan och 
bygglov 
Dnr KS 2016/0451 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 24 maj 2016. 
 
Utdrag från samhällsbyggnadsnämnden den 21 april 2016, § 89. 
 
Förslag till Riktlinjer för parkering i Kalmar kommun – i detaljplan och bygglov. 
 
Kommunstyrelsens protokoll den 7 juni 2016, § 121. 

Bakgrund 
Den senast i kommunfullmäktige antagna parkeringsnormen för Kalmar kommun 
är från 1981. Det förslag till nya föreslagna riktlinjerna för parkering som nu tagits 
fram ska underlätta framtagandet av detaljplaner och handläggning av bygglov. 
Riktlinjerna är vägledande för att beräkna vilken efterfrågan på parkering som ska 
tillgodoses av fastighetsägaren eller byggherren. Grundprincipen är att 
parkeringsefterfrågan ska lösas inom den egna fastigheten.  
 
Om en fastighetsägare kan visa på åtgärder som leder till minskad parkerings-
efterfrågan för bil kan flexibla parkeringstal tillämpas. Riktlinjerna redovisar även 
vilka avvägningar som behöver göras vid förskolor och grundskolor, hur parkering 
kan beräknas för speciella verksamheter samt vid stadsdelskärnor och bykärnor. 
Vidare finns beskrivet olika sätt att lösa parkering utanför egen fastighet i de fall 
parkering inte kan lösas på den egna fastigheten. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 21 april 2016 om ändring av intäkter från 
p-köp på sidan 27 i Riktlinjer för parkering i Kalmar kommun: ”Intäkterna ska 
användas till att utveckla kommunens allmänna parkeringar”. I den tidigare texten 
stod det ”Intäkterna ska användas för att underhålla och anlägga 
parkeringsanläggningar”. 
 
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget.  

Överläggning 
Under överläggningen föreslår Inger Hilmansson (L) – med instämande av Mattias 
Adolfson (S), Christopher Dywik (KD) och Annica Carlsson Wistedt (MP) – att 
kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag. 
 
Sedan överläggningen avslutats beslutar kommunfullmäktige att bifalla 
kommunstyrelsens förslag.  

Beslut 
Kommunfullmäktige antar samhällsbyggnadsnämndens förslag till Riktlinjer för 
parkering i Kalmar kommun – i detaljplan och bygglov.  
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§ 138 

Drogpolitiskt program 2016-2020 
Dnr KS 2016/0279 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 25 maj 2016. 
 
Utdrag ur socialnämndens protokoll den 26 april 2016, § 78. 
 
Förslag till Drogpolitiskt program 2016-2020. 
 
Kommunstyrelsens protokoll den 7 juni 2016, § 122. 

Bakgrund 
Socialnämnden har på uppdrag av kommunfullmäktige tagit fram ett förslag till 
drogpolitiskt program för 2016-2020. Syftet med det drogpolitiska programmet är 
att med utgångspunkt i de nationella och regionala strategierna för ANDT-arbetet 
(Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak) beskriva vilka delmål som Kalmar 
kommun arbetar med att uppnå. Programmet beskriver också på vilket sätt arbetet 
ska organiseras och hur det ska följas upp. De olika grupper som omnämns i 
programmet omfattar tillsammans alla åldrar.  
 
Förslag till drogpolitiskt program har varit ute på remiss till samtliga kommunala 
nämnder samt gymnasieförbundet. Det tidigare förslaget har reviderats utifrån 
inkomna synpunkter. 
 
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget. 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar förslag till Drogpolitiskt program 2016-2020 för Kalmar 
kommun.  

§ 139 

Program med mål och riktlinjer för privata utförare 
mandatperioden 2015-2018 
Dnr KS 2016/0527 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 25 maj 2016. 
 
Program med mål och riktlinjer för privata utförare mandatperioden 
2015-2018. 
 
Kommunstyrelsens protokoll den 7 juni 2016, § 123. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål och 
riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. 
Detta gäller från och med 1 januari 2015.  
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Kommunen ska enligt KL 3:19a se till att när avtal sluts med privat utförare så ska 
kommunen genom avtalet tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge 
allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över. Enligt KL 3:19 ska 
kommunen kontrollera och följa upp den verksamhet som genom avtal har lämnats 
över till privat utförare.  
 
Syftet med programmet är att förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare 
och öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet. 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.  
 
Programmet gäller alla verksamhetsområden som kommunen upphandlar. 
Programmet omfattar inte fristående skolor och förskolor då de är egna huvudmän 
för verksamheten och inte upphandlad verksamhet. Innehållet i programmet i form 
av till exempel riktlinjer för allmänhetens insyn påverkar endast förfrågnings-
underlag och avtal i upphandlingar som ligger framåt i tiden. 
 
Enligt programmet ska varje nämnd ansvara för att säkerställa att all verksamhet, 
oavsett om den bedrivs i egen regi eller av privata utförare, bedrivs i enlighet med 
angivna mål och riktlinjer. När det gäller verksamhet som bedrivs i egen regi sker en 
systematisk uppföljning redan idag via Hypergene, intern kontroll och intern-
revision. Programmet syftar inte till att nya målformuleringar m.m. ska tas fram 
utan det ska kopplas till befintliga styrdokument.   
 
Förslaget till program har beretts inom kommunledningskontoret och följer de 
riktlinjer som utarbetats av Sveriges Kommuner och Landsting. 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar program med mål och riktlinjer för privata utförare för 
mandatperioden 2015-2018. 

§ 140 

Utredning om alternativa betalsätt i Kalmar kommun 
Dnr KS 2015/0873 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 25 maj 2016. 
 
Kommunstyrelsens protokoll den 7 juni 2016, § 129. 

Bakgrund 
Carl-Henrik Sölvinger (L) föreslog i en motion ”Erbjud fler betalsätt än 
plusgiro” att berörda förvaltningar och bolag utreder hur betalningar till 
kommunen eller dess bolag ska kunna ske på fler sätt än idag, i syfte att underlätta 
betalning och undvika merkostnader för kommuninvånarna. Kommunfullmäktige 
biföll motionen den 29 februari 2016 och att en utredning skulle redovisas i 
kommunfullmäktige i juni 2016. 
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Resultatet av utredningen som genomförts visar att kommunkoncernen erbjuder de 
betalsätt som finns på marknaden – kontant, kort, plusgiro, bankgiro, bankkonto-
insättning, direktbetalning via internetbank, kortbetalning via hemsidan och sms-
betalning. Det senaste tillskottet av betalningssätt, som nu avtalats med upphandlad 
bank, är swish-betalning för privatpersoner. Integration av denna funktion pågår 
och beräknas vara helt genomförd under 2016.  
 
Utredningen har inte identifierat några tjänster som kräver direktbetalning för att 
handläggning ska starta. Ekonomienheten kommer att ha detta under uppsikt och 
om sådan rutin skulle identifieras ska verksamheten utrustas med betalfunktion som 
möjliggör betalning direkt på plats om så önskas av kund. 

Beslut 
Kommunfullmäktige fattar inte något beslut med anledning av 
kommunledningskontorets utredning kring alternativa betalsätt i Kalmar kommun.  

Protokollsanteckning 
Christopher Dywik (KD) redovisar en protokollsanteckning enligt följande: 
”Vi välkomnar att kommunen nu kommer att göra det möjligt att betala via Swish. 
Det framgår av utredningen att kommunen erbjuder de betalsätt som finns på 
marknaden.  
 
Detta stämmer inte alls med vår upplevelse, trots utredningen och genomgången 
som gjorts så fanns BG-nummer ej angivet på fakturor utställda i maj.  
 
Kommunen behöver underlätta för sina medborgare inte för sina 
ekonomiadministratörer. Vi anser att medborgare ska erbjudas maximal valfrihet i 
metoden för betalning och att alla tillgängliga betalsätt.” 

§ 141 
Försäljning av fastigheten Råstenen 1, Norra Vimpeltorpet 
Dnr KS 2016/0221 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 11 maj 2016. 
 
Karta. 
 
Kommunstyrelsens protokoll den 7 juni 2016, § 131 

Bakgrund 
Hansa Bygg AB har sedan tidigare en markreservation på Råstenen 1 i Norra 
Vimpeltorpet.  
 
Hansa Bygg AB har för avsikt att etappvis uppföra totalt ca 120 hyreslägenheter i 
sex stycken flerbostadshus. Fastighetens areal är 16 963 kvm. Priset för marken är 
800 kronor/kvm BTA. Enligt inlämnat bygglov är BTA 8 945 kvm. Vid ytterligare 
byggnation ska tilläggsköpeskilling erläggas (uppräkning med KPI).  
 
Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige säljer fastigheten Råstenen 
1 till Hansa Bygg AB en köpeskilling om 7 156 000 kronor. 
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Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att sälja fastigheten Råstenen 1 enligt 
kommunledningskontorets förslag till Hansa Bygg AB (org.nr 556520-6660) för en 
köpeskilling om 7 156 000 kronor. 

§ 142 

Samordningsförbundet i Kalmar läns årsredovisning och 
revisionsberättelse 2015 
Dnr KS 2016/0326 

Handlingar 
Skrivelse från Samordningsförbundet i Kalmar län den 31 mars 2016. 
 
Årsredovisning. 
 
Revisionsberättelse. 
 
Kommunstyrelsens protokoll den 7 juni 2016, § 140. 

Bakgrund 
Samordningsförbundet i Kalmar län har överlämnat årsredovisning för 2015. 
Revisorerna tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att förbunds-
styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 2015. 

Beslut 
Kalmar kommun beviljar för sin del förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet i 
Kalmar län ansvarsfrihet för 2015 och godkänner årsredovisningen 2015.  

§ 143 

Regionförbundet i Kalmar län årsredovisning 2015 
Dnr KS 2016/0386 

Handlingar 
Skrivelse från Regionförbundet i Kalmar län den 12 april 2016. 
 
Årsredovisning. 
 
Revisionsberättelse. 
 
Granskning av årsredovisning 2015.  
 
Kommunstyrelsens protokoll den 7 juni 2016, § 141. 

Bakgrund 
Regionförbundet i Kalmar län har upprättat en verksamhetsberättelse och 
årsredovisning för 2015. Revisorerna tillstyrker att styrelsen och de förtroendevalda 
i detta organ beviljas ansvarsfrihet för år 2015. 
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Beslut 
Kalmar kommun beviljar för sin del Regionförbundets styrelse och de 
förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2015 och godkänner års-
redovisningen 2015. 

§ 144 

Budgetuppföljning efter april med prognos för bokslutet 
2016 
Dnr KS 2016/0011 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 25 maj 2016. 
 
Budgetuppföljning efter april. 
 
Kommunstyrelsens protokoll den 7 juni 2016, § 124. 

Bakgrund 
Årets första budgetuppföljning redovisar en helårsprognos för årets resultat på 58,1 
miljoner kronor, en positiv budgetavvikelse på 45,5 miljoner kronor. 
 
I balanskravsutredningen justeras för realisationsvinster (7,5 miljoner kronor). 
Helårsprognosen för årets balanskravsresultat beräknas då till 50,6 miljoner kronor. 
 
I denna prognos har antagits att kommunfullmäktige kommer att besluta om 
utökning av budgetramen 2016 för kultur- och fritidsnämnden och servicenämnden 
avseende stöd till föreningar och enskilda vägar om sammantaget 16,9 miljoner 
kronor. Vidare har antagits att samtliga medel (25,3 miljoner kronor intäktsförda 
2016) från det tillfälliga stödet till kommuner och landsting för att hantera den 
rådande flyktingsituationen kommer att användas under året. 

Beslut 
Kommunfullmäktige lägger budgetuppföljning efter april med prognos för 
bokslutet 2016 till handlingarna.  

§ 145 

Ekonomisk rapport tertial 1 med prognos för koncernen 
Kalmar Kommunbolag AB 
Dnr KS 2016/0546 

Handlingar 
Kalmar Kommunbolag AB:s skrivelse den 19 maj 2016. 
 
Ekonomisk rapport tertial 1 med prognos för koncernen 
Kalmar Kommunbolag AB. 
 
Utdrag ur styrelseprotokoll från Kalmar Kommunbolag AB den 24 maj 2016, § 51.  
 
Kommunstyrelsens protokoll den 7 juni 2016, § 126. 
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Bakgrund 
Koncernens prognostiserade resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 
63,1 miljoner kronor vilket är 3,5 miljoner kronor lägre än budget. I huvudsak beror 
det på att resultatandelen i Kalmar Energi, där prognosen är 9,6 miljoner kronor 
lägre än budget, som i sin tur beror på en engångspost som påverkar 
värmeverksamheten. Målsättningen för året är dock att hantera denna sänkning i 
resultatet via ett flertal åtgärder samt ökade anslutningar till följd av ett växande 
Kalmar. 
 
I prognosen för 2016 har flertalet av bolagen inte gjort några andra bedömningar än 
att de klarar budget. Däremot kommer alla bolag i samband med uppföljningen per 
augusti ha större fokus på prognosen för helåret. 

Beslut 
Kommunfullmäktige lägger ekonomisk rapport tertial 1 med prognos för 
koncernen Kalmar Kommunbolag AB till handlingarna. 

§ 146 
Verksamhetsplan och budget 2017 och ekonomisk 
planering 2018-2019 
Dnr KS 2016/0343 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 10 maj 2016. 
 
Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering 2018-2019. 
 
Arbetsutskottets protokoll den 17 maj 2016, § 49. 
 
Förhandlingsprotokoll den 20 maj 2016. 
 
Moderaternas budgetreservation. 
 
Liberalernas budgetreservation. 
 
Kristdemokraternas budgetreservation. 
 
Sverigedemokraternas budgetreservation. 
 
Miljöpartiets budgetreservation. 
 
Kommunstyrelsens protokoll den 7 juni 2016, § 111. 

Bakgrund 
Den politiska majoriteten presenterar förslag till verksamhetsplan med budget för 
2017 och ekonomisk planering för 2018-2019. 
 
Resultatet för år 2017 uppgår till 101,4 miljoner kronor, för år 2018 till 55,1 
miljoner kronor och för år 2019 till 24,0 miljoner kronor. 
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Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige ska besluta enligt följande: 
 
1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till verksamhetsplan med budget för 

2017 och ekonomisk planering för 2018-2019. 
 
Kommunfullmäktige antar riktlinjer för bostadsförsörjningen.  
 
Det innebär att samtliga nämnders begäran om medel inför 2017 är besvarade.   
 

2. Anslag i budgeten för 2017 anvisas direkt till nämnderna som ”totala 
nettoanslag” i driftbudgeten. För ombudgeteringar av anslag gäller: 
 
- Nämnd får inte fatta beslut om ombudgeteringar som medför  

väsentliga ändringar av servicenivå, berör frågor av principiell art eller 
annars är av särskild vikt. Sådana förslag ska överlämnas till 
kommunfullmäktige för beslut. I övriga fall kan nämnd besluta om 
ombudgeteringar inom sitt verksamhetsområde. 

 
- Kommunstyrelsen får fatta beslut om sådana ombudgeteringar mellan 

nämnder som inte medför ändringar av servicenivå, berör frågor av 
principiell art eller annars är av särskild vikt.  

 
- Justering av ramar mellan nämnder, av administrativ karaktär, som inte får 

någon nettopåverkan på resultatet eller nämndernas verksamhet får beslutas 
av kommundirektören.  
 

3. Kommunstyrelsen får rätt att besluta om senareläggning av planerade 
investeringar i budgeten för 2017, om det riskerar att bli avvikelser mot 
fastställd budget som begränsar kommunens finansiella handlingsutrymme. 
 

4. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för 
Kalmar Kommunbolag AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 82 500 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens 
respektive ursprungliga lånebelopp. 

 
5. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för 

Kalmarhem AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp 
om 1 588 200 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive 
ursprungliga lånebelopp. 

 
6. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för 

KIFAB i Kalmar AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 768 200 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens 
respektive ursprungliga lånebelopp. 

 
7. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för 
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HB Telemarkens låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp 
om 192 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det 
totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive 
ursprungliga lånebelopp. 

 
8. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för 

Kalmar Vatten AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp 
om 350 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det 
totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive 
ursprungliga lånebelopp. 

 
9. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för 

Kalmar Öland Airport AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 30 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive 
ursprungliga lånebelopp. 

 
10. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2017 har rätt att 

nyupplåna, d.v.s. öka kommunens skulder, upp till totalt 1 260 000 000 kronor.  
 

11. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2017 har rätt att 
omsätta lån, d.v.s. låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till 
betalning under år 2017. 

 
12. Den årliga avgiften för borgensåtagande för lån till helägda företag 

fastställs till 0,30 procent av utnyttjad borgen vid det senaste årsskiftet. 
 

13. Kommunfullmäktige beslutar att betala ut 1 818 715 kronor i partistöd år 2017. 
Av partistödet ska 10 % fördelas som ett grundstöd till varje parti i fullmäktige 
och resterande som ett mandatbundet stöd. 
 

14. Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för år 2017 till 21:81 per 
skattekrona. 

Överläggning 
Under överläggningen redovisas följande förslag: 
 
1. Johan Persson (S) – med instämmande av Anders Andersson (C), Bertil Dahl 

(V), Michael Ländin (S), Ingemar Einarsson (C) och Kristina Podolak-
Andersson (S) – föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens 
förslag. 
 

2. Christina Fosnes (M) – med instämmande av Måns Linge (M), Kajsa Hedin (M), 
Lisa Jalmander (M), Pelle Sederqvist (M), Jonas Lövgren (M) och Per Dahl (M) – 
föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag med 
undantag av M:s ändrings- och tilläggsförslag (se M:s budgetreservation i bilaga 
38). 
 

3. Thoralf Alfsson (SD) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla 
kommunstyrelsens förslag med undantag av SD:s ändrings- och tilläggsförslag 
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(Se SD:s budgetreservation i bilaga 38). 
 

4. Patricia Vildanfors (MP), med instämmande av Max Troendlé (M), föreslår att 
kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag med undantag av 
MP:s ändrings- och tilläggsförslag (se MP:s budgetreservation i bilaga 38). 
 

5. Carl-Henrik Sölvinger (L) – med instämmande av Björn Brändewall (L) och 
Inger Hilmansson (L) – föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla 
kommunstyrelsens förslag med undantag av L:s ändrings- och tilläggsförslag (se 
L:s budgetreservation i bilaga 38). 
 

6. Christopher Dywik (KD) föreslår att kommunfullmäktiges ska bifalla 
kommunstyrelsen förslag med undantag av KD:s ändrings- och tilläggsförslag 
(se KD:s budgetreservation i bilaga 38).  

Propositionsordning 
Efter att överläggningen avslutats redovisar ordföranden förslag på 
propositionsordning. Kommunfullmäktige godkänner sedan följande 
propositionsordning: 
- Först frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill bifalla eller avslå 

kommunstyrelsens förslag i de delar där det inte redovisats några motförslag. 
- Härefter ställer ordföranden proposition på bifall till kommunstyrelsens  

förslag eller bifall till vart och ett av respektive partis ändrings- och 
tilläggsförslag i sin helhet med undantag av de förslag som lyfts ut för särskild 
omröstning. 

- Därefter ställer ordföranden proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag 
eller bifall till de förslag där ledamöterna yrkat om särskild omröstning. 

Omröstningar 
Kommunfullmäktige beslutar först att bifalla kommunstyrelsens förslag med 
undantag av de delar där det redovisats motförslag. 
 
Härefter frågar ordföranden – för vart och ett av de ändrings- och tilläggsförslag 
som redovisats av respektive parti med undantag av de förslag som lyfts ut för 
särskild omröstning – om kommunfullmäktige vill bifalla kommunstyrelsens förslag 
eller partiernas ändrings- eller tilläggsförslag. Han finner att kommunfullmäktige 
avslår samtliga ändrings- och tilläggsförslag. 
 
Omröstning begärs i följande punkter: 
 
1. Moderaternas, Liberalernas och Kristdemokraternas ändringsyrkande om att 

genomlysa den kommunala verksamheten för mer kostnadseffektiv 
verksamhet.  
 
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition: ”Den som 
vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill bifalla ändrings-
förslaget röstar nej”. Vid omröstningen avges 40 ja-röster, 15 nej-röster och 6 
ledamöter avstår från att rösta (hur var och en röstar framgår av bilaga 2). Det 
innebär att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
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2. Moderaternas, Liberalernas och Kristdemokraternas ändringsyrkande om att 

Kalmar kommun tar fram en bostadspolitisk strategi.   
 
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition: ”Den som 
vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill bifalla ändrings-
förslaget röstar nej”. Vid omröstningen avges 36 ja-röster, 15 nej-röster och 10 
ledamöter avstår från att rösta (hur var och en röstar framgår av bilaga 3). Det 
innebär att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 

3. Moderaternas, Liberalernas och Kristdemokraternas ändringsyrkande om att 
invånare som uppbär försörjningsstöd ingår i arbetsmarknadsprojekt i 
kommunal regi.  
 
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition: ”Den som 
vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill bifalla ändrings-
förslaget röstar nej”. Vid omröstningen avges 36 ja-röster, 15 nej-röster och 10 
ledamöter avstår från att rösta (hur var och en röstar framgår av bilaga 4). Det 
innebär att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 

4. Moderaternas, Liberalernas, Kristdemokraternas, Sverigedemokraternas och 
Miljöpartiets ändringsyrkande om att erbjuda insynsplatser för gruppledare i 
oppositionen i arbets- och planutskott.  
 
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition: ”Den som 
vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill bifalla ändrings-
förslaget röstar nej”. Vid omröstningen avges 36 ja-röster och 25 nej-röster 
(hur var och en röstar framgår av bilaga 5). Det innebär att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 

5. Moderaternas ändringsyrkande om att påbörja bygget av ny sim- och 
friskvårdsanläggning under 2017 med extern entreprenör.  
 
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition: ”Den som 
vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill bifalla ändrings-
förslaget röstar nej”. Vid omröstningen avges 36 ja-röster, 9 nej-röster och 16 
ledamöter avstår från att rösta (hur var och en röstar framgår av bilaga 6). Det 
innebär att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 

6. Moderaternas ändringsyrkande om att effektivisera den politiska 
organisationen genom att ha totalt 3 kommunalråd, varav ett är kommunalråd i 
opposition.  
 
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition: ”Den som 
vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill bifalla ändrings-
förslaget röstar nej”. Vid omröstningen avges 36 ja-röster, 9 nej-röster och 16 
ledamöter avstår från att rösta (hur var och en röstar framgår av bilaga 7). Det 
innebär att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 

7. Moderaternas ändringsyrkande om att i investeringsbudgeten 2017 prioritera 
57 miljoner kronor för en ny särskola i samband med bygget av 
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Djurängsskolan. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition: ”Den som 
vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill bifalla ändrings-
förslaget röstar nej”. Vid omröstningen avges 39 ja-röster, 9 nej-röster och 13 
ledamöter avstår från att rösta (hur var och en röstar framgår av bilaga 8). Det 
innebär att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 

8. Moderaternas ändringsyrkande om att utöka resurserna för arbetsprojekt inom 
berörda förvaltningar och kommunledningskontor. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition: ”Den som 
vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill bifalla ändrings-
förslaget röstar nej”. Vid omröstningen avges 36 ja-röster, 9 nej-röster och 16 
ledamöter avstår från att rösta (hur var och en röstar framgår av bilaga 9). Det 
innebär att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 

9. Moderaternas ändringsyrkande om att utveckla språkpraktik i kombination 
med SFI-undervisning.  
 
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition: ”Den som 
vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill bifalla ändrings-
förslaget röstar nej”. Vid omröstningen avges 36 ja-röster, 11 nej-röster och 14 
ledamöter avstår från att rösta (hur var och en röstar framgår av bilaga 10). Det 
innebär att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 

10. Sverigedemokraternas ändringsyrkande om att Kolboda bjuds ut till 
försäljning. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition: ”Den som 
vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill bifalla ändrings-
förslaget röstar nej”. Vid omröstningen avges 42 ja-röster, 6 nej-röster och 13 
ledamöter avstår från att rösta (hur var och en röstar framgår av bilaga 11). Det 
innebär att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 

11. Sverigedemokraternas ändringsyrkande om att succesivt införa parboende-
garanti. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition: ”Den som 
vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill bifalla ändrings-
förslaget röstar nej”. Vid omröstningen avges 36 ja-röster, 9 nej-röster och 16 
ledamöter avstår från att rösta (hur var och en röstar framgår av bilaga 12). Det 
innebär att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 

12. Sverigedemokraternas och Kristdemokraternas ändringsyrkande om att uppdra 
åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag om försöksprojekt, med 
uppgift att rekrytera och utbilda omsorgsvolontärer i syfte att höga 
livskvaliteten för kommunens äldre och avlasta personalen inom 
äldreomsorgen.  
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Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition: ”Den som 
vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill bifalla ändrings-
förslaget röstar nej”. Vid omröstningen avges 36 ja-röster, 8 nej-röster och 17 
ledamöter avstår från att rösta (hur var och en röstar framgår av bilaga 13). Det 
innebär att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 

13. Kristdemokraternas och Miljöpartiets ändringsyrkande om att i dialog med 
KLT tillse att det möjliggörs för turister och medborgare i Kalmar kommun 
att, om det finns plats, ta med sig sina cyklar när man åker med stadstrafiken.  
 
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition: ”Den som 
vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill bifalla ändrings-
förslaget röstar nej”. Vid omröstningen avges 36 ja-röster, 7 nej-röster och 18 
ledamöter avstår från att rösta (hur var och en röstar framgår av bilaga 14). Det 
innebär att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 

14. Liberalernas och Miljöpartiets ändringsyrkande om att för att stärka HBTQ-
arbetet ska kommunen inleda dialog med SCB, SKL och Skolverket tillhanda-
hålla ett svarsalternativ ”inget/annat kön” vid inrapporteringar av enkätsvar till 
central statistik.  
 
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition: ”Den som 
vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill bifalla ändrings-
förslaget röstar nej”. Vid omröstningen avges 36 ja-röster, 8 nej-röster och 17 
ledamöter avstår från att rösta (hur var och en röstar framgår av bilaga 15). Det 
innebär att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 

15. Liberalernas och Miljöpartiets ändringsyrkande om att cyklandet ska öka i 
förhållande till det totala resandet.  
 
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition: ”Den som 
vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill bifalla ändrings-
förslaget röstar nej”. Vid omröstningen avges 36 ja-röster, 8 nej-röster och 17 
ledamöter avstår från att rösta (hur var och en röstar framgår av bilaga 16). Det 
innebär att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 

16. Liberalernas och Miljöpartiets ändringsyrkande om att kommunen i sina lokaler 
ska erbjuda publikt och gratis WiFi.  
 
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition: ”Den som 
vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill bifalla ändrings-
förslaget röstar nej”. Vid omröstningen avges 36 ja-röster, 8 nej-röster och 17 
ledamöter avstår från att rösta (hur var och en röstar framgår av bilaga 17). Det 
innebär att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 

17. Miljöpartiets ändringsyrkande om att kommunen ska ställa höga krav på 
energieffektivitet vid bostadsproduktion. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition: ”Den som 
vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill bifalla ändrings-
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förslaget röstar nej”. Vid omröstningen avges 36 ja-röster, 4 nej-röster och 21 
ledamöter avstår från att rösta (hur var och en röstar framgår av bilaga 18). Det 
innebär att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 

18. Miljöpartiets ändringsyrkande om att kommunen senast 2020 ska ha vidtagit 
sådana åtgärder och riktat insatser så att de 15 nationella miljömålen som är 
aktuella för Kalmar bedöms kunna nås.  
 
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition: ”Den som 
vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill bifalla ändrings-
förslaget röstar nej”. Vid omröstningen avges 36 ja-röster, 4 nej-röster och 21 
ledamöter avstår från att rösta (hur var och en röstar framgår av bilaga 19). Det 
innebär att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 

19. Miljöpartiets ändringsyrkande om att barngrupperna i Kalmars förskolleklasser 
till och med år 3 ska minska.  
 
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition: ”Den som 
vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill bifalla ändrings-
förslaget röstar nej”. Vid omröstningen avges 36 ja-röster, 4 nej-röster och 21 
ledamöter avstår från att rösta (hur var och en röstar framgår av bilaga 20). Det 
innebär att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 

20. Liberalernas och Kristdemokraternas ändringsförslag att utreda vilka delar av 
IT-drift, fastighetsdrift, fordonsverkstad och kost som kan läggas ut på 
entreprenad. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition: ”Den som 
vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill bifalla ändrings-
förslaget röstar nej”. Vid omröstningen avges 36 ja-röster, 6 nej-röster och 19 
ledamöter avstår från att rösta (hur var och en röstar framgår av bilaga 21). Det 
innebär att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 

21. Liberalernas ändringsförslag att kommunkoncernen ges i uppdrag att se över 
all taxesättning för att i större utsträckning göra det möjligt som konsument att 
påverka sina kostnader.  
 
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition: ”Den som 
vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill bifalla ändrings-
förslaget röstar nej”. Vid omröstningen avges 36 ja-röster, 4 nej-röster och 21 
ledamöter avstår från att rösta (hur var och en röstar framgår av bilaga 22). Det 
innebär att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 

22. Liberalernas och Kristdemokraternas ändringsförslag om att utreda om 
servicegarantier inom fler områden av kommunens verksamheter kan bidra till 
ett tydligare uppdrag och realistiska förväntningar på kommunen.  
  
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition: ”Den som 
vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill bifalla ändrings-
förslaget röstar nej”. Vid omröstningen avges 36 ja-röster, 6 nej-röster och 19 
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ledamöter avstår från att rösta (hur var och en röstar framgår av bilaga 23). Det 
innebär att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 

23. Liberalernas ändringsförslag om att utreda förutsättningarna för att skapa en 
arbetsmarknadsenhet politiskt styrd av en arbetsmarknadsnämnd eller utskott. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition: ”Den som 
vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill bifalla ändrings-
förslaget röstar nej”. Vid omröstningen avges 36 ja-röster, 4 nej-röster och 21 
ledamöter avstår från att rösta (hur var och en röstar framgår av bilaga 24). Det 
innebär att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 

24. Liberalernas och Sverigedemokraternas ändringsförslag om att Lindö ska 
skyddas som kommunalt naturreservat.   
  
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition: ”Den som 
vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill bifalla ändrings-
förslaget röstar nej”. Vid omröstningen avges 36 ja-röster, 10 nej-röster och 15 
ledamöter avstår från att rösta (hur var och en röstar framgår av bilaga 25). Det 
innebär att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 

25. Liberalernas och Kristdemokraternas ändringsförslag om att samverkansavtal 
tecknas mellan lokalt brottsförebyggande råd, polisen och körskolorna i 
kommunen i syfte att förlägga körlektioner till villaområden i syfte att öka 
närvaron i områden med ökad utsatthet/eller ökad oro för inbrott, i samråd 
med polisen.  
  
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition: ”Den som 
vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill bifalla ändrings-
förslaget röstar nej”. Vid omröstningen avges 36 ja-röster, 6 nej-röster och 19 
ledamöter avstår från att rösta (hur var och en röstar framgår av bilaga 26). Det 
innebär att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 

26. Liberalernas och Kristdemokraternas ändringsförslag om att samverkansavtal 
tecknas mellan Kalmar kommuns nattpatruller i hemtjänst/hemsjukvård och 
Polisen med syfte att uppmärksamma och rapportera brott. 
  
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition: ”Den som 
vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill bifalla ändrings-
förslaget röstar nej”. Vid omröstningen avges 36 ja-röster, 6 nej-röster och 19 
ledamöter avstår från att rösta (hur var och en röstar framgår av bilaga 27). Det 
innebär att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 

27. Liberalernas och Miljöpartiets ändringsförslag om att införa blocksystem/ 
nivåsystem eller IBS inom hemtjänsten. 
  
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition: ”Den som 
vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill bifalla ändrings-
förslaget röstar nej”. Vid omröstningen avges 36 ja-röster, 8 nej-röster och 17 
ledamöter avstår från att rösta (hur var och en röstar framgår av bilaga 28). Det 
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innebär att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 

28. Liberalernas ändringsförslag om att kommunalskatten sänks till 21:71. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition: ”Den som 
vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill bifalla ändrings-
förslaget röstar nej”. Vid omröstningen avges 40 ja-röster, 4 nej-röster och 17 
ledamöter avstår från att rösta (hur var och en röstar framgår av bilaga 29). Det 
innebär att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 

29. Kristdemokraternas och Liberalernas ändringsförslag om att ge kommun-
ledningskontoret i uppdrag att skyndsamt färdigställa Kalmar kommuns 
bredbandsstrategi.  
 
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition: ”Den som 
vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill bifalla ändrings-
förslaget röstar nej”. Vid omröstningen avges 35 ja-röster, 6 nej-röster och 20 
ledamöter avstår från att rösta (hur var och en röstar framgår av bilaga 30). Det 
innebär att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 

30. Kristdemokraternas och Sverigedemokraternas ändringsförslag om att ge 
Destination Kalmar AB i uppgift att marknadsföra Kalmars unika historia och 
kulturbebyggelse, vår vackra landsbygd och kustmiljö.  
 
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition: ”Den som 
vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill bifalla ändrings-
förslaget röstar nej”. Vid omröstningen avges 36 ja-röster, 8 nej-röster och 17 
ledamöter avstår från att rösta (hur var och en röstar framgår av bilaga 31). Det 
innebär att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 

31. Kristdemokraternas och Miljöpartiets ändringsförslag om att ge Kalmarhem 
AB ett särskilt uppdrag att gå före och bygga på kommunens mindre tätorter 
där det råder bostadsbrist men ett behov av inflyttning existerar.  
 
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition: ”Den som 
vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill bifalla ändrings-
förslaget röstar nej”. Vid omröstningen avges 36 ja-röster, 10 nej-röster och 15 
ledamöter avstår från att rösta (hur var och en röstar framgår av bilaga 32). Det 
innebär att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 

32. Kristdemokraternas och Sverigedemokraternas ändringsförslag om att 
skyndsamt uppdatera kommunens Vindkraftsplan.   
 
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition: ”Den som 
vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill bifalla ändrings-
förslaget röstar nej”. Vid omröstningen avges 36 ja-röster, 8 nej-röster och 17 
ledamöter avstår från att rösta (hur var och en röstar framgår av bilaga 33). Det 
innebär att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
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33. Kristdemokraternas och Liberalernas ändringsförslag om att flytta kost, städ 

och parkskötsel i Södermöre kommundel till Södermöre kommundels-
förvaltning.  
 
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition: ”Den som 
vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill bifalla ändrings-
förslaget röstar nej”. Vid omröstningen avges 36 ja-röster, 6 nej-röster och 19 
ledamöter avstår från att rösta (hur var och en röstar framgår av bilaga 34). Det 
innebär att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 

34. Kristdemokraternas ändringsförslag om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
utvärdera de offentliga och ideella integrationspolitiska projekten.  
 
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition: ”Den som 
vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill bifalla ändrings-
förslaget röstar nej”. Vid omröstningen avges 36 ja-röster, 2 nej-röster och 23 
ledamöter avstår från att rösta (hur var och en röstar framgår av bilaga 35). Det 
innebär att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 

35. Kristdemokraternas ändringsförslag om att prioritera skolbyggnationen i 
Halltorp i investeringsbudgeten.  
 
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition: ”Den som 
vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill bifalla ändrings-
förslaget röstar nej”. Vid omröstningen avges 36 ja-röster, 12 nej-röster och 13 
ledamöter avstår från att rösta (hur var och en röstar framgår av bilaga 36). Det 
innebär att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 

36. Kristdemokraternas och Sverigedemokraternas ändringsförslag om att inrätta 
ett äldreombud på kommunledningskontoret.  
 
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition: ”Den som 
vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill bifalla ändrings-
förslaget röstar nej”. Vid omröstningen avges 36 ja-röster, 8 nej-röster och 17 
ledamöter avstår från att rösta (hur var och en röstar framgår av bilaga 37). Det 
innebär att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till verksamhetsplan med budget för 

2017 och ekonomisk planering för 2018-2019. 
 
Kommunfullmäktige antar riktlinjer för bostadsförsörjningen.  
 
Det innebär att samtliga nämnders begäran om medel inför 2017 är besvarade.   
 

2. Anslag i budgeten för 2017 anvisas direkt till nämnderna som ”totala 
nettoanslag” i driftbudgeten. För ombudgeteringar av anslag gäller: 
 
- Nämnd får inte fatta beslut om ombudgeteringar som medför  

väsentliga ändringar av servicenivå, berör frågor av principiell art eller 
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annars är av särskild vikt. Sådana förslag ska överlämnas till 
kommunfullmäktige för beslut. I övriga fall kan nämnd besluta om 
ombudgeteringar inom sitt verksamhetsområde. 

 
- Kommunstyrelsen får fatta beslut om sådana ombudgeteringar mellan 

nämnder som inte medför ändringar av servicenivå, berör frågor av 
principiell art eller annars är av särskild vikt.  

 
- Justering av ramar mellan nämnder, av administrativ karaktär, som inte får 

någon nettopåverkan på resultatet eller nämndernas verksamhet får beslutas 
av kommundirektören.  
 

3. Kommunstyrelsen får rätt att besluta om senareläggning av planerade 
investeringar i budgeten för 2017, om det riskerar att bli avvikelser mot 
fastställd budget som begränsar kommunens finansiella handlingsutrymme. 
 

4. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för 
Kalmar Kommunbolag AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 82 500 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens 
respektive ursprungliga lånebelopp. 

 
5. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för 

Kalmarhem AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp 
om 1 588 200 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive 
ursprungliga lånebelopp. 

 
6. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för 

KIFAB i Kalmar AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 768 200 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens 
respektive ursprungliga lånebelopp. 

 
7. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för 

HB Telemarkens låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp 
om 192 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala 
högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga 
lånebelopp. 

 
8. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för 

Kalmar Vatten AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp 
om 350 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala 
högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga 
lånebelopp. 

 
9. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för 
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Kalmar Öland Airport AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
lånebelopp om 30 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive 
ursprungliga lånebelopp. 

 
10. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2017 har rätt att 

nyupplåna, d.v.s. öka kommunens skulder, upp till totalt 1 260 000 000 kronor.  
 

11. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2017 har rätt att 
omsätta lån, d.v.s. låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till 
betalning under år 2017. 

 
12. Den årliga avgiften för borgensåtagande för lån till helägda företag fastställs till 

0,30 procent av utnyttjad borgen vid det senaste årsskiftet. 
 

13. Kommunfullmäktige beslutar att betala ut 1 818 715 kronor i partistöd år 2017. 
Av partistödet ska 10 % fördelas som ett grundstöd till varje parti i fullmäktige 
och resterande som ett mandatbundet stöd. 
 

14. Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för år 2017 till 21:81 per 
skattekrona. 

Reservationer 
Ledamöterna från M, SD, MP, L och KD reserverar sig mot beslutet till förmån för 
egna ändrings- och tilläggsförslag.  

§ 147 

Ylva Granqvists (S) avsägelse från uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige 
Dnr KS 2016/0564 

Handlingar 
Skrivelse från ordföranden i valberedningen den 20 juni 2016.  

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Ylva Granqvists (S) avsägelse som ledamot i 
kommunfullmäktige.  
 
Kommunfullmäktige anhåller att länsstyrelsen kallar in en efterträdare efter Ylva 
Granqvist (S) och utser en ny ledamot i kommunfullmäktige för Social-
demokraterna. 

§ 148 

Patricia Vildanfors (MP) avsägelse som ledamot i 
kommunstyrelsen samt fyllnadsval 
Dnr KS 2016/0615 

Handlingar 
Skrivelse från ordföranden i valberedningen den 20 juni 2016.  
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Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Patricia Vildanfors (MP) avsägelse från uppdrag 
som ledamot i kommunstyrelsen. 
 
Kommunfullmäktige väljer Max Troendlé (MP) till ledamot i kommunstyrelsen 
fram till det sammanträde då val av kommunstyrelse förrättas av kommunfull-
mäktige nästa gång i oktober 2018. 

§ 149 

Jennie Håkansson Ullers (L) avsägelse från uppdrag som 
ersättare i barn- och ungdomsnämnden samt fyllnadsval 
Dnr KS 2016/0622 

Handlingar 
Skrivelse från ordföranden i valberedningen den 20 juni 2016.  

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner Jennie Håkansson Ullers (L) avsägelse från 
uppdrag som ersättare i barn- och ungdomsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige väljer Lotta Wahlmino (L) till ersättare i barn- och 
ungdomsnämnden till och med den 31 december 2018. 

§ 150 

Fyllnadsval som ledamot och vice ordförande i val-
beredningen efter Britt Dicksson (M) 
Dnr KS 2016/0665 

Handlingar 
Skrivelse från ordföranden i valberedningen den 20 juni 2016.  

Beslut 
Kommunfullmäktige väljer Kerstin Edvinsson (M) till ledamot och vice ordförande 
i valberedningen efter Britt Dicksson (M) till och med den 14 oktober 2018. 

§ 151 

Fyllnadsval som ledamot och vice ordförande i val-
nämnden efter Britt Dicksson (M) 
Dnr KS 2016/0665 

Handlingar 
Skrivelse från ordföranden i valberedningen den 20 juni 2016.  

Beslut 
Kommunfullmäktige väljer Kerstin Edvinsson (M) till ledamot och vice ordförande 
i valnämnden efter Britt Dicksson (M) till och med den 31 december 2018. 
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§ 152 

Fyllnadsval som ledamot och vice ordförande i styrelsen 
för Kalmar Öland Airport AB efter Britt Dicksson (M) 
Dnr KS 2016/0665 

Handlingar 
Skrivelse från ordföranden i valberedningen den 20 juni 2016.  

Beslut 
Kommunfullmäktige väljer Jörgen Bödmar (M) till ledamot och vice ordförande i 
styrelsen för Kalmar Öland Airport AB efter Britt Dicksson (M) till och med 
bolagsstämman 2019.  

§ 153 

Fyllnadsval som ledamot i styrelsen för Kalmarsunds 
gymnasieförbund efter Britt Dicksson (M) 
Dnr KS 2016/0665 

Handlingar 
Skrivelse från ordföranden i valberedningen den 20 juni 2016.  

Beslut 
Kommunfullmäktige väljer Måns Linge (M) till ledamot i styrelsen för Kalmarsunds 
gymnasieförbund efter Britt Dicksson (M) till och med den 31 december 2018. 

§ 154 

Fyllnadsval som ledamot i styrelsen för Stiftelsen 
Krusenstjernska gården efter Britt Dicksson (M) 
Dnr KS 2016/0665 

Handlingar 
Skrivelse från ordföranden i valberedningen den 20 juni 2016.  

Beslut 
Kommunfullmäktige väljer Siw Gyllensten (M) till ledamot i styrelsen för Stiftelsen 
Krusenstjernska gården efter Britt Dicksson (M) till och med den 31 december 
2018. 

§ 155 

Förslag till förordnande av borgerlig vigselförrättare  
Dnr KS 2016/0659 

Handlingar 
Skrivelse från ordföranden i valberedningen den 20 juni 2016.  

Beslut 
Kommunfullmäktige föreslår att länsstyrelsen ska förordna Jan R Andersson (M) 
som borgerlig vigselförrättare till och med 2018.  
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§ 156 

Anmälningsärenden 
 
- Kommunstyrelsens protokoll den 7 juni 2016 

 
- Beslut om ny ledamot i kommunfullmäktige efter Kent Pettersson (L) 

Dnr KS 2016/0528 
 

- Beslut om ny ersättare i kommunfullmäktige efter Nicholas Murigo 
(MP)  
Dnr KS 2016/0302 
 

- Redovisning av lokalt partistöd 2015 
Dnr KS 2016/0277 
 

- Kultur- och fritidsnämndens svar på medborgarförslag om skejtpark 
Dnr KS 2016/0344 
 

- Medborgarförslag; Cykelbana längs Tallhagsvägen vid infarten till 
Svensknabben 
Dnr KS 2016/0360 
 

- Medborgarförslag: Samordna KSRR:s återvinningscentral med 
kommunens återbruk 
Dnr KS 2016/0516 
 

- Medborgarförslag om att decimera antalet kaniner på Ängö 
Dnr KS 2016/0530 
 

- Medborgarförslag, Fartgupp eller 30 skylt på Sjöliden 
Dnr KS 2016/0575 
 

- Skrivelse från kommunens revisorer om policy och regler kring 
jaktarrende på Kalmar kommuns mark 
Dnr KS 2016/0566 
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Bilaga 1 
§ 128 Ny arena för idrottsverksamhet - KIFAB Arena 

Ledamöter Parti K

 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Roger Kaliff ordf                        (S)        A

       

                                         X        
Ann-Marie Engström 1:e v ordf            (S)        A

       

                                         X        
Per-Olof Jonsson 2:e v ordf              (M)        A

       

                                          X      
Johan Persson                            (S)        A

       

                                         X        
Dzenita Abaza                            (S)        A

       

                                         X        
Mattias Adolfson                         (S)        A

       

                                         X        
Marie Simonsson                          (S)        A

       

Göran Wiegert                            X        
Roger  Holmberg                          (S)        A

       

                                         X        
Magnus Lundén                            (S)        A

       

                                         X        
Michael Ländin                           (S)        A

       

                                         X        
Marianne Dahlberg                        (S)        A

       

                                         X        
Nasim Malik                              (S)        A

       

                                         X        
Annika Brodin                            (S)        A

       

                                         X        
Steve Sjögren                            (S)        A

       

                                         X        
Anette Lingmerth                         (S)        A

       

Helena Olsson                            X        
Lasse Johansson                          (S)        A

       

                                         X        
Elisabeth Gustavsson                     (S)        A

       

                                         X        
Robert Sigvardsson                       (S)        A

       

                                         X        
Mona Jeansson                            (S)        A

       

                                         X        
Bjarne Ringdahl                          (S)        A

       

Gunnar Nilsson                           X        
Anne-Cathrine Lindh                      (S)        A

       

                                         X        
Stig Persson                             (S)        A

       

                                         X        
Kristina Podolak-Andersson               (S)        A

       

                                         X        
Erik Holm                                (S)        A

       

                                         X        
Elisabeth Heimark                        (S)        A

       

                                         X        
Peter Olofsson                           (S)        A

       

                                         X        
Gunnel Akinder                           (S)        A

       

                                         X        
Mattias Spångberg                        (S)        A

       

Inger Henriksson                         X        
Ylva Granqvist                           (S)        A

       

                                         X        
Anders Andersson                         (C)        A

       

                                         X        
Gunnar Olsson                            (C)        A

       

                                         X        
Ingemar Einarsson                        (C)        A

       

                                         X        
Ann-Cristin Fredriksson                  (C)        A

       

Erik Ciardi                              X        
Anita Wollin                             (C)        A

       

                                            X  
Bertil Dahl                              (V)        A

       

                                         X        
Liselotte Ross                           (V)        A

       

                                         X        
Leila ben Larbi                          (V)        A

       

                                         X        
Christina Fosnes                         (M)        A

       

                                          X      
Per Dahl                                 (M)        A

       

                                          X      
Jonas Lövgren                            (M)        A

       

                                          X      
Karl Holst                               (M)        A

       

Alexander Critén                          X      
Kajsa Hedin                              (M)        A

       

                                          X      
Lisa Jalmander                           (M)        A

       

                                          X      
Jan R Andersson                          (M)        A

       

Pelle Sederkvist                          X      
Måns Linge                               (M)        A

       

                                          X      
Inger Hilmansson                         (L)        A

       

                                           X    
Björn Brändewall                         (L)        A

       

                                           X    
Carl-Henrik Sölvinger                    (L)        A

       

                                           X    
Anna-Britt Wejdsten                      (L)        A

       

                                           X    
Patricia Vildanfors                      (MP)       A

       

                                          X      

Transport: 35 10 4 1 



 38 (111) 
Kommunfullmäktige 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2016-06-20 

 
Bilaga 1, forts 

§ 128 Ny arena för idrottsverksamhet - KIFAB Arena 
 

Transport: 35 10 4 1 

Ledamöter Parti K

 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Daphne Thuvesson                         (MP)       A

       

                                          X      
Max Troendlé                             (MP)       A

       

                                          X      
Annika Carlsson Wistedt                  (MP)       A

       

                                          X      
Christopher Dywik                        (KD)       A

       

                                           X    
Bengt-Olof Roos                          (KD)       A

       

Johanna Ingvarsson                         X    
Thoralf Alfsson                          (SD)       A

       

                                         X        
Lars Peterson                            (SD)       A

       

                                         X        
Lars Rosén                               (SD)       A

       

                                         X        
Petra Gustafsson                         (SD)       A

       

                                         X        
Carina Falkestad                         (SD)       A

       

                                         X        
Krister Thornberg                        (SD)       A

       

                                         X        

SUMMA: 41 13 6 1 
 
  



 39 (111) 
Kommunfullmäktige 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2016-06-20 

 
Bilaga 2 
 

§ 146 Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering 2018-2019 
Ledamöter Parti K

 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Roger Kaliff ordf                        (S)        A

       

                                         X        
Ann-Marie Engström 1:e v ordf            (S)        A

       

                                         X        
Per-Olof Jonsson 2:e v ordf              (M)        A

       

                                          X      
Johan Persson                            (S)        A

       

                                         X        
Dzenita Abaza                            (S)        A

       

                                         X        
Mattias Adolfson                         (S)        A

       

                                         X        
Marie Simonsson                          (S)        A

       

Göran Wiegert                            X        
Roger  Holmberg                          (S)        A

       

                                         X        
Magnus Lundén                            (S)        A

       

                                         X        
Michael Ländin                           (S)        A

       

                                         X        
Marianne Dahlberg                        (S)        A

       

                                         X        
Nasim Malik                              (S)        A

       

                                         X        
Annika Brodin                            (S)        A

       

                                         X        
Steve Sjögren                            (S)        A

       

                                         X        
Anette Lingmerth                         (S)        A

       

Helena Olsson                            X        
Lasse Johansson                          (S)        A

       

                                         X        
Elisabeth Gustavsson                     (S)        A

       

Jan-Erik Arvidsson                       X        
Robert Sigvardsson                       (S)        A

       

                                         X        
Mona Jeansson                            (S)        A

       

                                         X        
Bjarne Ringdahl                          (S)        A

       

Gunnar Nilsson                           X        
Anne-Cathrine Lindh                      (S)        A

       

                                         X        
Stig Persson                             (S)        A

       

                                         X        
Kristina Podolak-Andersson               (S)        A

       

                                         X        
Erik Holm                                (S)        A

       

                                         X        
Elisabeth Heimark                        (S)        A

       

                                         X        
Peter Olofsson                           (S)        A

       

                                         X        
Gunnel Akinder                           (S)        A

       

                                         X        
Mattias Spångberg                        (S)        A

       

Inger Henriksson                         X        
Ylva Granqvist                           (S)        A

       

                                         X        
Anders Andersson                         (C)        A

       

                                         X        
Gunnar Olsson                            (C)        A

       

                                         X        
Ingemar Einarsson                        (C)        A

       

                                         X        
Ann-Cristin Fredriksson                  (C)        A

       

Erik Ciardi                              X        
Anita Wollin                             (C)        A

       

                                         X        
Bertil Dahl                              (V)        A

       

                                         X        
Liselotte Ross                           (V)        A

       

                                         X        
Leila ben Larbi                          (V)        A

       

                                         X        
Christina Fosnes                         (M)        A

       

                                          X      
Per Dahl                                 (M)        A

       

                                          X      
Jonas Lövgren                            (M)        A

       

                                          X      
Karl Holst                               (M)        A

       

Alexander Critén                          X      
Kajsa Hedin                              (M)        A

       

                                          X      
Lisa Jalmander                           (M)        A

       

                                          X      
Jan R Andersson                          (M)        A

       

Pelle Sederkvist                          X      
Måns Linge                               (M)        A

       

                                          X      
Inger Hilmansson                         (L)        A

       

                                          X      
Björn Brändewall                         (L)        A

       

                                          X      
Carl-Henrik Sölvinger                    (L)        A

       

                                          X      
Anna-Britt Wejdsten                      (L)        A

       

Lene Polteg                               X      
Patricia Vildanfors                      (MP)       A

       

                                         X        

Transport: 37 13 0 0 



 40 (111) 
Kommunfullmäktige 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2016-06-20 

 
Bilaga 2, forts 
 

§ 146 Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering 2018-2019 
 

Transport: 37 13 0 0 

Ledamöter Parti K

 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Daphne Thuvesson                         (MP)       A

       

                                         X        
Max Troendlé                             (MP)       A

       

                                         X        
Annika Carlsson Wistedt                  (MP)       A

       

                                         X        
Christopher Dywik                        (KD)       A

       

                                          X      
Bengt-Olof Roos                          (KD)       A

       

Johanna Ingvarsson                        X      
Thoralf Alfsson                          (SD)       A

       

                                           X    
Lars Peterson                            (SD)       A

       

                                           X    
Lars Rosén                               (SD)       A

       

                                           X    
Petra Gustafsson                         (SD)       A

       

                                           X    
Carina Falkestad                         (SD)       A

       

                                           X    
Krister Thornberg                        (SD)       A

       

                                           X    

SUMMA: 40 15 6 0 
 
  



 41 (111) 
Kommunfullmäktige 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2016-06-20 

 
Bilaga 3 
 

§ 146 Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering 2018-2019 
Ledamöter Parti K

 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Roger Kaliff ordf                        (S)        A

       

                                         X        
Ann-Marie Engström 1:e v ordf            (S)        A

       

                                         X        
Per-Olof Jonsson 2:e v ordf              (M)        A

       

                                          X      
Johan Persson                            (S)        A

       

                                         X        
Dzenita Abaza                            (S)        A

       

                                         X        
Mattias Adolfson                         (S)        A

       

                                         X        
Marie Simonsson                          (S)        A

       

Göran Wiegert                            X        
Roger  Holmberg                          (S)        A

       

                                         X        
Magnus Lundén                            (S)        A

       

                                         X        
Michael Ländin                           (S)        A

       

                                         X        
Marianne Dahlberg                        (S)        A

       

                                         X        
Nasim Malik                              (S)        A

       

                                         X        
Annika Brodin                            (S)        A

       

                                         X        
Steve Sjögren                            (S)        A

       

                                         X        
Anette Lingmerth                         (S)        A

       

Helena Olsson                            X        
Lasse Johansson                          (S)        A

       

                                         X        
Elisabeth Gustavsson                     (S)        A

       

Jan-Erik Arvidsson                       X        
Robert Sigvardsson                       (S)        A

       

                                         X        
Mona Jeansson                            (S)        A

       

                                         X        
Bjarne Ringdahl                          (S)        A

       

Gunnar Nilsson                           X        
Anne-Cathrine Lindh                      (S)        A

       

                                         X        
Stig Persson                             (S)        A

       

                                         X        
Kristina Podolak-Andersson               (S)        A

       

                                         X        
Erik Holm                                (S)        A

       

                                         X        
Elisabeth Heimark                        (S)        A

       

                                         X        
Peter Olofsson                           (S)        A

       

                                         X        
Gunnel Akinder                           (S)        A

       

                                         X        
Mattias Spångberg                        (S)        A

       

Inger Henriksson                         X        
Ylva Granqvist                           (S)        A

       

                                         X        
Anders Andersson                         (C)        A

       

                                         X        
Gunnar Olsson                            (C)        A

       

                                         X        
Ingemar Einarsson                        (C)        A

       

                                         X        
Ann-Cristin Fredriksson                  (C)        A

       

Erik Ciardi                              X        
Anita Wollin                             (C)        A

       

                                         X        
Bertil Dahl                              (V)        A

       

                                         X        
Liselotte Ross                           (V)        A

       

                                         X        
Leila ben Larbi                          (V)        A

       

                                         X        
Christina Fosnes                         (M)        A

       

                                          X      
Per Dahl                                 (M)        A

       

                                          X      
Jonas Lövgren                            (M)        A

       

                                          X      
Karl Holst                               (M)        A

       

Alexander Critén                          X      
Kajsa Hedin                              (M)        A

       

                                          X      
Lisa Jalmander                           (M)        A

       

                                          X      
Jan R Andersson                          (M)        A

       

Pelle Sederkvist                          X      
Måns Linge                               (M)        A

       

                                          X      
Inger Hilmansson                         (L)        A

       

                                          X      
Björn Brändewall                         (L)        A

       

                                          X      
Carl-Henrik Sölvinger                    (L)        A

       

                                          X      
Anna-Britt Wejdsten                      (L)        A

       

Lene Polteg                               X      
Patricia Vildanfors                      (MP)       A

       

                                           X    

Transport: 36 13 1 0 



 42 (111) 
Kommunfullmäktige 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2016-06-20 

 
Bilaga 3, forts 
 

§ 146 Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering 2018-2019 
 

Transport: 36 13 1 0 

Ledamöter Parti K

 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Daphne Thuvesson                         (MP)       A

       

                                           X    
Max Troendlé                             (MP)       A

       

                                           X    
Annika Carlsson Wistedt                  (MP)       A

       

                                           X    
Christopher Dywik                        (KD)       A

       

                                          X      
Bengt-Olof Roos                          (KD)       A

       

Johanna Ingvarsson                        X      
Thoralf Alfsson                          (SD)       A

       

                                           X    
Lars Peterson                            (SD)       A

       

                                           X    
Lars Rosén                               (SD)       A

       

                                           X    
Petra Gustafsson                         (SD)       A

       

                                           X    
Carina Falkestad                         (SD)       A

       

                                           X    
Krister Thornberg                        (SD)       A

       

                                           X    

SUMMA: 36 15 10 0 
 
  



 43 (111) 
Kommunfullmäktige 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2016-06-20 

 
Bilaga 4 
 

§ 146 Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering 2018-2019 
Ledamöter Parti K

 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Roger Kaliff ordf                        (S)        A

       

                                         X        
Ann-Marie Engström 1:e v ordf            (S)        A

       

                                         X        
Per-Olof Jonsson 2:e v ordf              (M)        A

       

                                          X      
Johan Persson                            (S)        A

       

                                         X        
Dzenita Abaza                            (S)        A

       

                                         X        
Mattias Adolfson                         (S)        A

       

                                         X        
Marie Simonsson                          (S)        A

       

Göran Wiegert                            X        
Roger  Holmberg                          (S)        A

       

                                         X        
Magnus Lundén                            (S)        A

       

                                         X        
Michael Ländin                           (S)        A

       

                                         X        
Marianne Dahlberg                        (S)        A

       

                                         X        
Nasim Malik                              (S)        A

       

                                         X        
Annika Brodin                            (S)        A

       

                                         X        
Steve Sjögren                            (S)        A

       

                                         X        
Anette Lingmerth                         (S)        A

       

Helena Olsson                            X        
Lasse Johansson                          (S)        A

       

                                         X        
Elisabeth Gustavsson                     (S)        A

       

Jan-Erik Arvidsson                       X        
Robert Sigvardsson                       (S)        A

       

                                         X        
Mona Jeansson                            (S)        A

       

                                         X        
Bjarne Ringdahl                          (S)        A

       

Gunnar Nilsson                           X        
Anne-Cathrine Lindh                      (S)        A

       

                                         X        
Stig Persson                             (S)        A

       

                                         X        
Kristina Podolak-Andersson               (S)        A

       

                                         X        
Erik Holm                                (S)        A

       

                                         X        
Elisabeth Heimark                        (S)        A

       

                                         X        
Peter Olofsson                           (S)        A

       

                                         X        
Gunnel Akinder                           (S)        A

       

                                         X        
Mattias Spångberg                        (S)        A

       

Inger Henriksson                         X        
Ylva Granqvist                           (S)        A

       

                                         X        
Anders Andersson                         (C)        A

       

                                         X        
Gunnar Olsson                            (C)        A

       

                                         X        
Ingemar Einarsson                        (C)        A

       

                                         X        
Ann-Cristin Fredriksson                  (C)        A

       

Erik Ciardi                              X        
Anita Wollin                             (C)        A

       

                                         X        
Bertil Dahl                              (V)        A

       

                                         X        
Liselotte Ross                           (V)        A

       

                                         X        
Leila ben Larbi                          (V)        A

       

                                         X        
Christina Fosnes                         (M)        A

       

                                          X      
Per Dahl                                 (M)        A

       

                                          X      
Jonas Lövgren                            (M)        A

       

                                          X      
Karl Holst                               (M)        A

       

Alexander Critén                          X      
Kajsa Hedin                              (M)        A

       

                                          X      
Lisa Jalmander                           (M)        A

       

                                          X      
Jan R Andersson                          (M)        A

       

Pelle Sederkvist                          X      
Måns Linge                               (M)        A

       

                                          X      
Inger Hilmansson                         (L)        A

       

                                          X      
Björn Brändewall                         (L)        A

       

                                          X      
Carl-Henrik Sölvinger                    (L)        A

       

                                          X      
Anna-Britt Wejdsten                      (L)        A

       

Lene Polteg                               X      
Patricia Vildanfors                      (MP)       A

       

                                           X    

Transport: 36 13 1 0 



 44 (111) 
Kommunfullmäktige 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2016-06-20 

 
Bilaga 4, forts 
 

§ 146 Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering 2018-2019 
 

Transport: 36 13 1 0 

Ledamöter Parti K

 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Daphne Thuvesson                         (MP)       A

       

                                           X    
Max Troendlé                             (MP)       A

       

                                           X    
Annika Carlsson Wistedt                  (MP)       A

       

                                           X    
Christopher Dywik                        (KD)       A

       

                                          X      
Bengt-Olof Roos                          (KD)       A

       

Johanna Ingvarsson                        X      
Thoralf Alfsson                          (SD)       A

       

                                           X    
Lars Peterson                            (SD)       A

       

                                           X    
Lars Rosén                               (SD)       A

       

                                           X    
Petra Gustafsson                         (SD)       A

       

                                           X    
Carina Falkestad                         (SD)       A

       

                                           X    
Krister Thornberg                        (SD)       A

       

                                           X    

SUMMA: 36 15 10 0 
 
  



 45 (111) 
Kommunfullmäktige 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2016-06-20 

 
Bilaga 5 
 

§ 146 Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering 2018-2019 
Ledamöter Parti K

 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Roger Kaliff ordf                        (S)        A

       

                                         X        
Ann-Marie Engström 1:e v ordf            (S)        A

       

                                         X        
Per-Olof Jonsson 2:e v ordf              (M)        A

       

                                          X      
Johan Persson                            (S)        A

       

                                         X        
Dzenita Abaza                            (S)        A

       

                                         X        
Mattias Adolfson                         (S)        A

       

                                         X        
Marie Simonsson                          (S)        A

       

Göran Wiegert                            X        
Roger  Holmberg                          (S)        A

       

                                         X        
Magnus Lundén                            (S)        A

       

                                         X        
Michael Ländin                           (S)        A

       

                                         X        
Marianne Dahlberg                        (S)        A

       

                                         X        
Nasim Malik                              (S)        A

       

                                         X        
Annika Brodin                            (S)        A

       

                                         X        
Steve Sjögren                            (S)        A

       

                                         X        
Anette Lingmerth                         (S)        A

       

Helena Olsson                            X        
Lasse Johansson                          (S)        A

       

                                         X        
Elisabeth Gustavsson                     (S)        A

       

Jan-Erik Arvidsson                       X        
Robert Sigvardsson                       (S)        A

       

                                         X        
Mona Jeansson                            (S)        A

       

                                         X        
Bjarne Ringdahl                          (S)        A

       

Gunnar Nilsson                           X        
Anne-Cathrine Lindh                      (S)        A

       

                                         X        
Stig Persson                             (S)        A

       

                                         X        
Kristina Podolak-Andersson               (S)        A

       

                                         X        
Erik Holm                                (S)        A

       

                                         X        
Elisabeth Heimark                        (S)        A

       

                                         X        
Peter Olofsson                           (S)        A

       

                                         X        
Gunnel Akinder                           (S)        A

       

                                         X        
Mattias Spångberg                        (S)        A

       

Inger Henriksson                         X        
Ylva Granqvist                           (S)        A

       

                                         X        
Anders Andersson                         (C)        A

       

                                         X        
Gunnar Olsson                            (C)        A

       

                                         X        
Ingemar Einarsson                        (C)        A

       

                                         X        
Ann-Cristin Fredriksson                  (C)        A

       

Erik Ciardi                              X        
Anita Wollin                             (C)        A

       

                                         X        
Bertil Dahl                              (V)        A

       

                                         X        
Liselotte Ross                           (V)        A

       

                                         X        
Leila ben Larbi                          (V)        A

       

                                         X        
Christina Fosnes                         (M)        A

       

                                          X      
Per Dahl                                 (M)        A

       

                                          X      
Jonas Lövgren                            (M)        A

       

                                          X      
Karl Holst                               (M)        A

       

Alexander Critén                          X      
Kajsa Hedin                              (M)        A

       

                                          X      
Lisa Jalmander                           (M)        A

       

                                          X      
Jan R Andersson                          (M)        A

       

Pelle Sederkvist                          X      
Måns Linge                               (M)        A

       

                                          X      
Inger Hilmansson                         (L)        A

       

                                          X      
Björn Brändewall                         (L)        A

       

                                          X      
Carl-Henrik Sölvinger                    (L)        A

       

                                          X      
Anna-Britt Wejdsten                      (L)        A

       

Lene Polteg                               X      
Patricia Vildanfors                      (MP)       A

       

                                          X      

Transport: 36 14 0 0 



 46 (111) 
Kommunfullmäktige 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2016-06-20 

 
Bilaga 5, forts 
 

§ 146 Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering 2018-2019 
 

Transport: 36 14 0 0 

Ledamöter Parti K

 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Daphne Thuvesson                         (MP)       A

       

                                          X      
Max Troendlé                             (MP)       A

       

                                          X      
Annika Carlsson Wistedt                  (MP)       A

       

                                          X      
Christopher Dywik                        (KD)       A

       

                                          X      
Bengt-Olof Roos                          (KD)       A

       

Johanna Ingvarsson                        X      
Thoralf Alfsson                          (SD)       A

       

                                          X      
Lars Peterson                            (SD)       A

       

                                          X      
Lars Rosén                               (SD)       A

       

                                          X      
Petra Gustafsson                         (SD)       A

       

                                          X      
Carina Falkestad                         (SD)       A

       

                                          X      
Krister Thornberg                        (SD)       A

       

                                          X      

SUMMA: 36 25 0 0 
 
  



 47 (111) 
Kommunfullmäktige 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2016-06-20 

 
Bilaga 6 
 

§ 146 Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering 2018-2019 
Ledamöter Parti K

 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Roger Kaliff ordf                        (S)        A

       

                                         X        
Ann-Marie Engström 1:e v ordf            (S)        A

       

                                         X        
Per-Olof Jonsson 2:e v ordf              (M)        A

       

                                          X      
Johan Persson                            (S)        A

       

                                         X        
Dzenita Abaza                            (S)        A

       

                                         X        
Mattias Adolfson                         (S)        A

       

                                         X        
Marie Simonsson                          (S)        A

       

Göran Wiegert                            X        
Roger  Holmberg                          (S)        A

       

                                         X        
Magnus Lundén                            (S)        A

       

                                         X        
Michael Ländin                           (S)        A

       

                                         X        
Marianne Dahlberg                        (S)        A

       

                                         X        
Nasim Malik                              (S)        A

       

                                         X        
Annika Brodin                            (S)        A

       

                                         X        
Steve Sjögren                            (S)        A

       

                                         X        
Anette Lingmerth                         (S)        A

       

Helena Olsson                            X        
Lasse Johansson                          (S)        A

       

                                         X        
Elisabeth Gustavsson                     (S)        A

       

Jan-Erik Arvidsson                       X        
Robert Sigvardsson                       (S)        A

       

                                         X        
Mona Jeansson                            (S)        A

       

                                         X        
Bjarne Ringdahl                          (S)        A

       

Gunnar Nilsson                           X        
Anne-Cathrine Lindh                      (S)        A

       

                                         X        
Stig Persson                             (S)        A

       

                                         X        
Kristina Podolak-Andersson               (S)        A

       

                                         X        
Erik Holm                                (S)        A

       

                                         X        
Elisabeth Heimark                        (S)        A

       

                                         X        
Peter Olofsson                           (S)        A

       

                                         X        
Gunnel Akinder                           (S)        A

       

                                         X        
Mattias Spångberg                        (S)        A

       

Inger Henriksson                         X        
Ylva Granqvist                           (S)        A

       

                                         X        
Anders Andersson                         (C)        A

       

                                         X        
Gunnar Olsson                            (C)        A

       

                                         X        
Ingemar Einarsson                        (C)        A

       

                                         X        
Ann-Cristin Fredriksson                  (C)        A

       

Erik Ciardi                              X        
Anita Wollin                             (C)        A

       

                                         X        
Bertil Dahl                              (V)        A

       

                                         X        
Liselotte Ross                           (V)        A

       

                                         X        
Leila ben Larbi                          (V)        A

       

                                         X        
Christina Fosnes                         (M)        A

       

                                          X      
Per Dahl                                 (M)        A

       

                                          X      
Jonas Lövgren                            (M)        A

       

                                          X      
Karl Holst                               (M)        A

       

Alexander Critén                          X      
Kajsa Hedin                              (M)        A

       

                                          X      
Lisa Jalmander                           (M)        A

       

                                          X      
Jan R Andersson                          (M)        A

       

Pelle Sederkvist                          X      
Måns Linge                               (M)        A

       

                                          X      
Inger Hilmansson                         (L)        A

       

                                           X    
Björn Brändewall                         (L)        A

       

                                           X    
Carl-Henrik Sölvinger                    (L)        A

       

                                           X    
Anna-Britt Wejdsten                      (L)        A

       

Lene Polteg                                X    
Patricia Vildanfors                      (MP)       A

       

                                           X    

Transport: 36 9 5 0 



 48 (111) 
Kommunfullmäktige 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2016-06-20 

 
Bilaga 6, forts 
 

§ 146 Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering 2018-2019 
 

Transport: 36 9 5 0 

Ledamöter Parti K

 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Daphne Thuvesson                         (MP)       A

       

                                           X    
Max Troendlé                             (MP)       A

       

                                           X    
Annika Carlsson Wistedt                  (MP)       A

       

                                           X    
Christopher Dywik                        (KD)       A

       

                                           X    
Bengt-Olof Roos                          (KD)       A

       

Johanna Ingvarsson                         X    
Thoralf Alfsson                          (SD)       A

       

                                           X    
Lars Peterson                            (SD)       A

       

                                           X    
Lars Rosén                               (SD)       A

       

                                           X    
Petra Gustafsson                         (SD)       A

       

                                           X    
Carina Falkestad                         (SD)       A

       

                                           X    
Krister Thornberg                        (SD)       A

       

                                           X    

SUMMA: 36 9 16 0 
 
  



 49 (111) 
Kommunfullmäktige 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2016-06-20 

 
Bilaga 7 
 

§ 146 Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering 2018-2019 
Ledamöter Parti K

 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Roger Kaliff ordf                        (S)        A

       

                                         X        
Ann-Marie Engström 1:e v ordf            (S)        A

       

                                         X        
Per-Olof Jonsson 2:e v ordf              (M)        A

       

                                          X      
Johan Persson                            (S)        A

       

                                         X        
Dzenita Abaza                            (S)        A

       

                                         X        
Mattias Adolfson                         (S)        A

       

                                         X        
Marie Simonsson                          (S)        A

       

Göran Wiegert                            X        
Roger  Holmberg                          (S)        A

       

                                         X        
Magnus Lundén                            (S)        A

       

                                         X        
Michael Ländin                           (S)        A

       

                                         X        
Marianne Dahlberg                        (S)        A

       

                                         X        
Nasim Malik                              (S)        A

       

                                         X        
Annika Brodin                            (S)        A

       

                                         X        
Steve Sjögren                            (S)        A

       

                                         X        
Anette Lingmerth                         (S)        A

       

Helena Olsson                            X        
Lasse Johansson                          (S)        A

       

                                         X        
Elisabeth Gustavsson                     (S)        A

       

Jan-Erik Arvidsson                       X        
Robert Sigvardsson                       (S)        A

       

                                         X        
Mona Jeansson                            (S)        A

       

                                         X        
Bjarne Ringdahl                          (S)        A

       

Gunnar Nilsson                           X        
Anne-Cathrine Lindh                      (S)        A

       

                                         X        
Stig Persson                             (S)        A

       

                                         X        
Kristina Podolak-Andersson               (S)        A

       

                                         X        
Erik Holm                                (S)        A

       

                                         X        
Elisabeth Heimark                        (S)        A

       

                                         X        
Peter Olofsson                           (S)        A

       

                                         X        
Gunnel Akinder                           (S)        A

       

                                         X        
Mattias Spångberg                        (S)        A

       

Inger Henriksson                         X        
Ylva Granqvist                           (S)        A

       

                                         X        
Anders Andersson                         (C)        A

       

                                         X        
Gunnar Olsson                            (C)        A

       

                                         X        
Ingemar Einarsson                        (C)        A

       

                                         X        
Ann-Cristin Fredriksson                  (C)        A

       

Erik Ciardi                              X        
Anita Wollin                             (C)        A

       

                                         X        
Bertil Dahl                              (V)        A

       

                                         X        
Liselotte Ross                           (V)        A

       

                                         X        
Leila ben Larbi                          (V)        A

       

                                         X        
Christina Fosnes                         (M)        A

       

                                          X      
Per Dahl                                 (M)        A

       

                                          X      
Jonas Lövgren                            (M)        A

       

                                          X      
Karl Holst                               (M)        A

       

Alexander Critén                          X      
Kajsa Hedin                              (M)        A

       

                                          X      
Lisa Jalmander                           (M)        A

       

                                          X      
Jan R Andersson                          (M)        A

       

Pelle Sederkvist                          X      
Måns Linge                               (M)        A

       

                                          X      
Inger Hilmansson                         (L)        A

       

                                           X    
Björn Brändewall                         (L)        A

       

                                           X    
Carl-Henrik Sölvinger                    (L)        A

       

                                           X    
Anna-Britt Wejdsten                      (L)        A

       

Lene Polteg                                X    
Patricia Vildanfors                      (MP)       A

       

                                           X    

Transport: 36 9 5 0 



 50 (111) 
Kommunfullmäktige 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2016-06-20 

 
Bilaga 7, forts 
 

§ 146 Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering 2018-2019 
 

Transport: 36 9 5 0 

Ledamöter Parti K

 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Daphne Thuvesson                         (MP)       A

       

                                           X    
Max Troendlé                             (MP)       A

       

                                           X    
Annika Carlsson Wistedt                  (MP)       A

       

                                           X    
Christopher Dywik                        (KD)       A

       

                                           X    
Bengt-Olof Roos                          (KD)       A

       

Johanna Ingvarsson                         X    
Thoralf Alfsson                          (SD)       A

       

                                           X    
Lars Peterson                            (SD)       A

       

                                           X    
Lars Rosén                               (SD)       A

       

                                           X    
Petra Gustafsson                         (SD)       A

       

                                           X    
Carina Falkestad                         (SD)       A

       

                                           X    
Krister Thornberg                        (SD)       A

       

                                           X    

SUMMA: 36 9 16 0 
 
  



 51 (111) 
Kommunfullmäktige 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2016-06-20 

 
Bilaga 8 
 

§ 146 Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering 2018-2019 
Ledamöter Parti K

 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Roger Kaliff ordf                        (S)        A

       

                                         X        
Ann-Marie Engström 1:e v ordf            (S)        A

       

                                           X    
Per-Olof Jonsson 2:e v ordf              (M)        A

       

                                          X      
Johan Persson                            (S)        A

       

                                         X        
Dzenita Abaza                            (S)        A

       

                                         X        
Mattias Adolfson                         (S)        A

       

                                         X        
Marie Simonsson                          (S)        A

       

Göran Wiegert                            X        
Roger  Holmberg                          (S)        A

       

                                         X        
Magnus Lundén                            (S)        A

       

                                         X        
Michael Ländin                           (S)        A

       

                                         X        
Marianne Dahlberg                        (S)        A

       

                                         X        
Nasim Malik                              (S)        A

       

                                         X        
Annika Brodin                            (S)        A

       

                                         X        
Steve Sjögren                            (S)        A

       

                                         X        
Anette Lingmerth                         (S)        A

       

Helena Olsson                            X        
Lasse Johansson                          (S)        A

       

                                         X        
Elisabeth Gustavsson                     (S)        A

       

Jan-Erik Arvidsson                       X        
Robert Sigvardsson                       (S)        A

       

                                         X        
Mona Jeansson                            (S)        A

       

                                         X        
Bjarne Ringdahl                          (S)        A

       

Gunnar Nilsson                           X        
Anne-Cathrine Lindh                      (S)        A

       

                                         X        
Stig Persson                             (S)        A

       

                                         X        
Kristina Podolak-Andersson               (S)        A

       

                                         X        
Erik Holm                                (S)        A

       

                                         X        
Elisabeth Heimark                        (S)        A

       

                                         X        
Peter Olofsson                           (S)        A

       

                                         X        
Gunnel Akinder                           (S)        A

       

                                         X        
Mattias Spångberg                        (S)        A

       

Inger Henriksson                         X        
Ylva Granqvist                           (S)        A

       

                                         X        
Anders Andersson                         (C)        A

       

                                         X        
Gunnar Olsson                            (C)        A

       

                                         X        
Ingemar Einarsson                        (C)        A

       

                                         X        
Ann-Cristin Fredriksson                  (C)        A

       

Erik Ciardi                              X        
Anita Wollin                             (C)        A

       

                                         X        
Bertil Dahl                              (V)        A

       

                                         X        
Liselotte Ross                           (V)        A

       

                                         X        
Leila ben Larbi                          (V)        A

       

                                         X        
Christina Fosnes                         (M)        A

       

                                          X      
Per Dahl                                 (M)        A

       

                                          X      
Jonas Lövgren                            (M)        A

       

                                          X      
Karl Holst                               (M)        A

       

Alexander Critén                          X      
Kajsa Hedin                              (M)        A

       

                                          X      
Lisa Jalmander                           (M)        A

       

                                          X      
Jan R Andersson                          (M)        A

       

Pelle Sederkvist                          X      
Måns Linge                               (M)        A

       

                                          X      
Inger Hilmansson                         (L)        A

       

                                           X    
Björn Brändewall                         (L)        A

       

                                           X    
Carl-Henrik Sölvinger                    (L)        A

       

                                           X    
Anna-Britt Wejdsten                      (L)        A

       

Lene Polteg                                X    
Patricia Vildanfors                      (MP)       A

       

                                         X        

Transport: 36 9 5 0 



 52 (111) 
Kommunfullmäktige 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2016-06-20 

 
Bilaga 8, forts 
 

§ 146 Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering 2018-2019 
 

Transport: 36 9 5 0 

Ledamöter Parti K

 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Daphne Thuvesson                         (MP)       A

       

                                         X        
Max Troendlé                             (MP)       A

       

                                         X        
Annika Carlsson Wistedt                  (MP)       A

       

                                         X        
Christopher Dywik                        (KD)       A

       

                                           X    
Bengt-Olof Roos                          (KD)       A

       

Johanna Ingvarsson                         X    
Thoralf Alfsson                          (SD)       A

       

                                           X    
Lars Peterson                            (SD)       A

       

                                           X    
Lars Rosén                               (SD)       A

       

                                           X    
Petra Gustafsson                         (SD)       A

       

                                           X    
Carina Falkestad                         (SD)       A

       

                                           X    
Krister Thornberg                        (SD)       A

       

                                           X    

SUMMA: 39 9 13 0 
 
  



 53 (111) 
Kommunfullmäktige 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2016-06-20 

 
Bilaga 9 
 

§ 146 Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering 2018-2019 
Ledamöter Parti K

 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Roger Kaliff ordf                        (S)        A

       

                                         X        
Ann-Marie Engström 1:e v ordf            (S)        A

       

                                         X        
Per-Olof Jonsson 2:e v ordf              (M)        A

       

                                          X      
Johan Persson                            (S)        A

       

                                         X        
Dzenita Abaza                            (S)        A

       

                                         X        
Mattias Adolfson                         (S)        A

       

                                         X        
Marie Simonsson                          (S)        A

       

Göran Wiegert                            X        
Roger  Holmberg                          (S)        A

       

                                         X        
Magnus Lundén                            (S)        A

       

                                         X        
Michael Ländin                           (S)        A

       

                                         X        
Marianne Dahlberg                        (S)        A

       

                                         X        
Nasim Malik                              (S)        A

       

                                         X        
Annika Brodin                            (S)        A

       

                                         X        
Steve Sjögren                            (S)        A

       

                                         X        
Anette Lingmerth                         (S)        A

       

Helena Olsson                            X        
Lasse Johansson                          (S)        A

       

                                         X        
Elisabeth Gustavsson                     (S)        A

       

Jan-Erik Arvidsson                       X        
Robert Sigvardsson                       (S)        A

       

                                         X        
Mona Jeansson                            (S)        A

       

                                         X        
Bjarne Ringdahl                          (S)        A

       

Gunnar Nilsson                           X        
Anne-Cathrine Lindh                      (S)        A

       

                                         X        
Stig Persson                             (S)        A

       

                                         X        
Kristina Podolak-Andersson               (S)        A

       

                                         X        
Erik Holm                                (S)        A

       

                                         X        
Elisabeth Heimark                        (S)        A

       

                                         X        
Peter Olofsson                           (S)        A

       

                                         X        
Gunnel Akinder                           (S)        A

       

                                         X        
Mattias Spångberg                        (S)        A

       

Inger Henriksson                         X        
Ylva Granqvist                           (S)        A

       

                                         X        
Anders Andersson                         (C)        A

       

                                         X        
Gunnar Olsson                            (C)        A

       

                                         X        
Ingemar Einarsson                        (C)        A

       

                                         X        
Ann-Cristin Fredriksson                  (C)        A

       

Erik Ciardi                              X        
Anita Wollin                             (C)        A

       

                                         X        
Bertil Dahl                              (V)        A

       

                                         X        
Liselotte Ross                           (V)        A

       

                                         X        
Leila ben Larbi                          (V)        A

       

                                         X        
Christina Fosnes                         (M)        A

       

                                          X      
Per Dahl                                 (M)        A

       

                                          X      
Jonas Lövgren                            (M)        A

       

                                          X      
Karl Holst                               (M)        A

       

Alexander Critén                          X      
Kajsa Hedin                              (M)        A

       

                                          X      
Lisa Jalmander                           (M)        A

       

                                          X      
Jan R Andersson                          (M)        A

       

Pelle Sederkvist                          X      
Måns Linge                               (M)        A

       

                                          X      
Inger Hilmansson                         (L)        A

       

                                           X    
Björn Brändewall                         (L)        A

       

                                           X    
Carl-Henrik Sölvinger                    (L)        A

       

                                           X    
Anna-Britt Wejdsten                      (L)        A

       

Lene Polteg                                X    
Patricia Vildanfors                      (MP)       A

       

                                           X    

Transport: 36 9 5 0 



 54 (111) 
Kommunfullmäktige 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2016-06-20 

 
Bilaga 9, forts 
 

§ 146 Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering 2018-2019 
 

Transport: 36 9 5 0 

Ledamöter Parti K

 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Daphne Thuvesson                         (MP)       A

       

                                           X    
Max Troendlé                             (MP)       A

       

                                           X    
Annika Carlsson Wistedt                  (MP)       A

       

                                           X    
Christopher Dywik                        (KD)       A

       

                                           X    
Bengt-Olof Roos                          (KD)       A

       

Johanna Ingvarsson                         X    
Thoralf Alfsson                          (SD)       A

       

                                           X    
Lars Peterson                            (SD)       A

       

                                           X    
Lars Rosén                               (SD)       A

       

                                           X    
Petra Gustafsson                         (SD)       A

       

                                           X    
Carina Falkestad                         (SD)       A

       

                                           X    
Krister Thornberg                        (SD)       A

       

                                           X    

SUMMA: 36 9 16 0 
 
  



 55 (111) 
Kommunfullmäktige 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2016-06-20 

 
Bilaga 10 
 

§ 146 Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering 2018-2019 
Ledamöter Parti K

 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Roger Kaliff ordf                        (S)        A

       

                                         X        
Ann-Marie Engström 1:e v ordf            (S)        A

       

                                         X        
Per-Olof Jonsson 2:e v ordf              (M)        A

       

                                          X      
Johan Persson                            (S)        A

       

                                         X        
Dzenita Abaza                            (S)        A

       

                                         X        
Mattias Adolfson                         (S)        A

       

                                         X        
Marie Simonsson                          (S)        A

       

Göran Wiegert                            X        
Roger  Holmberg                          (S)        A

       

                                         X        
Magnus Lundén                            (S)        A

       

                                         X        
Michael Ländin                           (S)        A

       

                                         X        
Marianne Dahlberg                        (S)        A

       

                                         X        
Nasim Malik                              (S)        A

       

                                         X        
Annika Brodin                            (S)        A

       

                                         X        
Steve Sjögren                            (S)        A

       

                                         X        
Anette Lingmerth                         (S)        A

       

Helena Olsson                            X        
Lasse Johansson                          (S)        A

       

                                         X        
Elisabeth Gustavsson                     (S)        A

       

Jan-Erik Arvidsson                       X        
Robert Sigvardsson                       (S)        A

       

                                         X        
Mona Jeansson                            (S)        A

       

                                         X        
Bjarne Ringdahl                          (S)        A

       

Gunnar Nilsson                           X        
Anne-Cathrine Lindh                      (S)        A

       

                                         X        
Stig Persson                             (S)        A

       

                                         X        
Kristina Podolak-Andersson               (S)        A

       

                                         X        
Erik Holm                                (S)        A

       

                                         X        
Elisabeth Heimark                        (S)        A

       

                                         X        
Peter Olofsson                           (S)        A

       

                                         X        
Gunnel Akinder                           (S)        A

       

                                         X        
Mattias Spångberg                        (S)        A

       

Inger Henriksson                         X        
Ylva Granqvist                           (S)        A

       

                                         X        
Anders Andersson                         (C)        A

       

                                         X        
Gunnar Olsson                            (C)        A

       

                                         X        
Ingemar Einarsson                        (C)        A

       

                                         X        
Ann-Cristin Fredriksson                  (C)        A

       

Erik Ciardi                              X        
Anita Wollin                             (C)        A

       

                                         X        
Bertil Dahl                              (V)        A

       

                                         X        
Liselotte Ross                           (V)        A

       

                                         X        
Leila ben Larbi                          (V)        A

       

                                         X        
Christina Fosnes                         (M)        A

       

                                          X      
Per Dahl                                 (M)        A

       

                                          X      
Jonas Lövgren                            (M)        A

       

                                          X      
Karl Holst                               (M)        A

       

Alexander Critén                          X      
Kajsa Hedin                              (M)        A

       

                                          X      
Lisa Jalmander                           (M)        A

       

                                          X      
Jan R Andersson                          (M)        A

       

Pelle Sederkvist                          X      
Måns Linge                               (M)        A

       

                                          X      
Inger Hilmansson                         (L)        A

       

                                           X    
Björn Brändewall                         (L)        A

       

                                           X    
Carl-Henrik Sölvinger                    (L)        A

       

                                           X    
Anna-Britt Wejdsten                      (L)        A

       

Lene Polteg                                X    
Patricia Vildanfors                      (MP)       A

       

                                           X    

Transport: 36 9 5 0 



 56 (111) 
Kommunfullmäktige 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2016-06-20 

 
Bilaga 10, forts 
 

§ 146 Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering 2018-2019 
 

Transport: 36 9 5 0 

Ledamöter Parti K

 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Daphne Thuvesson                         (MP)       A

       

                                           X    
Max Troendlé                             (MP)       A

       

                                           X    
Annika Carlsson Wistedt                  (MP)       A

       

                                           X    
Christopher Dywik                        (KD)       A

       

                                          X      
Bengt-Olof Roos                          (KD)       A

       

Johanna Ingvarsson                        X      
Thoralf Alfsson                          (SD)       A

       

                                           X    
Lars Peterson                            (SD)       A

       

                                           X    
Lars Rosén                               (SD)       A

       

                                           X    
Petra Gustafsson                         (SD)       A

       

                                           X    
Carina Falkestad                         (SD)       A

       

                                           X    
Krister Thornberg                        (SD)       A

       

                                           X    

SUMMA: 36 11 14 0 
 
  



 57 (111) 
Kommunfullmäktige 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2016-06-20 

 
Bilaga 11 
 

§ 146 Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering 2018-2019 
Ledamöter Parti K

 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Roger Kaliff ordf                        (S)        A

       

                                         X        
Ann-Marie Engström 1:e v ordf            (S)        A

       

                                         X        
Per-Olof Jonsson 2:e v ordf              (M)        A

       

                                           X    
Johan Persson                            (S)        A

       

                                         X        
Dzenita Abaza                            (S)        A

       

                                         X        
Mattias Adolfson                         (S)        A

       

                                         X        
Marie Simonsson                          (S)        A

       

Göran Wiegert                            X        
Roger  Holmberg                          (S)        A

       

                                         X        
Magnus Lundén                            (S)        A

       

                                         X        
Michael Ländin                           (S)        A

       

                                         X        
Marianne Dahlberg                        (S)        A

       

                                         X        
Nasim Malik                              (S)        A

       

                                         X        
Annika Brodin                            (S)        A

       

                                         X        
Steve Sjögren                            (S)        A

       

                                         X        
Anette Lingmerth                         (S)        A

       

Helena Olsson                            X        
Lasse Johansson                          (S)        A

       

                                         X        
Elisabeth Gustavsson                     (S)        A

       

Jan-Erik Arvidsson                       X        
Robert Sigvardsson                       (S)        A

       

                                         X        
Mona Jeansson                            (S)        A

       

                                         X        
Bjarne Ringdahl                          (S)        A

       

Gunnar Nilsson                           X        
Anne-Cathrine Lindh                      (S)        A

       

                                         X        
Stig Persson                             (S)        A

       

                                         X        
Kristina Podolak-Andersson               (S)        A

       

                                         X        
Erik Holm                                (S)        A

       

                                         X        
Elisabeth Heimark                        (S)        A

       

                                         X        
Peter Olofsson                           (S)        A

       

                                         X        
Gunnel Akinder                           (S)        A

       

                                         X        
Mattias Spångberg                        (S)        A

       

Inger Henriksson                         X        
Ylva Granqvist                           (S)        A

       

                                         X        
Anders Andersson                         (C)        A

       

                                         X        
Gunnar Olsson                            (C)        A

       

                                         X        
Ingemar Einarsson                        (C)        A

       

                                         X        
Ann-Cristin Fredriksson                  (C)        A

       

Erik Ciardi                              X        
Anita Wollin                             (C)        A

       

                                         X        
Bertil Dahl                              (V)        A

       

                                         X        
Liselotte Ross                           (V)        A

       

                                         X        
Leila ben Larbi                          (V)        A

       

                                         X        
Christina Fosnes                         (M)        A

       

                                           X    
Per Dahl                                 (M)        A

       

                                           X    
Jonas Lövgren                            (M)        A

       

                                           X    
Karl Holst                               (M)        A

       

Alexander Critén                           X    
Kajsa Hedin                              (M)        A

       

                                           X    
Lisa Jalmander                           (M)        A

       

                                           X    
Jan R Andersson                          (M)        A

       

Pelle Sederkvist                           X    
Måns Linge                               (M)        A

       

                                           X    
Inger Hilmansson                         (L)        A

       

                                           X    
Björn Brändewall                         (L)        A

       

                                           X    
Carl-Henrik Sölvinger                    (L)        A

       

                                           X    
Anna-Britt Wejdsten                      (L)        A

       

Lene Polteg                                X    
Patricia Vildanfors                      (MP)       A

       

                                         X        

Transport: 37 0 13 0 



 58 (111) 
Kommunfullmäktige 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2016-06-20 

 
Bilaga 11, forts 
 

§ 146 Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering 2018-2019 
 

Transport: 37 0 13 0 

Ledamöter Parti K

 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Daphne Thuvesson                         (MP)       A

       

                                         X        
Max Troendlé                             (MP)       A

       

                                         X        
Annika Carlsson Wistedt                  (MP)       A

       

                                         X        
Christopher Dywik                        (KD)       A

       

                                         X        
Bengt-Olof Roos                          (KD)       A

       

Johanna Ingvarsson                       X        
Thoralf Alfsson                          (SD)       A

       

                                          X      
Lars Peterson                            (SD)       A

       

                                          X      
Lars Rosén                               (SD)       A

       

                                          X      
Petra Gustafsson                         (SD)       A

       

                                          X      
Carina Falkestad                         (SD)       A

       

                                          X      
Krister Thornberg                        (SD)       A

       

                                          X      

SUMMA: 42 6 13 0 
 
  



 59 (111) 
Kommunfullmäktige 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2016-06-20 

 
Bilaga 12 
 

§ 146 Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering 2018-2019 
Ledamöter Parti K

 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Roger Kaliff ordf                        (S)        A

       

                                         X        
Ann-Marie Engström 1:e v ordf            (S)        A

       

                                         X        
Per-Olof Jonsson 2:e v ordf              (M)        A

       

                                           X    
Johan Persson                            (S)        A

       

                                         X        
Dzenita Abaza                            (S)        A

       

                                         X        
Mattias Adolfson                         (S)        A

       

                                         X        
Marie Simonsson                          (S)        A

       

Göran Wiegert                            X        
Roger  Holmberg                          (S)        A

       

                                         X        
Magnus Lundén                            (S)        A

       

                                         X        
Michael Ländin                           (S)        A

       

                                         X        
Marianne Dahlberg                        (S)        A

       

                                         X        
Nasim Malik                              (S)        A

       

                                         X        
Annika Brodin                            (S)        A

       

                                         X        
Steve Sjögren                            (S)        A

       

                                         X        
Anette Lingmerth                         (S)        A

       

Helena Olsson                            X        
Lasse Johansson                          (S)        A

       

                                         X        
Elisabeth Gustavsson                     (S)        A

       

Jan-Erik Arvidsson                       X        
Robert Sigvardsson                       (S)        A

       

                                         X        
Mona Jeansson                            (S)        A

       

                                         X        
Bjarne Ringdahl                          (S)        A

       

Gunnar Nilsson                           X        
Anne-Cathrine Lindh                      (S)        A

       

                                         X        
Stig Persson                             (S)        A

       

                                         X        
Kristina Podolak-Andersson               (S)        A

       

                                         X        
Erik Holm                                (S)        A

       

                                         X        
Elisabeth Heimark                        (S)        A

       

                                         X        
Peter Olofsson                           (S)        A

       

                                         X        
Gunnel Akinder                           (S)        A

       

                                         X        
Mattias Spångberg                        (S)        A

       

Inger Henriksson                         X        
Ylva Granqvist                           (S)        A

       

                                         X        
Anders Andersson                         (C)        A

       

                                         X        
Gunnar Olsson                            (C)        A

       

                                         X        
Ingemar Einarsson                        (C)        A

       

                                         X        
Ann-Cristin Fredriksson                  (C)        A

       

Erik Ciardi                              X        
Anita Wollin                             (C)        A

       

                                         X        
Bertil Dahl                              (V)        A

       

                                         X        
Liselotte Ross                           (V)        A

       

                                         X        
Leila ben Larbi                          (V)        A

       

                                         X        
Christina Fosnes                         (M)        A

       

                                           X    
Per Dahl                                 (M)        A

       

                                           X    
Jonas Lövgren                            (M)        A

       

                                           X    
Karl Holst                               (M)        A

       

Alexander Critén                           X    
Kajsa Hedin                              (M)        A

       

                                           X    
Lisa Jalmander                           (M)        A

       

                                           X    
Jan R Andersson                          (M)        A

       

Pelle Sederkvist                           X    
Måns Linge                               (M)        A

       

                                           X    
Inger Hilmansson                         (L)        A

       

                                           X    
Björn Brändewall                         (L)        A

       

                                          X      
Carl-Henrik Sölvinger                    (L)        A

       

                                           X    
Anna-Britt Wejdsten                      (L)        A

       

Lene Polteg                                X    
Patricia Vildanfors                      (MP)       A

       

                                           X    

Transport: 36 1 13 0 



 60 (111) 
Kommunfullmäktige 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2016-06-20 

 
Bilaga 12, forts 
 

§ 146 Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering 2018-2019 
 

Transport: 36 1 13 0 

Ledamöter Parti K

 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Daphne Thuvesson                         (MP)       A

       

                                           X    
Max Troendlé                             (MP)       A

       

                                           X    
Annika Carlsson Wistedt                  (MP)       A

       

                                           X    
Christopher Dywik                        (KD)       A

       

                                          X      
Bengt-Olof Roos                          (KD)       A

       

Johanna Ingvarsson                        X      
Thoralf Alfsson                          (SD)       A

       

                                          X      
Lars Peterson                            (SD)       A

       

                                          X      
Lars Rosén                               (SD)       A

       

                                          X      
Petra Gustafsson                         (SD)       A

       

                                          X      
Carina Falkestad                         (SD)       A

       

                                          X      
Krister Thornberg                        (SD)       A

       

                                          X      

SUMMA: 36 9 16 0 
 
  



 61 (111) 
Kommunfullmäktige 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2016-06-20 

 
Bilaga 13 
 

§ 146 Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering 2018-2019 
Ledamöter Parti K

 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Roger Kaliff ordf                        (S)        A

       

                                         X        
Ann-Marie Engström 1:e v ordf            (S)        A

       

                                         X        
Per-Olof Jonsson 2:e v ordf              (M)        A

       

                                           X    
Johan Persson                            (S)        A

       

                                         X        
Dzenita Abaza                            (S)        A

       

                                         X        
Mattias Adolfson                         (S)        A

       

                                         X        
Marie Simonsson                          (S)        A

       

Göran Wiegert                            X        
Roger  Holmberg                          (S)        A

       

                                         X        
Magnus Lundén                            (S)        A

       

                                         X        
Michael Ländin                           (S)        A

       

                                         X        
Marianne Dahlberg                        (S)        A

       

                                         X        
Nasim Malik                              (S)        A

       

                                         X        
Annika Brodin                            (S)        A

       

                                         X        
Steve Sjögren                            (S)        A

       

                                         X        
Anette Lingmerth                         (S)        A

       

Helena Olsson                            X        
Lasse Johansson                          (S)        A

       

                                         X        
Elisabeth Gustavsson                     (S)        A

       

Jan-Erik Arvidsson                       X        
Robert Sigvardsson                       (S)        A

       

                                         X        
Mona Jeansson                            (S)        A

       

                                         X        
Bjarne Ringdahl                          (S)        A

       

Gunnar Nilsson                           X        
Anne-Cathrine Lindh                      (S)        A

       

                                         X        
Stig Persson                             (S)        A

       

                                         X        
Kristina Podolak-Andersson               (S)        A

       

                                         X        
Erik Holm                                (S)        A

       

                                         X        
Elisabeth Heimark                        (S)        A

       

                                         X        
Peter Olofsson                           (S)        A

       

                                         X        
Gunnel Akinder                           (S)        A

       

                                         X        
Mattias Spångberg                        (S)        A

       

Inger Henriksson                         X        
Ylva Granqvist                           (S)        A

       

                                         X        
Anders Andersson                         (C)        A

       

                                         X        
Gunnar Olsson                            (C)        A

       

                                         X        
Ingemar Einarsson                        (C)        A

       

                                         X        
Ann-Cristin Fredriksson                  (C)        A

       

Erik Ciardi                              X        
Anita Wollin                             (C)        A

       

                                         X        
Bertil Dahl                              (V)        A

       

                                         X        
Liselotte Ross                           (V)        A

       

                                         X        
Leila ben Larbi                          (V)        A

       

                                         X        
Christina Fosnes                         (M)        A

       

                                           X    
Per Dahl                                 (M)        A

       

                                           X    
Jonas Lövgren                            (M)        A

       

                                           X    
Karl Holst                               (M)        A

       

Alexander Critén                           X    
Kajsa Hedin                              (M)        A

       

                                           X    
Lisa Jalmander                           (M)        A

       

                                           X    
Jan R Andersson                          (M)        A

       

Pelle Sederkvist                           X    
Måns Linge                               (M)        A

       

                                           X    
Inger Hilmansson                         (L)        A

       

                                           X    
Björn Brändewall                         (L)        A

       

                                           X    
Carl-Henrik Sölvinger                    (L)        A

       

                                           X    
Anna-Britt Wejdsten                      (L)        A

       

Lene Polteg                                X    
Patricia Vildanfors                      (MP)       A

       

                                           X    

Transport: 36 0 14 0 



 62 (111) 
Kommunfullmäktige 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2016-06-20 

 
Bilaga 13, forts 
 

§ 146 Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering 2018-2019 
 

Transport: 36 0 14 0 

Ledamöter Parti K

 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Daphne Thuvesson                         (MP)       A

       

                                           X    
Max Troendlé                             (MP)       A

       

                                           X    
Annika Carlsson Wistedt                  (MP)       A

       

                                           X    
Christopher Dywik                        (KD)       A

       

                                          X      
Bengt-Olof Roos                          (KD)       A

       

Johanna Ingvarsson                        X      
Thoralf Alfsson                          (SD)       A

       

                                          X      
Lars Peterson                            (SD)       A

       

                                          X      
Lars Rosén                               (SD)       A

       

                                          X      
Petra Gustafsson                         (SD)       A

       

                                          X      
Carina Falkestad                         (SD)       A

       

                                          X      
Krister Thornberg                        (SD)       A

       

                                          X      

SUMMA: 36 8 17 0 
 
  



 63 (111) 
Kommunfullmäktige 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2016-06-20 

 
Bilaga 14 
 

§ 146 Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering 2018-2019 
Ledamöter Parti K

 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Roger Kaliff ordf                        (S)        A

       

                                         X        
Ann-Marie Engström 1:e v ordf            (S)        A

       

                                         X        
Per-Olof Jonsson 2:e v ordf              (M)        A

       

                                           X    
Johan Persson                            (S)        A

       

                                         X        
Dzenita Abaza                            (S)        A

       

                                         X        
Mattias Adolfson                         (S)        A

       

                                         X        
Marie Simonsson                          (S)        A

       

Göran Wiegert                            X        
Roger  Holmberg                          (S)        A

       

                                         X        
Magnus Lundén                            (S)        A

       

                                         X        
Michael Ländin                           (S)        A

       

                                         X        
Marianne Dahlberg                        (S)        A

       

                                         X        
Nasim Malik                              (S)        A

       

                                         X        
Annika Brodin                            (S)        A

       

                                         X        
Steve Sjögren                            (S)        A

       

                                         X        
Anette Lingmerth                         (S)        A

       

Helena Olsson                            X        
Lasse Johansson                          (S)        A

       

                                         X        
Elisabeth Gustavsson                     (S)        A

       

Jan-Erik Arvidsson                       X        
Robert Sigvardsson                       (S)        A

       

                                         X        
Mona Jeansson                            (S)        A

       

                                         X        
Bjarne Ringdahl                          (S)        A

       

Gunnar Nilsson                           X        
Anne-Cathrine Lindh                      (S)        A

       

                                         X        
Stig Persson                             (S)        A

       

                                         X        
Kristina Podolak-Andersson               (S)        A

       

                                         X        
Erik Holm                                (S)        A

       

                                         X        
Elisabeth Heimark                        (S)        A

       

                                         X        
Peter Olofsson                           (S)        A

       

                                         X        
Gunnel Akinder                           (S)        A

       

                                         X        
Mattias Spångberg                        (S)        A

       

Inger Henriksson                         X        
Ylva Granqvist                           (S)        A

       

                                         X        
Anders Andersson                         (C)        A

       

                                         X        
Gunnar Olsson                            (C)        A

       

                                         X        
Ingemar Einarsson                        (C)        A

       

                                         X        
Ann-Cristin Fredriksson                  (C)        A

       

Erik Ciardi                              X        
Anita Wollin                             (C)        A

       

                                         X        
Bertil Dahl                              (V)        A

       

                                         X        
Liselotte Ross                           (V)        A

       

                                         X        
Leila ben Larbi                          (V)        A

       

                                         X        
Christina Fosnes                         (M)        A

       

                                           X    
Per Dahl                                 (M)        A

       

                                           X    
Jonas Lövgren                            (M)        A

       

                                           X    
Karl Holst                               (M)        A

       

Alexander Critén                           X    
Kajsa Hedin                              (M)        A

       

                                           X    
Lisa Jalmander                           (M)        A

       

                                           X    
Jan R Andersson                          (M)        A

       

Pelle Sederkvist                           X    
Måns Linge                               (M)        A

       

                                           X    
Inger Hilmansson                         (L)        A

       

                                           X    
Björn Brändewall                         (L)        A

       

                                          X      
Carl-Henrik Sölvinger                    (L)        A

       

                                           X    
Anna-Britt Wejdsten                      (L)        A

       

Lene Polteg                                X    
Patricia Vildanfors                      (MP)       A

       

                                          X      

Transport: 36 2 12 0 



 64 (111) 
Kommunfullmäktige 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2016-06-20 

 
Bilaga 14, forts 
 

§ 146 Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering 2018-2019 
 

Transport: 36 2 12 0 

Ledamöter Parti K

 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Daphne Thuvesson                         (MP)       A

       

                                          X      
Max Troendlé                             (MP)       A

       

                                          X      
Annika Carlsson Wistedt                  (MP)       A

       

                                          X      
Christopher Dywik                        (KD)       A

       

                                          X      
Bengt-Olof Roos                          (KD)       A

       

Johanna Ingvarsson                        X      
Thoralf Alfsson                          (SD)       A

       

                                           X    
Lars Peterson                            (SD)       A

       

                                           X    
Lars Rosén                               (SD)       A

       

                                           X    
Petra Gustafsson                         (SD)       A

       

                                           X    
Carina Falkestad                         (SD)       A

       

                                           X    
Krister Thornberg                        (SD)       A

       

                                           X    

SUMMA: 36 7 18 0 
 
  



 65 (111) 
Kommunfullmäktige 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2016-06-20 

 
Bilaga 15 
 

§ 146 Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering 2018-2019 
Ledamöter Parti K

 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Roger Kaliff ordf                        (S)        A

       

                                         X        
Ann-Marie Engström 1:e v ordf            (S)        A

       

                                         X        
Per-Olof Jonsson 2:e v ordf              (M)        A

       

                                           X    
Johan Persson                            (S)        A

       

                                         X        
Dzenita Abaza                            (S)        A

       

                                         X        
Mattias Adolfson                         (S)        A

       

                                         X        
Marie Simonsson                          (S)        A

       

Göran Wiegert                            X        
Roger  Holmberg                          (S)        A

       

                                         X        
Magnus Lundén                            (S)        A

       

                                         X        
Michael Ländin                           (S)        A

       

                                         X        
Marianne Dahlberg                        (S)        A

       

                                         X        
Nasim Malik                              (S)        A

       

                                         X        
Annika Brodin                            (S)        A

       

                                         X        
Steve Sjögren                            (S)        A

       

                                         X        
Anette Lingmerth                         (S)        A

       

Helena Olsson                            X        
Lasse Johansson                          (S)        A

       

                                         X        
Elisabeth Gustavsson                     (S)        A

       

Jan-Erik Arvidsson                       X        
Robert Sigvardsson                       (S)        A

       

                                         X        
Mona Jeansson                            (S)        A

       

                                         X        
Bjarne Ringdahl                          (S)        A

       

Gunnar Nilsson                           X        
Anne-Cathrine Lindh                      (S)        A

       

                                         X        
Stig Persson                             (S)        A

       

                                         X        
Kristina Podolak-Andersson               (S)        A

       

                                         X        
Erik Holm                                (S)        A

       

                                         X        
Elisabeth Heimark                        (S)        A

       

                                         X        
Peter Olofsson                           (S)        A

       

                                         X        
Gunnel Akinder                           (S)        A

       

                                         X        
Mattias Spångberg                        (S)        A

       

Inger Henriksson                         X        
Ylva Granqvist                           (S)        A

       

                                         X        
Anders Andersson                         (C)        A

       

                                         X        
Gunnar Olsson                            (C)        A

       

                                         X        
Ingemar Einarsson                        (C)        A

       

                                         X        
Ann-Cristin Fredriksson                  (C)        A

       

Erik Ciardi                              X        
Anita Wollin                             (C)        A

       

                                         X        
Bertil Dahl                              (V)        A

       

                                         X        
Liselotte Ross                           (V)        A

       

                                         X        
Leila ben Larbi                          (V)        A

       

                                         X        
Christina Fosnes                         (M)        A

       

                                           X    
Per Dahl                                 (M)        A

       

                                           X    
Jonas Lövgren                            (M)        A

       

                                           X    
Karl Holst                               (M)        A

       

Alexander Critén                           X    
Kajsa Hedin                              (M)        A

       

                                           X    
Lisa Jalmander                           (M)        A

       

                                           X    
Jan R Andersson                          (M)        A

       

Pelle Sederkvist                           X    
Måns Linge                               (M)        A

       

                                           X    
Inger Hilmansson                         (L)        A

       

                                          X      
Björn Brändewall                         (L)        A

       

                                          X      
Carl-Henrik Sölvinger                    (L)        A

       

                                          X      
Anna-Britt Wejdsten                      (L)        A

       

Lene Polteg                               X      
Patricia Vildanfors                      (MP)       A

       

                                          X      

Transport: 36 5 9 0 



 66 (111) 
Kommunfullmäktige 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2016-06-20 

 
Bilaga 15, forts 
 

§ 146 Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering 2018-2019 
 

Transport: 36 5 9 0 

Ledamöter Parti K

 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Daphne Thuvesson                         (MP)       A

       

                                          X      
Max Troendlé                             (MP)       A

       

                                          X      
Annika Carlsson Wistedt                  (MP)       A

       

                                          X      
Christopher Dywik                        (KD)       A

       

                                           X    
Bengt-Olof Roos                          (KD)       A

       

Johanna Ingvarsson                         X    
Thoralf Alfsson                          (SD)       A

       

                                           X    
Lars Peterson                            (SD)       A

       

                                           X    
Lars Rosén                               (SD)       A

       

                                           X    
Petra Gustafsson                         (SD)       A

       

                                           X    
Carina Falkestad                         (SD)       A

       

                                           X    
Krister Thornberg                        (SD)       A

       

                                           X    

SUMMA: 36 8 17 0 
 
  



 67 (111) 
Kommunfullmäktige 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2016-06-20 

 
Bilaga 16 
 

§ 146 Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering 2018-2019 
Ledamöter Parti K

 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Roger Kaliff ordf                        (S)        A

       

                                         X        
Ann-Marie Engström 1:e v ordf            (S)        A

       

                                         X        
Per-Olof Jonsson 2:e v ordf              (M)        A

       

                                           X    
Johan Persson                            (S)        A

       

                                         X        
Dzenita Abaza                            (S)        A

       

                                         X        
Mattias Adolfson                         (S)        A

       

                                         X        
Marie Simonsson                          (S)        A

       

Göran Wiegert                            X        
Roger  Holmberg                          (S)        A

       

                                         X        
Magnus Lundén                            (S)        A

       

                                         X        
Michael Ländin                           (S)        A

       

                                         X        
Marianne Dahlberg                        (S)        A

       

                                         X        
Nasim Malik                              (S)        A

       

                                         X        
Annika Brodin                            (S)        A

       

                                         X        
Steve Sjögren                            (S)        A

       

                                         X        
Anette Lingmerth                         (S)        A

       

Helena Olsson                            X        
Lasse Johansson                          (S)        A

       

                                         X        
Elisabeth Gustavsson                     (S)        A

       

Jan-Erik Arvidsson                       X        
Robert Sigvardsson                       (S)        A

       

                                         X        
Mona Jeansson                            (S)        A

       

                                         X        
Bjarne Ringdahl                          (S)        A

       

Gunnar Nilsson                           X        
Anne-Cathrine Lindh                      (S)        A

       

                                         X        
Stig Persson                             (S)        A

       

                                         X        
Kristina Podolak-Andersson               (S)        A

       

                                         X        
Erik Holm                                (S)        A

       

                                         X        
Elisabeth Heimark                        (S)        A

       

                                         X        
Peter Olofsson                           (S)        A

       

                                         X        
Gunnel Akinder                           (S)        A

       

                                         X        
Mattias Spångberg                        (S)        A

       

Inger Henriksson                         X        
Ylva Granqvist                           (S)        A

       

                                         X        
Anders Andersson                         (C)        A

       

                                         X        
Gunnar Olsson                            (C)        A

       

                                         X        
Ingemar Einarsson                        (C)        A

       

                                         X        
Ann-Cristin Fredriksson                  (C)        A

       

Erik Ciardi                              X        
Anita Wollin                             (C)        A

       

                                         X        
Bertil Dahl                              (V)        A

       

                                         X        
Liselotte Ross                           (V)        A

       

                                         X        
Leila ben Larbi                          (V)        A

       

                                         X        
Christina Fosnes                         (M)        A

       

                                           X    
Per Dahl                                 (M)        A

       

                                           X    
Jonas Lövgren                            (M)        A

       

                                           X    
Karl Holst                               (M)        A

       

Alexander Critén                           X    
Kajsa Hedin                              (M)        A

       

                                           X    
Lisa Jalmander                           (M)        A

       

                                           X    
Jan R Andersson                          (M)        A

       

Pelle Sederkvist                           X    
Måns Linge                               (M)        A

       

                                           X    
Inger Hilmansson                         (L)        A

       

                                          X      
Björn Brändewall                         (L)        A

       

                                          X      
Carl-Henrik Sölvinger                    (L)        A

       

                                          X      
Anna-Britt Wejdsten                      (L)        A

       

Lene Polteg                               X      
Patricia Vildanfors                      (MP)       A

       

                                          X      

Transport: 36 5 9 0 



 68 (111) 
Kommunfullmäktige 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2016-06-20 

 
Bilaga 16, forts 
 

§ 146 Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering 2018-2019 
 

Transport: 36 5 9 0 

Ledamöter Parti K

 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Daphne Thuvesson                         (MP)       A

       

                                          X      
Max Troendlé                             (MP)       A

       

                                          X      
Annika Carlsson Wistedt                  (MP)       A

       

                                          X      
Christopher Dywik                        (KD)       A

       

                                           X    
Bengt-Olof Roos                          (KD)       A

       

Johanna Ingvarsson                         X    
Thoralf Alfsson                          (SD)       A

       

                                           X    
Lars Peterson                            (SD)       A

       

                                           X    
Lars Rosén                               (SD)       A

       

                                           X    
Petra Gustafsson                         (SD)       A

       

                                           X    
Carina Falkestad                         (SD)       A

       

                                           X    
Krister Thornberg                        (SD)       A

       

                                           X    

SUMMA: 36 8 17 0 
 
  



 69 (111) 
Kommunfullmäktige 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2016-06-20 

 
Bilaga 17 
 

§ 146 Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering 2018-2019 
Ledamöter Parti K

 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Roger Kaliff ordf                        (S)        A

       

                                         X        
Ann-Marie Engström 1:e v ordf            (S)        A

       

                                         X        
Per-Olof Jonsson 2:e v ordf              (M)        A

       

                                           X    
Johan Persson                            (S)        A

       

                                         X        
Dzenita Abaza                            (S)        A

       

                                         X        
Mattias Adolfson                         (S)        A

       

                                         X        
Marie Simonsson                          (S)        A

       

Göran Wiegert                            X        
Roger  Holmberg                          (S)        A

       

                                         X        
Magnus Lundén                            (S)        A

       

                                         X        
Michael Ländin                           (S)        A

       

                                         X        
Marianne Dahlberg                        (S)        A

       

                                         X        
Nasim Malik                              (S)        A

       

                                         X        
Annika Brodin                            (S)        A

       

                                         X        
Steve Sjögren                            (S)        A

       

                                         X        
Anette Lingmerth                         (S)        A

       

Helena Olsson                            X        
Lasse Johansson                          (S)        A

       

                                         X        
Elisabeth Gustavsson                     (S)        A

       

Jan-Erik Arvidsson                       X        
Robert Sigvardsson                       (S)        A

       

                                         X        
Mona Jeansson                            (S)        A

       

                                         X        
Bjarne Ringdahl                          (S)        A

       

Gunnar Nilsson                           X        
Anne-Cathrine Lindh                      (S)        A

       

                                         X        
Stig Persson                             (S)        A

       

                                         X        
Kristina Podolak-Andersson               (S)        A

       

                                         X        
Erik Holm                                (S)        A

       

                                         X        
Elisabeth Heimark                        (S)        A

       

                                         X        
Peter Olofsson                           (S)        A

       

                                         X        
Gunnel Akinder                           (S)        A

       

                                         X        
Mattias Spångberg                        (S)        A

       

Inger Henriksson                         X        
Ylva Granqvist                           (S)        A

       

                                         X        
Anders Andersson                         (C)        A

       

                                         X        
Gunnar Olsson                            (C)        A

       

                                         X        
Ingemar Einarsson                        (C)        A

       

                                         X        
Ann-Cristin Fredriksson                  (C)        A

       

Erik Ciardi                              X        
Anita Wollin                             (C)        A

       

                                         X        
Bertil Dahl                              (V)        A

       

                                         X        
Liselotte Ross                           (V)        A

       

                                         X        
Leila ben Larbi                          (V)        A

       

                                         X        
Christina Fosnes                         (M)        A

       

                                           X    
Per Dahl                                 (M)        A

       

                                           X    
Jonas Lövgren                            (M)        A

       

                                           X    
Karl Holst                               (M)        A

       

Alexander Critén                           X    
Kajsa Hedin                              (M)        A

       

                                           X    
Lisa Jalmander                           (M)        A

       

                                           X    
Jan R Andersson                          (M)        A

       

Pelle Sederkvist                           X    
Måns Linge                               (M)        A

       

                                           X    
Inger Hilmansson                         (L)        A

       

                                          X      
Björn Brändewall                         (L)        A

       

                                          X      
Carl-Henrik Sölvinger                    (L)        A

       

                                          X      
Anna-Britt Wejdsten                      (L)        A

       

Lene Polteg                               X      
Patricia Vildanfors                      (MP)       A

       

                                          X      

Transport: 36 5 9 0 



 70 (111) 
Kommunfullmäktige 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2016-06-20 

 
Bilaga 17, forts 
 

§ 146 Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering 2018-2019 
 

Transport: 36 5 9 0 

Ledamöter Parti K

 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Daphne Thuvesson                         (MP)       A

       

                                          X      
Max Troendlé                             (MP)       A

       

                                          X      
Annika Carlsson Wistedt                  (MP)       A

       

                                          X      
Christopher Dywik                        (KD)       A

       

                                           X    
Bengt-Olof Roos                          (KD)       A

       

Johanna Ingvarsson                         X    
Thoralf Alfsson                          (SD)       A

       

                                           X    
Lars Peterson                            (SD)       A

       

                                           X    
Lars Rosén                               (SD)       A

       

                                           X    
Petra Gustafsson                         (SD)       A

       

                                           X    
Carina Falkestad                         (SD)       A

       

                                           X    
Krister Thornberg                        (SD)       A

       

                                           X    

SUMMA: 36 8 17 0 
 
  



 71 (111) 
Kommunfullmäktige 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2016-06-20 

 
Bilaga 18 
 

§ 146 Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering 2018-2019 
Ledamöter Parti K

 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Roger Kaliff ordf                        (S)        A

       

                                         X        
Ann-Marie Engström 1:e v ordf            (S)        A

       

                                         X        
Per-Olof Jonsson 2:e v ordf              (M)        A

       

                                           X    
Johan Persson                            (S)        A

       

                                         X        
Dzenita Abaza                            (S)        A

       

                                         X        
Mattias Adolfson                         (S)        A

       

                                         X        
Marie Simonsson                          (S)        A

       

Göran Wiegert                            X        
Roger  Holmberg                          (S)        A

       

                                         X        
Magnus Lundén                            (S)        A

       

                                         X        
Michael Ländin                           (S)        A

       

                                         X        
Marianne Dahlberg                        (S)        A

       

                                         X        
Nasim Malik                              (S)        A

       

                                         X        
Annika Brodin                            (S)        A

       

                                         X        
Steve Sjögren                            (S)        A

       

                                         X        
Anette Lingmerth                         (S)        A

       

Helena Olsson                            X        
Lasse Johansson                          (S)        A

       

                                         X        
Elisabeth Gustavsson                     (S)        A

       

Jan-Erik Arvidsson                       X        
Robert Sigvardsson                       (S)        A

       

                                         X        
Mona Jeansson                            (S)        A

       

                                         X        
Bjarne Ringdahl                          (S)        A

       

Gunnar Nilsson                           X        
Anne-Cathrine Lindh                      (S)        A

       

                                         X        
Stig Persson                             (S)        A

       

                                         X        
Kristina Podolak-Andersson               (S)        A

       

                                         X        
Erik Holm                                (S)        A

       

                                         X        
Elisabeth Heimark                        (S)        A

       

                                         X        
Peter Olofsson                           (S)        A

       

                                         X        
Gunnel Akinder                           (S)        A

       

                                         X        
Mattias Spångberg                        (S)        A

       

Inger Henriksson                         X        
Ylva Granqvist                           (S)        A

       

                                         X        
Anders Andersson                         (C)        A

       

                                         X        
Gunnar Olsson                            (C)        A

       

                                         X        
Ingemar Einarsson                        (C)        A

       

                                         X        
Ann-Cristin Fredriksson                  (C)        A

       

Erik Ciardi                              X        
Anita Wollin                             (C)        A

       

                                         X        
Bertil Dahl                              (V)        A

       

                                         X        
Liselotte Ross                           (V)        A

       

                                         X        
Leila ben Larbi                          (V)        A

       

                                         X        
Christina Fosnes                         (M)        A

       

                                           X    
Per Dahl                                 (M)        A

       

                                           X    
Jonas Lövgren                            (M)        A

       

                                           X    
Karl Holst                               (M)        A

       

Alexander Critén                           X    
Kajsa Hedin                              (M)        A

       

                                           X    
Lisa Jalmander                           (M)        A

       

                                           X    
Jan R Andersson                          (M)        A

       

Pelle Sederkvist                           X    
Måns Linge                               (M)        A

       

                                           X    
Inger Hilmansson                         (L)        A

       

                                           X    
Björn Brändewall                         (L)        A

       

                                           X    
Carl-Henrik Sölvinger                    (L)        A

       

                                           X    
Anna-Britt Wejdsten                      (L)        A

       

Lene Polteg                                X    
Patricia Vildanfors                      (MP)       A

       

                                          X      

Transport: 36 1 13 0 



 72 (111) 
Kommunfullmäktige 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2016-06-20 

 
Bilaga 18, forts 
 

§ 146 Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering 2018-2019. 
 

Transport: 36 1 13 0 

Ledamöter Parti K

 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Daphne Thuvesson                         (MP)       A

       

                                          X      
Max Troendlé                             (MP)       A

       

                                          X      
Annika Carlsson Wistedt                  (MP)       A

       

                                          X      
Christopher Dywik                        (KD)       A

       

                                           X    
Bengt-Olof Roos                          (KD)       A

       

Johanna Ingvarsson                         X    
Thoralf Alfsson                          (SD)       A

       

                                           X    
Lars Peterson                            (SD)       A

       

                                           X    
Lars Rosén                               (SD)       A

       

                                           X    
Petra Gustafsson                         (SD)       A

       

                                           X    
Carina Falkestad                         (SD)       A

       

                                           X    
Krister Thornberg                        (SD)       A

       

                                           X    

SUMMA: 36 4 21 0 
 
  



 73 (111) 
Kommunfullmäktige 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2016-06-20 

 
Bilaga 19 
 

§ 146 Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering 2018-2019 
Ledamöter Parti K

 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Roger Kaliff ordf                        (S)        A

       

                                         X        
Ann-Marie Engström 1:e v ordf            (S)        A

       

                                         X        
Per-Olof Jonsson 2:e v ordf              (M)        A

       

                                           X    
Johan Persson                            (S)        A

       

                                         X        
Dzenita Abaza                            (S)        A

       

                                         X        
Mattias Adolfson                         (S)        A

       

                                         X        
Marie Simonsson                          (S)        A

       

Göran Wiegert                            X        
Roger  Holmberg                          (S)        A

       

                                         X        
Magnus Lundén                            (S)        A

       

                                         X        
Michael Ländin                           (S)        A

       

                                         X        
Marianne Dahlberg                        (S)        A

       

                                         X        
Nasim Malik                              (S)        A

       

                                         X        
Annika Brodin                            (S)        A

       

                                         X        
Steve Sjögren                            (S)        A

       

                                         X        
Anette Lingmerth                         (S)        A

       

Helena Olsson                            X        
Lasse Johansson                          (S)        A

       

                                         X        
Elisabeth Gustavsson                     (S)        A

       

Jan-Erik Arvidsson                       X        
Robert Sigvardsson                       (S)        A

       

                                         X        
Mona Jeansson                            (S)        A

       

                                         X        
Bjarne Ringdahl                          (S)        A

       

Gunnar Nilsson                           X        
Anne-Cathrine Lindh                      (S)        A

       

                                         X        
Stig Persson                             (S)        A

       

                                         X        
Kristina Podolak-Andersson               (S)        A

       

                                         X        
Erik Holm                                (S)        A

       

                                         X        
Elisabeth Heimark                        (S)        A

       

                                         X        
Peter Olofsson                           (S)        A

       

                                         X        
Gunnel Akinder                           (S)        A

       

                                         X        
Mattias Spångberg                        (S)        A

       

Inger Henriksson                         X        
Ylva Granqvist                           (S)        A

       

                                         X        
Anders Andersson                         (C)        A

       

                                         X        
Gunnar Olsson                            (C)        A

       

                                         X        
Ingemar Einarsson                        (C)        A

       

                                         X        
Ann-Cristin Fredriksson                  (C)        A

       

Erik Ciardi                              X        
Anita Wollin                             (C)        A

       

                                         X        
Bertil Dahl                              (V)        A

       

                                         X        
Liselotte Ross                           (V)        A

       

                                         X        
Leila ben Larbi                          (V)        A

       

                                         X        
Christina Fosnes                         (M)        A

       

                                           X    
Per Dahl                                 (M)        A

       

                                           X    
Jonas Lövgren                            (M)        A

       

                                           X    
Karl Holst                               (M)        A

       

Alexander Critén                           X    
Kajsa Hedin                              (M)        A

       

                                           X    
Lisa Jalmander                           (M)        A

       

                                           X    
Jan R Andersson                          (M)        A

       

Pelle Sederkvist                           X    
Måns Linge                               (M)        A

       

                                           X    
Inger Hilmansson                         (L)        A

       

                                           X    
Björn Brändewall                         (L)        A

       

                                           X    
Carl-Henrik Sölvinger                    (L)        A

       

                                           X    
Anna-Britt Wejdsten                      (L)        A

       

Lene Polteg                                X    
Patricia Vildanfors                      (MP)       A

       

                                          X      

Transport: 36 1 13 0 



 74 (111) 
Kommunfullmäktige 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2016-06-20 

 
Bilaga 19, forts 
 

§ 146 Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering 2018-2019 
 

Transport: 36 1 13 0 

Ledamöter Parti K

 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Daphne Thuvesson                         (MP)       A

       

                                          X      
Max Troendlé                             (MP)       A

       

                                          X      
Annika Carlsson Wistedt                  (MP)       A

       

                                          X      
Christopher Dywik                        (KD)       A

       

                                           X    
Bengt-Olof Roos                          (KD)       A

       

Johanna Ingvarsson                         X    
Thoralf Alfsson                          (SD)       A

       

                                           X    
Lars Peterson                            (SD)       A

       

                                           X    
Lars Rosén                               (SD)       A

       

                                           X    
Petra Gustafsson                         (SD)       A

       

                                           X    
Carina Falkestad                         (SD)       A

       

                                           X    
Krister Thornberg                        (SD)       A

       

                                           X    

SUMMA: 36 4 21 0 
 
  



 75 (111) 
Kommunfullmäktige 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2016-06-20 

 
Bilaga 20 
 

§ 146 Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering 2018-2019 
Ledamöter Parti K

 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Roger Kaliff ordf                        (S)        A

       

                                         X        
Ann-Marie Engström 1:e v ordf            (S)        A

       

                                         X        
Per-Olof Jonsson 2:e v ordf              (M)        A

       

                                           X    
Johan Persson                            (S)        A

       

                                         X        
Dzenita Abaza                            (S)        A

       

                                         X        
Mattias Adolfson                         (S)        A

       

                                         X        
Marie Simonsson                          (S)        A

       

Göran Wiegert                            X        
Roger  Holmberg                          (S)        A

       

                                         X        
Magnus Lundén                            (S)        A

       

                                         X        
Michael Ländin                           (S)        A

       

                                         X        
Marianne Dahlberg                        (S)        A

       

                                         X        
Nasim Malik                              (S)        A

       

                                         X        
Annika Brodin                            (S)        A

       

                                         X        
Steve Sjögren                            (S)        A

       

                                         X        
Anette Lingmerth                         (S)        A

       

Helena Olsson                            X        
Lasse Johansson                          (S)        A

       

                                         X        
Elisabeth Gustavsson                     (S)        A

       

Jan-Erik Arvidsson                       X        
Robert Sigvardsson                       (S)        A

       

                                         X        
Mona Jeansson                            (S)        A

       

                                         X        
Bjarne Ringdahl                          (S)        A

       

Gunnar Nilsson                           X        
Anne-Cathrine Lindh                      (S)        A

       

                                         X        
Stig Persson                             (S)        A

       

                                         X        
Kristina Podolak-Andersson               (S)        A

       

                                         X        
Erik Holm                                (S)        A

       

                                         X        
Elisabeth Heimark                        (S)        A

       

                                         X        
Peter Olofsson                           (S)        A

       

                                         X        
Gunnel Akinder                           (S)        A

       

                                         X        
Mattias Spångberg                        (S)        A

       

Inger Henriksson                         X        
Ylva Granqvist                           (S)        A

       

                                         X        
Anders Andersson                         (C)        A

       

                                         X        
Gunnar Olsson                            (C)        A

       

                                         X        
Ingemar Einarsson                        (C)        A

       

                                         X        
Ann-Cristin Fredriksson                  (C)        A

       

Erik Ciardi                              X        
Anita Wollin                             (C)        A

       

                                         X        
Bertil Dahl                              (V)        A

       

                                         X        
Liselotte Ross                           (V)        A

       

                                         X        
Leila ben Larbi                          (V)        A

       

                                         X        
Christina Fosnes                         (M)        A

       

                                           X    
Per Dahl                                 (M)        A

       

                                           X    
Jonas Lövgren                            (M)        A

       

                                           X    
Karl Holst                               (M)        A

       

Alexander Critén                           X    
Kajsa Hedin                              (M)        A

       

                                           X    
Lisa Jalmander                           (M)        A

       

                                           X    
Jan R Andersson                          (M)        A

       

Pelle Sederkvist                           X    
Måns Linge                               (M)        A

       

                                           X    
Inger Hilmansson                         (L)        A

       

                                           X    
Björn Brändewall                         (L)        A

       

                                           X    
Carl-Henrik Sölvinger                    (L)        A

       

                                           X    
Anna-Britt Wejdsten                      (L)        A

       

Lene Polteg                                X    
Patricia Vildanfors                      (MP)       A

       

                                          X      

Transport: 36 1 13 0 



 76 (111) 
Kommunfullmäktige 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2016-06-20 

 
Bilaga 20, forts 
 

§ 146 Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering 2018-2019 
 

Transport: 36 1 13 0 

Ledamöter Parti K

 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Daphne Thuvesson                         (MP)       A

       

                                          X      
Max Troendlé                             (MP)       A

       

                                          X      
Annika Carlsson Wistedt                  (MP)       A

       

                                          X      
Christopher Dywik                        (KD)       A

       

                                           X    
Bengt-Olof Roos                          (KD)       A

       

Johanna Ingvarsson                         X    
Thoralf Alfsson                          (SD)       A

       

                                           X    
Lars Peterson                            (SD)       A

       

                                           X    
Lars Rosén                               (SD)       A

       

                                           X    
Petra Gustafsson                         (SD)       A

       

                                           X    
Carina Falkestad                         (SD)       A

       

                                           X    
Krister Thornberg                        (SD)       A

       

                                           X    

SUMMA: 36 4 21 0 
 
  



 77 (111) 
Kommunfullmäktige 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2016-06-20 

 
Bilaga 21 
 

§ 146 Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering 2018-2019 
Ledamöter Parti K

 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Roger Kaliff ordf                        (S)        A

       

                                         X        
Ann-Marie Engström 1:e v ordf            (S)        A

       

                                         X        
Per-Olof Jonsson 2:e v ordf              (M)        A

       

                                           X    
Johan Persson                            (S)        A

       

                                         X        
Dzenita Abaza                            (S)        A

       

                                         X        
Mattias Adolfson                         (S)        A

       

                                         X        
Marie Simonsson                          (S)        A

       

Göran Wiegert                            X        
Roger  Holmberg                          (S)        A

       

                                         X        
Magnus Lundén                            (S)        A

       

                                         X        
Michael Ländin                           (S)        A

       

                                         X        
Marianne Dahlberg                        (S)        A

       

                                         X        
Nasim Malik                              (S)        A

       

                                         X        
Annika Brodin                            (S)        A

       

                                         X        
Steve Sjögren                            (S)        A

       

                                         X        
Anette Lingmerth                         (S)        A

       

Helena Olsson                            X        
Lasse Johansson                          (S)        A

       

                                         X        
Elisabeth Gustavsson                     (S)        A

       

Jan-Erik Arvidsson                       X        
Robert Sigvardsson                       (S)        A

       

                                         X        
Mona Jeansson                            (S)        A

       

                                         X        
Bjarne Ringdahl                          (S)        A

       

Gunnar Nilsson                           X        
Anne-Cathrine Lindh                      (S)        A

       

                                         X        
Stig Persson                             (S)        A

       

                                         X        
Kristina Podolak-Andersson               (S)        A

       

                                         X        
Erik Holm                                (S)        A

       

                                         X        
Elisabeth Heimark                        (S)        A

       

                                         X        
Peter Olofsson                           (S)        A

       

                                         X        
Gunnel Akinder                           (S)        A

       

                                         X        
Mattias Spångberg                        (S)        A

       

Inger Henriksson                         X        
Ylva Granqvist                           (S)        A

       

                                         X        
Anders Andersson                         (C)        A

       

                                         X        
Gunnar Olsson                            (C)        A

       

                                         X        
Ingemar Einarsson                        (C)        A

       

                                         X        
Ann-Cristin Fredriksson                  (C)        A

       

Erik Ciardi                              X        
Anita Wollin                             (C)        A

       

                                         X        
Bertil Dahl                              (V)        A

       

                                         X        
Liselotte Ross                           (V)        A

       

                                         X        
Leila ben Larbi                          (V)        A

       

                                         X        
Christina Fosnes                         (M)        A

       

                                           X    
Per Dahl                                 (M)        A

       

                                           X    
Jonas Lövgren                            (M)        A

       

                                           X    
Karl Holst                               (M)        A

       

Alexander Critén                           X    
Kajsa Hedin                              (M)        A

       

                                           X    
Lisa Jalmander                           (M)        A

       

                                           X    
Jan R Andersson                          (M)        A

       

Pelle Sederkvist                           X    
Måns Linge                               (M)        A

       

                                           X    
Inger Hilmansson                         (L)        A

       

                                          X      
Björn Brändewall                         (L)        A

       

                                          X      
Carl-Henrik Sölvinger                    (L)        A

       

                                          X      
Anna-Britt Wejdsten                      (L)        A

       

Lene Polteg                               X      
Patricia Vildanfors                      (MP)       A

       

                                           X    

Transport: 36 4 10 0 



 78 (111) 
Kommunfullmäktige 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2016-06-20 

 
Bilaga 21, forts 
 

§ 146 Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering 2018-2019 
 

Transport: 36 4 10 0 

Ledamöter Parti K

 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Daphne Thuvesson                         (MP)       A

       

                                           X    
Max Troendlé                             (MP)       A

       

                                           X    
Annika Carlsson Wistedt                  (MP)       A

       

                                           X    
Christopher Dywik                        (KD)       A

       

                                          X      
Bengt-Olof Roos                          (KD)       A

       

Johanna Ingvarsson                        X      
Thoralf Alfsson                          (SD)       A

       

                                           X    
Lars Peterson                            (SD)       A

       

                                           X    
Lars Rosén                               (SD)       A

       

                                           X    
Petra Gustafsson                         (SD)       A

       

                                           X    
Carina Falkestad                         (SD)       A

       

                                           X    
Krister Thornberg                        (SD)       A

       

                                           X    

SUMMA: 36 6 19 0 
 
  



 79 (111) 
Kommunfullmäktige 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2016-06-20 

 
Bilaga 22 
 

§ 146 Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering 2018-2019 
Ledamöter Parti K

 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Roger Kaliff ordf                        (S)        A

       

                                         X        
Ann-Marie Engström 1:e v ordf            (S)        A

       

                                         X        
Per-Olof Jonsson 2:e v ordf              (M)        A

       

                                           X    
Johan Persson                            (S)        A

       

                                         X        
Dzenita Abaza                            (S)        A

       

                                         X        
Mattias Adolfson                         (S)        A

       

                                         X        
Marie Simonsson                          (S)        A

       

Göran Wiegert                            X        
Roger  Holmberg                          (S)        A

       

                                         X        
Magnus Lundén                            (S)        A

       

                                         X        
Michael Ländin                           (S)        A

       

                                         X        
Marianne Dahlberg                        (S)        A

       

                                         X        
Nasim Malik                              (S)        A

       

                                         X        
Annika Brodin                            (S)        A

       

                                         X        
Steve Sjögren                            (S)        A

       

                                         X        
Anette Lingmerth                         (S)        A

       

Helena Olsson                            X        
Lasse Johansson                          (S)        A

       

                                         X        
Elisabeth Gustavsson                     (S)        A

       

Jan-Erik Arvidsson                       X        
Robert Sigvardsson                       (S)        A

       

                                         X        
Mona Jeansson                            (S)        A

       

                                         X        
Bjarne Ringdahl                          (S)        A

       

Gunnar Nilsson                           X        
Anne-Cathrine Lindh                      (S)        A

       

                                         X        
Stig Persson                             (S)        A

       

                                         X        
Kristina Podolak-Andersson               (S)        A

       

                                         X        
Erik Holm                                (S)        A

       

                                         X        
Elisabeth Heimark                        (S)        A

       

                                         X        
Peter Olofsson                           (S)        A

       

                                         X        
Gunnel Akinder                           (S)        A

       

                                         X        
Mattias Spångberg                        (S)        A

       

Inger Henriksson                         X        
Ylva Granqvist                           (S)        A

       

                                         X        
Anders Andersson                         (C)        A

       

                                         X        
Gunnar Olsson                            (C)        A

       

                                         X        
Ingemar Einarsson                        (C)        A

       

                                         X        
Ann-Cristin Fredriksson                  (C)        A

       

Erik Ciardi                              X        
Anita Wollin                             (C)        A

       

                                         X        
Bertil Dahl                              (V)        A

       

                                         X        
Liselotte Ross                           (V)        A

       

                                         X        
Leila ben Larbi                          (V)        A

       

                                         X        
Christina Fosnes                         (M)        A

       

                                           X    
Per Dahl                                 (M)        A

       

                                           X    
Jonas Lövgren                            (M)        A

       

                                           X    
Karl Holst                               (M)        A

       

Alexander Critén                           X    
Kajsa Hedin                              (M)        A

       

                                           X    
Lisa Jalmander                           (M)        A

       

                                           X    
Jan R Andersson                          (M)        A

       

Pelle Sederkvist                           X    
Måns Linge                               (M)        A

       

                                           X    
Inger Hilmansson                         (L)        A

       

                                          X      
Björn Brändewall                         (L)        A

       

                                          X      
Carl-Henrik Sölvinger                    (L)        A

       

                                          X      
Anna-Britt Wejdsten                      (L)        A

       

Lene Polteg                               X      
Patricia Vildanfors                      (MP)       A

       

                                           X    

Transport: 36 4 10 0 



 80 (111) 
Kommunfullmäktige 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2016-06-20 

 
Bilaga 22, forts 
 

§ 146 Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering 2018-2019 
 

Transport: 36 4 10 0 

Ledamöter Parti K

 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Daphne Thuvesson                         (MP)       A

       

                                           X    
Max Troendlé                             (MP)       A

       

                                           X    
Annika Carlsson Wistedt                  (MP)       A

       

                                           X    
Christopher Dywik                        (KD)       A

       

                                           X    
Bengt-Olof Roos                          (KD)       A

       

Johanna Ingvarsson                         X    
Thoralf Alfsson                          (SD)       A

       

                                           X    
Lars Peterson                            (SD)       A

       

                                           X    
Lars Rosén                               (SD)       A

       

                                           X    
Petra Gustafsson                         (SD)       A

       

                                           X    
Carina Falkestad                         (SD)       A

       

                                           X    
Krister Thornberg                        (SD)       A

       

                                           X    

SUMMA: 36 4 21 0 
 
  



 81 (111) 
Kommunfullmäktige 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2016-06-20 

 
Bilaga 23 
 

§ 146 Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering 2018-2019 
Ledamöter Parti K

 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Roger Kaliff ordf                        (S)        A

       

                                         X        
Ann-Marie Engström 1:e v ordf            (S)        A

       

                                         X        
Per-Olof Jonsson 2:e v ordf              (M)        A

       

                                           X    
Johan Persson                            (S)        A

       

                                         X        
Dzenita Abaza                            (S)        A

       

                                         X        
Mattias Adolfson                         (S)        A

       

                                         X        
Marie Simonsson                          (S)        A

       

Göran Wiegert                            X        
Roger  Holmberg                          (S)        A

       

                                         X        
Magnus Lundén                            (S)        A

       

                                         X        
Michael Ländin                           (S)        A

       

                                         X        
Marianne Dahlberg                        (S)        A

       

                                         X        
Nasim Malik                              (S)        A

       

                                         X        
Annika Brodin                            (S)        A

       

                                         X        
Steve Sjögren                            (S)        A

       

                                         X        
Anette Lingmerth                         (S)        A

       

Helena Olsson                            X        
Lasse Johansson                          (S)        A

       

                                         X        
Elisabeth Gustavsson                     (S)        A

       

Jan-Erik Arvidsson                       X        
Robert Sigvardsson                       (S)        A

       

                                         X        
Mona Jeansson                            (S)        A

       

                                         X        
Bjarne Ringdahl                          (S)        A

       

Gunnar Nilsson                           X        
Anne-Cathrine Lindh                      (S)        A

       

                                         X        
Stig Persson                             (S)        A

       

                                         X        
Kristina Podolak-Andersson               (S)        A

       

                                         X        
Erik Holm                                (S)        A

       

                                         X        
Elisabeth Heimark                        (S)        A

       

                                         X        
Peter Olofsson                           (S)        A

       

                                         X        
Gunnel Akinder                           (S)        A

       

                                         X        
Mattias Spångberg                        (S)        A

       

Inger Henriksson                         X        
Ylva Granqvist                           (S)        A

       

                                         X        
Anders Andersson                         (C)        A

       

                                         X        
Gunnar Olsson                            (C)        A

       

                                         X        
Ingemar Einarsson                        (C)        A

       

                                         X        
Ann-Cristin Fredriksson                  (C)        A

       

Erik Ciardi                              X        
Anita Wollin                             (C)        A

       

                                         X        
Bertil Dahl                              (V)        A

       

                                         X        
Liselotte Ross                           (V)        A

       

                                         X        
Leila ben Larbi                          (V)        A

       

                                         X        
Christina Fosnes                         (M)        A

       

                                           X    
Per Dahl                                 (M)        A

       

                                           X    
Jonas Lövgren                            (M)        A

       

                                           X    
Karl Holst                               (M)        A

       

Alexander Critén                           X    
Kajsa Hedin                              (M)        A

       

                                           X    
Lisa Jalmander                           (M)        A

       

                                           X    
Jan R Andersson                          (M)        A

       

Pelle Sederkvist                           X    
Måns Linge                               (M)        A

       

                                           X    
Inger Hilmansson                         (L)        A

       

                                          X      
Björn Brändewall                         (L)        A

       

                                          X      
Carl-Henrik Sölvinger                    (L)        A

       

                                          X      
Anna-Britt Wejdsten                      (L)        A

       

Lene Polteg                               X      
Patricia Vildanfors                      (MP)       A

       

                                           X    

Transport: 36 4 10 0 



 82 (111) 
Kommunfullmäktige 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2016-06-20 

 
Bilaga 23, forts 
 

§ 146 Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering 2018-2019 
 

Transport: 36 4 10 0 

Ledamöter Parti K

 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Daphne Thuvesson                         (MP)       A

       

                                           X    
Max Troendlé                             (MP)       A

       

                                           X    
Annika Carlsson Wistedt                  (MP)       A

       

                                           X    
Christopher Dywik                        (KD)       A

       

                                          X      
Bengt-Olof Roos                          (KD)       A

       

Johanna Ingvarsson                        X      
Thoralf Alfsson                          (SD)       A

       

                                           X    
Lars Peterson                            (SD)       A

       

                                           X    
Lars Rosén                               (SD)       A

       

                                           X    
Petra Gustafsson                         (SD)       A

       

                                           X    
Carina Falkestad                         (SD)       A

       

                                           X    
Krister Thornberg                        (SD)       A

       

                                           X    

SUMMA: 36 6 19 0 
 
  



 83 (111) 
Kommunfullmäktige 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2016-06-20 

 
Bilaga 24 
 

§ 146 Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering 2018-2019 
Ledamöter Parti K

 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Roger Kaliff ordf                        (S)        A

       

                                         X        
Ann-Marie Engström 1:e v ordf            (S)        A

       

                                         X        
Per-Olof Jonsson 2:e v ordf              (M)        A

       

                                           X    
Johan Persson                            (S)        A

       

                                         X        
Dzenita Abaza                            (S)        A

       

                                         X        
Mattias Adolfson                         (S)        A

       

                                         X        
Marie Simonsson                          (S)        A

       

Göran Wiegert                            X        
Roger  Holmberg                          (S)        A

       

                                         X        
Magnus Lundén                            (S)        A

       

                                         X        
Michael Ländin                           (S)        A

       

                                         X        
Marianne Dahlberg                        (S)        A

       

                                         X        
Nasim Malik                              (S)        A

       

                                         X        
Annika Brodin                            (S)        A

       

                                         X        
Steve Sjögren                            (S)        A

       

                                         X        
Anette Lingmerth                         (S)        A

       

Helena Olsson                            X        
Lasse Johansson                          (S)        A

       

                                         X        
Elisabeth Gustavsson                     (S)        A

       

Jan-Erik Arvidsson                       X        
Robert Sigvardsson                       (S)        A

       

                                         X        
Mona Jeansson                            (S)        A

       

                                         X        
Bjarne Ringdahl                          (S)        A

       

Gunnar Nilsson                           X        
Anne-Cathrine Lindh                      (S)        A

       

                                         X        
Stig Persson                             (S)        A

       

                                         X        
Kristina Podolak-Andersson               (S)        A

       

                                         X        
Erik Holm                                (S)        A

       

                                         X        
Elisabeth Heimark                        (S)        A

       

                                         X        
Peter Olofsson                           (S)        A

       

                                         X        
Gunnel Akinder                           (S)        A

       

                                         X        
Mattias Spångberg                        (S)        A

       

Inger Henriksson                         X        
Ylva Granqvist                           (S)        A

       

                                         X        
Anders Andersson                         (C)        A

       

                                         X        
Gunnar Olsson                            (C)        A

       

                                         X        
Ingemar Einarsson                        (C)        A

       

                                         X        
Ann-Cristin Fredriksson                  (C)        A

       

Erik Ciardi                              X        
Anita Wollin                             (C)        A

       

                                         X        
Bertil Dahl                              (V)        A

       

                                         X        
Liselotte Ross                           (V)        A

       

                                         X        
Leila ben Larbi                          (V)        A

       

                                         X        
Christina Fosnes                         (M)        A

       

                                           X    
Per Dahl                                 (M)        A

       

                                           X    
Jonas Lövgren                            (M)        A

       

                                           X    
Karl Holst                               (M)        A

       

Alexander Critén                           X    
Kajsa Hedin                              (M)        A

       

                                           X    
Lisa Jalmander                           (M)        A

       

                                           X    
Jan R Andersson                          (M)        A

       

Pelle Sederkvist                           X    
Måns Linge                               (M)        A

       

                                           X    
Inger Hilmansson                         (L)        A

       

                                          X      
Björn Brändewall                         (L)        A

       

                                          X      
Carl-Henrik Sölvinger                    (L)        A

       

                                          X      
Anna-Britt Wejdsten                      (L)        A

       

Lene Polteg                               X      
Patricia Vildanfors                      (MP)       A

       

                                           X    

Transport: 36 4 10 0 



 84 (111) 
Kommunfullmäktige 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2016-06-20 

 
Bilaga 24, forts 
 

§ 146 Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering 2018-2019 
 

Transport: 36 4 10 0 

Ledamöter Parti K

 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Daphne Thuvesson                         (MP)       A

       

                                           X    
Max Troendlé                             (MP)       A

       

                                           X    
Annika Carlsson Wistedt                  (MP)       A

       

                                           X    
Christopher Dywik                        (KD)       A

       

                                           X    
Bengt-Olof Roos                          (KD)       A

       

Johanna Ingvarsson                         X    
Thoralf Alfsson                          (SD)       A

       

                                           X    
Lars Peterson                            (SD)       A

       

                                           X    
Lars Rosén                               (SD)       A

       

                                           X    
Petra Gustafsson                         (SD)       A

       

                                           X    
Carina Falkestad                         (SD)       A

       

                                           X    
Krister Thornberg                        (SD)       A

       

                                           X    

SUMMA: 36 4 21 0 
 
  



 85 (111) 
Kommunfullmäktige 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2016-06-20 

 
Bilaga 25 
 

§ 146 Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering 2018-2019 
Ledamöter Parti K

 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Roger Kaliff ordf                        (S)        A

       

                                         X        
Ann-Marie Engström 1:e v ordf            (S)        A

       

                                         X        
Per-Olof Jonsson 2:e v ordf              (M)        A

       

                                           X    
Johan Persson                            (S)        A

       

                                         X        
Dzenita Abaza                            (S)        A

       

                                         X        
Mattias Adolfson                         (S)        A

       

                                         X        
Marie Simonsson                          (S)        A

       

Göran Wiegert                            X        
Roger  Holmberg                          (S)        A

       

                                         X        
Magnus Lundén                            (S)        A

       

                                         X        
Michael Ländin                           (S)        A

       

                                         X        
Marianne Dahlberg                        (S)        A

       

                                         X        
Nasim Malik                              (S)        A

       

                                         X        
Annika Brodin                            (S)        A

       

                                         X        
Steve Sjögren                            (S)        A

       

                                         X        
Anette Lingmerth                         (S)        A

       

Helena Olsson                            X        
Lasse Johansson                          (S)        A

       

                                         X        
Elisabeth Gustavsson                     (S)        A

       

Jan-Erik Arvidsson                       X        
Robert Sigvardsson                       (S)        A

       

                                         X        
Mona Jeansson                            (S)        A

       

                                         X        
Bjarne Ringdahl                          (S)        A

       

Gunnar Nilsson                           X        
Anne-Cathrine Lindh                      (S)        A

       

                                         X        
Stig Persson                             (S)        A

       

                                         X        
Kristina Podolak-Andersson               (S)        A

       

                                         X        
Erik Holm                                (S)        A

       

                                         X        
Elisabeth Heimark                        (S)        A

       

                                         X        
Peter Olofsson                           (S)        A

       

                                         X        
Gunnel Akinder                           (S)        A

       

                                         X        
Mattias Spångberg                        (S)        A

       

Inger Henriksson                         X        
Ylva Granqvist                           (S)        A

       

                                         X        
Anders Andersson                         (C)        A

       

                                         X        
Gunnar Olsson                            (C)        A

       

                                         X        
Ingemar Einarsson                        (C)        A

       

                                         X        
Ann-Cristin Fredriksson                  (C)        A

       

Erik Ciardi                              X        
Anita Wollin                             (C)        A

       

                                         X        
Bertil Dahl                              (V)        A

       

                                         X        
Liselotte Ross                           (V)        A

       

                                         X        
Leila ben Larbi                          (V)        A

       

                                         X        
Christina Fosnes                         (M)        A

       

                                           X    
Per Dahl                                 (M)        A

       

                                           X    
Jonas Lövgren                            (M)        A

       

                                           X    
Karl Holst                               (M)        A

       

Alexander Critén                           X    
Kajsa Hedin                              (M)        A

       

                                           X    
Lisa Jalmander                           (M)        A

       

                                           X    
Jan R Andersson                          (M)        A

       

Pelle Sederkvist                           X    
Måns Linge                               (M)        A

       

                                           X    
Inger Hilmansson                         (L)        A

       

                                          X      
Björn Brändewall                         (L)        A

       

                                          X      
Carl-Henrik Sölvinger                    (L)        A

       

                                          X      
Anna-Britt Wejdsten                      (L)        A

       

Lene Polteg                               X      
Patricia Vildanfors                      (MP)       A

       

                                           X    

Transport: 36 4 10 0 



 86 (111) 
Kommunfullmäktige 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2016-06-20 

 
Bilaga 25, forts 
 

§ 146 Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering 2018-2019 
 

Transport: 36 4 10 0 

Ledamöter Parti K

 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Daphne Thuvesson                         (MP)       A

       

                                           X    
Max Troendlé                             (MP)       A

       

                                           X    
Annika Carlsson Wistedt                  (MP)       A

       

                                           X    
Christopher Dywik                        (KD)       A

       

                                           X    
Bengt-Olof Roos                          (KD)       A

       

Johanna Ingvarsson                         X    
Thoralf Alfsson                          (SD)       A

       

                                          X      
Lars Peterson                            (SD)       A

       

                                          X      
Lars Rosén                               (SD)       A

       

                                          X      
Petra Gustafsson                         (SD)       A

       

                                          X      
Carina Falkestad                         (SD)       A

       

                                          X      
Krister Thornberg                        (SD)       A

       

                                          X      

SUMMA: 36 10 15 0 
 
  



 87 (111) 
Kommunfullmäktige 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2016-06-20 

 
Bilaga 26 
 

§ 146 Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering 2018-2019 
Ledamöter Parti K

 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Roger Kaliff ordf                        (S)        A

       

                                         X        
Ann-Marie Engström 1:e v ordf            (S)        A

       

                                         X        
Per-Olof Jonsson 2:e v ordf              (M)        A

       

                                           X    
Johan Persson                            (S)        A

       

                                         X        
Dzenita Abaza                            (S)        A

       

                                         X        
Mattias Adolfson                         (S)        A

       

                                         X        
Marie Simonsson                          (S)        A

       

Göran Wiegert                            X        
Roger  Holmberg                          (S)        A

       

                                         X        
Magnus Lundén                            (S)        A

       

                                         X        
Michael Ländin                           (S)        A

       

                                         X        
Marianne Dahlberg                        (S)        A

       

                                         X        
Nasim Malik                              (S)        A

       

                                         X        
Annika Brodin                            (S)        A

       

                                         X        
Steve Sjögren                            (S)        A

       

                                         X        
Anette Lingmerth                         (S)        A

       

Helena Olsson                            X        
Lasse Johansson                          (S)        A

       

                                         X        
Elisabeth Gustavsson                     (S)        A

       

Jan-Erik Arvidsson                       X        
Robert Sigvardsson                       (S)        A

       

                                         X        
Mona Jeansson                            (S)        A

       

                                         X        
Bjarne Ringdahl                          (S)        A

       

Gunnar Nilsson                           X        
Anne-Cathrine Lindh                      (S)        A

       

                                         X        
Stig Persson                             (S)        A

       

                                         X        
Kristina Podolak-Andersson               (S)        A

       

                                         X        
Erik Holm                                (S)        A

       

                                         X        
Elisabeth Heimark                        (S)        A

       

                                         X        
Peter Olofsson                           (S)        A

       

                                         X        
Gunnel Akinder                           (S)        A

       

                                         X        
Mattias Spångberg                        (S)        A

       

Inger Henriksson                         X        
Ylva Granqvist                           (S)        A

       

                                         X        
Anders Andersson                         (C)        A

       

                                         X        
Gunnar Olsson                            (C)        A

       

                                         X        
Ingemar Einarsson                        (C)        A

       

                                         X        
Ann-Cristin Fredriksson                  (C)        A

       

Erik Ciardi                              X        
Anita Wollin                             (C)        A

       

                                         X        
Bertil Dahl                              (V)        A

       

                                         X        
Liselotte Ross                           (V)        A

       

                                         X        
Leila ben Larbi                          (V)        A

       

                                         X        
Christina Fosnes                         (M)        A

       

                                           X    
Per Dahl                                 (M)        A

       

                                           X    
Jonas Lövgren                            (M)        A

       

                                           X    
Karl Holst                               (M)        A

       

Alexander Critén                           X    
Kajsa Hedin                              (M)        A

       

                                           X    
Lisa Jalmander                           (M)        A

       

                                           X    
Jan R Andersson                          (M)        A

       

Pelle Sederkvist                           X    
Måns Linge                               (M)        A

       

                                           X    
Inger Hilmansson                         (L)        A

       

                                          X      
Björn Brändewall                         (L)        A

       

                                          X      
Carl-Henrik Sölvinger                    (L)        A

       

                                          X      
Anna-Britt Wejdsten                      (L)        A

       

Lene Polteg                               X      
Patricia Vildanfors                      (MP)       A

       

                                           X    

Transport: 36 4 10 0 



 88 (111) 
Kommunfullmäktige 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2016-06-20 

 
Bilaga 26, forts 
 

§ 146 Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering 2018-2019 
 

Transport: 36 4 10 0 

Ledamöter Parti K

 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Daphne Thuvesson                         (MP)       A

       

                                           X    
Max Troendlé                             (MP)       A

       

                                           X    
Annika Carlsson Wistedt                  (MP)       A

       

                                           X    
Christopher Dywik                        (KD)       A

       

                                          X      
Bengt-Olof Roos                          (KD)       A

       

Johanna Ingvarsson                        X      
Thoralf Alfsson                          (SD)       A

       

                                           X    
Lars Peterson                            (SD)       A

       

                                           X    
Lars Rosén                               (SD)       A

       

                                           X    
Petra Gustafsson                         (SD)       A

       

                                           X    
Carina Falkestad                         (SD)       A

       

                                           X    
Krister Thornberg                        (SD)       A

       

                                           X    

SUMMA: 36 6 19 0 
 
  



 89 (111) 
Kommunfullmäktige 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2016-06-20 

 
Bilaga 27 
 

§ 146 Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering 2018-2019 
Ledamöter Parti K

 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Roger Kaliff ordf                        (S)        A

       

                                         X        
Ann-Marie Engström 1:e v ordf            (S)        A

       

                                         X        
Per-Olof Jonsson 2:e v ordf              (M)        A

       

                                           X    
Johan Persson                            (S)        A

       

                                         X        
Dzenita Abaza                            (S)        A

       

                                         X        
Mattias Adolfson                         (S)        A

       

                                         X        
Marie Simonsson                          (S)        A

       

Göran Wiegert                            X        
Roger  Holmberg                          (S)        A

       

                                         X        
Magnus Lundén                            (S)        A

       

                                         X        
Michael Ländin                           (S)        A

       

                                         X        
Marianne Dahlberg                        (S)        A

       

                                         X        
Nasim Malik                              (S)        A

       

                                         X        
Annika Brodin                            (S)        A

       

                                         X        
Steve Sjögren                            (S)        A

       

                                         X        
Anette Lingmerth                         (S)        A

       

Helena Olsson                            X        
Lasse Johansson                          (S)        A

       

                                         X        
Elisabeth Gustavsson                     (S)        A

       

Jan-Erik Arvidsson                       X        
Robert Sigvardsson                       (S)        A

       

                                         X        
Mona Jeansson                            (S)        A

       

                                         X        
Bjarne Ringdahl                          (S)        A

       

Gunnar Nilsson                           X        
Anne-Cathrine Lindh                      (S)        A

       

                                         X        
Stig Persson                             (S)        A

       

                                         X        
Kristina Podolak-Andersson               (S)        A

       

                                         X        
Erik Holm                                (S)        A

       

                                         X        
Elisabeth Heimark                        (S)        A

       

                                         X        
Peter Olofsson                           (S)        A

       

                                         X        
Gunnel Akinder                           (S)        A

       

                                         X        
Mattias Spångberg                        (S)        A

       

Inger Henriksson                         X        
Ylva Granqvist                           (S)        A

       

                                         X        
Anders Andersson                         (C)        A

       

                                         X        
Gunnar Olsson                            (C)        A

       

                                         X        
Ingemar Einarsson                        (C)        A

       

                                         X        
Ann-Cristin Fredriksson                  (C)        A

       

Erik Ciardi                              X        
Anita Wollin                             (C)        A

       

                                         X        
Bertil Dahl                              (V)        A

       

                                         X        
Liselotte Ross                           (V)        A

       

                                         X        
Leila ben Larbi                          (V)        A

       

                                         X        
Christina Fosnes                         (M)        A

       

                                           X    
Per Dahl                                 (M)        A

       

                                           X    
Jonas Lövgren                            (M)        A

       

                                           X    
Karl Holst                               (M)        A

       

Alexander Critén                           X    
Kajsa Hedin                              (M)        A

       

                                           X    
Lisa Jalmander                           (M)        A

       

                                           X    
Jan R Andersson                          (M)        A

       

Pelle Sederkvist                           X    
Måns Linge                               (M)        A

       

                                           X    
Inger Hilmansson                         (L)        A

       

                                          X      
Björn Brändewall                         (L)        A

       

                                          X      
Carl-Henrik Sölvinger                    (L)        A

       

                                          X      
Anna-Britt Wejdsten                      (L)        A

       

Lene Polteg                               X      
Patricia Vildanfors                      (MP)       A

       

                                           X    

Transport: 36 4 10 0 



 90 (111) 
Kommunfullmäktige 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2016-06-20 

 
Bilaga 27, forts 
 

§ 146 Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering 2018-2019 
 

Transport: 36 4 10 0 

Ledamöter Parti K

 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Daphne Thuvesson                         (MP)       A

       

                                           X    
Max Troendlé                             (MP)       A

       

                                           X    
Annika Carlsson Wistedt                  (MP)       A

       

                                           X    
Christopher Dywik                        (KD)       A

       

                                          X      
Bengt-Olof Roos                          (KD)       A

       

Johanna Ingvarsson                        X      
Thoralf Alfsson                          (SD)       A

       

                                           X    
Lars Peterson                            (SD)       A

       

                                           X    
Lars Rosén                               (SD)       A

       

                                           X    
Petra Gustafsson                         (SD)       A

       

                                           X    
Carina Falkestad                         (SD)       A

       

                                           X    
Krister Thornberg                        (SD)       A

       

                                           X    

SUMMA: 36 6 19 0 
 
  



 91 (111) 
Kommunfullmäktige 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2016-06-20 

 
Bilaga 28 
 

§ 146 Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering 2018-2019 
Ledamöter Parti K

 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Roger Kaliff ordf                        (S)        A

       

                                         X        
Ann-Marie Engström 1:e v ordf            (S)        A

       

                                         X        
Per-Olof Jonsson 2:e v ordf              (M)        A

       

                                           X    
Johan Persson                            (S)        A

       

                                         X        
Dzenita Abaza                            (S)        A

       

                                         X        
Mattias Adolfson                         (S)        A

       

                                         X        
Marie Simonsson                          (S)        A

       

Göran Wiegert                            X        
Roger  Holmberg                          (S)        A

       

                                         X        
Magnus Lundén                            (S)        A

       

                                         X        
Michael Ländin                           (S)        A

       

                                         X        
Marianne Dahlberg                        (S)        A

       

                                         X        
Nasim Malik                              (S)        A

       

                                         X        
Annika Brodin                            (S)        A

       

                                         X        
Steve Sjögren                            (S)        A

       

                                         X        
Anette Lingmerth                         (S)        A

       

Helena Olsson                            X        
Lasse Johansson                          (S)        A

       

                                         X        
Elisabeth Gustavsson                     (S)        A

       

Jan-Erik Arvidsson                       X        
Robert Sigvardsson                       (S)        A

       

                                         X        
Mona Jeansson                            (S)        A

       

                                         X        
Bjarne Ringdahl                          (S)        A

       

Gunnar Nilsson                           X        
Anne-Cathrine Lindh                      (S)        A

       

                                         X        
Stig Persson                             (S)        A

       

                                         X        
Kristina Podolak-Andersson               (S)        A

       

                                         X        
Erik Holm                                (S)        A

       

                                         X        
Elisabeth Heimark                        (S)        A

       

                                         X        
Peter Olofsson                           (S)        A

       

                                         X        
Gunnel Akinder                           (S)        A

       

                                         X        
Mattias Spångberg                        (S)        A

       

Inger Henriksson                         X        
Ylva Granqvist                           (S)        A

       

                                         X        
Anders Andersson                         (C)        A

       

                                         X        
Gunnar Olsson                            (C)        A

       

                                         X        
Ingemar Einarsson                        (C)        A

       

                                         X        
Ann-Cristin Fredriksson                  (C)        A

       

Erik Ciardi                              X        
Anita Wollin                             (C)        A

       

                                         X        
Bertil Dahl                              (V)        A

       

                                         X        
Liselotte Ross                           (V)        A

       

                                         X        
Leila ben Larbi                          (V)        A

       

                                         X        
Christina Fosnes                         (M)        A

       

                                           X    
Per Dahl                                 (M)        A

       

                                           X    
Jonas Lövgren                            (M)        A

       

                                           X    
Karl Holst                               (M)        A

       

Alexander Critén                           X    
Kajsa Hedin                              (M)        A

       

                                           X    
Lisa Jalmander                           (M)        A

       

                                           X    
Jan R Andersson                          (M)        A

       

Pelle Sederkvist                           X    
Måns Linge                               (M)        A

       

                                           X    
Inger Hilmansson                         (L)        A

       

                                          X      
Björn Brändewall                         (L)        A

       

                                          X      
Carl-Henrik Sölvinger                    (L)        A

       

                                          X      
Anna-Britt Wejdsten                      (L)        A

       

Lene Polteg                               X      
Patricia Vildanfors                      (MP)       A

       

                                          X      

Transport: 36 5 9 0 



 92 (111) 
Kommunfullmäktige 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2016-06-20 

 
Bilaga 28, forts 
 

§ 146 Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering 2018-2019 
 

Transport: 36 5 9 0 

Ledamöter Parti K

 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Daphne Thuvesson                         (MP)       A

       

                                          X      
Max Troendlé                             (MP)       A

       

                                          X      
Annika Carlsson Wistedt                  (MP)       A

       

                                          X      
Christopher Dywik                        (KD)       A

       

                                           X    
Bengt-Olof Roos                          (KD)       A

       

Johanna Ingvarsson                         X    
Thoralf Alfsson                          (SD)       A

       

                                           X    
Lars Peterson                            (SD)       A

       

                                           X    
Lars Rosén                               (SD)       A

       

                                           X    
Petra Gustafsson                         (SD)       A

       

                                           X    
Carina Falkestad                         (SD)       A

       

                                           X    
Krister Thornberg                        (SD)       A

       

                                           X    

SUMMA: 36 8 17 0 
 
  



 93 (111) 
Kommunfullmäktige 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2016-06-20 

 
Bilaga 29 
 

§ 146 Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering 2018-2019 
Ledamöter Parti K

 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Roger Kaliff ordf                        (S)        A

       

                                         X        
Ann-Marie Engström 1:e v ordf            (S)        A

       

                                         X        
Per-Olof Jonsson 2:e v ordf              (M)        A

       

                                           X    
Johan Persson                            (S)        A

       

                                         X        
Dzenita Abaza                            (S)        A

       

                                         X        
Mattias Adolfson                         (S)        A

       

                                         X        
Marie Simonsson                          (S)        A

       

Göran Wiegert                            X        
Roger  Holmberg                          (S)        A

       

                                         X        
Magnus Lundén                            (S)        A

       

                                         X        
Michael Ländin                           (S)        A

       

                                         X        
Marianne Dahlberg                        (S)        A

       

                                         X        
Nasim Malik                              (S)        A

       

                                         X        
Annika Brodin                            (S)        A

       

                                         X        
Steve Sjögren                            (S)        A

       

                                         X        
Anette Lingmerth                         (S)        A

       

Helena Olsson                            X        
Lasse Johansson                          (S)        A

       

                                         X        
Elisabeth Gustavsson                     (S)        A

       

Jan-Erik Arvidsson                       X        
Robert Sigvardsson                       (S)        A

       

                                         X        
Mona Jeansson                            (S)        A

       

                                         X        
Bjarne Ringdahl                          (S)        A

       

Gunnar Nilsson                           X        
Anne-Cathrine Lindh                      (S)        A

       

                                         X        
Stig Persson                             (S)        A

       

                                         X        
Kristina Podolak-Andersson               (S)        A

       

                                         X        
Erik Holm                                (S)        A

       

                                         X        
Elisabeth Heimark                        (S)        A

       

                                         X        
Peter Olofsson                           (S)        A

       

                                         X        
Gunnel Akinder                           (S)        A

       

                                         X        
Mattias Spångberg                        (S)        A

       

Inger Henriksson                         X        
Ylva Granqvist                           (S)        A

       

                                         X        
Anders Andersson                         (C)        A

       

                                         X        
Gunnar Olsson                            (C)        A

       

                                         X        
Ingemar Einarsson                        (C)        A

       

                                         X        
Ann-Cristin Fredriksson                  (C)        A

       

Erik Ciardi                              X        
Anita Wollin                             (C)        A

       

                                         X        
Bertil Dahl                              (V)        A

       

                                         X        
Liselotte Ross                           (V)        A

       

                                         X        
Leila ben Larbi                          (V)        A

       

                                         X        
Christina Fosnes                         (M)        A

       

                                           X    
Per Dahl                                 (M)        A

       

                                           X    
Jonas Lövgren                            (M)        A

       

                                           X    
Karl Holst                               (M)        A

       

Alexander Critén                           X    
Kajsa Hedin                              (M)        A

       

                                           X    
Lisa Jalmander                           (M)        A

       

                                           X    
Jan R Andersson                          (M)        A

       

Pelle Sederkvist                           X    
Måns Linge                               (M)        A

       

                                           X    
Inger Hilmansson                         (L)        A

       

                                          X      
Björn Brändewall                         (L)        A

       

                                          X      
Carl-Henrik Sölvinger                    (L)        A

       

                                          X      
Anna-Britt Wejdsten                      (L)        A

       

Lene Polteg                               X      
Patricia Vildanfors                      (MP)       A

       

                                         X        

Transport: 37 4 9 0 



 94 (111) 
Kommunfullmäktige 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2016-06-20 

 
Bilaga 29, forts 
 

§ 146 Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering 2018-2019 
 

Transport: 37 4 9 0 

Ledamöter Parti K

 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Daphne Thuvesson                         (MP)       A

       

                                         X        
Max Troendlé                             (MP)       A

       

                                         X        
Annika Carlsson Wistedt                  (MP)       A

       

                                         X        
Christopher Dywik                        (KD)       A

       

                                           X    
Bengt-Olof Roos                          (KD)       A

       

Johanna Ingvarsson                         X    
Thoralf Alfsson                          (SD)       A

       

                                           X    
Lars Peterson                            (SD)       A

       

                                           X    
Lars Rosén                               (SD)       A

       

                                           X    
Petra Gustafsson                         (SD)       A

       

                                           X    
Carina Falkestad                         (SD)       A

       

                                           X    
Krister Thornberg                        (SD)       A

       

                                           X    

SUMMA: 40 4 17 0 
 
  



 95 (111) 
Kommunfullmäktige 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2016-06-20 

 
Bilaga 30 
 

§ 146 Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering 2018-2019 
Ledamöter Parti K

 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Roger Kaliff ordf                        (S)        A

       

                                         X        
Ann-Marie Engström 1:e v ordf            (S)        A

       

                                         X        
Per-Olof Jonsson 2:e v ordf              (M)        A

       

                                           X    
Johan Persson                            (S)        A

       

                                         X        
Dzenita Abaza                            (S)        A

       

                                         X        
Mattias Adolfson                         (S)        A

       

                                         X        
Marie Simonsson                          (S)        A

       

Göran Wiegert                            X        
Roger  Holmberg                          (S)        A

       

                                         X        
Magnus Lundén                            (S)        A

       

                                         X        
Michael Ländin                           (S)        A

       

                                         X        
Marianne Dahlberg                        (S)        A

       

                                         X        
Nasim Malik                              (S)        A

       

                                         X        
Annika Brodin                            (S)        A

       

                                         X        
Steve Sjögren                            (S)        A

       

                                         X        
Anette Lingmerth                         (S)        A

       

Helena Olsson                            X        
Lasse Johansson                          (S)        A

       

                                         X        
Elisabeth Gustavsson                     (S)        A

       

Jan-Erik Arvidsson                       X        
Robert Sigvardsson                       (S)        A

       

                                           X    
Mona Jeansson                            (S)        A

       

                                         X        
Bjarne Ringdahl                          (S)        A

       

Gunnar Nilsson                           X        
Anne-Cathrine Lindh                      (S)        A

       

                                         X        
Stig Persson                             (S)        A

       

                                         X        
Kristina Podolak-Andersson               (S)        A

       

                                         X        
Erik Holm                                (S)        A

       

                                         X        
Elisabeth Heimark                        (S)        A

       

                                         X        
Peter Olofsson                           (S)        A

       

                                         X        
Gunnel Akinder                           (S)        A

       

                                         X        
Mattias Spångberg                        (S)        A

       

Inger Henriksson                         X        
Ylva Granqvist                           (S)        A

       

                                         X        
Anders Andersson                         (C)        A

       

                                         X        
Gunnar Olsson                            (C)        A

       

                                         X        
Ingemar Einarsson                        (C)        A

       

                                         X        
Ann-Cristin Fredriksson                  (C)        A

       

Erik Ciardi                              X        
Anita Wollin                             (C)        A

       

                                         X        
Bertil Dahl                              (V)        A

       

                                         X        
Liselotte Ross                           (V)        A

       

                                         X        
Leila ben Larbi                          (V)        A

       

                                         X        
Christina Fosnes                         (M)        A

       

                                           X    
Per Dahl                                 (M)        A

       

                                           X    
Jonas Lövgren                            (M)        A

       

                                           X    
Karl Holst                               (M)        A

       

Alexander Critén                           X    
Kajsa Hedin                              (M)        A

       

                                           X    
Lisa Jalmander                           (M)        A

       

                                           X    
Jan R Andersson                          (M)        A

       

Pelle Sederkvist                           X    
Måns Linge                               (M)        A

       

                                           X    
Inger Hilmansson                         (L)        A

       

                                          X      
Björn Brändewall                         (L)        A

       

                                          X      
Carl-Henrik Sölvinger                    (L)        A

       

                                          X      
Anna-Britt Wejdsten                      (L)        A

       

Lene Polteg                               X      
Patricia Vildanfors                      (MP)       A

       

                                           X    

Transport: 35 4 11 0 



 96 (111) 
Kommunfullmäktige 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2016-06-20 

 
Bilaga 30, forts 
 

§ 146 Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering 2018-2019 
 

Transport: 35 4 11 0 

Ledamöter Parti K

 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Daphne Thuvesson                         (MP)       A

       

                                           X    
Max Troendlé                             (MP)       A

       

                                           X    
Annika Carlsson Wistedt                  (MP)       A

       

                                           X    
Christopher Dywik                        (KD)       A

       

                                          X      
Bengt-Olof Roos                          (KD)       A

       

Johanna Ingvarsson                        X      
Thoralf Alfsson                          (SD)       A

       

                                           X    
Lars Peterson                            (SD)       A

       

                                           X    
Lars Rosén                               (SD)       A

       

                                           X    
Petra Gustafsson                         (SD)       A

       

                                           X    
Carina Falkestad                         (SD)       A

       

                                           X    
Krister Thornberg                        (SD)       A

       

                                           X    

SUMMA: 35 6 20 0 
 
  



 97 (111) 
Kommunfullmäktige 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2016-06-20 

 
Bilaga 31 
 

§ 146 Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering 2018-2019 
Ledamöter Parti K

 

Ersättare Ja Nej Avst Frå
 Roger Kaliff ordf                        (S)        A

       

                                         X        
Ann-Marie Engström 1:e v ordf            (S)        A

       

                                         X        
Per-Olof Jonsson 2:e v ordf              (M)        A

       

                                           X    
Johan Persson                            (S)        A

       

                                         X        
Dzenita Abaza                            (S)        A

       

                                         X        
Mattias Adolfson                         (S)        A

       

                                         X        
Marie Simonsson                          (S)        A

       

Göran Wiegert                            X        
Roger  Holmberg                          (S)        A

       

                                         X        
Magnus Lundén                            (S)        A

       

                                         X        
Michael Ländin                           (S)        A

       

                                         X        
Marianne Dahlberg                        (S)        A

       

                                         X        
Nasim Malik                              (S)        A

       

                                         X        
Annika Brodin                            (S)        A

       

                                         X        
Steve Sjögren                            (S)        A

       

                                         X        
Anette Lingmerth                         (S)        A

       

Helena Olsson                            X        
Lasse Johansson                          (S)        A

       

                                         X        
Elisabeth Gustavsson                     (S)        A

       

Jan-Erik Arvidsson                       X        
Robert Sigvardsson                       (S)        A

       

                                         X        
Mona Jeansson                            (S)        A

       

                                         X        
Bjarne Ringdahl                          (S)        A

       

Gunnar Nilsson                           X        
Anne-Cathrine Lindh                      (S)        A

       

                                         X        
Stig Persson                             (S)        A

       

                                         X        
Kristina Podolak-Andersson               (S)        A

       

                                         X        
Erik Holm                                (S)        A

       

                                         X        
Elisabeth Heimark                        (S)        A

       

                                         X        
Peter Olofsson                           (S)        A

       

                                         X        
Gunnel Akinder                           (S)        A

       

                                         X        
Mattias Spångberg                        (S)        A

       

Inger Henriksson                         X        
Ylva Granqvist                           (S)        A

       

                                         X        
Anders Andersson                         (C)        A

       

                                         X        
Gunnar Olsson                            (C)        A

       

                                         X        
Ingemar Einarsson                        (C)        A

       

                                         X        
Ann-Cristin Fredriksson                  (C)        A

       

Erik Ciardi                              X        
Anita Wollin                             (C)        A

       

                                         X        
Bertil Dahl                              (V)        A

       

                                         X        
Liselotte Ross                           (V)        A

       

                                         X        
Leila ben Larbi                          (V)        A

       

                                         X        
Christina Fosnes                         (M)        A

       

                                           X    
Per Dahl                                 (M)        A

       

                                           X    
Jonas Lövgren                            (M)        A

       

                                           X    
Karl Holst                               (M)        A

       

Alexander Critén                           X    
Kajsa Hedin                              (M)        A

       

                                           X    
Lisa Jalmander                           (M)        A

       

                                           X    
Jan R Andersson                          (M)        A

       

Pelle Sederkvist                           X    
Måns Linge                               (M)        A

       

                                           X    
Inger Hilmansson                         (L)        A

       

                                           X    
Björn Brändewall                         (L)        A

       

                                           X    
Carl-Henrik Sölvinger                    (L)        A

       

                                           X    
Anna-Britt Wejdsten                      (L)        A

       

Lene Polteg                                X    
Patricia Vildanfors                      (MP)       A

       

                                           X    

Transport: 36 0 14 0 



 98 (111) 
Kommunfullmäktige 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2016-06-20 

 
Bilaga 31, forts 
 

§ 146 Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering 2018-2019 
 

Transport: 36 0 14 0 

Ledamöter Parti K

 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Daphne Thuvesson                         (MP)       A

       

                                           X    
Max Troendlé                             (MP)       A

       

                                           X    
Annika Carlsson Wistedt                  (MP)       A

       

                                           X    
Christopher Dywik                        (KD)       A

       

                                          X      
Bengt-Olof Roos                          (KD)       A

       

Johanna Ingvarsson                        X      
Thoralf Alfsson                          (SD)       A

       

                                          X      
Lars Peterson                            (SD)       A

       

                                          X      
Lars Rosén                               (SD)       A

       

                                          X      
Petra Gustafsson                         (SD)       A

       

                                          X      
Carina Falkestad                         (SD)       A

       

                                          X      
Krister Thornberg                        (SD)       A

       

                                          X      

SUMMA: 36 8 17 0 
 
  



 99 (111) 
Kommunfullmäktige 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2016-06-20 

 
Bilaga 32 
 

§ 146 Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering 2018-2019 
Ledamöter Parti K

 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Roger Kaliff ordf                        (S)        A

       

                                         X        
Ann-Marie Engström 1:e v ordf            (S)        A

       

                                         X        
Per-Olof Jonsson 2:e v ordf              (M)        A

       

                                           X    
Johan Persson                            (S)        A

       

                                         X        
Dzenita Abaza                            (S)        A

       

                                         X        
Mattias Adolfson                         (S)        A

       

                                         X        
Marie Simonsson                          (S)        A

       

Göran Wiegert                            X        
Roger  Holmberg                          (S)        A

       

                                         X        
Magnus Lundén                            (S)        A

       

                                         X        
Michael Ländin                           (S)        A

       

                                         X        
Marianne Dahlberg                        (S)        A

       

                                         X        
Nasim Malik                              (S)        A

       

                                         X        
Annika Brodin                            (S)        A

       

                                         X        
Steve Sjögren                            (S)        A

       

                                         X        
Anette Lingmerth                         (S)        A

       

Helena Olsson                            X        
Lasse Johansson                          (S)        A

       

                                         X        
Elisabeth Gustavsson                     (S)        A

       

Jan-Erik Arvidsson                       X        
Robert Sigvardsson                       (S)        A

       

                                         X        
Mona Jeansson                            (S)        A

       

                                         X        
Bjarne Ringdahl                          (S)        A

       

Gunnar Nilsson                           X        
Anne-Cathrine Lindh                      (S)        A

       

                                         X        
Stig Persson                             (S)        A

       

                                         X        
Kristina Podolak-Andersson               (S)        A

       

                                         X        
Erik Holm                                (S)        A

       

                                         X        
Elisabeth Heimark                        (S)        A

       

                                         X        
Peter Olofsson                           (S)        A

       

                                         X        
Gunnel Akinder                           (S)        A

       

                                         X        
Mattias Spångberg                        (S)        A

       

Inger Henriksson                         X        
Ylva Granqvist                           (S)        A

       

                                         X        
Anders Andersson                         (C)        A

       

                                         X        
Gunnar Olsson                            (C)        A

       

                                         X        
Ingemar Einarsson                        (C)        A

       

                                         X        
Ann-Cristin Fredriksson                  (C)        A

       

Erik Ciardi                              X        
Anita Wollin                             (C)        A

       

                                         X        
Bertil Dahl                              (V)        A

       

                                         X        
Liselotte Ross                           (V)        A

       

                                         X        
Leila ben Larbi                          (V)        A

       

                                         X        
Christina Fosnes                         (M)        A

       

                                           X    
Per Dahl                                 (M)        A

       

                                           X    
Jonas Lövgren                            (M)        A

       

                                           X    
Karl Holst                               (M)        A

       

Alexander Critén                           X    
Kajsa Hedin                              (M)        A

       

                                           X    
Lisa Jalmander                           (M)        A

       

                                           X    
Jan R Andersson                          (M)        A

       

Pelle Sederkvist                           X    
Måns Linge                               (M)        A

       

                                           X    
Inger Hilmansson                         (L)        A

       

                                          X      
Björn Brändewall                         (L)        A

       

                                          X      
Carl-Henrik Sölvinger                    (L)        A

       

                                          X      
Anna-Britt Wejdsten                      (L)        A

       

Lene Polteg                               X      
Patricia Vildanfors                      (MP)       A

       

                                          X      

Transport: 36 5 9 0 



 100 (111) 
Kommunfullmäktige 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2016-06-20 

 
Bilaga 32, forts 
 

§ 146 Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering 2018-2019 
 

Transport: 36 5 9 0 

Ledamöter Parti K

 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Daphne Thuvesson                         (MP)       A

       

                                          X      
Max Troendlé                             (MP)       A

       

                                          X      
Annika Carlsson Wistedt                  (MP)       A

       

                                          X      
Christopher Dywik                        (KD)       A

       

                                          X      
Bengt-Olof Roos                          (KD)       A

       

Johanna Ingvarsson                        X      
Thoralf Alfsson                          (SD)       A

       

                                           X    
Lars Peterson                            (SD)       A

       

                                           X    
Lars Rosén                               (SD)       A

       

                                           X    
Petra Gustafsson                         (SD)       A

       

                                           X    
Carina Falkestad                         (SD)       A

       

                                           X    
Krister Thornberg                        (SD)       A

       

                                           X    

SUMMA: 36 10 15 0 
 
  



 101 (111) 
Kommunfullmäktige 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2016-06-20 

 
Bilaga 33 
 

§ 146 Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering 2018-2019 
Ledamöter Parti K

 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Roger Kaliff ordf                        (S)        A

       

                                         X        
Ann-Marie Engström 1:e v ordf            (S)        A

       

                                         X        
Per-Olof Jonsson 2:e v ordf              (M)        A

       

                                           X    
Johan Persson                            (S)        A

       

                                         X        
Dzenita Abaza                            (S)        A

       

                                         X        
Mattias Adolfson                         (S)        A

       

                                         X        
Marie Simonsson                          (S)        A

       

Göran Wiegert                            X        
Roger  Holmberg                          (S)        A

       

                                         X        
Magnus Lundén                            (S)        A

       

                                         X        
Michael Ländin                           (S)        A

       

                                         X        
Marianne Dahlberg                        (S)        A

       

                                         X        
Nasim Malik                              (S)        A

       

                                         X        
Annika Brodin                            (S)        A

       

                                         X        
Steve Sjögren                            (S)        A

       

                                         X        
Anette Lingmerth                         (S)        A

       

Helena Olsson                            X        
Lasse Johansson                          (S)        A

       

                                         X        
Elisabeth Gustavsson                     (S)        A

       

Jan-Erik Arvidsson                       X        
Robert Sigvardsson                       (S)        A

       

                                         X        
Mona Jeansson                            (S)        A

       

                                         X        
Bjarne Ringdahl                          (S)        A

       

Gunnar Nilsson                           X        
Anne-Cathrine Lindh                      (S)        A

       

                                         X        
Stig Persson                             (S)        A

       

                                         X        
Kristina Podolak-Andersson               (S)        A

       

                                         X        
Erik Holm                                (S)        A

       

                                         X        
Elisabeth Heimark                        (S)        A

       

                                         X        
Peter Olofsson                           (S)        A

       

                                         X        
Gunnel Akinder                           (S)        A

       

                                         X        
Mattias Spångberg                        (S)        A

       

Inger Henriksson                         X        
Ylva Granqvist                           (S)        A

       

                                         X        
Anders Andersson                         (C)        A

       

                                         X        
Gunnar Olsson                            (C)        A

       

                                         X        
Ingemar Einarsson                        (C)        A

       

                                         X        
Ann-Cristin Fredriksson                  (C)        A

       

Erik Ciardi                              X        
Anita Wollin                             (C)        A

       

                                         X        
Bertil Dahl                              (V)        A

       

                                         X        
Liselotte Ross                           (V)        A

       

                                         X        
Leila ben Larbi                          (V)        A

       

                                         X        
Christina Fosnes                         (M)        A

       

                                           X    
Per Dahl                                 (M)        A

       

                                           X    
Jonas Lövgren                            (M)        A

       

                                           X    
Karl Holst                               (M)        A

       

Alexander Critén                           X    
Kajsa Hedin                              (M)        A

       

                                           X    
Lisa Jalmander                           (M)        A

       

                                           X    
Jan R Andersson                          (M)        A

       

Pelle Sederkvist                           X    
Måns Linge                               (M)        A

       

                                           X    
Inger Hilmansson                         (L)        A

       

                                           X    
Björn Brändewall                         (L)        A

       

                                           X    
Carl-Henrik Sölvinger                    (L)        A

       

                                           X    
Anna-Britt Wejdsten                      (L)        A

       

Lene Polteg                                X    
Patricia Vildanfors                      (MP)       A

       

                                           X    

Transport: 36 0 14 0 



 102 (111) 
Kommunfullmäktige 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2016-06-20 

 
Bilaga 33, forts 
 

§ 146 Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering 2018-2019 
 

Transport: 36 0 14 0 

Ledamöter Parti K

 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Daphne Thuvesson                         (MP)       A

       

                                           X    
Max Troendlé                             (MP)       A

       

                                           X    
Annika Carlsson Wistedt                  (MP)       A

       

                                           X    
Christopher Dywik                        (KD)       A

       

                                          X      
Bengt-Olof Roos                          (KD)       A

       

Johanna Ingvarsson                        X      
Thoralf Alfsson                          (SD)       A

       

                                          X      
Lars Peterson                            (SD)       A

       

                                          X      
Lars Rosén                               (SD)       A

       

                                          X      
Petra Gustafsson                         (SD)       A

       

                                          X      
Carina Falkestad                         (SD)       A

       

                                          X      
Krister Thornberg                        (SD)       A

       

                                          X      

SUMMA: 36 8 17 0 
 
  



 103 (111) 
Kommunfullmäktige 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2016-06-20 

 
Bilaga 34 
 

§ 146 Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering 2018-2019 
Ledamöter Parti K

 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Roger Kaliff ordf                        (S)        A

       

                                         X        
Ann-Marie Engström 1:e v ordf            (S)        A

       

                                         X        
Per-Olof Jonsson 2:e v ordf              (M)        A

       

                                           X    
Johan Persson                            (S)        A

       

                                         X        
Dzenita Abaza                            (S)        A

       

                                         X        
Mattias Adolfson                         (S)        A

       

                                         X        
Marie Simonsson                          (S)        A

       

Göran Wiegert                            X        
Roger  Holmberg                          (S)        A

       

                                         X        
Magnus Lundén                            (S)        A

       

                                         X        
Michael Ländin                           (S)        A

       

                                         X        
Marianne Dahlberg                        (S)        A

       

                                         X        
Nasim Malik                              (S)        A

       

                                         X        
Annika Brodin                            (S)        A

       

                                         X        
Steve Sjögren                            (S)        A

       

                                         X        
Anette Lingmerth                         (S)        A

       

Helena Olsson                            X        
Lasse Johansson                          (S)        A

       

                                         X        
Elisabeth Gustavsson                     (S)        A

       

Jan-Erik Arvidsson                       X        
Robert Sigvardsson                       (S)        A

       

                                         X        
Mona Jeansson                            (S)        A

       

                                         X        
Bjarne Ringdahl                          (S)        A

       

Gunnar Nilsson                           X        
Anne-Cathrine Lindh                      (S)        A

       

                                         X        
Stig Persson                             (S)        A

       

                                         X        
Kristina Podolak-Andersson               (S)        A

       

                                         X        
Erik Holm                                (S)        A

       

                                         X        
Elisabeth Heimark                        (S)        A

       

                                         X        
Peter Olofsson                           (S)        A

       

                                         X        
Gunnel Akinder                           (S)        A

       

                                         X        
Mattias Spångberg                        (S)        A

       

Inger Henriksson                         X        
Ylva Granqvist                           (S)        A

       

                                         X        
Anders Andersson                         (C)        A

       

                                         X        
Gunnar Olsson                            (C)        A

       

                                         X        
Ingemar Einarsson                        (C)        A

       

                                         X        
Ann-Cristin Fredriksson                  (C)        A

       

Erik Ciardi                              X        
Anita Wollin                             (C)        A

       

                                         X        
Bertil Dahl                              (V)        A

       

                                         X        
Liselotte Ross                           (V)        A

       

                                         X        
Leila ben Larbi                          (V)        A

       

                                         X        
Christina Fosnes                         (M)        A

       

                                           X    
Per Dahl                                 (M)        A

       

                                           X    
Jonas Lövgren                            (M)        A

       

                                           X    
Karl Holst                               (M)        A

       

Alexander Critén                           X    
Kajsa Hedin                              (M)        A

       

                                           X    
Lisa Jalmander                           (M)        A

       

                                           X    
Jan R Andersson                          (M)        A

       

Pelle Sederkvist                           X    
Måns Linge                               (M)        A

       

                                           X    
Inger Hilmansson                         (L)        A

       

                                          X      
Björn Brändewall                         (L)        A

       

                                          X      
Carl-Henrik Sölvinger                    (L)        A

       

                                          X      
Anna-Britt Wejdsten                      (L)        A

       

Lene Polteg                               X      
Patricia Vildanfors                      (MP)       A

       

                                           X    

Transport: 36 4 10 0 



 104 (111) 
Kommunfullmäktige 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2016-06-20 

 
Bilaga 34, forts 
 

§ 146 Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering 2018-2019 
 

Transport: 36 4 10 0 

Ledamöter Parti K

 

Ersättare Ja Nej Avst F

 

Daphne Thuvesson                         (MP)       A

       

                                           X    
Max Troendlé                             (MP)       A

       

                                           X    
Annika Carlsson Wistedt                  (MP)       A

       

                                           X    
Christopher Dywik                        (KD)       A

       

                                          X      
Bengt-Olof Roos                          (KD)       A

       

Johanna Ingvarsson                        X      
Thoralf Alfsson                          (SD)       A

       

                                           X    
Lars Peterson                            (SD)       A

       

                                           X    
Lars Rosén                               (SD)       A

       

                                           X    
Petra Gustafsson                         (SD)       A

       

                                           X    
Carina Falkestad                         (SD)       A

       

                                           X    
Krister Thornberg                        (SD)       A

       

                                           X    

SUMMA: 36 6 19 0 
  



 105 (111) 
Kommunfullmäktige 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2016-06-20 

 
Bilaga 35 
 

§ 146 Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering 2018-2019 
Ledamöter Parti K

 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Roger Kaliff ordf                        (S)        A

       

                                         X        
Ann-Marie Engström 1:e v ordf            (S)        A

       

                                         X        
Per-Olof Jonsson 2:e v ordf              (M)        A

       

                                           X    
Johan Persson                            (S)        A

       

                                         X        
Dzenita Abaza                            (S)        A

       

                                         X        
Mattias Adolfson                         (S)        A

       

                                         X        
Marie Simonsson                          (S)        A

       

Göran Wiegert                            X        
Roger  Holmberg                          (S)        A

       

                                         X        
Magnus Lundén                            (S)        A

       

                                         X        
Michael Ländin                           (S)        A

       

                                         X        
Marianne Dahlberg                        (S)        A

       

                                         X        
Nasim Malik                              (S)        A

       

                                         X        
Annika Brodin                            (S)        A

       

                                         X        
Steve Sjögren                            (S)        A

       

                                         X        
Anette Lingmerth                         (S)        A

       

Helena Olsson                            X        
Lasse Johansson                          (S)        A

       

                                         X        
Elisabeth Gustavsson                     (S)        A

       

Jan-Erik Arvidsson                       X        
Robert Sigvardsson                       (S)        A

       

                                         X        
Mona Jeansson                            (S)        A

       

                                         X        
Bjarne Ringdahl                          (S)        A

       

Gunnar Nilsson                           X        
Anne-Cathrine Lindh                      (S)        A

       

                                         X        
Stig Persson                             (S)        A

       

                                         X        
Kristina Podolak-Andersson               (S)        A

       

                                         X        
Erik Holm                                (S)        A

       

                                         X        
Elisabeth Heimark                        (S)        A

       

                                         X        
Peter Olofsson                           (S)        A

       

                                         X        
Gunnel Akinder                           (S)        A

       

                                         X        
Mattias Spångberg                        (S)        A

       

Inger Henriksson                         X        
Ylva Granqvist                           (S)        A

       

                                         X        
Anders Andersson                         (C)        A

       

                                         X        
Gunnar Olsson                            (C)        A

       

                                         X        
Ingemar Einarsson                        (C)        A

       

                                         X        
Ann-Cristin Fredriksson                  (C)        A

       

Erik Ciardi                              X        
Anita Wollin                             (C)        A

       

                                         X        
Bertil Dahl                              (V)        A

       

                                         X        
Liselotte Ross                           (V)        A

       

                                         X        
Leila ben Larbi                          (V)        A

       

                                         X        
Christina Fosnes                         (M)        A

       

                                           X    
Per Dahl                                 (M)        A

       

                                           X    
Jonas Lövgren                            (M)        A

       

                                           X    
Karl Holst                               (M)        A

       

Alexander Critén                           X    
Kajsa Hedin                              (M)        A

       

                                           X    
Lisa Jalmander                           (M)        A

       

                                           X    
Jan R Andersson                          (M)        A

       

Pelle Sederkvist                           X    
Måns Linge                               (M)        A

       

                                           X    
Inger Hilmansson                         (L)        A

       

                                           X    
Björn Brändewall                         (L)        A

       

                                           X    
Carl-Henrik Sölvinger                    (L)        A

       

                                           X    
Anna-Britt Wejdsten                      (L)        A

       

Lene Polteg                                X    
Patricia Vildanfors                      (MP)       A

       

                                           X    

Transport: 36 0 14 0 



 106 (111) 
Kommunfullmäktige 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2016-06-20 

 
Bilaga 35, forts 
 

§ 146 Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering 2018-2019 
 

Transport: 36 0 14 0 

Ledamöter Parti K

 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Daphne Thuvesson                         (MP)       A

       

                                           X    
Max Troendlé                             (MP)       A

       

                                           X    
Annika Carlsson Wistedt                  (MP)       A

       

                                           X    
Christopher Dywik                        (KD)       A

       

                                          X      
Bengt-Olof Roos                          (KD)       A

       

Johanna Ingvarsson                        X      
Thoralf Alfsson                          (SD)       A

       

                                           X    
Lars Peterson                            (SD)       A

       

                                           X    
Lars Rosén                               (SD)       A

       

                                           X    
Petra Gustafsson                         (SD)       A

       

                                           X    
Carina Falkestad                         (SD)       A

       

                                           X    
Krister Thornberg                        (SD)       A

       

                                           X    

SUMMA: 36 2 23 0 
 
  



 107 (111) 
Kommunfullmäktige 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2016-06-20 

 
Bilaga 36 
 

§ 146 Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering 2018-2019 
Ledamöter Parti K

 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Roger Kaliff ordf                        (S)        A

       

                                         X        
Ann-Marie Engström 1:e v ordf            (S)        A

       

                                         X        
Per-Olof Jonsson 2:e v ordf              (M)        A

       

                                           X    
Johan Persson                            (S)        A

       

                                         X        
Dzenita Abaza                            (S)        A

       

                                         X        
Mattias Adolfson                         (S)        A

       

                                         X        
Marie Simonsson                          (S)        A

       

Göran Wiegert                            X        
Roger  Holmberg                          (S)        A

       

                                         X        
Magnus Lundén                            (S)        A

       

                                         X        
Michael Ländin                           (S)        A

       

                                         X        
Marianne Dahlberg                        (S)        A

       

                                         X        
Nasim Malik                              (S)        A

       

                                         X        
Annika Brodin                            (S)        A

       

                                         X        
Steve Sjögren                            (S)        A

       

                                         X        
Anette Lingmerth                         (S)        A

       

Helena Olsson                            X        
Lasse Johansson                          (S)        A

       

                                         X        
Elisabeth Gustavsson                     (S)        A

       

Jan-Erik Arvidsson                       X        
Robert Sigvardsson                       (S)        A

       

                                         X        
Mona Jeansson                            (S)        A

       

                                         X        
Bjarne Ringdahl                          (S)        A

       

Gunnar Nilsson                           X        
Anne-Cathrine Lindh                      (S)        A

       

                                         X        
Stig Persson                             (S)        A

       

                                         X        
Kristina Podolak-Andersson               (S)        A

       

                                         X        
Erik Holm                                (S)        A

       

                                         X        
Elisabeth Heimark                        (S)        A

       

                                         X        
Peter Olofsson                           (S)        A

       

                                         X        
Gunnel Akinder                           (S)        A

       

                                         X        
Mattias Spångberg                        (S)        A

       

Inger Henriksson                         X        
Ylva Granqvist                           (S)        A

       

                                         X        
Anders Andersson                         (C)        A

       

                                         X        
Gunnar Olsson                            (C)        A

       

                                         X        
Ingemar Einarsson                        (C)        A

       

                                         X        
Ann-Cristin Fredriksson                  (C)        A

       

Erik Ciardi                              X        
Anita Wollin                             (C)        A

       

                                         X        
Bertil Dahl                              (V)        A

       

                                         X        
Liselotte Ross                           (V)        A

       

                                         X        
Leila ben Larbi                          (V)        A

       

                                         X        
Christina Fosnes                         (M)        A

       

                                           X    
Per Dahl                                 (M)        A

       

                                           X    
Jonas Lövgren                            (M)        A

       

                                           X    
Karl Holst                               (M)        A

       

Alexander Critén                           X    
Kajsa Hedin                              (M)        A

       

                                           X    
Lisa Jalmander                           (M)        A

       

                                           X    
Jan R Andersson                          (M)        A

       

Pelle Sederkvist                           X    
Måns Linge                               (M)        A

       

                                           X    
Inger Hilmansson                         (L)        A

       

                                           X    
Björn Brändewall                         (L)        A

       

                                           X    
Carl-Henrik Sölvinger                    (L)        A

       

                                           X    
Anna-Britt Wejdsten                      (L)        A

       

Lene Polteg                                X    
Patricia Vildanfors                      (MP)       A

       

                                          X      

Transport: 36 1 13 0 



 108 (111) 
Kommunfullmäktige 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2016-06-20 

 
Bilaga 36,forts 
 

§ 146 Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering 2018-2019 
 

Transport: 36 1 13 0 

Ledamöter Parti K

 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Daphne Thuvesson                         (MP)       A

       

                                          X      
Max Troendlé                             (MP)       A

       

                                          X      
Annika Carlsson Wistedt                  (MP)       A

       

                                          X      
Christopher Dywik                        (KD)       A

       

                                          X      
Bengt-Olof Roos                          (KD)       A

       

Johanna Ingvarsson                        X      
Thoralf Alfsson                          (SD)       A

       

                                          X      
Lars Peterson                            (SD)       A

       

                                          X      
Lars Rosén                               (SD)       A

       

                                          X      
Petra Gustafsson                         (SD)       A

       

                                          X      
Carina Falkestad                         (SD)       A

       

                                          X      
Krister Thornberg                        (SD)       A

       

                                          X      

SUMMA: 36 12 13 0 
 
  



 109 (111) 
Kommunfullmäktige 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2016-06-20 

 
Bilaga 37 
 

§ 146 Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering 2018-2019 
Ledamöter Parti K

 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Roger Kaliff ordf                        (S)        A

       

                                         X        
Ann-Marie Engström 1:e v ordf            (S)        A

       

                                         X        
Per-Olof Jonsson 2:e v ordf              (M)        A

       

                                           X    
Johan Persson                            (S)        A

       

                                         X        
Dzenita Abaza                            (S)        A

       

                                         X        
Mattias Adolfson                         (S)        A

       

                                         X        
Marie Simonsson                          (S)        A

       

Göran Wiegert                            X        
Roger  Holmberg                          (S)        A

       

                                         X        
Magnus Lundén                            (S)        A

       

                                         X        
Michael Ländin                           (S)        A

       

                                         X        
Marianne Dahlberg                        (S)        A

       

                                         X        
Nasim Malik                              (S)        A

       

                                         X        
Annika Brodin                            (S)        A

       

                                         X        
Steve Sjögren                            (S)        A

       

                                         X        
Anette Lingmerth                         (S)        A

       

Helena Olsson                            X        
Lasse Johansson                          (S)        A

       

                                         X        
Elisabeth Gustavsson                     (S)        A

       

Jan-Erik Arvidsson                       X        
Robert Sigvardsson                       (S)        A

       

                                         X        
Mona Jeansson                            (S)        A

       

                                         X        
Bjarne Ringdahl                          (S)        A

       

Gunnar Nilsson                           X        
Anne-Cathrine Lindh                      (S)        A

       

                                         X        
Stig Persson                             (S)        A

       

                                         X        
Kristina Podolak-Andersson               (S)        A

       

                                         X        
Erik Holm                                (S)        A

       

                                         X        
Elisabeth Heimark                        (S)        A

       

                                         X        
Peter Olofsson                           (S)        A

       

                                         X        
Gunnel Akinder                           (S)        A

       

                                         X        
Mattias Spångberg                        (S)        A

       

Inger Henriksson                         X        
Ylva Granqvist                           (S)        A

       

                                         X        
Anders Andersson                         (C)        A

       

                                         X        
Gunnar Olsson                            (C)        A

       

                                         X        
Ingemar Einarsson                        (C)        A

       

                                         X        
Ann-Cristin Fredriksson                  (C)        A

       

Erik Ciardi                              X        
Anita Wollin                             (C)        A

       

                                         X        
Bertil Dahl                              (V)        A

       

                                         X        
Liselotte Ross                           (V)        A

       

                                         X        
Leila ben Larbi                          (V)        A

       

                                         X        
Christina Fosnes                         (M)        A

       

                                           X    
Per Dahl                                 (M)        A

       

                                           X    
Jonas Lövgren                            (M)        A

       

                                           X    
Karl Holst                               (M)        A

       

Alexander Critén                           X    
Kajsa Hedin                              (M)        A

       

                                           X    
Lisa Jalmander                           (M)        A

       

                                           X    
Jan R Andersson                          (M)        A

       

Pelle Sederkvist                           X    
Måns Linge                               (M)        A

       

                                           X    
Inger Hilmansson                         (L)        A

       

                                           X    
Björn Brändewall                         (L)        A

       

                                           X    
Carl-Henrik Sölvinger                    (L)        A

       

                                           X    
Anna-Britt Wejdsten                      (L)        A

       

Lene Polteg                                X    
Patricia Vildanfors                      (MP)       A

       

                                           X    

Transport: 36 0 14 0 



 110 (111) 
Kommunfullmäktige 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2016-06-20 

 
Bilaga 37,forts 
 

§ 146 Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering 2018-2019 
 

Transport: 36 0 14 0 

Ledamöter Parti K

 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Daphne Thuvesson                         (MP)       A

       

                                           X    
Max Troendlé                             (MP)       A

       

                                           X    
Annika Carlsson Wistedt                  (MP)       A

       

                                           X    
Christopher Dywik                        (KD)       A

       

                                          X      
Bengt-Olof Roos                          (KD)       A

       

Johanna Ingvarsson                        X      
Thoralf Alfsson                          (SD)       A

       

                                          X      
Lars Peterson                            (SD)       A

       

                                          X      
Lars Rosén                               (SD)       A

       

                                          X      
Petra Gustafsson                         (SD)       A

       

                                          X      
Carina Falkestad                         (SD)       A

       

                                          X      
Krister Thornberg                        (SD)       A

       

                                          X      

SUMMA: 36 8 17 0 
 
  



 111 (111) 
Kommunfullmäktige 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2016-06-20 

 
   Bilaga 38 
 
Budgetreservationer från: 
 
Moderaterna 
 
Sverigedemokraterna 
 
Miljöpartiet 
 
Liberalerna 
 
Kristdemokraterna 
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Sverigedemokraternas vision 

och budgetreservation Kalmar 

kommun 2017.     

 



2 
 

  

 

Sverigedemokraternas vision för Kalmar kommun 2017 

 

 

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn som betraktar 

värdekonservatism och upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmodell som de viktigaste verktygen 

i byggandet av det goda samhället. Partiets övergripande mål är att formera en demokratisk, politisk 

rörelse som slår vakt om den gemensamma nationella identitet som har utgjort grunden för 

framväxten av välfärdsstaten och vårt lands fredliga och demokratiska utveckling. 

 

Sverigedemokraterna eftersträvar ett försiktigt framåtskridande som baseras på varsamhet, 

eftertanke och långsiktigt ansvarstagande. Vi eftersträvar ett demokratiskt, jämställt och miljövänligt 

samhälle där alla medborgare skyddas av, och är lika inför lagen.  

 

Genom att kombinera frihet och trygghet, individualism och gemenskap hoppas vi kunna skapa ett 

folkhem som i så hög grad som möjligt är präglat av trygghet, välstånd, demokrati och en stark inre 

solidaritet.  

 

Sverigedemokraterna står fritt från såväl socialismens som liberalismens ekonomiska teorier och kan 

därför inta ett pragmatiskt och verklighetsanpassat förhållningssätt i ekonomiska frågor. Förutsatt att 

det kan gagna Sverige och landets medborgare är vi öppna för samtal, diskussioner och samarbeten 

med alla andra partier. 

 

Thoralf Alfsson               Lars Rosén                   Lars Petersson                Krister Tornberg   

Carina Falkestad             Petra Gustavsson          Lennart Johansson 



3 
 

  

 

Syfte, bakgrund och mål 
 
Sverigedemokraternas syfte och mål med kommunpolitiken i Kalmar är att värna 
Kalmars intressen, skapa en attraktiv stad att leva i samt att skapa en stad med stort 
hjärta, hög grad av sympati och solidaritet för medmänniskorna. Vi ser det som ett självklart 
mål att öka invånarnas inflytande över politiken, att inga former av särbehandling inom 
kommunens ramar tillåts och vi lägger inte minst stor vikt vid känslan av trygghet när vi 
utformar vår politik. 
 
Ett varsamt hanterande av de gemensamma ekonomiska resurserna är en viktig och naturlig del 
av den sverigedemokratiska förvaltarskapstanken. Vårt fokus ligger därför i första hand på den 
primära och grundläggande verksamheten, där vi med hänsyn till människors behov och miljö 
främst prioriterar skolan, vården, omsorgen, den grundläggande tryggheten samt 
infrastrukturen – kort sagt den kommunala kärnverksamheten. 
 
Då barnen, de sjuka, handikappade och de äldre är våra mest utsatta grupper måste också dessa 
grupper prioriteras före andra. Centralt för oss är också att värna och stärka den svenska 
sammanhållningen, den svenska kulturen, identiteten och gemenskapen. Vi ser därför med oro 
på den stora segregationen, motsättningarna och det stora utanförskapet för olika grupper av 
människor i vårt samhälle. 
 
Vi ser problem med att människors delaktighet, närhet och trygghet över tid i en allt större grad 
minskar. Vi vill arbeta för att vända denna negativa utveckling och framför idéer och mål som 
kan förbättra våra medborgares möjligheter till en bättre tillvaro. 
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Våra prioriterade områden för den kommunala 

utvecklingen i Kalmar. 

 

 Utbildning och barnomsorg - barn och ungdomar är vår framtid 

 En värdig ålderdom med livskvalité 

 Migration - Samhälle i förändring. 

 Kultur, fritid och idrott 

 God kommunal ekonomi 

 

Det övergripande målet med vår sverigedemokratiska politik är att utveckla Kalmar till de goda 

möjligheternas stad att leva i. Det innebär att alla medborgare i livets alla skeden ska känna tilltro, 

att vi satsar på våra unga och ger dem den bästa tänkbara skolgången och att vi värnar om de 

äldre.  

Särskilt viktigt är det att ta krafttag mot ungdomsarbetslösheten och sänka antalet bidragsberoende 

och arbetslösa. Därför måste Kalmar präglas av ett betydligt bättre företagsklimat än vad fallet är 

idag och agera mer offensivt i sin marknadsföring som en attraktiv stad att bo och verka i.   

 

Demokrati och välfärd 

För oss är demokrati, trygghet, välfärd och tradition ledorden i vår politik. Vi vill leva i ett öppet och 

fritt demokratiskt samhälle där alla medborgare är lika inför lagen, när det gäller såväl rättigheter 

som skyldigheter. Vi ser gärna att våra medborgare ges fler möjligheter att engagera sig i 

kommunens framåtskridande och vara delaktiga. Fortlöpande dialog i olika forum med våra 

medborgare är därför av stor vikt. Vi anser att kommunala folkomröstningar bör användas i större 

frågor som rör kommunens utveckling för att öka demokratin och delaktigheten. 

Webbsända fullmäktigemöten är också något som ökar både insynen och delaktigheten för 

kommunens medborgare. Att lyssna på medborgarna i viktiga frågor med långsiktiga konsekvenser 

för kommunens utveckling stärker förtroendet för demokratin.   

Centralt för oss är att agera ekonomiskt ansvarsfullt med kommunens finanser. Kommunen skall 

ägna sig åt kärnverksamheten, vilket även innebär att kommunen aktivt skall bedriva en 

företagsvänlig politik för att främja sysselsättningen och skapa nya arbetstillfällen. Attityden 

gentemot företagare måste förbättras! Det gäller både den politiska organisationen och 

tjänstemannaorganisationen. 

Den politiska organisationen har även sina brister demokratiskt. Eftersom alla partier i 

kommunstyrelsen inte är representerade i kommunstyrelsens arbetsutskott, planutskott och 

personaldelegation, anser vi att insynsplatser inrättas för de partier som inte har ordinarie 

ledamöter. 
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Näringsliv 

Kalmar har utvecklats mer och mer i riktning mot turism och handel. Dessa framgångar är givetvis 

bra men även sårbara på grund av sin konjunkturkänslighet. För att inte fortsätta ”lägga alla ägg i 

samma korg” måste Kalmar ta ett krafttag för att utveckla kommunen gentemot ett mer 

differentierat näringsliv. Vi Sverigedemokrater vill höja ribban rejält och kommer ha som målsättning 

att kommunen skall ligga i toppskiktet av attraktiva kommuner för näringslivet. Ett fortlöpande 

samarbete med Linnéuniversitetet ger oss utmärkta möjligheter i detta arbete. Fortsatta satsningar 

på infrastruktur och kommunikationer samtidigt som vi lyfter fram fördelen med att ligga vid kusten 

och den attraktiva kustmiljön är andra åtgärder för att locka nyetableringar.  

Genom Kalmar/Öland airport har vi en centralt belägen flygplats. En flygplats som utvecklats mycket 

bra under de senaste åren med nya och tätare avgångar både till Arlanda och Bromma flygplats. En 

nedläggning av Bromma flygplats skulle få väldigt negativa konsekvenser för Kalmar kommun och 

näringslivet i vår region. Sverigedemokraterna kommer arbeta för att Bromma flygplats kommer leva 

vidare som ett viktigt nav för inrikesflyget 

Företag vill oavsett inriktning ha tillgång till välutbildad arbetskraft inom regionen. I vår vision är 

därför skolan av absolut största vikt– med bra skolor, som ger elever både motivation och kunskap, 

får vi en konkurrensfördel. I takt med att sysselsättningen ökar och bostadspolitiken förbättras 

kommer vi få lättare att behålla nyutexaminerade från Linnéuniversitetet.  

Kalmar ska upplevas som en kommun med framtid och livskvalité! 

 

Kalmar kommun skall inte ägna sig åt ekonomiskt riskfyllda projekt, som dessutom inte tillhör 

kärnverksamheten. Det finns flera projekt under 2000-talet som inte kan betraktas som 

kärnverksamhet där Kalmar kommun förlorat 10-tals miljoner kronor av skattebetalarnas pengar. 

Salvestaden och Biogasanläggningen är projekt som borde ge anledning till en viss försiktighet då 

dessa är minst sagt avskräckande förlustprojekt.  

 

Salvestaden                                            Foto Thoralf Alfsson 
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Kalmar kommuns vindkraftverk.         Foto Thoralf Alfsson 

Kalmar kommuns upphandling av ett vindkraftverk är också något som inte ingår i kommunens 

kärnverksamhet.  Att vara elenergiproducent, där enda syftet är att producera elenergi ingår inte i 

kärnverksamheten och det kan inte anses vara befogat med en investering på ca 30 miljoner kronor 

för Kalmar kommun.  

Hela den ekonomiska kalkylen och lönsamheten bygger på att flera statliga ”subventioner” består, 

som elcertifikat, energiskattebefrielse och reducerad fastighetsskatt. Subventioner som med stor 

sannolikhet kommer att reduceras inom en inte alltför avlägsen framtid. Energiskattebefrielsen 

avskaffas för vindkraftverk som tas i drift efter den 1 juli 2016.   

Men enligt vår bedömning ingår även en för lång avskrivningstid i kalkylen för att göra investeringen 

lönsam. Med dagens låga energipriser och de förväntade energipriserna framstår upphandlingen av 

ett vindkraftverk som en mycket riskfylld investering och vi förordar därför en försäljning av 

vindkraftverket. 

Kalmar kommuns vindkraftsplan bör snarast uppdateras för att kunna anpassas till de nya 

förutsättningarna som gäller för framförallt betydligt större och högre vindkraft men också på grund 

av nya kunskaper om buller och lågfrekventa ljud från stora vindkraftverk. 

 

Kommunen ska heller inte ingå stora borgensavtal med privata aktörer såsom borgensåtagandet 

om ca 120 miljoner för Kalmar FF. Sponsring av enskilda personers elitsatsningar som till exempel 

”Silver-Sara” bör heller inte förekomma. Däremot kan sponsring liknande Iron-Man och EM i 

damfotboll vara väl använda satsningar för att marknadsföra Kalmar kommun, både nationellt och 

internationellt.  

 

Trygghet är viktigt för alla, barn, sjuka, funktionshindrade och äldre. Skolan och dess miljö ska vara 

lugn och harmonisk för att underlätta kreativitet och lärande.  Vi vill utveckla möjligheterna för de 

yngre till ett sundare fritidsliv och satsa på sport och idrott. De äldre och sjuka skall känna att de blir 

väl omhändertagna och känna trygghet både i hemmet och i det offentliga rummet som ”gator och 

torg”.  
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Vi vill införa en ”äldreombudsman” dit våra äldre och deras nära anhöriga kan vända sig till för att få 

hjälp och råd. Äldre som behöver eller önskar trygghetslarm skall självklart erhålla ett subventionerat 

trygghetslarm – allt för att våra äldre ska kunna känna sig så trygga som möjligt i vardagen.  

Sverigedemokraterna vill värna och bevara de så kallade Träffpunkterna för äldre. Vi anser att de 

skall bevaras efter sin ursprungliga verksamhet och öppettider. 

Vidare anser vi att äldre människor som har levt ett helt liv tillsammans självklart skall få en möjlighet 

att få bo tillsammans.     

För att skapa trygghet i den offentliga miljön krävs ofta ingrepp i den personliga integriteten. Det är 

alltid en fråga om avvägning hur stora inskränkningar som skall tillåtas men med tanke på de sexuella 

ofredanden som blivit allt vanligare och att även våldsbrott förekommer i dessa miljöer anser vi att 

kameraövervakning bör upprättas i vissa offentliga miljöer som t.ex. Larmtorget och Centralstation.  

I vissa fall kan också en bättre belysning öka känslan av trygghet på många offentliga platser. Vi anser 

också att Kalmar kommun bör utbilda de privatpersoner som vill nattvandra för att öka tryggheten 

under kvälls- och nattetid i de centrala delarna av staden. 

 

 

Vi motsätter oss gällande avtal med Migrationsverket och verkar för ett omförhandlande till ett 

betydligt lägre antal när det gäller kommunens flyktingmottagande.  Vi tror inte på tesen att Kalmar 

bara kan överleva och utvecklas genom ökad invandring. Vi ser hur försörjningsstödet och 

etableringsersättningarna ökar, att problematiken med bostäder växer och risken med utanförskap 

och segregation därmed ökar med den nu förda politiken.  Enligt Kriminalpolisens utredning 

”Kriminella nätverk med stor påverkan i lokalsamhället” har tyvärr Kalmar ett område (Berga-

Norrliden) som uppfyller de kriterier som kriminalpolisen satt upp.  

Det finns också tecken på islamistisk extremism även nått Kalmar. Det är en utveckling som vi ser 

mycket allvarligt på och som ansvariga politiker och tjänstemän inte får negligera. En handlingsplan 

mot våldsbejakande extremism saknas fortfarande! 

Politik handlar ytterst om prioriteringar. Vi prioriterar de som bor i Kalmar idag, och tar även ansvar 

för framtidens generationer av Kalmarbor. Det är hög tid att vi assimilerar och tar hand om de 

nyanlända invandrare som har flyttat till Kalmar kommun.  

Men det kan även finnas personer/familjer som funderar på att återvända till hemlandet på grund av 

ändrade förhållanden. Därför bör Kalmar kommun inrätta en deltidstjänst som 

återvandringshandläggare. 
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Västerport och Kvarnholmen                                              Foto Thoralf Alfsson 

 

Kalmar är en unik stad med anor långt tillbaka i tiden. Vårt rika historiska kulturarv är en väsentlig 

del av stadens själ. Varje ingrepp som förminskar detta är med eftertryck något som missgynnar 

Kalmar som stad, både att leva i och besöka. Därför är det självklart för oss att Kalmar kommun bör 

vara mycket restriktiv med nyetableringar inom de områden som betecknas som riksintressen.    

Den förtätning som majoriteten ägnat sig åt under de senaste mandatperioderna riskerar att rasera 

den unika stadsmiljö som gör Kalmar och framförallt Kvarnholmen så attraktivt för våra medborgare, 

besökare och turister. Gota Media tog till slut sitt förnuft tillfånga och stoppade sina byggplaner vid 

Systraströmmen och renoverar istället sina befintliga lokaler på Kvarnholmen. Ett klokt och 

ansvarsfullt beslut.  

Kalmar kommun skall även ha en rik och utvecklande landsbygd. Därför skall inte staden alltid vara i 

fokus utan även de mindre orterna och boendemiljöerna på landsbygden måste även de utvecklas 

positivt. Kalmars bredbandsstrategi innebär att 90 procent av befolkning skall nås av bredband med 

fiber. För att nå en ännu högre täckningsgrad på landsbygden skall Kalmar kommun vara behjälplig 

med både teknisk support och annat stöd till byalag/byföreningar vid projektering och utförande 

bredbandsprojekt för att deras medlemmar skall kunna erhålla bredband till liknande förutsättningar 

som befolkningen i de centrala delarna av kommunen. 

Kalmar kommun har upprättat en så kallad Grönstrukturplan. En plan som mer eller mindre aldrig 

följs enligt de riktlinjer som finns i planen, när nya bostäder planeras i de centrala delarna av staden. 

Sverigedemokraterna anser att Grönstrukturplanen skall respekteras och följas! I annat fall är inte 

Kalmar kommuns dokument trovärdiga, utan bara ett spel för gallerierna! 
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I närtid finns nu planer på 200-300 bostäder vid Fredriksskansområdet och ett parkeringshus på 

Kvarnholmen. Tessinparken vid Stagneliusskolan och delar av Sveaplan är andra exempel på 

grönområden som kan försvinna på grund av majoritetens planer på förtätning. 

Sverigedemokraterna är mycket kritiska till att gröna lungor och grönområden för idrott, 

fritidsaktiviteter rekreation i de centrala delarna av Kalmar raseras genom bebyggelse. 

Antalet människor som bosätter sig i centrala delarna av Kalmar ökar ständigt. Inte minst tack vare 

den stora expansionen på Varvsholmen och andra planerade byggprojekt på Kvarnholmen. Flytten av 

Linnéuniversitetet till Ölandshamnen gör också att antalet människor som vistas i de centrala delarna 

av staden kommer att öka. Att då förstöra fina grönområden och ytor för idrott och fritidsaktiviteter 

anser vi vara mycket olämpligt. Vi vill ha ett grönare Kalmar på riktigt! T.ex. trädplantering längs 

Ängöleden. 

Fredriksskansområdet ingår även i området för riksintresse och är därmed en del av vårt historiska 

kulturarv som utan tvekan skall bevaras för framtida generationer av kalmarbor. Utveckla istället 

området för dess ursprungliga syften. Det vore en katastrof för Kalmar och kommande generationer 

om Fredriksskansområdet bebyggs. Det går aldrig att göra ogjort! 

Fredriksskansområdet.                                                                           Foto Thoralf Alfsson 
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När det gäller parkeringar anser vi att nya parkeringar på Kvarnholmen i huvudsak skall placeras 

under jord och vara ett åtagande som faller på de byggherrar som önskar exploatera de centrala 

delarna av staden. 

 

Utbildning och barnomsorg - barn och ungdomar är vår framtid 

Ett av de mest grundläggande behov som barn och ungdomar har är känslan av trygghet. Tryggheten 

och att få känna sig delaktig är grunden för utveckling och lärande. Det i sin tur leder till glädje, 

engagemang, vilja och mening. Därför är det så oerhört viktigt att skolan såväl som barnomsorgen 

och fritidsverksamheterna inom kommunens ramar utformas för att tillgodose detta.  

Fördelningen av skolpengen efter den så kallade SALSA-modellen bör på sikt minska eller helt och 

hållet avvecklas om Kalmar kommun står för alla människors lika värde. Att fördelningen kan slå så 

mycket som 40 000 kronor per elev mellan olika skolor är inte rimligt. Frågan är också om detta följer 

Likabehandlingslagen. 

Sverigedemokraterna vill prioritera områden som vi anser viktiga för att våra barn och ungdomar 

skall få den vägledning och stöttning som är så viktig för att stå rustade inför framtiden.  

 

 Kommunen ska verka för att resurser finns avsatta för att sätta in lämpliga hjälpinsatser och i 
ett tidigare stadium fånga upp och stötta elever med svårigheter att tillgodogöra sig 
utbildningen. 

 

 Resurser till stöd för studiehjälp/läxhjälp. En del skolor erbjuder redan lärarledd läxhjälp och 
detta bör utökas så att alla skolor inom Kalmar kommun kan erbjuda detta. Även läxhjälp 
inom fritidshemmets verksamhet bör finnas. 

 

 Skolan ska präglas av hög vuxennärvaro framför allt genom samverkan med sjuksköterskor, 
kuratorer, skolpsykologer och studievägledare. Lärarna ska inte tvingas ägna alltför mycket 
tid åt andra saker än ren kunskapsförmedling. Det är oerhört viktigt att vi tar krafttag för att 
skapa ordning och studiero i skolan, samtidigt som man verkar för nolltolerans vad det gäller 
våld, kränkningar och mobbning. Kommunen ska arbeta för att erbjuda regelbundet stöd, 
handledning och utbildning för personal för att förebygga samt bekämpa detta bland elever. 
Vi vill samtidigt betona föräldrarnas ansvar för sina barns uppfostran, varför den är av största 
vikt att även föräldrarna görs delaktiga i detta viktiga arbete. 
 

 Ytterligare ett sätt att öka vuxennärvaron i skolan kan vara att införa 
klassmorfar/mormorsystem. Våra äldre kan bli en värdefull resurs i skolan, dels genom att 
förena och skapa förståelse mellan olika generationer samt även att vara ett stöd för både 
elever och lärare genom att t ex lyssna på barnen när de läser, förhöra läxor, vara med på 
rasterna, särskilt stötta elever som har svårigheter i något ämne eller i andra avseenden. 
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 Sverigedemokraterna menar att tryggheten och gemenskapen bäst garanteras på mindre 
skolor, varför vi menar att kommunens småskolor och bygdeskolor ska bevaras så långt det 
är möjligt. 
 

 SALSA-modellens inverkan på skolpengen måste minskas eller helt enkelt avvecklas på sikt. 
 

 Barngrupperna inom barnomsorgen får inte tillåtas bli så stora att säkerheten och kvalitén 
påverkas negativt. 

 

 Kommunen ska tillhandahålla barnomsorg efter behov alla tider på dygnet.  Idag erbjuds 
barnomsorg på obekväm arbetstid på vissa ställen i kommunen. Det bör utredas om 
ytterligare behov finns. 
 

 Även högpresterande och begåvade elever måste ges resurser och få sina behov 
tillgodosedda. Dessa elever behöver i regel större utmaningar än sina jämnåriga. Ofta läggs 
allt fokus på elever som behöver extra stöd för att nå upp till kunskapskraven och duktiga 
elever tenderar att få klara sig själva. Detta förvärras av det ökande antalet nyanlända elever 
som kräver mycket tid och resurser av lärarna och skolan.  Sverigedemokraterna vill att 
kommunen ska verka för att det finns en handlingsplan och resurser för att särskilt begåvade 
elever ska kunna ges uppmärksamhet, stimulans och pedagogiskt stöd för att de ska 
utvecklas på sin nivå och inte tappa motivationen. 

 
 Inom skolan och barnomsorgen skall näringsriktig och närproducerad mat prioriteras. 
  

Barn och ungdomar måste få kosta pengar. Vi måste tänka långsiktigt och se skolan och våra barn 

och ungdomar som en viktig investering för framtiden. 

 

 

En värdig ålderdom med livskvalité 

 

Alla människor ska kunna åldras med värdighet och livskvalité. 

De äldre kommuninvånarna som varit med om att bygga upp vår välfärd och som i hela sina liv 

arbetat förtjänar att få åldras med värdighet och trygghet. Alltför många äldre som idag vill in på 

annat boende är inte tillräckligt fysiskt sjuka för att erhålla plats på särskilt boende, därför bör en 

utbyggnad av trygghet och seniorboende ske.  

Det finns andra insatser som är viktiga resurser som måste tillvaratas och det är frivilligorganisationer 

och andra volontärer t.ex. som i skolan, systemet med klassmorfar kan man även implementera i 

äldrevården med äldrestödspersoner. De utför inga uppgifter som tillhör vårdpersonalen men är en 

social tillgång genom att finnas till hands för andra små sysslor som t.ex. följa med på promenader, 

ha tid att lyssna, sitta ner och prata samt läsa dagstidningar.   
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Många äldre lever idag i ensamhet och isolering. Den enda sociala kontakt de har är med 

hemtjänstpersonalen.  Därför måste kommunen ha en väl utbyggd hemtjänst där de äldres valfrihet 

och inflytande över sin omsorg tas tillvara. De äldre ska kunna känna en trygghet och vara säkra med 

den personalen som kommer hem till dem.  Hemtjänsten har inte tillräckligt med tid för att öka de 

äldres livskvalité därför ska de själva kunna vara med och påverka sin tid och vad hemtjänsten ska 

utföra. För att öka tryggheten för de äldre ska hemtjänstpersonal ha särskild legitimation. Vid 

nyanställningar av personal ska kommunen eller motsvarande vårdgivare begära utdrag ur 

belastningsregistret i syfte att skapa en trygg omsorg inom dessa verksamheter. 

 

Kommunen ska ha en äldre- och handikappombudsman som har till uppgift att bevaka intressena för 

dessa grupper som ofta själva kan ha svårt att göra sina röster hörda samt vara en opartisk instans 

för information, stöd och rådgivning till de äldre och funktionshindrade samt deras anhöriga. 

 

 Åtgärder mot äldres psykiska ohälsa. 

 

 Utökad seniorhjälp för att minska t.ex. fallskador. 

 

 Subventionerat trygghetslarm för äldre. 

 

 Hemtjänst ska tilldelas i form av tid och inte i uppgifter. 

 

 Antalet personal som besöker varje äldre ska hållas till ett minimum. 

 

 Vid nyanställning skall kommunen eller motsvarande vårdgivare begära utdrag från 

belastningsregistret. 

 

Migration - Samhälle i förändring. 

Många av Sveriges kommuner har ”tvingats” ta ett orimligt tungt ansvar för statens misslyckade 

invandrings- och integrationspolitik. Under de senaste åren har trycket ökat ytterligare i takt med att 

antalet asylsökande ökat dramatiskt. Under 2015 kom ca 163 000 asylsökande till vårt land. 

Sverigedemokraterna motsätter sig inte invandring, men menar att invandringen måste hållas på en 

sådan nivå och vara av en sådan karaktär att den inte riskerar att skapa ett försämrat samhällsklimat 

med ökad rotlöshet, segregation, motsättningar, kriminalitet och försämringar i välfärd och våra 

trygghetssystem som följd.  

Flyktingpolitiken skall primärt vara inriktad på att hjälpa flyktingar på plats, i krisområdenas närhet. 

Detta ger oss förutsättningar att nå de allra mest nödlidande och medför dessutom att vi kan hjälpa 

betydligt fler flyktingar för samma kostnad jämfört med en modell där stora grupper av flyktingar 

hjälps i Sverige. 
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Vi delar inte synen på att Sverige behöver en stor invandring för att klara välfärden i det längre 

perspektivet. Arbetsförmedlingen har idag drygt 4 000 personer inskrivna inom enbart Kalmar 

kommun och vi anser att denna situation är mycket allvarlig och i längden mycket kostsam för Kalmar 

kommun. Vi finner det inte logiskt att i denna situation ta ansvar för ytterligare 500 - 600 invandrare 

varje år, som i många fall med stor sannolikhet hamnar långt från arbetsmarknaden och i 

utanförskap, utbildningsnivån för majoriteten av dessa är väldigt låg. Det krävs att stora och mycket 

kostsamma resurser sätts in för att skapa förutsättningar att de kan assimileras i det svenska 

samhället. 

Utvecklingen när det gäller försörjningsstöd har varit kostsam för Kalmar kommun även om 

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen från 2011 tog över ansvaret för de två första åren när det 

gäller nyanlända till kommunen, i den så kallade etableringsreformen. En allt större del av det 

ekonomiska utrymmet när det gäller försörjningsstöd går till personer med utrikes bakgrund/födda. I 

nedanstående diagram ingår även kostnaden för etableringsreformen från och med år 2011. 

 

 

Källa, Statistiska Centralbyrån, Socialstyrelsen och Försäkringskassan. 

 

Till bilden skall också läggas den höga arbetslösheten för utrikes födda. I april 2015 var den totala 

arbetslösheten 6,9 procent i Kalmar kommun. Siffran innefattar öppet arbetslösa och arbetslösa som 

ingår i något program med aktivitetsstöd. För utrikes födda var andelen hela 24,3 procent, medan 

den för inrikes födda var ca 4 procent. Viktigt att komma ihåg är att vissa typer av bidragsjobb som 

instegsjobb, nystartsjobb och lönebidrag inte räknas in i ovanstående siffror. 
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Kostnaderna för ekonomiskt bistånd eller försörjningsstöd riskerar att öka dramatiskt när allt fler 

personer årligen kommer att börja lämna etableringsreformen under de kommande åren och 

ansvaret för personernas försörjning hamnar hos Kalmar kommun och socialförvaltningen om 

etableringen på arbetsmarknaden misslyckats.  

En utveckling som enligt uppgifter i media uppenbarligen börjat ta fart hos socialförvaltningen under 

det  senaste året. 

 

 

Källa, Försäkringskassan 

I ovanstående diagram redovisas endast Försäkringskassans kostnader/månad. Arbetsförmedlingens 

kostnader för Etableringsreformen skall alltså adderas till kostnaderna. 

 

Kalmar kommun redovisar idag inte de kostnader som uppstår i samband med den stora 

invandringen till kommunen. Kalmar kommun redovisar inte heller i årsredovisningen de 

ersättningar och bidrag som kommunen erhåller från staten och Migrationsverket, vilket är mycket 

anmärkningsvärt. Ersättningarna uppgick till ca 100 miljoner kronor för 2015.  

Det försvårar eller gör det helt omöjligt att beräkna besparingseffekter vid minskad invandring till 

Kalmar kommun då det helt saknas uppgifter i Kalmar kommuns ekonomiska redovisningar som 

delårsbokslut, årsbokslut och budget när det gäller invandringens kostnader. I samtliga nämnda 

ekonomiska redovisningar framgår endast nettokostnader. Bruttokostnader och intäkter redovisas 

aldrig för politiken. 
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Under 2012 uppmärksammade kommunens revisorer rena missförhållanden och bristande rutiner på 

Invandrarservice, vilket gett upphov till kostnadsökningar i mångmiljonbelopp under flera års tid.  

Dessutom var uppenbarligen Socialnämndens kontroll av verksamheten mycket bristfällig. Vi anser 

att Kalmar kommun årligen bör upprätta ett mångkulturellt bokslut för 

flykting/invandringsverksamheten, en kostnadsredovisning för vad hela mottagandet kostar, för att 

öka insynen i verksamheten och därmed också öka möjligheten för delaktighet för kommunens 

medborgare. 

Det stora antalet asylsökande under 2015 kommer utan tvivel innebära stora belastningar på den 

kommunala ekonomin under de kommande åren. Sverigedemokraterna anser att Kalmar kommuns 

panikartade inköp av Kolbodagården för ensamkommande barn var förhastat. Vi föreslår därför att 

Kolbodagården säljs! 

Sverigedemokraterna skall under budgetåret fokusera på följande områden vilka vi anser vara av 

betydande intresse för kommunen. 

 

 Kommunen ska tills dess att en mer ansvarsfull invandringspolitik inrättats på 
nationell nivå, motsätta sig avtal om invandrarmottagning. 
 

 Kommunen skall ej verka för att främmande religiöst betingade byggnader uppförs. 
 

 Kommunen ska årligen upprätta ett mångkulturellt bokslut. 
 

 Verka för att en kommunal folkomröstning angående fortsatt mottagning av 
asyl/flyktingmottagning till kommunen genomförs under mandatperioden. 

 

 Kommunens integrationsarbete ska ersättas av assimileringsfrämjande verksamhet. 
 

 Kommunen skall avskaffa mångfaldsplanen, men så länge lagen kräver att 
kommunen har en sådan är det viktigt att den utformas så att alla former av 
diskriminering – även omvänd sådan – motverkas. 

 

 Kommunen skall inrätta en återvandringshandläggare. 
 

 Kalmar kommun skall bjuda ut Kolbodagården till försäljning. 
 

Sverigedemokraterna vill värna om den ordning som vuxit fram genom historisk erfarenhet, och det 

som visat sig hållbart och meningsfullt över många generationer. Vi motsätter oss storskaliga 

samhällsprojekt och ”politiska skrivbordsmodeller” där resultatet är högst tveksamt ur ett framtida 

medborgarperspektiv och där det Svenska kulturarvet är en av grundstenarna vilket vi anser är av 

betydelse för hela samhällsnavet. 
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Kultur, fritid och idrott 

Kulturvalet spelar roll - På riktigt! 

 

Kulturen är det kitt som håller ihop och stödjer vårt samhälle. Att bevara och vårda vårt kulturarv är 

ett viktigt fundament vilket demokratin och yttrandefriheten starkt vilar på. Vår kultur bör därför 

byggas på gemensamma och historiska erfarenheter för att skapa framtidstro, solidaritet, identitet, 

sammanhållning och inte minst trygghet för alla grupper. 

Ett brett och tillgängligt kulturliv är en livskraftig nerv i samhället och bör förankras till en naturligt 

folklig och kreativ process i vardagen.  

 

Väl medvetna om att Kultur inte är statisk utan att den förändras långsamt över tid finns det mycket 

att vinna på ett konservativt förhållningssätt till valet av kulturstöd.  

 
Kultur, fritid, idrott, föreningsliv är ett viktigt redskap för att få tillgång till ett rikt och gott liv. Idag 
har vi många utsatta grupper såsom ensamstående mödrar, invandrare, pensionärer, handikappade 
och arbetslösa men även många i låglöne yrken eller timanställda samt de som ratas eller förbrukas 
på arbetets karga marknad. Dessa grupper behöver nu mer än någonsin tillgång till redskap för ett 
rikt och värdigt liv.  
 
Vi anser också att idrottsföreningar som inte ägnar sig åt elitsatsningar, utan snarare åt breddidrott 
bör få ett ökat stöd från det offentliga. 
 
Sverigedemokraterna skall under budgetåret fokusera på följande områden vilka vi anser vara av 

betydande intresse för kommunen. 

 Stöd till de organisationer, föreningar och verksamheter som ägnar sig åt att bevara, 

levandegöra och tillgängliggöra vårt kulturarv och därigenom stärka regional utveckling, 

samhällsbyggnad och stadsplanering.  

 

 Stärkt stöd till idrottsrörelser utanför elitnivå och där jämställdhetsmålen eftersträvas. 

 

 Satsning på folkbildning inom musik, konst, litteratur, teater, hantverk mm där alla grupper 

har möjlighet att tillgodogöra sig kulturens kraft. 

 

 Ökat stöd till hembygdsföreningar. 

 

 Kalmar konstmuseums utställningar skall eftersträva utställningar med brett folkligt intresse.  

 

 Mer stöd till Skapande skola där gratis entréer till kontinuerliga kulturupplevelser ska ingå.  

 

 Kultur på remiss som ett alternativ till friskvård bör Kalmar kommun erbjuda alla sina 

anställda. Kultur har en positiv inverkan på det mentala välbefinnandet och därmed också ett 

ekonomiskt redskap för att minska den ökade psykiska ohälsan tillika den kostsamma 

sjukfrånvaron som eskalerar i samhället. 
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God kommunal ekonomi 

Kalmar kommun har under det rödgröna styret under 2000-talet utvecklats till en högskattekommun 

i förhållande till våra jämförelsekommuner men även i förhållande till övriga kommuner inom vår 

region i Kalmar län. Kommunalskatten har höjts vid ett flertal tillfällen under 2000-talet. Att Kalmar 

kommun som den i särklass största kommunen i länet och dessutom med den största 

befolkningsökningen har en kommunalskatt som är väsentligt högre än flera av de mindre 

kommunerna i länet är högst anmärkningsvärt. Inte minst i beaktande av befolkningsutvecklingen 

och rådande infrastruktur. 

En hög kommunalskatt i förhållande till våra jämförelsekommuner innebär sannolikt en negativ 

faktor för inflyttning till Kalmar kommun av såväl företag som arbetstagare. På längre sikt är inte 

denna situation hållbar om vi vill ha en positiv utveckling när det gäller företagsetableringar och 

därmed en god befolkningsutveckling. SKL varnar dessutom för dramatiskt ökade kostnader i den 

kommunala sektorn på grund av det stora antalet asylsökande till vårt land och den massinvandring 

som pågått under många år med en accelererande utveckling. SKL har i sina framtidsprognoser en 

genomsnittlig höjning av kommunalskatten med ca 2 kronor fram till 2019. En skrämmande prognos! 

 

Följande skattenivåer gäller för Kalmar kommun och våra jämförelsekommuner. Kalmar kommun 

toppar listan tillsammans med Karlskrona. 

Kommun Primär kommunalskatt Landstingsskatt Total kommunalskatt

Kalmar 21,81 11,37 33,18

Kristianstad 21,46 10,69 32,15

Halmstad 20,43 10,82 31,25

Karlskrona 22,10 11,19 33,29

Växjö 20,19 11,60 31,79  

Källa: Skatteverket 

Skillnaderna i den kommunalskattesatsen är stora i förhållande med våra jämförelsekommuner och 

skillnaderna i de kommunala kostnaderna avspeglas också i de standardvärden som tas fram när det 

gäller de olika verksamheterna. Vid en jämförelse mellan kommunerna inom Kalmar län är 

skillnaderna inte så stora men ändå utmärker sig Kalmar kommun med hög primär kommunalskatt. 

Kalmar kommuns skattenivå ligger något över medelvärdet för de tolv kommunerna inom Kalmar län 

men också 1,08 kronor över riksgenomsnittet. 

Kalmar kommun borde dock ha goda förutsättningar att ligga under genomsnittet för Kalmar län när 

det gäller den primära kommunalskatten om kommunens verksamheter drevs med större effektivitet 

och ekonomiska krav.  

I vår budget föreslår vi förändringar som medför besparingar i den kommunala verksamheten på 

framförallt området invandring och integration. Dessa besparingar har dock en eftersläpningseffekt 

som innebär att besparingarna kommer successivt under de kommande verksamhetsåren, vilket i sin 

tur begränsar möjligheterna till större skattesänkningar redan under 2017. Men på några års sikt och 

med en betydligt lägre invandring borde det finnas förutsättningar både för förbättringar i den 

kommunala verksamheten och även en justering nedåt i skattenivå.  
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Vi tror samtidigt att det är enormt viktigt att införa åtgärder för att minska den ökning i sjukfrånvaro 

som pågår. Det har kommit flera larmrapporter om den arbetssituation som råder på kommunala 

arbetsplatser inom framförallt socialförvaltningen och omsorgsförvaltningen men även inom Barn- 

och Ungdomsförvaltningen. Vi vill därför avsätta 3 miljoner kronor för åtgärder som kan förbättra 

arbetssituationen och arbetsmiljön inom de förvaltningar som upplever dessa problem. Vårt förslag 

är att de anställda själva kan få medverka till hur dessa medel bäst används. 

 

 

Linneuniversitetet 

Sverigedemokraterna ser mycket positivt på Linnéuniversitetet och ser stora utvecklingsmöjligheter 

för kommunen. Vi får tillgång till kompetens som de flesta andra kommuner saknar. Våra ungdomar 

har möjlighet att stanna kvar i Kalmar för högre studier inom många områden och vi får möjlighet att 

behålla hitflyttade studenter efter det de har tagit examen. Det stärker vår position i att locka 

näringslivet till Kalmar. 

 

 

Näringsliv 

Vi delar inte majoritetens uppfattning att Kalmars näringsliv är tillräckligt differentierat. Drygt 4 000 

personer är inskrivna på Arbetsförmedlingen. Kalmar måste föra en mer aktiv näringspolitik. Det bör 

arbetas aktivt för att arbetsmarknaden för akademiker blir bättre, samt för de som är längst ifrån 

arbetsmarknaden.  

Kalmar har lyckats bra med callcenter, handel och turism. Men vi behöver ett än mer differentierat 

näringsliv om vi vill att Linnéstudenterna skall stanna kvar i Kalmar. Därför bör vi arbeta på bred front 

för att få hit fler statliga jobb. Det vore också önskvärt att få ett utökat antal anställda inom olika 

typer av industriföretag och tillverkningsföretag. Ett framgångsrikt näringsliv ger mer skatteintäkter 

och därmed resurser till skola, vård och omsorg.  

Slutligen behövs en rejäl satsning också på att få hit fler privata företag. Kalmar skall ligga i 

toppskiktet när Svenskt näringsliv gör undersökningar om företagsklimatet i kommunerna runt om i 

landet. Ett attraktivt företagsklimat kommer också ge ringar på vattnet när det gäller andra 

etableringar i samhället när det gäller tjänsteföretag och vård o omsorg. 

Sverigedemokraterna kommer att fokusera på följande punkter. 

 

 Vi skall ligga bland de allra bästa i Svensk näringslivsundersökning. 

 

 Kalmar behöver ett mer differentierat näringsliv än idag. 

 

 Företagare skall få ett bra bemötande av politiker och tjänstemän. 
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 Konkurrenskraftiga priser på mark, lokaler och industribyggnader. 

 

 Bra kommunikationer är en förutsättning för ett blomstrande näringsliv. 

 

 Det skall alltid finnas färdiga industritomter till försäljning. 

 

 Kalmar Hamn skall hela tiden utvecklas. 

 

 Ha ett bra samarbete med ALMI. 

 

 Kalmar kommun skall vara mycket serviceinriktad i kontakterna med såväl befintliga företag 

som vid nyetableringar. 
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Tilläggsyrkanden budget 2017 

Yrkande 1.   

Att genomföra uppsägning/omförhandling av avtal med Migrationsverket syftande till att minska 

mottagandet av asylsökande till kommunen och därmed också Kalmar kommuns kostnader.  

Yrkande 2.   

Att genomföra uppsägning/omförhandling av avtal med Migrationsverket angående asylsökande 

ensamkommande barn till kommunen.   

Yrkande 3.   

Att Kalmar kommun årligen upprättar ett mångkulturellt bokslut för flykting/invandringsverksamhet, 

för att öka transparensen när det gäller invandringen till kommunen.  

Yrkande 4. 

Att Kolbodagården bjuds ut till försäljning .  

Yrkande 5. 

Att ramanslaget för Barn- och Ungdomsnämnden utökas för att minska effekterna av Stabil ekonomi 

och besparingsprogrammet på 1 procent av budgetramen. 

Yrkande 6. 

Att ramanslaget utökas för Omsorgsnämnden.  

Yrkande 7.   

Att Kalmar kommun bjuder ut sitt vindkraftverk norr om Rockneby till försäljning.  

(Sänkt låneskuld 25-30 miljoner kronor) 

Yrkande 8.   

Att Kalmar kommun i framtiden använder sig av kommunala folkomröstningar vid övergripande 

beslut med stor betydelse för kommunens medborgare. 

Yrkande 9.   

Att successivt införa en parboendegaranti. Äldre människor skall, om så önskas, garanteras att få leva 

tillsammans i livets slutskede.  

Yrkande 10.   

Att Införa en äldreombudsman anställd av Kalmar kommun. Denne skall vara politiskt och religiöst 

obunden och ta till vara den enskildes äldre rättigheter och intressen.    

Yrkande 11.   

Att införa ett mer subventionerat trygghetslarm för äldre som så önskar. Trygghet får inte vara en 

plånboksfråga.   
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Yrkande 12.  

Att träffpunkterna för äldre bevaras i sin ursprungliga form när det gäller lokalisering och öppettider. 

Yrkande 13.   

Att 2:e vice ordförandeposterna avskaffas i de nämnder där de förekommer.  

Yrkande 14. 

Att tjänsterna som politiska sekreterare utökas för partierna i oppositionen. 

Yrkande 15.  

Att den gamla praxisen återinföres så att samtliga invalda partier i fullmäktige även representeras i 

arvodeskommittén.  

Yrkande 16.   

Att det Införs garanterad sommarpraktik för samtliga skolungdomar, 16 och 17 åringar, för de som så 

önskar.   

Yrkande 17.  

Att utveckla och förnya samarbetet med polisen, skolan och socialen syftande till att minska all form 

av ungdomsbrottslighet i Kalmar.  

Yrkande 18.  

Att det införs ”klassmorfar/klassmormor” i våra skolor. En äldre lämplig person som frivilligt kan vara 

behjälplig i skol- verksamheten inte minst på raster.  

Yrkande 19. 

Att det påbörjas en översyn av modersmålsundervisning med syfte att minska kostnaden och 

uppmana föräldrar till dessa barn att utöka svenskundervisningen.  

Yrkande 20. 

Att kommunen startar en utbildning angående hedersrelaterat våld för berörd personal inom skola 

och fritidsverksamhet. 

Yrkande 21. 

Att i den kommunala ordningsstadgan införs ett krav på att tillstånd krävs för tiggeri. 

Yrkande 22. 

Att det påbörjas en inventering av beståndet av allt konstmaterial i kommunens ägo och skapa en 

attraktiv portal på kommunens hemsida som ett digitalt museum.   

Yrkande 23. 

Att Kalmar kommun inte skall servera religiöst slaktat kött i den kommunala verksamheten. 
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Yrkande 24. 

Att det utarbetas ett förslag för att göra Stortorget mer visuellt attraktivt, grönare och mer 

funktionellt under alla årstider. 

Yrkande 25. 

Att i avsnittet ”Jämställdhet” i majoritetens budget (sid 24) finns uppdrag om rutiner för att ”mäns 

våld mot kvinnor ska upphöra. Vi anser att det är lika viktigt att även kvinnors våld mot män ska 

upphöra. Det kallar vi för riktig jämställdhet. 

Yrkande 26. 

Att bidragen till Hembygdsföreningar höjs inom kommunen för att bevara, levandegöra och 

tillgängliggöra vårt kulturarv. 

Yrkande 27. 

Att i dokumentet Vision 2025 yrkar vi på att mening i första stycket som lyder ” Integration 
är en del av och en förutsättning för att nå den utveckling och tillväxt som behövs i Kalmar.” skall 

strykas i sin helhet. 

Yrkande 28. 

Att i dokumentet Vision 2025 yrkar vi på att andra meningen i andra stryket skall ändras till följande. 

”Hos oss erbjuds alla människor, i såväl stad som land goda möjligheter att uppnå livsmål och 

förverkliga drömmar.” 

Yrkande 29. 

Att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med ett förslag om försöksprojekt, med uppgift att 

rekrytera och utbilda omsorgsvolontärer i syfte att höja livskvaliteten för kommunens äldre och 

avlasta personalen inom äldreomsorgen. 

Yrkande 30. 

Att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda möjligheten till att införa ett internetbaserat rådslag för 

kommunmedborgarna. 

Yrkande 31. 

Att privatiseringen av personliga assistenter dras tillbaka.  

Yrkande 32. 

Att skapa ett grönare Kalmar på riktigt.  

Yrkande 33. 

Att insynsplatser inrättas i ksau, planutskott och personaldelegation för de partier i kommunstyrelsen 

som inte har ordinarie ledamöter i dessa utskott.  

Yrkande 34. 

Att Kalmar kommuns vindkraftsplan snarast skall uppdateras.  
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Yrkande 35. 

Att öka tryggheten på offentliga platser i centrala Kalmar genom att utbilda nattvandrare, bättre 

belysning och kameraövervakning på utvalda platser.  

Yrkande 36. 

Att Kalmar kommun inrättar en deltidstjänst som återvändarhandläggare.  

Yrkande 37. 

Att Kalmar kommun stödjer utbyggnad av bredband till mer än 90 procent av befolkningen i 

kommunen.  

Yrkande 38. 

Att stödet till idrottsrörelsen utanför elitnivån stärks.  

Yrkande 39. 

Att införa åtgärder för att främja hälsan, arbetssituationen och därmed minska sjukfrånvaron.  
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Sammanställning och ekonomisk redovisning av tilläggsyrkanden. Samtliga belopp anges i tkr. 

Yrkande Beskrivning Intäkt/Kostnad 

1 Avtal Migrationsverket -12 800 

2 Ensamkommande barn 0 

3 Mångkulturellt bokslut 0 

4 Försäljning av Kolbodagården -8 000 

5 Utökat ramanslag Barn- och Ungdomsnämnden 3 000 

6 Utökat ramanslag Omsorgsnämnden 1 000 

7 Försäljning vindkraftverk 0 

8 Kommunala folkomröstningar 0 

9 Succesivt införande parboendegaranti 0 

10 Införande äldreombudsman 400 

11 Subventionerat trygghetslarm 1 500 

12 Träffpunkterna för äldre bevaras 800 

13 Avskaffa 2:e vice ordförande i nämnderna  -400 

14 Politiska sekreterare oppositionen 400 

15 Arvodeskommittén 0 

16 Garanterad sommarpraktik 1 500 

17 Utveckla samarbete med polisen 100 

18 Inför klassmorfar i skolorna 100 

19 Översyn modersmålsundervisning 0 

20 Utbildning hedersrelaterat våld 100 

21 Tiggeritillstånd i lokala ordningsstadgan -200 

22 Digitalt museum 100 

23 Religiöst slaktat kött 0 

24 Attraktivt Stortorg  100 

25 Jämställdhet kvinnors våld mot män 0 

26 Hembygdsföreningar 200 

27 Ändring text Vision 2025 0 

28 Ändring text Vision 2025 0 

29 Utreda införande av omsorgsvolontärer 0 

30 Utreda införande internetbaserade rådslag 0 

31 Personliga assistenter privatiseras ej 5 000 

32 Ett grönare Kalmar på riktigt 500 

33 Insynsplatser inrättas i ksau, planutskott o pers. 0 

34 Vindkraftsplanen skall uppdateras 0 

35 Trygghetsskapande åtgärder i offentlig miljö 1 400 

36 Deltidstjänst som återvändarhandläggare 200 

37 Stöd till bredbandsutbyggnad på landsbygden 1 000 

38 Stödet till idrottsrörelsen utanför elitnivå stärks 1 000 

39 Åtgärder för att främja hälsan och minska 
sjukfrånvaro 

3 000 

 Totalt 0 
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INLEDNING 

 
Miljöpartiet Kalmar sätter fokus på hållbar utveckling där de olika perspektiven 
ekonomisk, social och ekologisk alltid hänger samman. Vi vill skapa bättre förutsättningar 
för småföretag, sociala företag, ideella föreningar och verksamheter som verkligen sätter 
hållbarhet i fokus. Ett framtidsinriktat näringsliv, modiga politiker och engagerade 
medborgare är det som kan ta Kalmar framåt. Förtroendevalda måste vara noga med hur 
besluten de tar påverkar miljö och människa flera generationer framåt. Genom att tänka 
långsiktigt och verka förebyggande slipper vi dyra kostnader och problem i framtiden. Det 
är så vi tar verkligt ansvar för vår ekonomi. Det är grön politik.  
 
Kommande generationer är värda bättre 
Vi menar att Kalmar måste bestämma sig. Vi kan inte satsa på allt, utan måste välja 
riktning. Idag skjuter den ledande majoriteten hej vilt, verkar för hållbarhet i en riktning, 
fattar beslut om ohållbara satsningar i en annan. Miljöpartiet tänker vända skutan rätt och 
ta de nödvändiga beslut som krävs för att fixa en hållbar miljö och samtidigt förbättra 
framtidsutsikterna för våra kommande generationer: våra barn, barnbarn och 
barnbarnsbarn. I nuläget med dagens insatser räknar kommunen att vi når 3 av 15 
miljömål för Kalmar. Detta måste vi råda bot på. Vi behöver en mer drivande majoritet för 
att trygga våra barns framtid. 
 
MP gör avtryck 
Vi ser tydliga avtryck från Miljöpartiets arbete i majoritetens budget och politiken som 
förs. Vi hoppades att majoriteten skulle ta intryck och vi är mycket nöjda med flera av 
insatserna i årets budget. Vår påtryckning har gett effekt. Nedan finns ett urval av dessa. 
 

• Miljögifter.  Tack vare Miljöpartiets engagemang, driv och opponering för en 
giftfri förskola och skola så kan vi numera läsa i majoritetens budget om 
miljögifter, plastens problematik och strävan att minska andelen kemikalier i våra 
verksamheter, med särskilt fokus på förskolor och skolor. Kommunen införde efter 
Miljöpartiets motion föregående år en bojkott mot mikroplaster.  

• Efter flera års kämpande får nu äntligen Skälby 4H-gård ett utökat driftsbidrag 
för att kunna driva stadsbondgård som är till glädje för så många av Kalmars 
invånare och besökare. Miljöpartiet avsatte + 200 o00 till föreningen 
föregående års budget. Nu dubblar majoriteten det. Nästa steg måste bli att 4H-
gården, som har besök av så många barn och ungdomar på fritiden, uppgraderas till 
att vara en ”öppen fritidsverksamhet”. 

• I föregående års budget satsade Miljöpartiet 2 miljoner kr i investering för att 
rusta upp Folkets park. Vi förde också fram våra tankar om att föreningsliv, 
ideella krafter och föreningar skulle göra en insats för att tillsammans bygga upp 
Folkets park. I årets budget tycks detta bli verklighet.   

• Vi har budgeterat för stora solcellssatsningar de två senaste åren i Miljöpartiets 
budget. Nu går majoriteten fram med en stor satsning om att sätta solceller på 25 av 
kommunens tak. Vi välkomnar denna satsning! Vi vill också se att kommunen antar 
målet om att vara självförsörjande på förnyelsebar elenergi till år 2025.  
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• Miljöpartiet har länge efterfrågat den kommunala trafikplanen som alltför länge 
nu har legat och skvalpat på kommunledningens kontor. Trafiken är den del i 
klimatutmaningen där vi har lång väg att gå i Kalmar och det behövs ett tydligt 
dokument för att sätta mål, åtgärder, följa upp åtgärder och utvärdera så att vi tar 
de kliv som behövs för att nå kommunens mål om att bli fossilbränslefri 2030. I 
årets budget nämns i text att det ska tas fram en tydlig övergripande plan för 
kommunens framtida transportsystem. Vi kan dock konstatera att det fortfarande 
saknas uppdrag och pengar. 

• I föregående års budget förde vi fram stor kritik mot besparingarna inom 
äldreomsorg och skola. Vi lade till satsningar i vår budget på mer tid i 
omsorgen och i skolan. Vår stora rubrik i budgeten var ”Sluta spara på våra barn 
och äldre”. Majoriteten tycks till viss del ha lyssnat. Omsorgen slipper nu sin 
osthyvelsbesparing! 

 

Trots knappa resurser för att bedriva politik så gör Miljöpartiet tydliga avtryck i Kalmars 
politik. Vi driver på för att gå från ord till handling. Med Miljöpartiet blir det VERKSTAD! 
 

MP-avtryck i förra årets budget 

• Majoriteten pekar nu äntligen ut vikten av att fasa ut farliga ämnen ur 
förskole- och skolmiljöer. Det var Miljöpartiets motion redan för 3 år sedan och 
som vi aktivt arbetat för sedan dess! Majoriteten tar intryck. 

• Miljöpartiets tidigare utskällda ansträngningar för att öka biogasproduktionen 
ses numera som en självklarhet inom majoriteten.  

• Miljöpartiets tidigare motion om att ge kommunanställda möjlighet att leasa 
en el- eller biogasbil gjorde majoriteten till sin nya satsning i förra årets budget.  

• I år avsätter majoriteten medel för en räntabel investering i solceller, vilket 
Miljöpartiet pressade majoriteten hårt på i föregående års budget.  

• Vi drev föregående budgetår att Kalmar kommun genom solcellssatsningar ska vara 
självförsörjande på elenergi som är förnyelsebar år 2020. Majoriteten ger nu i 
uppdrag till kommunen att deras självförsörjning av förnyelsebar elenergi 
ska öka.  

• Miljöpartiet har framgångsrikt drivit på kustmiljöarbetet.  

• Majoriteten har tagit till sig av Miljöpartiets tidigare motioner och nu 
införlivat de i sin text. Numera benämner majoriteten sitter arbete med cykel också 
som cykelkommunen Kalmar, vilket vi föreslog för att också involvera 
cykelförbättringar på landsbygden i arbetet.  

• Vi har tidigare motionerat om förbättringar för cyklister och gående på 
Kvarnholmen, ex. Västra sjögatan. Nu finns den med i investeringsplanen. 

• Samlastningscentralen drev vi igenom när vi var i majoriteten och är verkställd 
nu. Den kommer att förbättra möjligheterna att göra inköp av lokalt producerad 
mat, vilket var vårt syfte. Vi jobbade också aktivt för delade upphandlingar så att 
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mindre producenter kan leverera in till kommunen.  

• Energieffektiviseringsprojektet är ytterligare en räntabel investering där 
Miljöpartiet har gjort skillnad för kommunen, vad gäller både ekologiska avtryck, 
att minska sina utsläpp samt spara en rejäl slant för den egna ekonomin. 

 

Sluta spara in på våra barn och samhällets utsatta! 
Majoriteten sparar i årets budget in på BARNOMSORG OCH SKOLA med - 9 000 000 
kr. MILJÖPARTIET SATSAR istället + 4 500 000 kr till barn- och ungdom för MINDRE 
BARNGRUPPER och ÖKAD PERSONALTÄTHET i barn/elevgrupperna från 
förskoleklass till år 3. Majoriteten drar också osthyveln över socialnämnden och drar 
undan – 7 400 000 kr. Socialen har gjort fantastiska framgångar i sitt budgetarbete och 
vänt ett minus-resultat, men detta såklart med många uppoffringar och en hårdare pressad 
verksamhet. Vi skjuter därför till + 3 700 000 kr till socialförvaltningen för deras 
förebyggande och akuta arbete i utsatta områden. Med Miljöpartiets budget får 
barn- och ungdom och socialen sin besparing halverad. Tidiga insatser är ett måste. Om vi 
inte lägger de nu kommer vi att få lägga de mångdubbelt i slutändan istället.  
 
Budgeten 
För att underlätta jämförelsen mellan vårt budgetförslag och majoritetens har vi valt att 
ställa upp våra yrkanden under samma rubriksättning som majoriteten. Vi har egna 
visionstexter under rubrikerna och lägger ett flertal ändrings- och tilläggsyrkanden 
gällande mål och uppdrag för den kommunala verksamheten samt flera ändringsyrkanden 
i fråga om de ekonomiska prioriteringarna både i driftsbudgeten och i 
investeringsbudgeten.  
 

Miljöpartiets budget är en kraftfull satsning i nuet och allas vår framtid; MILJÖ & 
KLIMAT, VÅRA BARN och MEDMÄNSKLIGHET. Vi jobbar för ett verkligt HÅLLBART 
KALMAR. Vår budget bidrar till; 
 

• MINDRE BARNGRUPPER/ÖKAD PERSONALTÄTHET I ÅR F-3 

• FRISKARE PERSONAL I ÄLDREOMSORGEN 

• EN GIFTFRI FÖRSKOLA OCH SKOLA 

• AVGIFTSFRI BUSS PÅ LÖRDAGAR – I HELA KOMMUNEN! 

• ÖKAD TOLERANS OCH TRYGGHET I SKOLAN  

• FRISTADSKOMMUN FÖR HOTADE KULTUR- OCH DEMOKRATIKÄMPAR 

• MER EKOLOGISK, KLIMATSMART OOCCHH LOKALT PRODUCERAD MAT 

• FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN 

• RENT VATTEN – FRISKT HAV 

• SOCIALA INVESTERINGAR I UTSATTA OMRÅDEN 
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KALMARS FRAMTID ÄR NU – SATSA HÅLLBART! 
 
Hållbarhet ger nya jobb 
Miljöpartiets budgetförslag för Kalmar kommun visar på kraftfulla prioriteringar för att 
styra mot ett hållbart samhälle. Vi föreslår satsningar, stora som små, som alla syftar till 
att göra Kalmar mer robust för nutida och framtida utmaningar. Vi måste förebygga 
genom beteendeförändringar så att vi undviker kommande miljöproblem och vi måste med 
teknikens hjälp lösa de problem vi redan står i. Vi som lever i Kalmar idag måste tänka mer 
på att också våra barn och barnbarn ska ha förutsättningar att ha ett bra liv. Vi måste se till 
att skapa en större gemenskap i våra bostadsområden och vi behöver se till att näringsliv, 
kommun och universitet möts och driver hållbar utveckling tillsammans. Miljöpartiet 
jobbar för att få loss politiker och tjänstemän ur gamla hjulspår och sätta Kalmar på kartan 
för att verkligen ta hållbarhet på allvar. Det skapar framtidstro, nya företag och nya jobb! 
 
Vi ska nå de nationella miljömålen 
Miljöpartiet har mängder av förslag för att ta kommunen vidare i hållbarhetsarbetet. I 
dagsläget med de insatser som nu görs bedöms kommunen klara endast 3 av 15 miljömål. 
För att nå alla målen måste vi lägga på extra krut! Näringsliv och utbildningsinstitutioner 
måste involveras i arbetet med at nå målen och styrande politiker måste tydligare leda i 
rätt riktning. Konkreta insatser måste listas för varje miljömål och ett större ansvar för att 
nå varje miljömål måste tas. Vi måste sätta till mer driv och ta fler kliv när det gäller 
transporter, hållbara bostäder, gröna näringar och en giftfri miljö. 
 
Lätt att göra rätt  
Det ska vara lätt att göra rätt. Att leva hållbart ska inte förknippas med krångliga 
begränsningar och ökade kostnader eller innebära ett orimligt stort egenansvar för den 
enskilda människan. Därför behöver samhällsservicen utformas så att en hållbar livsstil 
blir det enkla och normala- inte alternativet.  
 
Satsa på våra barn, äldre och utsatta 
I en framgångsrik kommun behövs det MER TID FÖR VÅRA BARN OCH ÄLDRE.  
Satsa på medarbetarna! Medarbetare som arbetar inom förskola/skola med våra barn och i 
omsorgen med våra äldre måste värderas högre! Vi vill förbättra arbetsvillkoren så att 
mindre tid går till administration och mer tid i direktkontakt med barn och äldre. Vi satsar 
i årets budget på mer tid för lärare/pedagoger i SKOLAN, på mer tid för socialen i arbetet 
med utsatta människor samt på en arbetsmiljö för omsorgspersonalen i mötet med våra 
äldre. Alla äldre ska ha rätt att få komma ut, att få uppleva kultur och känna delaktighet 
och glädje. Alla barn ska få rätten att ha en vuxen nära och kunna få det stöd som behövs 
för att utveckla sina färdigheter och kunskaper. Alla barn ska ha rätt till en TRYGG OCH 
GIFTFRI BARNDOM.  
 
 
 
 
Patricia Vildanfors 
Gruppledare Miljöpartiet de Gröna 
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ORDNING OCH REDA I EKONOMIN 
 
 
HÅLLBAR EKONOMI  
 
Sternrapporten 
Hållbar ekonomi och satsningar på att minska vår klimat- och miljöpåverkan går hand i 
hand. I den välkända ”The Economics of Climate Change – the Stern Review”, på svenska 
kallad ”Sternrapporten”, görs en analys av klimatförändringens ekonomiska konsekvenser 
globalt. Kostnaderna för att agera nu och genomföra de åtgärder som behövs för att 
stabilisera klimatet beräknas till 1% av BNP. Samhällets kostnader för de skador som 
klimatförändringarna förväntas orsaka om kraftfulla åtgärder inte vidtas beräknas 
däremot bli 5-20% av Världens samlade BNP, årligen och i all överskådlig framtid.  
 
Med andra ord visar rapporten att det är billigare och ett måste för oss att agera nu. För 
varje år blir det mer skyndsamt och det krävs större åtgärder. Om vi nu vidtar kraftfulla 
åtgärder kan vi fortfarande undvika klimatförändringarnas värsta följder. Sternrapporten 
beskriver de globala skeendena, men analysen är lika giltig lokalt. Genom att agera nu så 
skapar vi förutsättningar för kommande generationer att leva ett bra liv. Det är att ta 
verkligt ansvar, både för ekonomin, för människors liv och hälsa och för världen omkring 
oss.  
 
Satsningar på förnyelsebar elenergi och en minskad energianvändning  
Miljöpartiet har tidigare drivit igenom energieffektiviseringsprojektet som nu sparar 
kommunen många kilowattimmar och skattekronor. Vi har tagit initiativ till att 
kommunen ska bli ägare till vindkraft, vilket har gett extra klirr i kommunkassan. Ekologi 
och ekonomi hänger ihop. Vi ska nå miljömålen. Vi ska nå klimatmålen. Det behövs stora 
insatser och åtgärder gällande transporter, bostäder, livsmedelsproduktion och 
investeringar. Kommunen som helhet har fortfarande en bra bit innan den kan anse sig 
självförsörjande på förnyelsebar elenergi och kommunen måste bli bättre på att i dialog 
med företag höja åtaganden om energieffektivitet. 
 
Transporter och bostäder 
Kommunen ligger efter när det gäller energieffektiviteten vad gäller transporter och 
bostäder. Här måste vi lägga ett extra krut, med tydliga planer och åtgärder kopplat till 
denna samt en uppföljning som visar på framstegen. 
 
Budgeten styr vår framtid 
Genom budgeten styr politiken kommunens verksamhet och påverkan på miljö och 
människa. Varje budget är ett avgörande för vår framtid. Det krävs en medvetenhet och 
driv i majoriteten för att leva upp till de förväntningar som kommer med ansvaret i att 
lägga en sådan budget. Det har blivit bättre med åren, men det är fortfarande alltför 
mycket satsningar i olika riktningar från majoriteten för att visa på ett tydligt 
ansvarstagande i frågan. Det saknas tydliga mål i flera avseenden och tydligare uppföljning 
av åtgärderna som görs.  
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MÅL 
Tilläggsyrkande; 
 

• Kommunen (exkl. Kalmar energi) ska vara självförsörjande på förnyelsebar elenergi 
till år 2030. 

• Kommunen ska ställa höga krav på energieffektivitet vid bostadsproduktion. Före 
varje markreservation ska minst ett dialogmöte ske med totalentreprenören där 
energieffektivitet och hållbara, giftfria material står i fokus. 

• Kommunen ska senast 2020 ha vidtagit sådana åtgärder och riktat insatser så att de 
15 nationella miljömålen som är aktuella för Kalmar bedöms kunna nås. I dagsläget 
bedöms endast 3 kunna nås. Det måste till mer driv för att ta nödvändiga kliv. 

• Kommunen ska under 2017 anta en plan för hållbara transporter. 
• Kommunens klimatanpassningsplan och VA-plan ska noga efterlevas i alla 

detaljplanearbeten. 
 

 
UPPDRAG 
Tilläggsyrkande; 
 

• Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2017 utforma en tydlig handlingsplan för 
varje miljömål i samband med att miljöbokslutet tas fram. 

• Kommunstyrelsen får i uppdrag att bättre stödja och involvera kommunens 
utbildningsinstitutioner ex. grundskolor, universitet, gymnasieskolor i kommunens 
arbete för att nå de nationella miljömålen. 

• Kommunstyrelsen får i uppdrag att upprätta ett bättre uppföljningssystem över de 
åtgärder som kommunen vidtar för att nå målet om en fossilbränslefri kommun 
2030 samt de nationella miljömålen. 

• Kalmarhem får i uppdrag att utöka solenergiproduktionen på Kalmarhems hustak. 
• Kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att vidta 

åtgärder för att öka energieffektiviteten i bostadsbyggandet i kommunen. 
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ETT GRÖNARE KALMAR 

 
GIFTFRI BARNDOM  
 
Giftfri förskola och skola 
Vi lever idag i ett samhälle där kemikalier frodas runtomkring oss. Att få bort gifterna från 
våra barns vardagsmiljöer är av högsta prioritet. Miljöpartiet gav förra året äntligen ett 
tydligt uppdrag i budgeten om att fasa ut farliga ämnen ur förskole- och skolmiljöer. 
Startskottet till att skriva ihop en handlingsplan togs i höstas. Arbetet är igång, men det 
krävs långt fler insatser än de som görs. Det är ett måste att majoriteten är tydlig i denna 
fråga. Det som majoriteten missar är att avsätta resurser för arbetet. Om vi ska ta rejäla 
kliv i arbetet för en GIFTFRI FÖRSKOLA OCH SKOLA krävs RESURSER. Det är ett 
förebyggande arbete för likväl friskare barn som en friskare miljö. I Miljöpartiet kommer vi 
att fortsätta jobba för att sätta Kalmar på kartan som kommunen där barnen får växa upp 
utan farliga kemikalier.  
 
Kunskap och kompetens 
För ett framgångsrikt arbete krävs att medarbetare är insatta i frågor kring kemikalier och 
varor. Vi satsar på att utbilda och kompetenshöja upphandlare och inköpsansvariga inom 
förskola och skola om giftfria materialval. Inköpsansvariga i verksamheten ska känna att 
de har fräsch kunskap på området och dessutom alltid ha möjligheten att kunna ringa 
miljökontoret för rådfrågning. Det behövs en utvecklingsansvarig i kommunen som har tid 
för sitt uppdrag, som samordnar och driver på arbetet för en GIFTFRI FÖRSKOLA OCH 
SKOLA. Vi finansierar en sådan tjänst i vår budget. 
 
Våga ställa krav - upphandling och inköp 
Kommunen måste bli ännu bättre på att upphandla och köpa in ekologiskt producerade 
varor och tjänster. Med vår budget serveras alla förskole- och skolbarn 100 % ekologisk 
frukt redan nästa år och senast 2025 kommer alla förskole- och skolkök att ha som 
målsättning att servera 100 % ekologisk mat, varav minst 50 % ska vara lokalt producerad. 
Vi vill kunna köpa in ekologisk mat från våra lokala bönder. Därför måste vi också ha ett 
driv och arbete för att få igång en större andel ekoodling i Kalmarregionen. 
 
Allmänheten måste få veta 
Vi kommer att anordna dagar med föreläsningar och workshops för allmänheten för att 
öka kunskaper om olika kemikalier och få råd och tips hur de bättre kan skapa en giftfri 
vardag för sig själva och sina barn.  
 
Rätten för alla barnfamiljer att välja 
Alltfler barn idag växer upp med olika astma- och allergisjukdomar. Att vara ute ger 
friskare barn. Det finns många barnfamiljer som kan intyga om hur deras barn sällan är 
sjuka när de har fått gå i en natur/uteförskola. I Kalmar finns en del förskolor som har 
uteavdelningar, men möjligheten finns inte för alla familjer att välja en natur/uteförskola. 
Miljöpartiet vill se att kommunen ger en tydlig signal till barn- och ungdomsnämnden att 
etablera fler uteavdelningar och uteförskolor, med minst en i varje skolområde. Med 
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Miljöpartiets politik ska alla barnfamiljer oavsett skolområde ha möjligheten att välja en 
förskola med fokus på natur och lärande utomhus.  
 
RENT VATTEN – FRISKT HAV 
 
Dött hav 
De mest påtagliga miljöproblemen som idag kan ses i Kalmar är Kalmars vatten. Kalmars 
olika vattendrag, sjöar och hav får idag underkänt. De uppnår inte god status. 1/6 av 
Östersjöns havsbotten är död. Detta påverkar växt- och djurliv och vattenkvaliteten. För att 
vända denna utveckling krävs ett idogt arbete i vattenråden och kustmiljöorganisationer 
för att säkerställa ett friskt vatten.  Kalmarregionen behöver FLER VÅTMARKER där 
vattnet renas naturligt och samtidigt erbjuder viktiga livsmiljöer för hotade arter. 
Miljöpartiet fick i år igenom en höjning av ambitionerna för reningsverket som ska byggas 
i Kalmar så att det blir ett av Sveriges allra bästa avsett rening av näring och toxicitet, samt 
läkemedelsrester och mikroplaster. Om vi ska fortsätta vara en attraktiv region för 
TURISTER och bibehålla Kalmarbornas livskvalitet är vi beroende av ett RENT VATTEN – 
ETT FRISKT HAV.  
 
Stopp för gifter i våra vattenskyddsområden 
I en värld där alltmer vatten blir förorenat och sinar gäller det att ta vara på det 
dricksvatten vi har. Vi måste sluta upp med att sprida gifter som kan läcka till vårt 
dricksvatten som vi tar ur kranen hemma. Vem vill ha gifter i barnens vällingvatten? Vem 
vill bli tvungen att börja köpa vatten på flaska? Nej, Miljöpartiet sätter tryck på majoriteten 
att ta beslut om ett ersättningssystem så att markägare i inre vattenskyddsområde ersätts 
för att avstå från att använda bekämpningsmedel där VÅRT GEMENSAMMA 
DRICKSVATTEN hämtas.  
 

Kalmarsund – ett hav av möjligheter 
Vi behöver större samverkan med Linnéuniversitetet och näringsliv för att ta fram nya 
innovationer för kustmiljöåtgärder. Miljöpartiet vill satsa på utveckling av s.k. ”blåa jobb”. 
Nya idéer och teknikframsteg som leder till förbättrad kustmiljö och samtidigt ger fler 
viktiga arbetstillfällen.  
 

LIVSKRAFTIG LANDSBYGD 
 
Hållbart jordbruk 
För en livskraftig landsbygd krävs också LIVSKRAFTIGA JORDBRUK. Vi måste lyfta fram 
det viktiga arbete bönder gör med att odla fram vår mat. Barn i förskolor och skolor måste 
få en bättre förståelse och kunskap om hur vår mat odlas och hur olika livsmedel förädlas. 
Det är hela samhällets angelägenhet att stödja de matproducenter vi har så att det LÖNAR 
SIG att vara BONDE. Vi måste se till att en större del av matpriset går till producenterna 
och fler måste ställa om för framtidens odling – utan kemiska bekämpningsmedel. 
 
Biogas 
Kalmars höga djurtäthet ger särskilt goda förutsättningar för biogasproduktion. 
Kommunen måste vara drivande för att knyta samman olika företag och få igång mer lokal 
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biogasproduktion. På det viset kan landsbygden själv både producera och konsumera sitt 
eget fossilfria drivmedel. Rötning av stallgödsel ersätter inte bara konstgödsel, det tränger 
även undan fossila bränslen. På så vis förbättrar biogasproduktionen både vår kustmiljö 
och minskar klimatpåverkan genom lägre utsläpp av växthusgaser. 
 
Lokal livsmedelsstrategi 
Vi ska se till att Kalmar är en drivande part i arbetet för en regional livsmedelsstrategi och 
att det resulterar i konkreta insatser lokalt. Vi har redan sett till att en samlastningscentral 
kommit i rullning. Nu vill vi utveckla arbetet vidare.  
Vi vill samverka med regionen, LRF, Ekologiska lantbrukarna och Småbrukarna för att 
sätta Kalmar på kartan som en av landets främsta matproducenter. Vi vill lägga till 
ytterligare arrangemang för att synliggöra böndernas viktiga arbete i staden och visa på 
koppling mellan produktion och konsumtion. ”Bonde i stan” har blivit en succé. Vi vill 
också dra BONDENS MARKNAD till trakten. Det ger en chans för mindre producenter att 
visa upp sig och ger ökad möjlighet att etablera kontakter mellan lokala producenter och 
konsumenter. Kalmar ska visa upp sitt smörgåsbord och inspirera fler att vilja vara en del 
av branschen. Detta kommer att ge jobb och få fler ungdomar att intressera sig för yrket. 
Kommunen måste också få mer tid att jobba med utveckling inom de gröna näringarna 
med ökad hållbarhet. 
 
Naturbruksgymnasier 
 Vi måste få fler ungdomar att söka till länets naturbruksgymnasier. För att kunna visa på 
utbildningsmöjligheter och vilka jobb de kan ge måste en tydligare utbildningskedja till. 
Elever behöver få bilden klar för sig hur olika utbildningar kan leda till olika typer av 
arbeten inom de gröna näringarna. Vi måste samverka med Hushållningssällskapet för att 
bättre involvera gymnasierna i kommunens arbete mot de nationella miljömålen. Eleverna 
måste få en utbildning i framtidens jordbruk som gör att de när de kommer ut i 
verksamheten för Kalmar framåt. Utbildningsmöjligheterna efter gymnasial utbildning 
måste stärkas. Vi vill få fler ungdomar med olika bakgrund att engagera sig inom denna 
framtidsbransch. Det är angeläget att fler med utländsk bakgrund får guidning till de gröna 
näringarna och att det finns en yrkesutbildning för de som senare i livet vill sadla om och 
arbeta i den gröna sektorn. Det är så vi kan få ett HÅLLBART JORDBRUK och en 
hållbarhet också över GENERATIONSGRÄNSERNA.  
 
Natur-, eko- och landsbygdsturism ger nya jobb 
I Kalmar finns oerhörda potentialer när det gäller landsbygdsturism och förekomsten av 
spännande natur och kultur. Det finns goda förutsättningar för att utveckla och stärka 
natur-, eko- och landsbygdsturismen i kommunen. Kommunens näringslivsenhet och 
Destination Kalmar måste driva på och möta upp företagare och andra intressenter på 
landsbygden för att se om fler vill vara med och ta del av turismkakan. NATUR- OCH 
EKOTURISM kan stärka många småföretagare, förbättrar underlaget för en god service på 
landsbygden och skapa massor av NYA JOBB! Med rätt utformning stärker det också vårt 
naturskydd och minskar turismens miljöpåverkan. Mängden sommarjobb på landsbygden 
kommer kraftigt att kunna öka och servicen kan få ett stor ökning av kunder vår, sommar 
och höst. Detta är stora möjligheter för en LIVSKRAFTIG LANDSBYGD.  
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Giftfri miljö 
Kommunen måste snäppa upp arbetet för att nå de nationella målen och ledande politiker 
måste bli mer drivande och tydligare vad gäller att nå målet giftfri miljö. 
Naturbruksgymnasierna måste involveras. I framtiden kan vi inte fortsätta använda oss av 
kemiska bekämpningsmedel i jordbruken. Det förstör jordarna på sikt, dödar insekterna 
som ska pollinera och lämnar rester av bekämpningsmedel i maten som våra barn äter. Vi 
vill att kommunen stöttar nya inriktningar i branschen och ser över möjligheten att ställa 
krav på ekologisk odling i sina arrenden. Den som odlar ekologiskt borde till exempel 
kunna få ett lägre arrende. Odlingsarealen av ekologisk mat i Kalmar är endast 10 % idag 
och 4 % på kommunens egna odlingsmark. Vi vill möta upp lantbrukare för att underlätta 
en omställning. 
 
EN GRÖN HÅLLBAR STAD  
 
Energieffektivt och hållbart byggande 
Miljöpartiet vill höja ambitionsnivån betydligt vad gäller hållbar samhällsplanering och 
ställa krav på energieffektivitet och kloka materialval vid all bostadsbyggnation på 
kommunal mark. Det är när vi bygger nytt som vi har en verklig chans att verkligen minska 
vår klimat- och miljöpåverkan genom att bygga energisnålt och välja rätt material. Kalmar 
måste jobba för att tillsammans med byggföretagen kraftigt höja sina ambitioner. 
Investeringar i solceller måste uppmuntras och möjligheten till odling i bostadsområdet 
måste ordnas. 
 
Bättre boendemiljöer – mer engagemang  
Vi vill se fler medborgarkontor för god service i fler stads- och kommundelar. Miljöpartiet 
vill att kommunen är medskapare till att få igång väletablerade stadsdelsföreningar, där 
människor inom samma område kan verka tillsammans för att förbättra sin boendemiljö. 
Låt de inspireras av många byalags utmärkta sammanhållning och gemenskap!  
En stadsdelsförening kan vara en grund för bättre social integration mellan olika 
människor, engagemang i skola och fritid samt ett aktivt förenings- och näringsliv. 
 
Stadsodlingens möjligheter 
Miljöpartiet jobbar för mer ODLING i staden. Odling är en väg för integration. Det är 
viktigt att få fler människor att närma sig odlandets konst. Stadsodling ger en mer njutbar 
och grönskande stad och skapar ett bättre klimat i tätt bebyggda områden. Det är viktigt 
att kommunen har en vision om stadsodling och ger goda förutsättningar för medborgare 
att odla. För en attraktiv stad kan också mer spontan odling i gemensamma 
stadsutrymmen nyttjas. Förutom att odlingen bidrar till återskapande av förlorad kunskap, 
ett naturligt kretslopp och en mer avstressad livsstil så kan också gemenskapen gro och 
kulturutbyten ske odlare emellan. Det är angeläget att fortsätta kommunens dialog med 
stadsodlarna om vad kommunen kan erbjuda för att det ska fungera bättre med t.ex. 
avfallshantering. 
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KLIMAT OCH MILJÖ  
 

Klimatsmarta transporter 
För att komma längre i klimatarbetet och vara en fossilbränslefri kommun 2030 måste vi 
satsa vidare på att minska andelen transporter som körs med fossila drivmedel. 
Majoritetens mål om att kommunens alla resor ska vara klimatneutrala 2020 är ett steg i 
rätt riktning, men det räcker inte! Transporter är där som vi misslyckas fatalt för att kunna 
nå vårt miljömål. Vi måste ta krafttag för att minska fossilbränsleresor inom näringslivet 
och i kommunen generellt.  
 
Miljöpartiet har lagt FLERA MOTIONER under åren för att förbättra förutsättningarna att 
transportera sig smart på landsbygden, i staden, tätorter och däremellan. Vi har drivit på 
för att öka människors möjlighet och frihet att använda cykeln. Vi vill satsa mer pengar på 
cykel- och kollektivtrafik så att den blir det bästa och enklaste transportsättet för ännu fler. 
Vi vill utveckla biogasproduktionen i kommunen och skapa fler laddningsställen för 
elfordon.  
 

Avgiftsfri lördag – ta bussen! 
Vi tänker införa AVGIFTSFRI LÖRDAG som innebär att alla åker gratis på bussen på 
lördagar! Det är ett förslag som kommer att få fler att ta bussen antingen in till stadens 
puls eller till landsbygdens lugn på den mest trafikintensiva veckodagen . Detta gör också 
att fler parkeringsplatser blir lediga i staden. Det är en viktig satsning för UNGDOMAR, 
STUDENTER och ÄLDRE som ofta inte har tillgång till bil, men som ändå vill ta del av det 
kultur- och naturliv som Kalmars stad eller landsbygd bjuder på under helgerna. Det är en 
satsning för alla att åka mer kollektivt. Istället för att lägga 40 miljoner på ett nytt hus till 
bilarna, måste pengarna gå till att möjliggöra för människor att transportera sig 
annorlunda.   
 
Smarta transporter - fler växlingspunkter och mer samåkning 
Miljöpartiet vill förbättra möjligheterna till smarta och hållbara transporter på 
landsbygden. Vi jobbar för att kommunen ska skapa fler växlingspunkter där medborgare 
kan växla mellan cykel/bil/buss för att fortsätta sin resa mellan hem och arbete. På så vis 
kan fler samåka med varandra. Vi har tidigare lagt en motion för att stimulera samåkning i 
byar genom samåkningsapp. Vi vill att kommunen fortsätter vara drivande i detta och 
fungerar som ett stöd för fler samhällsföreningar som vill dra igång sin samåkning. Vi har 
också motionerat om fler cykelparkeringar och pendelparkeringar vid busshållsplatser på 
landsbygden.  
 
 
MÅL 
Ändringsyrkande; 

• Andelen cykeltrafik ska årligen öka 
• Andelen resande med kollektivtrafik ska årligen öka 
• Andelen ekologisk och närproducerad mat i de kommunala verksamheterna ska 

uppgå till 80 % år 2020, varav minst 50 % ska vara ekologiskt.  
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• ”med hänsyn till etik och miljö" läggs till sist i meningen om att 
upphandlingspolicyn ska ses över. Där behövs ett förtydligande vad gäller syftet 
med översynen. 

 
Tilläggsyrkande;  

• Kommunen antar visionen att skolköken ska nå 100 % ekologiskt till 2025. Andelen 
lokalt ekologisk producerad mat ska uppgå till minst 50 % 2020.  

• Kommunens dispens för spridning av bekämpningsmedel i vattenskyddsområden 
ska upphöra.  

• Kalmar kommun ska arbeta för att årligen öka andelen ekologisk odling i 
kommunen. 

• Kommunen ska öka kunskaperna hos allmänheten om farliga kemikalier i barnens 
vardag. 

• Natur- och landsbygdsturism i kommunen ska öka. 
• Andelen ekocertifierade turistarrangörer ska öka. 
• Kommunen ska årligen mäta sin självförsörjningsgrad vad gäller 

livsmedelsproduktion och energi. 
• Kalmar kommun ska anta en vision och sätta upp mål för stadsodlingen i Kalmar. 

 
UPPDRAG 
Tilläggsyrkande; 
 
GIFTFRI BARNDOM 

• Samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen får i uppdrag att skriva in 
uppföljning och åtgärder i miljöbokslutet vad gäller jordbruken i vår kommun. 

• Barn- och ungdomsnämnden, servicenämnden och samhällsbyggnadsnämnden får i 
uppdrag att årligen redovisa för kommunstyrelsen hur de har arbetet för att fasa ut 
ohälsosamma kemikalier från miljöer där barn vistas i kommunen. 

• Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ordna med föreläsningar och 
workshops för allmänheten i Kalmar om kemikalier i barnens vardag 

• Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att förstärka sitt arbete med att uppsöka 
företag för att ge råd och information om hur de kan minska sin användning av 
ohälsosamma kemikalier 

• Kommunen får i uppdrag att se över sina arrenden och föra en dialog med 
arrendatorer om en förlängning av arrenden och övergång till ekologisk odling. 

• Samhällsbyggnadsnämnden och Servicenämnden får i uppdrag att investera mer i 
naturmaterial när grundskolors och förskolors utemiljöer ska förnyas och 
samarbeta med Linnéuniversitetet kring skolgårdsforskning om hur skolgårdar bäst 
utformas. 

• Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att verka för att varje skolområde ska 
kunna erbjuda en natur/uteförskola. 
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LIVSKRAFTIG LANDSBYGD 
• Servicenämnden får i uppdrag att göra korrekta mätningar av andelen 

närproducerade livsmedel, så att det blir tydligt hur stor andel av kommunens 
livsmedelsinköp som är verkligt lokalproducerade av bönder i Kalmartrakten. 

• Servicenämnden får i uppdrag att ta initiativ till att årligen arrangera Bondens 
Marknad. 

• Destination Kalmar och kommunens näringslivsenhet får i uppdrag att i dialog med 
företag och näringsliv på landsbygden stärka och utveckla natur-, eko- och 
landsbygdsturismen i Kalmar kommun. 

• Servicenämnden och Kalmar vatten AB får i uppdrag att föra dialog med 
lantbrukare i Södermöre för att påbörja en samverkan med målet att börja 
producera biogas och etablera en biogasmack i södra området  

• Näringslivsenheten får i uppdrag att informera företag i kommunen om 
ekocertifiering. 

• Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att se över och utvärdera sina 
jordbruksarrenden och få fler arrendatorer att satsa på ekologisk drift.  

 
SMARTA TRANSPORTER/ LIVSKRAFTIG LANDSBYGD  

• Kalmar kommun får i uppdrag att i samarbete med KLT införa en provperiod med 
”avgiftsfri lördag” på ett år. Uppföljning ska ske efter provperioden med olika 
nyckeltal för att se hur provperioden har påverkat attityden till kollektivresande, 
reseökning, kundnöjdhet osv. 

• Kommunen får i uppdrag att utöka antalet växlingspunkter på landsbygden där 
arbetspendlare/vardagsresenärer enkelt kan växla mellan cykel/bil/buss. 

• Samhällsbyggnadskontoret och Servicenämnden får i uppdrag att öka insatserna för 
att säkerställa en säker skolväg för barn med cykel på landsbygden.  

• Alla nämnder får i uppdrag att förbättra möjligheterna för sina anställda att nyttja 
cykel/elcykel/lastcykel inom och till tjänsten. Förändringen av cyklande inom och 
till tjänsten ska följas upp årligen. 

• Att servicenämnden får i uppdrag att ta fram riktlinjer för att laga mer klimatsmart 
och säsongsanpassad mat. 

 
INTEGRATION/ MILJÖ OCH KLIMAT 

• Kalmar kommun får i uppdrag att jobba med ett utvecklingsarbete under namnet 
”Mer odling av mat och social gemenskap i våra bostadsområden”  

• Kommunen får i uppdrag att anta en vision för stadsodling och i samarbete med 
bostadsbolagen öka möjligheterna för invånare i alla stadsdelar att ha stadsodling  

• Servicenämnden får i uppdrag att erbjuda medborgare och dra upp riktlinjer för att 
odla i det offentliga rummet. 

• Servicenämnden och Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att starta upp ett 
projekt med stadsnära ekologisk odling som har ett integrationssyfte. 

• Kommunen får i uppdrag att minimera sina inköp och användning av plaster i 
kommunens verksamheter. 
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EN GRÖN HÅLLBAR STAD/ MILJÖ OCH KLIMAT/ HÅLLBAR EKONOMI 
• Kommunledningskontoret får i uppdrag att färdigställa planen för hållbara 

transporter så att beslut kan tas under året 2017. 
• Destination Kalmar får i uppdrag att tillsammans med Servicenämnden ta fram en 

handlingsplan för hållbart ekologiska evenemang som ska redovisas till 
kommunstyrelsen våren 2017 

• Samhällsbyggnadsnämnden och kommunledningskontoret får i uppdrag att 
förbättra och påskynda dagvattenlösningar i staden; att skapa gröna och blå ytor 
som både renar och är estetiskt tilltalande. 

• Samhällsbyggnadsnämnden och Servicenämnden får i uppdrag att etablera fler 
cykelparkeringar på och runtomkring Kvarnholmen samt på andra platser där en 
stor befolkningsmängd vistas eller cirkulerar. 

• Kommunstyrelsen får i uppdrag att mäta kommunens byggande ur ett 
livscykelperspektiv av material och resurssnålhet samt förutsättning för att skapa 
resurseffektiv livsstil där samhället byggs för att det ska vara lätt att göra rätt. 

 
RENT VATTEN/ NÄRINGSLIV - UNIVERSITET 

• Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att under 2017 ta ett beslut i frågan om 
principer och ersättningsnivåer till markägare inom inre vattenskyddsområden för 
att upphöra med spridning av bekämpningsmedel. 

• Kommunen får i uppdrag att ta initiativ till satsningar inom s.k. Blue Tech, för att i 
samarbete med Linnéuniversitetet och miljöteknikföretag ta fram nya idéer som 
leder till en hållbar kustmiljö och skapar nya arbetstillfällen. 

• Kommunstyrelsen och Servicenämnden får i uppdrag att föra dialog med 
Linnéuniversitetet för att påbörja nya forskningsprojekt inom miljöområdet som 
kan ta oss steget längre för att nå våra miljömål, klara av att nå god status i våra 
vattenområden samt nyttja fler energislag. 
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ETT VÄXANDE ATTRAKTIVT KALMAR 

NÄRINGSLIV – UNIVERSITET – KOMMUN I SAMVERKAN 
 
Samverkan för starkare företag i Kalmar 
Vi vill möjliggöra en bättre plattform att växa på för små och medelstora företag i Kalmar, 
öppna upp för fler samarbeten mellan näringslivet och universitetet samt stimulera 
näringslivets innovationskraft genom att använda de offentliga upphandlingarna som ett 
verktyg. Miljöpartiet vill se ett nära samarbete mellan kommunens alla förvaltningar och 
universitetet, för att få ta del av aktuell forskning och kunna arbeta fram nya innovationer. 
 
Entreprenörskap och hållbart företagande 
I Kalmar har de senaste åren etablerat sig många nya framgångsrika entreprenörer. Trots 
detta visar tillväxtrapporter på en minskande tendens att vilja starta företag. För att 
stimulera nyföretagande vill vi föreslå att näringslivsenheten får i uppdrag att samordna en 
etablering av en årlig entreprenörskapsdag. Detta kan med fördel göras i samverkan med 
Global Entrepreneurship Week. Det är viktigt att hållbart företagande står i fokus. För att 
klara sig på marknaden och för att bidra till ett bättre samhälle är det av största vikt för 
morgondagens företagare att tänka hållbarhet. 
 
Kulturentreprenörer 
Kalmar har ett rikt kulturliv och en besöksnäring som möjliggör fortsatt utveckling av och 
inom kulturentreprenörskap. Vi föreslår att näringslivsenheten får i uppdrag att prioritera 
upp denna grupp av entreprenörer samt undersöker hur de kan stödja upp med 
kompetensutveckling gällande entreprenörskap i samverkan med de befintliga 
organisationerna och aktörerna inom kulturområdet. 
 
Små & medelstora företag ger jobb 
Miljöpartiet vill se en ökad lokal samverkan för utvecklig av små & medelstora företag. 
Små och medelstora företag i Kalmar utgör en klar majoritet av näringslivet i Kalmar, 
precis som i riket. Vi vill se fler företagare tillsammans där de kan bolla idéer med 
varandra, dela på lokal och omkring-kostnader, bygga broar företag emellan med mera. 
Kommunen kan erbjuda uthyrning av lämpliga lokaler.  
 
Stimulera innovationskraften lokalt 
Utvecklande av innovationer är resurskrävande för företagen och innebär ofta lång tid 
innan investeringen blir lönsam. Det offentliga har genom innovationsupphandlingar 
möjligheten att både stimulera företagen till att stärka sin konkurrenskraft genom nya 
innovationer samtidigt som det gynnar Kommunen. Vi föreslår att upphandlingsenheten 
ges i uppdrag att implementera innovationsupphandlingar utifrån de befintliga 
rekommendationer som ges av Konkurrensverket för kommuner.  
 
Mer direkt samverkan mellan universitet och Näringsliv 
Universitetet innebär en fantastisk resurs för näringslivet i form av studenter. Dessa har, 
förutom den teoretiska delen av sina utbildningar, oftast även utbildningsmoment som är 
direkt kopplade mot näringslivet i form av praktik, projektarbeten och examensarbeten. 
Universitetet har en fantastisk samordningsenhet för att stödja studenterna i deras kontakt 
med näringslivet. Flertalet av de små & medelstora företagen i Kalmar tar dock inte stöd av 
de möjligheterna som detta innebär. Om vi ökar frekvensen i detta samverkansområde 
möjliggör vi också ett minskat gap gentemot den lokala arbetsmarknaden efter att 



17 

studenterna har slutfört sina studier. På så vis kan vi också behålla fler personer och mer 
kompetens i Kalmar.  
 
Universitetsstaden Kalmar 
Kalmar ska vara en universitetsstad som erbjuder sina studenter såväl en undervisning av 
högsta kvalitet som bra boendemiljöer. Att jobba för att få studenter att stanna i Kalmar 
och bidra med sin kompetens är angeläget. Kommunen måste föra en aktiv dialog med 
studentkåren om vad som behöver förbättras för studenterna. Miljöpartiet vill se att 
studenterna får en fast punkt att verka på tillsammans; ett kårhus. 
 
INTEGRATION, KULTUR OCH DEMOKRATI 
 
Lokal demokrati 
Samhället är till för alla och skapas av alla. Miljöpartiet vill se mer lokal demokrati och ge 
medborgarna riktig insyn och ökat inflytande. Vi vill se fler medborgarpaneler för ökat 
inflytande åt Kalmarborna. Vi ser att föreningsverksamheten är mycket viktig för att stärka 
demokratin i samhället. Att etablera ett medborgarkontor i Oxhagen och Smedby, till en 
början 1 dag/veckan, är en förbättring vi vill se! Det behövs en motor för att förbättra 
utveckling av demokrati, närings- och föreningsliv i ett område. Om den motorn inte redan 
finns så behöver kommunen ge stöd för att få igång en. 
 
Jämlikhet, jämställdhet och HBTQ 
Miljöpartiet är ett feministiskt parti. Vi jobbar för ett jämställt och jämlikt Kalmar med lika 
möjligheter för alla. Vi vill ta krafttag mot orättvisa löneskillnader mellan olika 
yrkesgrupper och gamla invanda mönster som diskriminerar och begränsar. Skola och 
förskola har en särskilt viktig roll, inte minst när det gäller att uppmärksamma HBTQ-
frågor. Jämställdhetsperspektiv ska genomsyra all kommunal verksamhet och även prägla 
kommunens relationer till andra aktörer i samhället. 
 
Fristadskommun – ett viktigt demokratiarbete 
Runt om i världen växer kraven på mänskliga rättigheter och frigörelse. Samtidigt ser vi i 
många länder en mycket repressiv politik där yttrandefriheten begränsas starkt och 
människor fängslas och förföljs för sina politiska åsikter eller sin sexuella läggning. Det är 
viktigt att vi även på lokal nivå tar ställning mot övergrepp och kränkningar och agerar 
solidariskt. Därför vill vi fortsätta stärka Kalmars profil som s.k. Fairtradecertifierad 
kommun med mer rättvis handel som tar hänsyn till miljö och människor i andra länder. 
Vi vill att Kalmar ska bli en s.k. fristadskommun. En kommun där utländska författare och 
konstnärer som förföljs i sina hemländer får en fristad och kan arbeta. Kalmar kommun 
ska i alla sina omvärldskontakter jobba aktivt med frågor om demokrati, jämställdhet & 
global solidaritet. 
 
 
UPPDRAG 
Tilläggsyrkande; 
 
EN LIVSKRAFTIG LANDSBYGD 

• Kalmarhem får i uppdrag att utreda möjligheterna och kostnaderna för att skapa 
minst 10 hyresrätter/år i och runt kommunens mindre tätorter. Detta för att skapa 
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möjligheter till blandat boende och att öka möjligheten till att kunna bo kvar på 
orten vid ändrade livsförhållanden. 

• Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram lämpliga och strategiska 
platser för samåkningsparkeringar i Kalmars ytterområden. 

• Kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utveckla 
bostadsstrategin på landsbygden så att den gynnar en livskraftig och hållbar 
landsbygd. 

 
NÄRINGSLIV/ UNIVERSITET 

• Kalmar kommun får i uppdrag att årligen dela ut pris till företag eller ideella 
organisationer för att uppmärksamma och belöna deras arbete med att minska sin 
miljö- och hälsopåverkan och bidra till en giftfri miljö för våra barn.  

• Vi föreslår att upphandlingsenheten ges i uppdrag att implementera 
innovationsupphandlingar utifrån de befintliga rekommendationer som ges av 
Vinnova samt Konkurrensverket för kommuner. 

• Vi föreslår att näringslivsenheten får i uppdrag att samordna en etablering av en 
årlig entreprenörskapsdag med hållbarhet i fokus.  

• Vi föreslår att näringslivsenheten får i uppdrag att lyfta fram gruppen kultur- 
entreprenörer. 

• Vi föreslår att näringslivsenheten får i uppdrag att kartlägga små- och medelstora 
företags samverkan med Linnés studenter.  

• Kommunen får i uppdrag att bättre föra en dialog med Linnéuniversitetets 
studenter om vad som behöver förbättras för studenterna i Kalmar.  

• Kommunledningskontoret får i uppdrag att upprätta en policy för socialt 
företagande i Kalmar kommun. 

 
INTEGRATION 

• Servicenämnden och kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att inrymma ett 
medborgarkontor i Oxhagen 

• Kommunstyrelsen får i uppdrag att etablera Kalmar kommun som en 
Fristadskommun. 

• Servicenämnden och samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att fortsätta arbetet 
med att utveckla Skälby som en naturlig mötesplats och lyfta fram de natur- och 
kulturvärden som finns där. 

• Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att stärka villkoren för 4H-gårdens barn- 
och ungdomsverksamhet och att ge den statusen ”Öppen fritidsverksamhet”. 

• Kommunstyrelsen tillsammans med nämnderna får i uppdrag att direkt vid 
familjernas ankomst förbereda för att fler asylsökande familjer ska kunna stanna 
kvar i Kalmar om de får PUT. 

• Servicenämnden får i uppdrag att se över anställningsprocessen för att anställa fler 
med utländsk bakgrund. 

• Gymnasieförbundet och kommunstyrelsen får i uppdrag att öka möjligheterna till 
praktik, resursjobb och grön integration med praktik inom lantbruket för nykomna 
svenskar. 
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NYA JOBB 
• Kommunen får i uppdrag att i dialog med arbetsförmedlingen utreda 

förutsättningarna för en ”startcentral” - där unga kan få arbetsförmedling, hjälp 
med att starta eget, praktik eller studier. 

• Kommunen får i uppdrag att utreda kostnader och organisation för att erbjuda alla 
ungdomar mellan 15-17 år ett sommarjobb. 

• Servicenämnden tillsammans med kommunledningskontoret får i uppdrag att se 
över upphandlingsrutiner för att utreda hurvida större del av kommunens 
verksamhet kan upphandlas via sociala företag. 

 
 EN GRÖN HÅLLBAR STAD/ NÄRINGSLIV - UNIVERSITET 

• Kommunen får i uppdrag att utöka sin samverkan med Linnéuniversitetet, i form av 
examensarbeten, praktikplatser och förbättrad kontakt genom att driva 
övergripande projekt som berör både institutioner och kommunförvaltningar. 
Kommunen ska årligen återkoppla till kommunledningen de projekt som pågår. 

• Kommunstyrelsen och samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att stimulera till 
mer lokal handel och företagsamhet genom att förbereda i detaljplanen för 
småskalig handel och företagande. 

• Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att årligen följa upp hur nyproduktionen 
har bidragit till blandat boende.  

• Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att arbeta vidare med placering och 
utformning av den nya tågstationen och förbereda ett underlag till politiken för ett 
inriktningsbeslut senast 2018. 

• Vi yrkar på att kommunen instiftar ett pris till årets EKO-företagare, ett pris som 
kan belöna olika företag som visat framfötterna vad gäller att aktivt verka för ökad 
ekologisk hållbarhet och giftfri miljö för våra barn. Kalmar kommun lider brist på 
priser och utmärkelser till företag som verkar för miljö och hälsa. 

• Barn- och ungdomsförvaltningen tillsammans med servicenämnden och 
samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att arbeta med att få fler elever cykla till 
skolan.  

• Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att etablera mer cykelundervisning i 
skolan där alla elever får samma undervisning oavsett skola de går. Efter luckad 
uppkörning så får eleven sitt ”Cykelkörkort”. 

• Servicenämnden får i uppdrag att rusta upp och investera i kreativa lösningar för 
skolparkeringar på skolorna. 
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HÖG KVALITET I VÄLFÄRDEN 

TRYGG FÖRSKOLA OCH SKOLA  
 
Trygghet, kunskap och kreativitet 
I förskolor och skolor måste barn och unga få möjlighet att utvecklas till ansvarskännande 
människor och bli trygga i sig själva och i sin omgivning. För att alla elever ska få känna 
känslan av att lyckas är det avgörande att lärare får tid med och för sina elever. 
Miljöpartiet jobbar därför för MINDRE BARNGRUPPER och ÖKAD PERSONALTÄTHET 
I SKOLAN. Trygga elever lär sig bättre. Trygghetsarbetet är grunden för goda 
KUNSKAPER.  
 

Toleransprojektet 
Mobbning är något som inte ska få finnas inom skolans väggar. Vi vill förbättra 
förutsättningarna i kommunens skolor att arbeta mot mobbning och intolerans och har 
därför jobbat för att kommunen ska införa ett TOLERANSPROJEKT. Det har pågått 
framgångsrikt i 20 år nu med framgångsrika resultat i över 20 kommuner. Risken är 
numera förhöjd i landet för att unga ska bli rekryterade till extremintoleranta miljöer. Vi 
ser angeläget på att arbeta förebyggande för att motverka detta. Vi föreslår att kommunen 
inleder ett långsiktigt och metodiskt arbete för att förebygga intolerans hos unga. 
Undervisningsmetodiken är erkänd av FN som väl fungerande för att öka toleransen hos 
unga. 
 

MER TID OCH KVALITET I ÄLDREVÅRDEN 
 
Rätten till ett liv efter 80 
Våra äldre sitter inne med mängder av erfarenheter och viktiga lärdomar som samhället 
behöver. Det är våra äldre som byggt upp det samhälle som vi lever i idag och de har och 
behöver fortsatt känna att de har mycket att bidra med. Äldre måste ges möjligheter att 
fortsatt ha ett socialt liv med kulturinslag, utevistelse och en delaktighet, även den dagen 
då de vill eller blir tvungna att flytta till ett äldreboende. Par som på ålderns höst vill 
fortsätta leva tillsammans måste få den möjligheten. Personalen måste ges tid i arbetet 
med de gamla. Tid, det är det som äldre har och tid, det är det som barn behöver med en 
vuxen. Vi vill se att fler aktivt arbeta för att skapa mötesplatser mellan unga och gamla. 
 
Majoriteten sparar på välfärden – vi satsar 
Majoriteten sparar in på BARNOMSORG OCH SKOLA med - 9 miljoner kr. Socialen får en 
nedskärning på 7,4 miljoner kr. MAJORITETEN SPARAR in på de verksamheter där det 
behöver satsas som mest! De som drabbas av sparandet i vår välfärd är ytterst de som har 
minst möjlighet att göra sig hörda, våra yngsta och utsatta i samhället.  
Vi måste våga prioritera det viktigaste vi har; våra äldre, våra barn, utsatta människor och 
alla de som vänder sig ut och in för att förgylla deras vardag. 
 
MILJÖPARTIET SATSAR + 4,5 miljoner kr till MINDRE BARNGRUPPER och ökad 
personaltäthet i Kalmars förskoleklasser till och med år 3. Socialen får + 3,7 miljoner kr. 
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Vi halverar deras besparingar! Med oss i rodret skulle ingen av dessa grundläggande 
verksamheter med människor behövt möta osthyveln. 
 

MÅL 
Tilläggsyrkande; 

• Barngruppernas storlek i Kalmars förskoleklasser till och med år 3 ska minska. 
• Barnperspektivet ska genomsyras i alla kommunala beslut och en 

barnkonsekvensanalys ska göras inför varje beslut. 
 
UPPDRAG 
Tilläggsyrkande; 

• Barn- och ungdomsmänden och omsorgsnämnden får i uppdrag att skapa fler 
mötesplatser och lärorika möten mellan barnen och de äldre i vår kommun. 

• Barn- och ungdom, Kultur- och fritid- och socialnämnden får i uppdrag att årligen 
göra uppföljningar av arbetet i områdesgrupperna för att hitta 
förbättringspotentialer och utvecklingsmöjligheter i samarbetet mellan skola, social, 
polis och fritid. 

• Omsorgsnämnden får i uppdrag att stärka äldres möjlighet till kulturupplevelser. 

• Omsorgsnämnden och servicenämnden får i uppdrag att öka nyttjandet av 
omsorgens lokaler på äldreboenden för föreläsningar och föreningsaktiviteter 
kvällstid. 

• Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att införa möjligheten för skolor att 
införa en brukarstyrelse med egen budget som ökat inflytande. 

• Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att undanröja hinder och ge bättre stöd 
för att få fler skolor att jämställdhetscertifiera sin verksamhet. 

• Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att öka vuxennärvaron i skolan. 
• Servicenämnden får i uppdrag att tillsammans med barn- och ungdomsnämnden ta 

fram riktlinjer för hur en byggnad anpassad för ute-/naturförskola bör se ut samt ta 
fram ritningar för hur en ute-/naturförskola bäst skulle byggas. 
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VERKSAMHET OCH MEDARBETARE 

Var rädd om personalen – kommunens främsta resurs 
Det viktigaste kapital vi har är det humana; alla våra äldre som byggt upp vårt samhälle, 
alla våra barn som ska forma framtidens hållbara samhälle, och alla medarbetare som 
jobbar för att möta våra barns och äldres behov!  
 
Ju mer som kommunen sparar in på dessa verksamheter desto fortare måste personalen 
springa och till sist blir det enbart akuta behov som kan prioriteras, medan det 
förebyggande arbetet får stryka på foten. Det ger en sämre kvalitet och en alltmer 
sönderstressad personal som inte leder någon annanstans än ner. Att spara in på 
verksamheter med människor i fokus är inte framtidens lösning. Majoriteten lyssnade 
delvis till vårt budskap föregående år och låter äldreomsorgen slippa besparing, men 
fortfarande drar majoriteten undan mattan för barn- och ungdom och socialen. Vi måste 
investera i mer friskvård och mer kompetensutveckling för våra anställda. Idag har 
omsorgsförvaltningen en mycket hög sjukfrånvaro i kommunen; 8-9 %. Denna måste 
minska. Friskvårdssatsningar till omsorgspersonalen måste till och fler måste få den 
kompetensutveckling de behöver för att utföra sitt arbete på bästa sätt. 
 
Lärare och pedagoger behöver tid för sitt uppdrag 
Vi kan inte spara in på de som förutom oss föräldrar ska leda våra barn rätt i livet. 
Pedagoger jobbar för att våra barn och unga får utveckla de nödvändiga kunskaper som 
behövs i vårt framtida samhälle, att stärka varje barns självkänsla och att utveckla deras 
sociala förmåga. Med en lång utbildning i att ta hand om barn jobbar pedagoger och lärare 
för att stödja och utmana dem på rätt sätt. Detta kräver tid och lagom stora grupper. 
Pedagoger och lärare måste också få tid till kompetensutveckling för att kunna ta till sig ny 
forskning och utveckla sin undervisning. 
 
De som också drabbas av det är personalen som inte klarar av att tillgodose de behov som 
finns i verksamheten. Det blir tidsbrist, skapar stress och minskad trivsel. Om Kalmar 
kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare så måste de generella besparingarna på 
barnomsorg, skola och socialen upphöra NU! 
 
 
MÅL 
Tilläggsyrkande; 

• Sjukfrånvaron i omsorgsförvaltningen ska minska till maximalt 6 % 2018. 
 

UPPDRAG 

Tilläggsyrkande; 

• Omsorgsnämnden får i uppdrag att främja brukar- och personalkooperativ inom 
omsorgen. 

• Socialnämnden får i uppdrag att stärka sina insatser i Kalmars utsatta områden. 
• Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att se över lärares och pedagogers möjlighet till 

kompetensutveckling. 

• Omsorgsnämnden får i uppdrag att planera för en testperiod vad gäller 35-timmars 
arbetsvecka inom äldreomsorgen. 
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DRIFT- OCH BUDGETRAM 

Nedan så yrkar vi på omprioriteringar inom befintlig budgetram. 
 
Ändringsyrkanden driftsbudget (INTÄKTER); 
 
Generella besparingar 
- Som ett led i besparingen på den politiska organisationen yrkar vi på att minska hel- och 
deltidsarvoderade politikers årsarvoden med 5 % - 479 000 kr. 
 

Vi föreslår sedan att varje år som det görs en generell besparing på den kommunala 
verksamheten på 1 % så ska politikernas löner sänkas med 1 %. Det innebär att 
årsarvodena i år får en nerdragning på – 96 000 kr. 
 
- Vi yrkar på att investeringarna för parkeringshuset på Lustgården utgår (40 000 000). Vi 
lägger till investeringar för + 3 000 000. På totalen ger det en minskad kapitalkostnad på  
-2 590 000 kr.  
 
Not 7) Servicenämnden 
Inte sedan 2008 har någon taxehöjning gjorts vad gäller parkeringsavgifterna. Vi yrkar på 
att höja taxan med 2 och 5 kr/timme på parkeringarna som idag har en kostnad på 5 och 
10 kr/timme. Det ger en intäktsökning på – 5 000 000 kr. 
Vi yrkar också på att utöka parkeringsområdet, vilket ger en intäkt på – 5 000 000 kr. 
 
Not 8) Kultur- och fritidsnämnden 
Eftersom inga andra idrottsföreningar får en indexuppräkning för sina kostnader yrkar vi 
på att det utökade föreningsuppdraget till Kalmar FF på - 106 000 kr baserat på KPI 
stryks. 
                                         
       Summa intäkter: 13 164 000 kr 
 
 
Ändringsyrkanden driftsbudget (KOSTNADER); 
 
Generella kostnader 
Vi yrkar på att kommunen avsätter + 2 000 000 kr för att låta alla sina medborgare resa 
avgiftsfritt med kollektivtrafiken på lördagar. Det möjliggör ett resande mellan stad och 
land och frigör många parkeringsplatser inne i stadskärnan. 
 
Vi yrkar på att kommunen arbetar för att göra Kalmar till en Fristadskommun för hotade 
demokrati- och kulturkämpar. + 300 000 
    
Not 6) Samhällsbyggnadsnämnden 
Vi yrkar på att kommunen avsätter + 60 000 för att premiera framstående företag som 
tagit ett tydligt ansvar för ekologisk hållbarhet det senaste året. 
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För att ständigt utveckla arbetet för en giftfri miljö för våra barn och identifiera nya 
områden att ta itu med behövs en utvecklingsansvarig som är expert på området och ges 
tid för sitt uppdrag. Den utvecklingsansvarige ska driva på arbetet i hela kommunen för 
att nå målet en giftfri miljö för våra barn och samordna insatser. Personen ska också 
se till att upphandlings- och inköpsansvariga inom förskola och skola kontinuerligt 
utbildas vad gäller kemikalier i våra barns vardagsmiljöer samt erbjuda stöd vid inköp av 
olika material eller produkter. Vi yrkar på att tillföra + 250 000 till arbetet. 
 
Vi yrkar också på att avsätta + 250 000 för att sätta mer fart på insatserna vad gäller 
miljömålen Ett rikt växt- och djurliv samt Levande skog. Dessa miljömål bedöms 
idag röda i kommunens miljöbokslut, dvs. de kommer inte att nås med de insatser som nu 
görs. Här måste vi sätta fart. 
 
Likaså yrkar vi på att avsätta + 250 000 för mer driv och insatser vad gäller den stora 
utmaningen vad gäller transporter som pekas ut i miljöbokslutet. Där har Kalmar lång 
väg att gå. Det handlar om vårt miljömål om ”en begränsad klimatpåverkan” och 
transporter är där som vi har störst utsläpp av klimatpåverkande gaser (ej jordbruket 
medräknat). Dessa åtgärder är en viktig del för att kommunen ska nå sitt mål om att bli 
fossilbränslefri kommun 2030. Vi kommer inte att nå målet om vi inte minskar utsläppen 
från resor och transporter.  
 
Därtill yrkar vi på att satsa + 250 000 för att kunna göra viktiga insatser och driva på för 
ett mer energieffektivt bostadsbyggande och få totalentreprenörerna att ta ett ta ett 
mycket större ansvar i denna fråga. Fler passivhus och plushus måste få se dagens ljus i 
Kalmar.  
 
Miljöpartiet satsar sammanlagt + 1 000 000 utöver ordinarie resurser för att ta 
krafttag i planerandet och arbetet med åtgärder, genomförandet av dessa och ett ständigt 
driv för ta nya kliv framåt för att nå våra miljömål. Med dessa resurser kan en större 
påverkan ske i nämnder och ett större samarbete mellan näringsliv och kommun bli till. Vi 
måste ha ett driv för att ta större och fler kliv. 
 
Not 7) Servicenämnden 
För att göra fruktstunden i förskolor och skolor/fritidshem 100 % giftfri, enbart ekologisk, 
yrkar vi på att kommunen stärker Servicenämndens budget med + 600 000 kr. En 
insats för miljö och hälsa; en giftfri förskola och skola. 
 
Not 8) Kultur- och fritidsnämnden 
Istället för 106 000 kr i ökning till Kalmar FF:s driftsbidrag yrkar vi på att kommunen 
satsar 106 000 kr till barn- och ungdomsidrotten i Kalmar.  
 
Vi yrkar på att satsa + 105 000 kr på demokrati, stärka kulturutbud och få igång 
föreningslivet i Oxhagenområdet för barn och unga.  
 
Not 9) Barn- och ungdomsnämnden 
Vi yrkar på att kommunen avsätter + 4 500 000 för att minska barngrupperna eller 
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stärka personaltätheten på de förskolor där behoven är som störst.  
 
Vi yrkar på att kommunen avsätter + 500 000 för att arbeta med en toleransgrupp i 
kommunen för att minska den sociala oron och öka trygghet och tolerans på kommunens 
skolor. 
       
Not 11) Socialnämnden 
Socialnämnden är en grundläggande och viktig verksamhet i kommunen som fångar upp 
människor i utanförskap, unga på glid och andra utsatta i samhället. Vi minskar 
besparingarna på denna verksamhet genom att yrka på att tillföra + 3 700 000 kr. 
 
Not 12) Södermöre kommundelsnämnd  
Vi yrkar på att kommunen avsätter + 300 000 för att minska barngrupperna och stärka 
personaltätheten i förskoleklasser till och med år 3.  
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Drift- och budgetram för kommunens verksamhet 2017  
 
Intäkter Beskrivning 
  
- 5 000 000 P-avgift, ökning 5 till 7 kr, 10 till 15 kr 
- 2 590 000 Minskade kapitalkostnader (driftkostnad) investeringar (inget p-hus) 
- 575 000 Sänka årsarvodering politiker 5 % + 1 %  
- 5 000 000 Utökning p-område Malmen, Ängö, Norrgårdsgärde, Gamla stan 
- 106 000 KFF Indexuppräkning 
  
- 13 271 000  
 
 

Kostnader Beskrivning 
+ 4 500 000 MINDRE BARNGRUPPER/ÖKAD PERSONALTÄTHET F-3 

+ 3 700 000 Socialen minskad besparing. Ökade insatser i utsatta områden. 

+ 2 000 000 AVGIFTSFRI LÖRDAG på bussen – i hela kommunen! 
+ 600 000 100 % ekologisk frukt i förskola och skola/fritids  
+ 500 000 ÖKAD tolerans och trygghet i skolan (Toleransgrupp 25 elever) 

+ 300 000 Fristadskommun – kamp för demokrati och kultur i världen 

+ 300 000 MINDRE BARNGRUPPER/ÖKAD PERSONALTÄTHET F-3 
Södermöre kommundelsnämnd 

+ 250 000 Ökad kompetens Giftfri barndom – utvecklingsansvarig  
+ 250 000 Insatser för Ett rikt växt- och djurliv + Levande skog (bedöms röda i 

miljömålen) Ett arbete tillsammans med de gröna näringarna. 

+ 250 000 Hållbart klimatsmart byggande + dialog med byggföretag och 
näringsliv 

+ 250 000 Utveckling hållbart transportsystem  
+ 106 000 Satsning barn- och ungdomsidrott Kalmar 
+ 100 000 Passivhus - 50 % reduktion bygglovsavgift 
+ 105 000 Kultur och fritidssatsningar för barn och unga i Oxhagen 

+ 60 000 Årets EKO-företagare 

  
+ 13 271 000  
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Investeringar 2017-2019 
- 40 000 000 (Parkeringsanläggning Kvarnholmen) 
 
 
Gång -och cykelvägar        

- Hagby GC – säker skolväg      + 2 000 000 
- Cykelparkeringar på kommunens grundskolor    + 1 000 000 

 
- Vi yrkar på att Halltorpsskolan prioriteras upp i prioriteringslistan för 

investeringar. 
     

 
 

 
       



 

 

 

 

 

 

Budget 2017 
LIBERALERNAS BUDGETALTERNATIV  
 

 

 
 
 

Ett liberalare Kalmar 
Konstruktiv politik som gör skillnad. 
 



 
 
 

 
 

Innehållsförteckning 
 
Ett liberalare Kalmar .......................................................................................................... 1 

Ett företagande Kalmar ..................................................................................................... 2 

Ett tryggare Kalmar............................................................................................................ 4 

Ekonomi i kommunkoncernen .......................................................................................... 6 

Grön skatteväxling............................................................................................................. 7 

Ett öppnare Kalmar för alla ............................................................................................... 8 
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Ett liberalare Kalmar    
Liberalerna i Kalmar kommun är idag ett parti i opposition. Det parlamentariska läget som råder i 
kommunen gör oss helt beroende av andras stöd för att få genomslag för vår politik, stöd som vi i 
många fall lyckas få då våra förslag får stöd i kommunfullmäktige. Vi vill i större utsträckning ta 
ansvar för och påskynda Kalmars liberala utveckling. Detta gör vi genom att föra en konstruktiv 
politik som gör skillnad. Det kräver att vi kan visa upp ett tydligt alternativ till sittande majoritet, 
både som liberaler och som en del av Alliansen. 

Vår utgångspunkt i politiken är individen, dennes rättigheter, egenansvar och frihet. Vi vill se en 
öppen demokrati med insyn i beslutsprocessen. Medborgarnas möjlighet till deltagande är viktigt, 
då det värnar och stärker förtroendet för det demokratiska samhället. Ett näringsliv i en fungerande 
marknadsekonomi är nyckeln för samhällets fortsatta utveckling. God tillväxt och fler människor i 
arbete är vad som ger oss möjligheten att gemensamt ta ansvar för samhällets mest utsatta. 
Människor ska erbjudas flera chanser i livet. Samspelet mellan en effektivt skött kommun och ett 
välfungerande näringsliv maximerar möjligheterna för ökad livskvalitet för alla, oavsett om man är 
skolungdom, förvärvsarbetare, företagare eller pensionär. Dessa utgångspunkter präglar 
Liberalerna i Kalmar kommuns budgetreservation för 2017. 

Det sker ständigt förändringar i samhället och i Kalmar. Som framtidsoptimister är detta något vi i 
Liberalerna välkomnar. Denna ständiga förändring innebär att även vår politik från tid till annan 
måste anpassas utan att göra avkall på våra grundläggande värderingar. Världen förändras, men 
människans rätt till liv och frihet gör det inte. 

Vi har valt att fokusera på åtta fokusområden där vi levererar ett batteri av åtgärder. Ledord inom 
varje område är valfrihet, individ, kunskap och framtidstro. Våra fokusområden är: 

FÖRETAGANDE  

TRYGGHET  

EKONOMI OCH GRÖN SKATTEVÄXLING  

ÖPPENHET OCH DEMOKRATI  

UTBILDNING OCH UNGAS VILLKOR  

ÅRSRIKA KALMAR  

ALLA SKA MED  

STOR ARBETSGIVARE, STORT ANSVAR  

 

Indelningen tycker vi ger en bättre bild av hur frågorna hänger ihop och att det inte sällan är alla 
eller flera av kommunens förvaltningar som behöver samverka för en förändring inom ett område. 
Den visar också tydligare hur vi vill att Kalmar kommun ska utvecklas. 

I de delar vi inte har andra mål eller uppdrag instämmer vi i majoritetens verksamhetsplan med 
budget 2017 och ekonomisk planering för 2018-2019. 

      

 



 
 
 

   2 
 

Ett företagande Kalmar  

Företagssamma och strävsamma människor är Kalmars jobbskapare. Med växande företag 
skapas arbete och välfärd. I ett dynamiskt, modernt och liberalt samhälle möts företagare och 
entreprenörer av positiva attityder. Goda villkor för företag och företagare skapar tillväxt och fler 
jobb, vilket i sin tur tryggar den generella välfärden. 

Liberal politik syftar till att skapa bästa möjliga förutsättningar för kommunens företag. Snabb 
ärendehantering, flexibilitet, dialog och en företagsvänlig attityd är A och O i detta arbete. Onödig 
regelbörda eller svårbegripliga bestämmelser måste ses över. Företag som sköter sig och följer 
regler och förordningar ska om möjligt gynnas av detta också när vi tar ut avgifter och taxor. 
Jämför t.ex. med försäkringsbolagens risktänkande vid premiesättning. Kalmar kommun måste 
också bli bättre på att informera företag om de stöd och möjligheter som redan finns i kommunen.  

För ett väl fungerande näringsliv krävs goda kommunikationer regionalt, nationellt och 
internationellt. En mångfald av transportsätt måste finnas för att tillgodose individens varierande 
behov. Den regionala kollektivtrafiken bör bindas ihop med en gemensam knutpunkt för buss och 
tåg vid Kalmar Öland Airport. 

Kommunen måste bli bättre på att bjuda in företagare i kommunens verksamheter, fler alternativ i 
välfärdssektorn spelar en viktig roll för en kostnadseffektiv skattefinansierad verksamhet. Men 
framförallt så bidrar fler alternativ till att öka individens valfrihet. I Kalmar ska det därför vara möjligt 
att utmana den offentligt drivna verksamheten. Offentlig upphandling ska ske på ett sätt som ger 
skattebetalarna låga kostnader, hög kvalitet, säkerställer likabehandling och stimulerar konkurrens 
där lokala aktörer kan vara med.  

En nödvändig omvandling som kommunen behöver fortsätta arbeta med är att gå från en 
myndighetsorganisation till en serviceorganisation där kundnytta går före egennytta. Kreativitet och 
problemlösningsförmåga bland kommuninvånarna ska uppmuntras. Kommunen måste i större 
utsträckning vara lyhörda för de lösningar våra företagare och medborgare har på enskilda 
problem vi står inför. Detta kan ske bland annat ske genom att använda sig av open innovation.1 

Uppdrag och yrkanden: 
Lokalvården läggs ut på entreprenad. Entreprenaden ska delas in i flera geografiska 
områden för att öppna upp för fler mindre aktörer.2 (SFN) 

Parkskötseln i Södermöre läggs ut på entreprenad. (SFN)       
Lokala entreprenörer har en konkurrensfördel då de slipper transporter till Kalmar. Gynnar lokalt 
företagande. 

Utreda vilka delar av IT-drift, fastighetsdrift, fordonsverkstad och kost som kan läggas ut på 
entreprenad. (SFN) 
Idag finns t.ex. kostenheten utspridd på 80 platser, kanske kan någon enhet släppas till en privat 
entreprenör?  Med mer konkurrensutsättning är det nödvändigt att servicenämnden i större 
utsträckning organiseras som en beställarnämnd. 

Undersöka förutsättningar för att konkurrensutsätta kommunhälsan. (KS) 

 
                                                 
1 http://www.openinnovation.eu/ 
2 Nyligen gjord lokalvårdsupphandling i Växjö visar på kostnadsminskningar på 20 % mot att driva verksamheten i egen 
regi.(Beloppet på s.17 är beräknad halvårseffekt om detta infördes) 
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Erbjuda verksamheterna möjlighet till övergång till intraprenad. (Alla) 
Verksamhet som drivs i intraprenad stimulerar ett kreativt och ansvarstagande tänk om hur mål 
och resultat ska uppnås. Det ökar delaktigheten bland de anställda, något som ofta leder till ökad 
trivsel och minskad sjukfrånvaro. 

Utmaningsrätt införs inom de områden där detta är möjligt. (Alla) 

Alla nämnder och styrelser ska verka för ökad konkurrensutsättning inom sina respektive 
ansvarsområden. (Alla) 

Kommunkoncernen ska se över vilka hinder som finns för företagare när det gäller tillstånd, 
tillsynstaxor och annat. (Alla) 

Utreda förutsättningarna för ett taxesystem där företag som sköter sig får en lägre avgift för 
tillsynstaxor samt där företag med anmärkningar får betala mer. (Alla)  

Påbörja planering för en ny knutpunkt för regional busstrafik i anslutning till Kalmar Öland 
Airport. (SBN)  

Återuppta och färdigställa stationsutredningen samt utreda möjligheterna för en 
stationsplacering i anslutning till Kalmar Öland Airport. (SBN) 

Påbörja planering för en samåkningsparkering söder om tätorten Kalmar, gärna i anslutning 
till där E22 och Riksväg 25 kommer att mötas. (SBN) 

Företagslotsens roll ska utvärderas, och de resultat vi vill att denna ska uppnå ska 
fastställas. (KS) 

Utreda möjligheten att använda sig av open innovation för att hitta lösningar på enskilda 
utmaningar inom Kalmar kommun. (KS)  
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Ett tryggare Kalmar     
En stark rättsstat är centralt inom liberalismen, och grunden för vår demokrati. Det bidrar också i 
hög grad till sänkt brottslighet och ökad trygghet för våra medborgare. Kalmar är enligt polisens 
trygghetsmätning från 2015 i förhållande till andra kommuner en trygg del av Sverige och det är i 
Kalmar lägre risk att faktiskt utsättas för brott än på många andra platser. Den visar dock också att 
sannolikheten att utsättas för brott är större i vissa delar av kommunen. Våra medborgare upplever 
trots den låga kriminaliteten en oro över att bli utsatt för brott. Människors upplevda oro är något 
som måste tas på allvar och är något vi i Liberalerna kommer jobba hårt för att minska. Att 
förebygga och utreda brott är självklart en polisiär uppgift, men för att öka tryggheten krävs det ett 
brett samarbete. Det finns idag en stor potential i att ta hjälp av de verksamheter som redan idag 
är ute och rör sig i våra orter och stadsdelar såväl dagtid som nattetid.  

Rädsla och oro kan vara begränsade för individens rörelsefrihet. Det är därför viktigt att fler känner 
sig trygga i sitt bostadsområde eller i centrum året runt. En trygg kommun bidrar till dess 
attraktivitet för såväl företagare och familjer. Man ska inte behöva oroa sig för inbrott i sitt hem, för 
att bli bestulen eller utsatt för våld i Kalmar. Utifrån trygghetsmätningen från 2015 föreslår 
Liberalerna därför en rad brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder som säkerställer att 
Kalmar kommun gör sin del i det breda samarbete som är nödvändigt för ett tryggare Kalmar.   

Mål: 
Trygghetsmätningens värden ska förbättras inom de stadsdelar där åtgärder vidtagits 
avseende både utsatthet för brott och den upplevda oron. 

Uppdrag och yrkanden: 
Att i aktualiseringen av översiktsplanen 2018 införa trygghetsmål för våra orter och 
stadsdelar utifrån trygghetsmätningarna och välfärdsbokslut. (SBN)  

All stadsplanering passerar igenom en trygghetschecklista. (SBN)  
När staden förtätas blir det viktigt att ta hänsyn till t.ex. byggnaders placering i förhållande till 
varandra, passager och skymda områden.  

Kommunen ska utreda frågan om att förlägga någon förvaltning eller del av 
förvaltningskontor i Norrliden. (KS) 
Karlskrona flyttade 125 kommunanställda till ett utsatt område 2012,3 flytten har haft fler positiva 
effekter och 2015 skriver Sydöstran att området är tryggare än någonsin.4 

De bilfria tiderna på Larmgatan utökas till 18-04. Perioden anpassas också till att motsvara 
säsongen för uteserveringar. (SFN) 

Lindö skyddas som kommunalt naturreservat. En långsiktig skötselplan tas fram för att 
tillgängliggöra Lindö för fler och samtidigt bevara Lindö som en trygg grön lunga i staden. 
(SBN) 

Majoritetens uppdrag om Kalmarhems allmännyttiga uppdrag ändras på så sätt att man 
utreder möjligheten att anlägga en (1) anpassad utomhuspool i Smedby. (Kalmarhem) 
Norrliden och Oxhagen har förhållandevis nära till havet och kan lätt ta sig till bad. I dessa 
områden ska istället motsvarande medel (2 Mkr) avsättas för trygghetsskapande åtgärder.  

                                                 
3 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=105&artikel=4920056 
4http://www.sydostran.se/karlskrona/kungsmarken-tryggare-an-nagonsin/ 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=105&artikel=4920056
http://www.sydostran.se/karlskrona/kungsmarken-tryggare-an-nagonsin/
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Samverkansavtal tecknas mellan lokalt BRÅ, polisen och körskolorna i kommunen i syfte 
att förlägga körlektioner till villaområden i syfte att öka närvaron i områden med ökad 
utsatthet/eller ökad oro för inbrott, i samråd med polisen.5 (KS) 

Samverkansavtal tecknas mellan Kalmar kommuns nattpatruller i hemtjänst/hemsjukvård 
och Polisen med syfte att uppmärksamma och rapportera brott. (KS, ON) 

Utreda om det finns områden där polisens kontaktcenter och kommunens servicecenter 
kan samarbeta och komplettera varandra. (KS) 

Trygghetssatsningen med ordningsvakter i centrum förlängs under hela 2017. (KS) 

Utreda om även andra stadsdelar skulle vara kunna bli aktuella för patrullerande 
ordningsvakter t.ex. Berga eller Oxhagen. (KS) 
Örebros arbete med ordningsvakter och effektiv samordning för trygghet (EST) kan vara en 
förebild för Kalmar Brås arbete med trygghetsfrågor.6 

Att kommunledningskontoret inom ram genomför ytterligare informationsinsatser om 
nattstopp. Kommunen uppmuntrar KLT att utföra samma insatser. (KS)   

Att Kalmar kommun verkar för att KLT inför nattbussar även under onsdagar, då även detta 
är en utekväll. (KS) 

Utred hur kommunen kan arbeta med frågor kring unga och näthat, nätvett och att orientera 
i sociala medier. Syftet ska vara att fler unga upplever nättrygghet. (KS, BUN) 

                                                 
5Denna typ av framgångsrikt samarbete har funnits i Tyresö kommun sedan 2008 och finns nu i en rad kommuner. 
https://www.bra.se/download/18.65a2909f135a9f5a1cb80003813/1371914680204/ecpa2010.pdf 
6http://tryggaorebro.se/ 

https://www.bra.se/download/18.65a2909f135a9f5a1cb80003813/1371914680204/ecpa2010.pdf
http://tryggaorebro.se/
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Ekonomi i kommunkoncernen   
Liberalerna vill långsiktigt arbeta för att sänka Kalmar kommuns skattetryck på invånarna till en 
nivå motsvarande våra jämförelsekommuner.7 För detta krävs en sänkning på 2,8%, eller ca 60 
öre. En sänkt skatt har flera fördelar. Det får kommunen att fokusera på sin kärnverksamhet och 
kräver att denna är kostnadseffektiv. Det ger också individen en ökad ekonomisk frihet med mer 
pengar i plånboken. 

För att nå dit och samtidigt möta de ökade demografiskt drivna behoven och kraven från 
allmänheten, behöver kommunen genomlysa i stort sett alla sina verksamhetsområden. Vi måste 
identifiera de strukturer och arbetssätt som idag orsakar kostnader på ca 120 miljoner kronor över 
standardkostnaden. Det är oansvarigt att tillåta att detta resursslöseri fortsätter. Som vi såg i 
utredningen om personlig assistans, så är det en genomlysning som måste ske för att vi ska kunna 
identifiera var vi kan bli effektivare. Detta arbete måste få ta tid och göras systematiskt av en 
utomstående aktör. En utredning kan också lika gärna konstatera att verksamheten är effektiv och 
ändamålsenlig i nuvarande form.  

Så länge generella besparingskrav är ett nödvändigt förfarande i kommunen bör även den politiska 
verksamheten bli föremål för samma princip. Vi föreslår därför att överflödiga arvoderade 
nämnduppdrag tas bort samt en generell minskning av årsarvoden.  

De kommunala bolagen är kommunens egendom och ett instrument för kommunens verksamhet. I 
egenskap av det bör de kommunala bolagen lämna en marknadsmässig avkastning till sina ägare, 
skattebetalarna, genom Kalmar kommun. Det gäller genom såväl årliga utdelningar som de 
avgifter bolagen betalar för att kommunen går i borgen för bolagens lån. Detta har kommunen 
historiskt varit dåliga på och Liberalerna kommer arbeta vidare för ett ökat bidrag från bolagen till 
ägaren. 

Uppdrag och yrkanden: 
Kommunalskatten sänks till 21:71      

Borgensavgifter höjs till 0,4%      

Kalmar kommunbolag AB ska årligen ge en aktieutdelning motsvarande 1% av totalt eget 
kapital. (KS) 

Kommunkoncernen ska effektivisera arbetet med att söka stats- och EU-bidrag. Mål ska 
finnas om hur mycket medel som bör tas hem. (KS) 

Minskning av politisk verksamhet (avskaffa 2:e vice ordf., 3% arvodesminskning). (KS) 

Medel avsatta till fonder för social hållbarhet och forskning och utveckling slopas. Lovvärda 
projekt finansieras inom ram eller med andra lösningar. (KS) 

Genomlysning görs av extern aktör för att identifiera strukturer och arbetssätt som skapar 
merkostnader. (KS)  

Tidsredovisning införs i alla projekt och verksamheter för bättre kostnadskontroll. (Alla) 

Kommunledningskontorets ram minskas med 2 mkr. (KS)    

Kommunövergripande införande av e-förvaltning, e-fakturerering och e-tjänster. Samt 
utveckling av redan befintliga tjänster. (Alla)  
                                                 
72016 var skattesatsen i residensstäderna Karlskrona 22:10; Kalmar 21:81; Kristianstad 21:46; Halmstad 20:43 och i 
Växjö 20:19. I medeltal en skattesats på 21:20. 
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Ta fram ytterligare e-tjänster för t.ex. bostadsanpassning och lantmäteri. (SBN)  

Kalmar kommun utreder förutsättningarna för införande av e-faktura vid all fakturering av 
kommunen. Standarder som STFI eller Svefakturan kan användas. Förfarandet sparar tid, 
pengar och miljö. (KS) 

Informationsinsatser görs av kommunikationsenheten för att fler privatpersoner ska ansluta 
sig till e-faktura. (KS) 

Utreda möjligheterna att förändra resursfördelningssystemet för skolskjutsarna så att 
volymförändringar och prisförändringar hanteras. (KS) 
 

Grön skatteväxling     
Det finns både ekologiska och ekonomiska argument för att slå vakt om miljön, men det handlar i 
grund och botten om moral och ansvarstagande. Vi har inte rätt att lämna över en värld till våra 
barn som är fattigare än den vi ärvde av våra föräldrar. Denna förvaltarskapstanke bottnar i en 
liberal idétradition som manar till ett ansvarsfullt nyttjande av naturens resurser. 

Varje människa har ett eget ansvar för sina handlingar i rollen som ägare, brukare, producent eller 
konsument. Liberal miljöpolitik handlar om ansvarstagande utifrån kunskap och marknads- 
ekonomiskt tänkande. Ett samhälle som främjar kunskap och nytänkande har bäst möjlighet att ta 
sig an miljöutmaningar. Människors vilja att ta ansvar för miljön och medverka i miljöprojekt måste 
vi ta tillvara på. 

Förorenaren betalar för sin miljöpåverkan, det är utgångspunkten för en grön liberal politik. Dessa 
medel kan sedan användas för att skapa en mer hållbar framtid. Inom fler områden behöver 
verksamheten själv vara med och bekosta sin egen omställning mot en mer hållbar utveckling.  

Vi vill att individen genom sitt beteende och sina val i högre grad ska bidra till en hållbar miljö, 
något som också ska vara lönsamt för individen. Dåliga miljöval ska inte bara vara kostsamt för 
naturen, utan även individen. Detta är grunden som vår liberala gröna kommunpolitik bygger på. 

Mål: 
Minst ett kommunalt miljöprojekt har medfinansierats genom crowdfunding8 2017. 

Individens möjlighet att påverka sina kostnader i form av kommunala hyror, taxor, avgifter 
m.m. ska öka. 

Att cyklandet ska öka i förhållande till det totala resandet. 

Uppdrag och yrkanden: 
Kommunkoncernen ges i uppdrag att se över all taxesättning för att i större utsträckning 
göra det möjligt som konsument att påverka sina kostnader. (Alla)   
En större andel av taxan ska vara rörlig och möjlig att påverka genom sitt beteende. Den som t.ex. 
använder mindre vatten eller slänger mindre sopor ska spara mer än idag. De hushåll som 
konsumerar mycket vatten eller slänger mycket sopor får istället betala mer. Även inom 
tillsynsområdet bör prickfria kunder premieras och kostnaden täckas upp av högre avgifter för 
återbesök, så fungerar det idag hos t.ex. försäkringsbolag och folktandvården.  

 

                                                 
8https://en.wikipedia.org/wiki/Crowdfunding 
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Höjd timparkeringsavgift på kvarnholmen. (SFN)     
Antalet parkeringsplatser på Kvarnholmen ska inte minska. Däremot skulle vi vilja att fler använde 
kollektiva färdsätt och att det blev en större rotation bland fordonen på Kvarnholmen. Ett styrmedel 
är parkeringsavgifter. Genom en liten ökning på timparkering hoppas vi uppnå detta.  

Ökad självfinansiering av småbåtshamnar genom ökade taxor, vilket finansierar utökade 
möjligheter till båtbottentvätt, latrinstationer etc. (SFN) 

Utred möjligheten att använda crowdfunding för särskilda miljösatsningar i såväl staden 
som på landsbygden. (KS, SFN)  
Kommunen kan t.ex. bestämma på förhand att får vi in X antal kronor så blir projektet av. Det ger 
invånarna en möjlighet till delaktighet i miljöarbetet och kommunen kan växla upp miljöarbetet och 
få projekt genomförda som annars fått vänta. 

Utred möjligheten att vid exploatering av grönytor redan vid markanvisning ta hänsyn till 
den aktör som erbjuder lösningar på hur gröna värden bäst kan bevaras i området. (KS) 

Kommunala förare anställs som en arbetsmarknadsåtgärd, de kör tjänstemän med elbil till 
olika möten, vilket ger ett effektivare utnyttjande av kommunens fordon.9 (KS)   

Kommunen utökar bidraget till cykelfärjan Dessi i gengäld mot att de tillhandahåller WiFi 
ombord, detta i syfte att underlätta arbetspendling och öka det kollektiva resandet. (KS) 

Att dialog inleds med Mörbylånga kommun och Trafikverket i syfte att förlänga säsongen 
för cykelfärjan mellan Kalmar – Färjestaden. (KS)  

 

Ett öppnare Kalmar för alla 
Alla invånare ska ges frihet att välja hur de vill sköta sin kontakt med kommunen. Genom att 
utnyttja ny teknik i större omfattning än idag, kan fler metoder för att komma i kontakt med 
kommunen användas. Idag kan man möta kommunen på plats, per telefon och genom e-post. 
Genom att också erbjuda portaltjänster som mina sidor, appar eller distansmöten via t.ex. Skype 
kan våra medborgare träffa oss på fler sätt än idag. För verksamheten är e-tjänster tänkta att leda 
till en effektivisering vilket kan frigöra mer tid för det fysiska mötet med medborgaren. 

Många möten grundar sig på de beslut vi politiker fattat. Det är därför viktigt att den demokratiska 
processen kan följas på ett öppet sätt och de beslut som fattas av politiker och tjänstemän både är 
och upplevs som rättsäkra. På vissa sätt har detta stärkts genom att t.ex. fullmäktige numera 
direktsänds och medborgardialoger används inför beslut allt oftare. Hinder mot öppenheten i den 
demokratiska processen kvarstår i form av omfattande delegationsordningar och att alla partier inte 
kan följa arbetet i utskotten. Detta hämmar insyn och möjligheterna att kunna påverka. 

Fysisk tillgänglighet är precis som trygghetsfrågorna ett område som kräver att många samarbetar 
för att uppnå goda resultat. Individen ska ges möjligheten att delta i samhället i så stor utsträckning 
den vill, funktionsnedsättning ska inte begränsa denna möjlighet. Detta ska vara en självklarhet vid 
kommande projekt. Att t.ex. införa rullstolsgungor på flera platser i kommunen är en sådan sak, en 
träningsbassäng i en kommande simhall en annan. Mycket bra görs t.ex. tillgänglighetsrådet och 
Kalmar Citys arbete med fysisk tillgänglighet på Kvarnholmen, men mer kan alltid göras för att fler 
ska inkluderas. 

                                                 
9I Karlskrona minskade behovet av 5 fordon, leasingavtalen kunde sägas upp. 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=105&artikel=6134223 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=105&artikel=6134223
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Södermöre kommundelsnämnd är viktigt för såväl demokratin som för kommunens landsbygd. Vi 
liberaler värnar närdemokrati där beslut tas nära medborgarna. Vi skulle helst vilja se att 
nämndens ansvarsområden utökades och fler beslut togs lokalt. Att begränsa kommundelens 
självbestämmande motverkas syftet. En förutsättning för nämndens fortlevnad är att ansvar för 
omsorgsverksamheten återgår till kommundelsnämnden i mars 2017 

Mål: 
Allt språkbruk inom kommunen ska vara inkluderande och förståeligt för alla. 

Landsbygdsutvecklaren ska attrahera 1 Mkr årligen i stats- och EU-bidrag för 
utvecklingsinsatser på landsbygden. 

Uppdrag och yrkanden: 
För att stärka HBTQ-arbetet ska kommunen inleda dialog med SCB, SKL och Skolverket om 
att tillhandahålla ett svarsalternativ ”inget/annat kön” vid inrapporteringar av enkätsvar till 

central statistik. (KS) 

Att partier som är representerade i kommunstyrelsen ska ges en oarvoderad s.k. 
insynsplats i personaldelegationen samt arbets- och planutskottet. (KS) 

En ny IT-strategi tas fram omgående. Gällande är från 1998. (KS, SFN) 

Att bredbandsstrategin färdigställs omgående. (KS) 

Lokal- och hallbokningen under Kultur och fritidsförvaltningen automatiseras helt. (KFN) 

Att kommunen i sina lokaler erbjuder publikt och gratis WiFi.10 (SFN) 

Webbaserad information ska vara lättförståelig och aktuell. Ordförklaringar och 
översättning till andra språk ska vara en del av detta. (KS) 

Inför en kommunövergripande e-panel efter Södermöremodell. (Alla) 
Detta kan användas som komplement till medborgardialoger när så är lämpligt av förvaltningarna 
för att tidigt få in medborgares synpunkter och bidra till bättre beslutsunderlag. Deltagarna i e-
panelen bör spegla Kalmars demografi. 

Utred möjligheten att i kommunens yttre orter (Påryd, Halltorp, Rockneby och Trekanten) 
uppföra digitala informationstavlor. (KS, SKDN) 
Dessa uppdateras med samhälls- och evenemangsinformation från kommunen och placeras på 
platser där invånarna till vardags passerar t.ex. i lokala butiken. De digitala tavlorna kan finansieras 
med stöd för landsbygdsutveckling eller reklamfinansieras likt infartstavlorna. 

Föreningar som arbetar aktivt för förbättrad integration ska fortsatt premieras genom 
förstärkta driftsbidrag. (KFN)  

Utred om servicegarantier inom fler områden av kommunens verksamheter kan bidra till ett 
tydligare uppdrag och realistiska förväntningar på kommunen. (Alla)  

Alla bibliotek ska arbeta vidare med meröppet och ytterligare självservice. (KFN, SKDN) 
Syftet ska vara att hålla biblioteket öppet och tillgängligt för fler med målet att öka utlåningen såväl 
fysiskt som digitalt. Möjligheter att med hjälp av lånekortet besöka obemannat bibliotek bör 
utredas. 

Minst en central parkeringsanläggning ska färdigställas. Den kan frigöra parkeringsplatser 
som kan omvandlas till kustnära och vackra mötesplatser. (SBN) 
                                                 
10 Modellen kan baseras på t.ex. SJs fria wifi 
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Framtidens Kalmar – Utbildning och ungas villkor 
Alla barn förtjänar en bra start i livet. Kommunen ska outtröttligt arbeta för att skapa en likvärdig 
skola för alla barn. Kommunen ska i högre grad se till att barn och unga med svåra hem- eller 
uppväxtförhållanden tar del av de stödjande strukturer som finns i förskola, skola, fritidshem och 
föreningsliv som kan ge stadga åt en i övrigt instabil tillvaro. En hög kvalitet i verksamheter för barn 
och ungdomar är därför viktig för alla barn, men särskilt för dem i utsatta situationer. Vi vill därför 
att Kalmar kommun ansluter sig till SkolFam. 

Tidigt stöd är centralt för att den enskilda eleven ska få chans att utveckla sin fulla potential. Detta 
ska gälla både elever i behov av stöd och särskilt begåvade barn. Allas frihet att växa är en 
hörnsten i det liberala samhället. 

Det är viktigt att barn tidigt får en kontakt med arbetslivet. Att uppmuntra entreprenöriellt tänkande 
genom att t.ex. delta i tekniktävlingar eller att driva sommarföretag är viktigt för att se kopplingen 
mellan kunskap och arbete. Studie- och yrkesvägledare har en nyckelroll i att vägleda våra unga till 
framtidens arbeten. Deras insatser spelar roll för att fler ska fullfölja gymnasiet och i slutändan 
också söka sig mot arbeten där behov finns. Även här vill Liberalerna se en förstärkning. 

I arbetet med en likvärdig skola är skolvalet viktigt. Att barn och föräldrar ges information om sin 
möjlighet att välja skola möjliggör för fler att hitta den skolform, den inriktning eller de lärare som 
passar just deras förutsättningar. Här måste kommunen bli bättre på att informera om det fria 
skolvalet, särskilt bland våra nyanlända Kalmarbor.  

Den viktigaste faktorn för att ge barn en ekonomiskt trygg uppväxt är goda förutsättningar för 
vårdnadshavare att kunna försörja sig och sin familj. Goda möjligheter att kombinera arbete och 
föräldra- skap, sker delvis genom tillgång till god barnomsorg, som är en central del av en liberal 
familjepolitik. Vi välkomnar därför en ny resursfördelning baserad på barns vistelsetid i förskolan. 

Uppdrag och yrkanden: 
Intensifiera arbetet med att få fler män i förskolan, av de tillsvidareanställda förskolelärarna 
utgörs bara ca 5 % av män. Det är viktigt ur en jämställdhetssynpunkt. (BUN)  

Att kommunen ansluter sig till SkolFam. (SN, BUN)   
En treårig utbildningssatsning för placerade barn med bevisad effekt.11 Av de placerade barnen når 
bara ca 60 % gymnasiebehörighet i Kalmar kommun idag, detta vet vi SkolFam kan ändra på. 26 
kommuner är idag anslutna.     

Utred i vilken form ett permanent samarbete mellan kommun och landsting ska utformas för 
att fånga upp barn med psykisk ohälsa i ett tidigt skede. (BUN) 

Utred möjligheterna att erbjuda föräldrastöd på nätet tillsammans med landstinget. (SN) 

Förtydliga och uppmuntra det fria skolvalet för elever och vårdnadshavare. (BUN) 

Medel avsätts för ytterligare två utbildade studie- och yrkesvägledare. (BUN, SKDN)  

Utred vilka regel- och organisationsförändringar som behövs för att avlasta rektorerna från 
administrativa uppgifter. Rektorsrollen ska fokusera på det pedagogiska ledarskapet. (BUN) 

 

                                                 
11 http://www.skolfam.se/artiklar-och-rapporter-om-skolfam/ 

http://www.skolfam.se/artiklar-och-rapporter-om-skolfam/
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Utred möjligheterna att inrätta fler valbara profilklasser vid högstadieskolor i kommunen. 
(BUN) 
Som ett komplement till nuvarande fotbollsprofil vore andra tänkbara profiler musik, teknik och 
matematik. Särskilt begåvade elever kan då söka sig till dessa och nå sin fulla potential  

Arbetet med ung företagsamhet, UF, ska stärkas inom grundskolan och inkluderas redan 
från årskurs 1. (BUN)  

Nya samverkansformer mellan företag och skola ska utredas. Kanske kan större företag 
kopplas till enskilda skolor eller nät som ett fadderföretag. (BUN) 

Utlys tekniktävlingar bland unga i samarbete med näringslivet eller Linnéuniversitetet. 
(BUN) 

Utred möjligheten att erbjuda prova på praktik (PPP) även inom de kommunala bolagen. 
(KS)  

Vid uthyrning av de kommunala sporthallarna ska alla bokade halltider debiteras. Detta för 
att motverka outnyttjad överbokning. (KFN) 

Genomlysning av fritidsgårdarna av en extern aktör i syfte att tillgängliggöra dem för fler. 
(KFN)  
Ungdomsperspektivet ska prägla utredningen. Genomlysningen bör även inkludera hur ideella 
föreningar kan involveras eller driva fritidsgården i syfte att utveckla verksamheten och bidra till 
förbättrad integration  

Utred möjligheterna till El sistema verksamhet i Kalmar, som ett komplement till ordinarie 
Kulturskola. (KFN) 
El sistema är en kör- och orkesterskola i grupp som ursprungligen kommer från Venezuela. Detta 
ger möjlighet för fler att delta till samma kostnad. Med större lokaler i ett nytt kulturkvarter bör goda 
möjligheter finnas.12  

Att en del av budgetförstärkningen till Skälby används för att inventera tillgängligheten vid 
4H gården. (KFN)  

                                                 
12 http://www.elsistema.se/ 

http://www.elsistema.se/
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Årsrika Kalmar      
Att åldras innebär ofta ett ökat behov av hjälp i vardagen. Hur hjälpen utformas påverkar i hög grad 
livskvaliteten. Liberalernas utgångspunkt är att varje människa är unik med egna önskemål behov, 
och intressen. Rätten till självbestämmande och rörelsefrihet är lika viktig för alla individer oavsett 
ålder.  

Äldreomsorgen ska präglas av stor valfrihet, hög kvalitet, ett värdigt bemötande och finnas 
tillgänglig på olika sätt för alla som behöver den. För att möta detta och utvecklingen med att vi blir 
allt fler äldre behöver frågan hanteras som den framtidsfråga det är. Kalmar behöver enligt 
Liberalerna en äldrestrateg.  En mångfald av aktörer och avdelningar med olika profil och inriktning 
är en förutsättning för att erbjuda valfrihet.  

Digitaliseringen öppnar upp för nya möjligheter i framtidens välfärd. Som liberaler ser vi att ny 
teknik ger individen större möjligheter till delaktighet genom bättre tillgänglighet och jämlik vård. Vi 
måste vara öppna och våga testa den teknik som utvecklas. Brukaren måste informeras om den 
teknik som finns att tillgå, och få chansen att välja med vilken metod omsorgsinsatser utförs. 

För vår personal kan ny teknik frigöra tid, ge större möjligheter till kompetensutveckling och minska 
stress. Tillgång till rätt information på rätt plats är en viktig patientsäkerhetsfråga. Att nå 
patientjournalen via t ex sin smartphone hemma hos en årsrik patient kan vara en möjlig 
utveckling.  

I livets alla skeden är välmående och trivsel viktigt. En meningsfull sysselsättning och tillgång till ett 
brett utbud av aktiviteter är viktigt för alla individer, oavsett ålder. Liberalerna i Kalmar kommun 
avsätter därför ytterligare medel för just satsningar på att öka det sociala innehållet. Att tvinga en 
individ att lämna ifrån sig en familjemedlem är omänskligt. Det ska därför gå att ta med sig sitt 
husdjur när man flyttar till ett särskilt boende. Liberalerna avsätter medel för att inrätta avdelningar 
med djurprofil dit enskilda brukare och personal kan söka sig. 

Mål: 
Omsorgsförvaltningen ges som mål att gruppen godkända utförare av hemtjänst ska öka 
från 2 till 4 år 2017.  

Minst 40 brukare använder nattlig tillsyn via kamera.   

Fallolyckor utomhus bland äldre ska minska.  

Uppdrag och yrkanden: 
Gratis broddar delas ut till medborgare över 65. (KS, ON)     

Omsorgsnämnden ges i uppdrag att ta fram en teknikförsörjningsplan för åren fram till 
2020. 

Mobilt stöd ska skyndsamt utvecklas för att ge personal i hemtjänst och hemsjukvård 
tillgång till journaler och möjligheter till anteckningar i samband med besök. (ON) 

Utbildningsinsatser för att stärka äldres delaktighet i IT-samhället och användande av 
kommunens e-tjänster. Förstärkning av Kampradmedel. (ON)    

Informationskampanj avseende nattlig tillsyn via kamera. (KS, ON)   

Biståndshandläggare utbildas och informerar tidigt om teknikstöd i hemmet. (ON) 
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Förfrågningsunderlaget för LOV i hemtjänsten ska uppdateras ur ett företagarperspektiv. 
(ON) 
Bland annat bör krav på att använda kommunens upphandlade tvättpaket utgå. Även 
ersättningsnivån per timme på landsbygden bör ses över för att kompensera för långa restider.  

Inrätta avdelningar med uttalad djurprofil på kommunens särskilda boenden Enliden, 
Ingelstorpsvägen 1 och Björkhaga. (ON)  
Hit kan man som årsrik eller medarbetare aktivt söka sig om man har intresse av att ha djur runt 
sig. De positiva hälsoeffekterna är vetenskapligt fastslagna, projektmedel för införande avsätts. 

Personer med omfattande hemtjänst ska prioriteras för särskilt boende. (ON) 
Biståndsbeslut ska tidsbegränsas när det gäller insatser i ordinärt boende för att hålla igen ökade 
kostnader och bevara en hög livskvalité. En omprövning med jämna mellanrum garanterar 
individen en möjlighet att framföra sina åsikter. 

Inför blocksystem/nivåsystem eller IBS inom hemtjänsten.13 (ON) 
IBS (individuell behovsanpassad segmentering) ger individen ökade möjligheter att utforma sitt 
stöd efter sina behov och önskemål. Brukaren får en pott med tid snarare än minuter för varje 
enskild insats. Ger möjlighet att ha t.ex. mer tid av hemtjänst vissa dagar än andra. För kommunen 
innebär det ökad rättssäkerhet och en ökad träffsäkerhet mellan beslutad och utförd tid. 
Landskrona och Upplands Väsby är goda exempel, vilka dessutom minskat sina kostnader 
radikalt.  

En centralt placerad äldrestrateg tillsätts för att möta de allt mer komplexa utmaningar 
äldreomsorgen ställs inför. (ON) 

Nya livschanser - alla ska med 
Att som individ kunna försörja sig själv och sin familj är oerhört viktigt. Inte bara för den 
ekonomiska frihet det innebär, utan det skapar även gemenskap och delaktighet i samhället. Detta 
gäller såväl vuxna som barn i familjen. Därför måste kommunens insatser hela tiden vara inriktade 
på, och kopplade till arbete, oavsett anledningen till behovet av försörjningsstöd.  

Individer som idag är arbetsföra och står utanför arbetsmarknaden vill vi ska få uppleva den frihet 
som en egen inkomst innebär. Idag är ca hälften av mottagarna av försörjningsstöd i kommunen 
arbetsföra men arbetslösa och Kalmar upplever för första gången på många år ökande kostnader 
för försörjningsstöd. Detta vill Liberalerna motverka genom att slå ihop handläggningen av 
försörjningsstöd för arbetsföra med arbetsmarknadsverksamheten, Kunskapsnavet och 
Invandrarservice för att göra en tydligare koppling till arbete och utbildning. Genom politisk styrning 
uppvärderas frågorna och nya metoder och arbetssätt får en arena. Alla arbetsföra med 
försörjningsstöd ska finnas i någon form av sysselsättning för att underlätta övergång i ordinärt 
arbete. God inspiration finns att hitta i Karlskrona och Växjö där arbetsmarknadsnämnder 
inrättats.14 

En flytt av handläggningen av försörjningsstöd för arbetsföra ger socialförvaltningen möjlighet att 
koncentrera sig på de mer komplexa ärendena som kräver specialister inom t.ex. familjerätt, våld 
och missbruksvård.  

                                                 
13 http://www.ka.se/nytt-system-i-hemtjansten-sparar-miljoner 
14 
http://www.karlskrona.se/Global/Karlskrona%20kommun/Dokument/Om%20kommunen/Protokoll/Kommunstyrelsen/Prot
okoll%202016/Kommunstyrelsens%20protokoll%2020160412.pdf se §148 

http://www.ka.se/nytt-system-i-hemtjansten-sparar-miljoner
http://www.karlskrona.se/Global/Karlskrona%20kommun/Dokument/Om%20kommunen/Protokoll/Kommunstyrelsen/Protokoll%202016/Kommunstyrelsens%20protokoll%2020160412.pdf
http://www.karlskrona.se/Global/Karlskrona%20kommun/Dokument/Om%20kommunen/Protokoll/Kommunstyrelsen/Protokoll%202016/Kommunstyrelsens%20protokoll%2020160412.pdf
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Valfrihet ska finnas inom de öppna insatserna, t.ex. daglig verksamhet eller familjerådgivning, 
vilket med fördel göras inom systemet för Lagen om valfrihet (LOV).  

Kommunens viktigaste uppdrag är att erbjuda stöd och insatser för att hjälpa samhällets mest 
utsatta. Liberalerna vill ge alla en andra livschans, oavsett skälet till att man sökt hjälp hos 
socialtjänsten. Så mycket som möjligt av insatserna ska ske på hemmaplan och med frivillighet. 
Arbetet med hemtagning behöver fortsätta då sociala skyddsnät ofta finns på hemorten. 

Uppdrag och yrkanden: 
Utred att införa Lagen om valfrihet (LOV) inom daglig verksamhet enligt LSS. Den enskilde 
ges fler utförare att välja emellan där utförarna tillsammans med kommunen konkurrerar 
med kvalitet. (SN) 

Utred förutsättningarna för att skapa en arbetsmarknadsenhet politiskt styrd av 
en arbetsmarknadsnämnd eller utskott. (KS, SN)  
Genom att slå ihop handläggningen av försörjningstöd för fullt arbetsföra personer (idag 
socialförvaltningen) med Invandrarservice, arbetsmarknadsverksamheten och Kunskapsnavet 
(idag kommunledningskontoret).   

Tilläggsuppdrag ges att utreda huruvida även frågor rörande flyktingmottagning, 
ensamkommande flyktingbarn och skuld- och budgetrådgivning bör tillhöra den nya 
nämnden. (KS, SN)  

Att i välfärdsbokslutet kartlägga varaktigheten av barnfattigdom. (SN) 
Detta för att en tydligare bild av den verkliga barnfattigdomen ska framträda. Många barn lever 
idag tillfälligt i barnfattigdom då deras föräldrar studerar eller är föräldralediga. Uppdraget innefattar 
även att ta fram åtgärder mot varaktig barnfattigdom. 

En kartläggning avseende hedersrelaterat våld och förtryck vid Kalmars skolor ska 
genomföras. (BUN) 

Utred förutsättningarna för att utveckla en samverkan mellan socialtjänst, elevhälsa, 
barnhälsovård och folktandvården i syfte att tidigt upptäcka våld i nära relationer. (SN, 
BUN)  

Individer och familjer i skyddat boende ges förtur till Kalmarhems lägenheter. (SN, 
Kalmarhem) 

Socialförvaltningen ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett härbärge i Kalmar. 
(SN) 
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Stor arbetsgivare, stort ansvar 
Liberalerna ser kommunens medarbetare och chefer som den viktigaste resurs vi har. Vi ser tyvärr 
i Kalmar precis som på många andra håll en ökande sjukfrånvaro bland våra anställda, men även 
en oroväckande ökning av personalomsättningen. Denna trend vill vi bryta. Kalmar kommun måste 
därför föra en ansvarsfull personalpolitik som värnar vår viktigaste resurs och får vår personal att 
stanna. Att även utmärka sig som en modern arbetsgivare är viktigt för att lyckas locka hit och 
behålla nödvändig kompetens. 

Utvecklingen inom omsorgen de senaste åren är mycket allvarlig. Inom kommunen i stort lades 
under 2015 ca 30 miljoner kronor på sjuklön varav i omsorgen ca 10 miljoner. Hög sjukfrånvaro är 
påfrestande för såväl arbetstagaren, medborgaren och kommunen i form av minskad kvalitet och 
ökade kostnader. För att komma till rätta med dessa problem finns inte en enda lösning utan ett 
flertal åtgärder behöver vidtas. Man behöver se förebyggande insatser som räntabla investeringar i 
vår personal.  

För att förbättra närvaron på jobbet och viljan att arbeta i kommunen fokuserar vi på tre prioriterade 
områden; ett stärkt och utvecklat ledarskap, ett främjande och förebyggande hälsoarbete för ett 
hållbart arbetsliv samt en framtidsorienterad kompetensförsörjning, för bland annat rätt kompetens 
på rätt plats. Ett starkt samarbete med Linnéuniversitetet är viktigt för att kunna trygga denna 
kompetens. 

Mål: 
Kostnaderna för konsulter inom socialförvaltningen ska minska.  

Minst 50 studentmedarbetare ska finnas inom kommunkoncernen 2017. 

Uppdrag och yrkanden: 
LEDARSKAP: 
Kommunen återupptar försök med tidsbegränsade chefsförordnanden vid nyrekrytering. 
(Alla) 
Tydliga krav på resultat måste ställas på våra chefer. Utveckla även ett system för att 
utvärdera detta resultat. (Alla)  
Chefer som kontinuerligt inte uppnår dessa krav ska inte flyttas till, och tynga, en annan enhet eller 
verksamhet utan måste lämna chefspositionen. 

Premiera duktiga chefer inom omsorgen som når verksamhetsmålen. Riktlinjer behöver tas 
fram för hur bonus kan delas ut till duktiga chefer. Medel för denna bonus avsätts. (ON) 

Alla kommunala chefer ska erbjudas en mentor med erfarenhet av ledarskap. Många chefer 
har idag komplexa uppdrag och behöver stöd i vardagen. (Alla) 

Utbildning av alla chefer i arbetsmiljö och första hjälpen vid psykisk ohälsa. (Alla)  

Första linjens chefer ska vara närvarande chefer, detta förutsätter en översyn av var chefer 
och personal finns idag, antalet anställda per chef och vilka arbetsuppgifter chefen 
ansvarar för. (KS) 

Inom omsorgen bör huvudregeln vara att nyrekrytering av chefer utgörs av sjuksköterskor 
som kan verksamheten, snarare än av socionomer eller undersköterskor. (ON) 
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Uppmuntra entreprenörskap och bildandet av välfärdsföretag bland våra medarbetare. (KS) 
Stöd behöver genom näringslivsenheten ges till medarbetare som vill starta egen verksamhet inom 
t.ex. hemtjänst eller personlig assistans. Konkurrens vet vi utvecklar även kommunens verksamhet 
till det bättre. Vi ska därför ha en tillåtande attityd till medarbetare som vill utveckla välfärden.  

FRÄMJANDE OCH FÖREBYGGANDE HÄLSOARBETE:  
Utred möjligheterna att ansluta Kalmar kommun till en sjukanmälningstjänst med 
sjukvårdsrådgivning av sjuksköterskor. (KS)  
Tjänsten används i syfte att sänka korttidsfrånvaro, minska upprepad korttidsfrånvaro och avlasta 
enhetschefer. En annan fördel är löpande kartläggning av sjukfrånvaron, där man hela tiden kan se 
dess orsaker och snabbt kunna sätta in rätt insatser.  Erfarenheter från Karlstad kommun visade 
att denna insats betalade sig själv efter 7 månader, den är på kommunspråk, räntabel.15  

Att försöken med mikroträning på arbetstid som införts på serviceförvaltningen utökas till 
att även innefatta en enhet på omsorgsförvaltningen. (ON) 

Fler medarbetare utbildas i första hjälpen vid psykisk ohälsa. (Alla) 
Kollegialt stöd och tidig upptäckt och åtgärder är av yttersta vikt vid psykisk ohälsa. Cirka hälften 
av långtidssjukskriven personal i kommunen har diagnoser kopplade till psykisk ohälsa  

FRAMTIDSORIENTERAD KOMPETENSFÖRSÖRJNING: 
En personalförsörjningsplan ska upprättas för att klara dagens och morgondagens 
kompetensförsörjning. (KS) 

Utred möjligheten att inrätta karriärtjänster för kommunens socialsekreterare på 
utredningsenheten. (SN) 

Förvaltningarna och universitetsstrategen samarbetar med Linnéuniversitetet för att skapa 
vidareutbildningar och kompetensutvecklingsprogram som motsvarar kommunens behov. 
(KS)  

Kommunens förvaltningar och bolag ges i uppdrag att återkomma med hur 
studentmedarbetare skulle kunna bidra till den egna verksamheten. (Alla)  
Arbetet med studentmedarbetare behöver intensifieras inom kommunkoncernen. Bara 4 
studentmedarbetare har anställts i kommunen sedan januari 2015.  

Barn- och ungdomsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att inkomma 
med förslag till examensjobb inom sin verksamhet. (KFN, BUN) 

Utred om ett samarbete angående studentmedarbetare kan skapas med grannkommuner. 
(KS) 

Utarbeta ett tydligt system där den individuella lönesättningen grundas på måluppfyllelse 
och resultat och skickliga medarbetare lyfts fram. (KS) 
Medarbetare som bäst bidrar till verksamhetens mål och utveckling ska uppmuntras, vilket är 
centralt för verksamhetens kvalitet. Större lönespridning möjliggör också en lönekarriär inom yrket 
och därför ska lönespridning användas aktivt inom alla områden.  

Att flerspråkighet ses som meriterande i all personalrekrytering där kundkontakt 
förekommer. (Alla) 

Kombinationstjänster mellan räddningstjänsten och ordinarie kommunal anställning ska 
prövas. (Alla) 
                                                 
15 https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/b32c132c-8440-4904-8917-
a18fd9f655bd/nyhetsbrev_friska_foretag.pdf?MOD=AJPERES 

https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/b32c132c-8440-4904-8917-a18fd9f655bd/nyhetsbrev_friska_foretag.pdf?MOD=AJPERES
https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/b32c132c-8440-4904-8917-a18fd9f655bd/nyhetsbrev_friska_foretag.pdf?MOD=AJPERES
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Bilagor 

Resultaträkning 
 

      
Resultaträkning Budget 2017 Budget 2017 
Mkr S,C, V L 
Verksamhetens nettokostnader - 3 618,2 - 3 609,3 
      
Kommunalskatteintäkter 3 031,2 3 017,2 
Kommunalutjämning 678,8 678,8 
Finansiella intäkter 21,7 26,4 
Finansiella kostnader -12,1 -12,1 
      
Årets resultat 101,4 101,0 
Nettokostnadsandel 97,3% 97,3% 
 

Nämndernas driftbudgetramar 
 

          
Driftbudgetförändringar 2017    Ram 2016 2017 2017 
(tkr) Not   S,C, V L 
Kommunledningskontoret 1 223 897 61 −6 031 
Exploateringsverksamhet   -30 000 0 0 
Gymnasieförbundet   267 211 −3 406 - 3 406 
Kommunens revisorer   2663 -29 -29 
Samhällsbyggnadsnämnden   57 785 -659 -659 
Servicenämnden 2 240 218 421 - 4 829 
Kultur- och fritidsnämnden   170 767 1 106 1 106 
Barn- och ungdomsnämnden 3 906 276 17 479 19 679 
Omsorgsnämnden 4 626 904 11 611 11 617 
Socialnämnden   714 349 -6 210 − 6 210 
Södermöre kommundelsnämnd 5 212 161 2 439 2 639 
Total   3 392 231 22 813 13 877 
 

Förändringar i nämndernas driftbudgetramar 
Redovisning endast av nämnder där förändringar mot majoritetens budget finns 
 

Not 1) Kommunstyrelsen     
      
Förändringar i driftbudgetram (tkr) 2017 2017 
  S,C, V  Liberalerna 
E-förvaltning (kommunövergripande)   −2 000 
Effektivisering   −2 000 
Fonder social hållbarhet, forskning och utvecklig   −2 000 
Politisk vht, minskade arvoden, 2:e vice ordf   -821 
Kommunala förare, minskad leasing   -150 
Genomlysning   500 
Trygghetssatsning   440 
Summa  61 −6 031 
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   Not 2) Servicenämnden     
      
Förändringar i driftbudgetram (tkr) 2017 2017 
  S, C, V Liberalerna 
Lokalvård på entreprenad    −4 000 
Ökade p-avgifter   −1 000 
Ökad taxa småbåtshamnar   -500 
Miljöåtgärder småbåtshamnar   500 
SKDN parkvht entreprenad   -250 
Summa 421 −4 829 

   Not 3) Barn- och ungdomsnämnden     
      
Förändringar i driftbudgetram (tkr) 2017 2017 
  S, C, V Liberalerna 
SkolFam   1 200 
Studie- och Yrkesvägledare   1 000 
Summa 17 479 19 679 

   Not 4) Omsorgsnämnden     
      
Förändringar i driftbudgetram (tkr) 2017 2017 
  S, C, V Liberalerna 
plus 40 brukare nattlig tillsyn kamera   −3 266 
Inför block/nivå/IBS i hemtjänsten   −2 000 
Satsning sociala innehållet   1 500 
Lönepott enhetschefer   1 000 
Äldrestrateg   900 
Gratis broddar   672 
Satsning IT-utbildning äldre   500 
SÄBO - djurprofil   500 
Infokampanj nattlig tillsyn kamera   200 
Summa 11 611 11 617 

   Not 5) Södermöre kommundelsnämnd     
      
Förändringar i driftbudgetram (tkr) 2017 2017 
  S, C, V Liberalerna 
Studie- och Yrkesvägledare   200 
Summa 2 439 2 639  
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Kalmarbygden kan bättre! 

 

Kalmarbygden är fantastisk! Här möts slottet och vår unika kulturbebyggelse, gröna parker 
och blå vattenblänk med modern arkitektur, ett universitet i framkant och ett rikt 
nöjesutbud. Det görs redan idag mycket som är bra. Men vi Kristdemokrater tror att 
Kalmarbygden kan bättre! 
 
Kalmar är mer än bara tävlingar och fester. Det är också barn i allt för stora barngrupper i 
lokaler som är under all kritik och personal som inte har tid att gå ut eller laga mat med våra 
äldre. Det är invandrare, som inte kommer in i det svenska samhället, ungdomar som mår 
dåligt och företagare på landsbygden som inte kan expandera på grund av ett dåligt utbyggt 
fibernät. 
 
Kristdemokraternas politik utgår från idén om samhällsgemenskap baserad på familjens 
frihet, det personliga ansvaret, den kristna värdegrunden och ett starkt civilsamhälle.  
 
Vi anser att vi behöver göra mer för att ge våra barn och unga en trygg uppväxt. Att vi borde 
visa större respekt mot de äldre och tidigare generationer som byggt upp det vi har idag och 
att vi ständigt måste sträva efter att stärka samhällsgemenskapen. 
 
Det ska vara lätt att vara miljövän i Kalmar och vi behöver jobba hårdare för en levande 
landsbygd och ett blomstrande företagsliv där handel och de gröna näringarna kompletteras 
med en expansiv turismnäring.  
 
 
 
 
Christopher Dywik  
Gruppledare för Kristdemokraterna i Kalmar Kommun 
 



Kalmarbygden kan bättre! 
 

3 
 

Ordning och reda i ekonomin 
Vi har under senare år sett hur både kommunens administration och majoritetens politiska 
organisation har svällt. Liksom ett träd ibland måste beskäras för att bli starkt och bära 
frukt, måste också kommunens organisation ibland beskäras.  
 

Kalmars väg framåt 
Trots extra tillskott som kommer ifrån regeringen under 2017 så ser utvecklingen för den 
kommunala ekonomin dyster ut på sikt. SKL bedömer att kostnaden för demografin ökar 
snabbare än skatteunderlaget för 2018 och 2019. Vidare beräknas rekordstora 
kostnadsökningar på cirka 9 procent. Det finns bara en lösning för att undvika enorma 
skattehöjningar och det är att målmedvetet och systematiskt arbeta för att minska 
kostnaderna och öka intäkterna för att kunna satsa mer på trygghet och trivsel.  
 
Därför vill vi bland annat tillsätta en oberoende utredning för att ta fram konkreta, mätbara 
och genomförbara effektiviseringsförslag för att sänka kommunens kostnadsläge samt 
premiera medarbetare som kommer med goda förslag och bidrar till att effektivisera och 
utveckla verksamheten. Vi bör även avskaffa 2:e vice ordförande i samtliga nämnder och 
utreda eventuella ekonomiska och miljövinster genom att till exempelvis lägga ut skötseln av 
grönområden och planteringar i Södermöre kommundel på entreprenad. 

 
• Tillsätta en oberoende utredning för att genomlysa kommunens verksamhet och 

organisation och presentera konkreta, mätbara och genomförbara 
effektiviseringsförslag för att sänka kommunens kostnadsläge. 

• Eftersträva en resursförskjutning på minst 1 procent från administration till direkt 
operativ verksamhet vid samtliga förvaltningar.  

• Avskaffa 2:e vice ordföranden i samtliga nämnder. – 491 tkr 
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Ett grönare Kalmar 

 
Den som oroar sig för framtidens globala miljö kommer att se ut saknar inte anledning. 
Klimatförändringar, utarmning av den biologiska mångfalden, skogsförstörning, minskade 
fiskefångster, kemikalier i miljön, regional vattenbrist och övergödning är alla exempel på en 
utveckling som inte är hållbar. Samtidigt visar erfarenheter att det är möjligt att bryta en 
negativ trend. 
 
Begreppet hållbar utveckling definieras ofta som en utveckling som tillgodoser dagens behov 
utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Vi 
Kristdemokrater kallar det förvaltarskapsprincipen. Med det menas att människan har ett 
speciellt ansvar att agera med långsiktig helhetssyn med respekt för vår samtida omgivning 
och kommande generationer. 
 
Strävan efter att förbruka mindre av ändliga resurser och ett personligt ansvar för kretslopp 
och avfallshantering är en nödvändighet för mänsklighetens långsiktiga överlevnad. Här har 
Kalmar kommun ett särskilt ansvar att göra det enkelt att vara miljövän.  

 
Miljövänliga transporter  
En stor del av våra medborgare, framförallt de icke bilburna på landsbygden är helt 
beroende av en fungerande och väl utbyggd kollektivtrafik. Samtidigt förstår alla det 
omöjliga - ekonomiskt och miljömässigt - att ha stora bussar som kör omkring utan att någon 
åker med dem. En övergång till ett enkelt system med anropsstyrd kollektivtrafik med 
mindre bussar på landsbygden möjliggör mindre utsläpp och fler turer. 
 

• Ge ansvarig enhet i uppdrag att, i dialog med KLT, tillse att Kalmar kommun får en 
avsevärd utökning av anropsstyrd kollektivtrafik på kvällar och helger. 
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• Ge ansvarig enhet i uppdrag att utreda möjligheterna och de ekonomiska 
förutsättningarna att erbjuda reducerade priser på kommunens kollektivtrafik under 
lågtrafik.  

• Ge ansvarig enhet i uppdrag att utreda möjligheterna och de ekonomiska 
förutsättningarna att under viss lågtrafik erbjuda gratis kollektivtrafik för ungdomar, 
pensionärer och barnfamiljer med barnvagn. 
 

Cykelkommunen Kalmar 
Ska det vara möjligt att knyta ihop cykling med kollektivtrafiken och aktivt påverka resvanor i 
en mer hållbar inriktning så krävs det också att det möjliggörs att ta med sig sin cykel på 
Kalmars kollektivtrafik – även den sk. stadstrafiken som tex. går ut till Läckeby, Lindsdal och 
Ljungbyholm. 

• Att i dialog med KLT, tillse att det möjliggörs för turister och medborgare i Kalmar 
kommun att, om det finns plats, ta med sig sina cyklar när man åker med 
stadstrafiken. 

 
Ekologisk och närproducerad mat 
Matproduktionen är grunden för att garantera öppna landskap och gröna hagar. Dagens 
hårda och orättvisa konkurrenssituation från Tyskland och Danmark kräver en strategi för 
närproducerad mat som prioriterar den kvalitet som endast svenskt jordbruk kan ge. 
Ekologiska såväl som konventionella jordbruk är föredömen i gott förvaltarskap av den jord 
de brukar, de tar ansvar för hållbarhet och långsiktighet.  
 
Vi vill öka andelen lokalproducerad mat på våra skolor och boenden, och för det krävs det att 
vi slutar smutskasta det konventionella jordbruket och jobbar offensivt med upphandlingar 
och t.ex. kräver att det ska vara möjligt för barnen och de boende på våra hem, att faktiskt 
besöka gårdarna som vår mat kommer ifrån. Men också att vi slutar trixa med statistiken, 
bananer kan aldrig räknas som närproducerade bara för att leverantören är lokal. 

 
• Öka andelen faktisk lokalproducerad mat på kommunens skolor och äldreboenden. 

 
Miljögifter 
Det ska vara enkelt att vara miljövän i Kalmar kommun. KSRR:s arbete med den gröna påsen 
har överträffat all förväntan. Nu fortsätter arbetet. 

• Kalmar kommun ska inom KSRR verka för att möjliggöra att ytterligare sopsortering i 
hemmet möjliggörs. 

• Ge miljöenheten i uppdrag att utarbeta en handlingsplan för att göra Kalmars skolor, 
förskolor och äldreboenden kvicksilverfria. 
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Ett växande attraktivt Kalmar 
 

 
Hela Kalmarbygden ska leva, inte bara Kalmar stad. Vi har en vacker landsbygd med 
familjära små samhällen där en stor del av kommunens invånare bor - det måste också 
avspeglas i kommunens prioriteringar. Centraliseringsvågen måste vändas och vi måste sluta 
skjuta på satsningar på landsbygden. Det handlar om allt ifrån renoveringar av skolor och 
förskolor, till regler kring vindkraft, bredbandsutbyggnad och att hela Kalmar kommun - även 
vår vackra landsbygd - ska rustas upp och marknadsföras gentemot turister. 
 
Flyget 
Kalmar med omnejd är starkt beroende av smidiga förbindelser mellan östra Småland-Öland 
och Stockholm och vidare. Eftersom tågtrafik på grund av den långa restiden sällan ett 
realistiskt alternativ för många flygpendlare, så är flyget livsviktigt för såväl Kalmars företag 
och industrier, som vår turism- och besöksnäring.  
 
Bredband via fiber 
Kristdemokraterna har länge lyft fram behovet av en offensiv utbyggnad av fibernätet för att 
göra det möjligt att såväl bo kvar som attrahera nya att bo och förlägga sina företag utanför 
stadskärnan. Vi har länge påtalat det omöjliga i att helt lägga ansvaret för utbyggnaden på 
byalag och fiberföreningar. Regelverk, bidragsansökningar, lån och förhandlingar är en 
snårskog och kan vara mycket tidsödande för någon att sköta på sin fritid.  
 
Det har länge varit Kristdemokraternas åsikt att det ligger i kommunens intresse att vara 
behjälplig och driva på utbyggnaden av fiber. Därför hedrar det majoriteten att man ändrat 
sin hållning gällande kommunens roll i utbyggnaden av fiber och att man öppnat upp för 
såväl en kommunal bredbandssamordnare, hjälp med borgensåtagande när stöd beviljats 
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samt lån och bidrag till felande länkar för att minimera ”de vita fläckarna”. Men vår 
bredbandsstrategi måste givetvis också färdigställas. 

• Ge Kommunledningskontoret i uppdrag att skyndsamt färdigställa Kalmar kommuns 
bredbandsstrategi. 

 
Vägar och Cykelvägar 
Kristdemokraterna har varit pådrivande för tydligare och mer rättssäkert system gällande 
skolskjutsar. Det tidigare systemet var extremt godtyckligt och skapade en väldigt besvärlig 
situation både för föräldrar, rektorer och kommunens tjänstemän, som hamnade i kläm när 
majoritetens politiker inte ville stå för sina budgetprioriteringar utan gömde sig bakom 
rektorer och tjänstemän. 
 
De nya riktlinjerna bekräftar dessutom det som vi sagt länge: att flera vägar, bland annat 
gamla E22 i Hagby, i höjd med Sandviksvägen och Kolbodavägen med rätta kan kallas farlig 
skolväg, och att skolskjuts eller åtgärder måste till.  
 
Nu är det av största vikt att inte låta kostnaderna rusa utan vara proaktiv och anpassa och 
säkra upp skolvägarna så det finns antingen cykelbana eller cyckelfält. 
 
Linnéuniversitetet 
Linnéuniversitetets är en motor i vår region. Dels genom att locka fler att söka sig till vår 
stad, för att studera och därefter för att bosätta sig, men också för att serva kommunen och vårt 
näringsliv med välutbildad personal. Universitets, näringslivets och kommunens utveckling är i högst 
grad beroende av varandra. 
 
Det var därför som Kristdemokraterna arbetade aktivt mot placera Linnéuniversitetet och deras 6 
000 elever och 800 lärare mellan en väg för farligt gods och regionens största hamn som trots hård 
internationell konkurrens, expanderar. Frågan är numera avgjord politiskt, nu återstår det för oss att 
nogsamt följa hamnens och universitetets utveckling för att minimera de negativa effekterna av 
placeringen. 
 
Kulturkvarter med kulturcentrum 
Kristdemokraterna välkomnar att majoriteten har tänkt om gällande kulturcentrum. Vi har 
tidigare uttryckt vår tveksamhet till storsvulstigheten och de enorma kostnaderna i de 
tidigare förslagen, som hotade att dränera och svälja en allt för stor del av kommunens 
budget för investeringar och kultur- och fritidsverksamhet.  
 
Politik handlar till stor del om att prioritera och vi anser att vi har ett ansvar att prioritera 
den verksamheten där barn och unga får stimulera sin kreativa sida samt kommunens 
lagstadgade verksamhet. Vidare anser vi att tillskapandet av ett Kulturkvarter har många 
fördelar. Förutom att Kulturskolan kan få tillgång till nya lokaler snabbare, och billigare så 
innebär det också att vi möjliggör tillskapandet av en attraktiv utemiljö för såväl evenemang 
som annan aktivering. 
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Besöksnäring 
Turismen och mötesindustrin är vår snabbaste växande näring. Den sysselsätter 162 300 
personer i direkt berörda små och medelstora företag, och är av stor betydelse för Sveriges 
välstånd genom att den även påverkar övrig näringsverksamhet. Den totala konsumtionen 
för turismen i Sverige hade år 2011 ökat med 76 procent sedan 2000. Antalet sysselsatta 
inom näringen hade under samma tid ökat med 24 % och exportvärdet (den utländska 
konsumtionen i Sverige) hade ökat med 143 %. 
 
Kalmar kommun är det inget undantag gällande detta, varför det är av största vikt att vi 
arbetar systematiskt med turismnäringens fyra grundpelare: att äta, att göra, att bo och att 
resa. Kalmar kommun har sedan länge arbetat medvetet med Slottet, evenemang och 
idrottsturismen. Det är bra att det finns en tydlig och medveten strategi för detta, men vi går 
miste av stora intäkter om vi blundar för de andra stora potentialen som finns i vår kommun, 
inte minst avseende kulturarvsturism, matturism och rekreation. 
 
Kalmar kommun äger en stor potential att locka fler besökare ifrån utlandet. Under 2015 
gjorde både Tillväxtverket och Visit Sweden varsin undersökning som båda visade att 
utländska turister och affärsresenärer i Sverige ofta och gärna besöker kulturmiljöer och går 
på museum, samt rankar det som högt över vad de vill uppleva i Sverige. Men när den 
internationella undersökningen Nations Brands Index (NBI) har undersökt Sverige så står det 
klart att, även om Sverige får en tiondeplats i en ranking av världens 50 mest attraktiva 
länder, så placerar vi oss betydligt lägre ner gällande vår förmåga att locka med hjälp av 
historia och kulturarv. Trots att intresset från turisterna finns där. 
 
Här måste vi bli tydligare i vår marknadsföring och peka på vår rikedom av vackra historiska 
byggnader och miljöer- inte minst Befästningsstaden Kvarnholmen, Gamla stan, 
Krusenstiernska gården och alla våra medeltida kyrkor. Men våra också unika arkeologiska 
utgrävningar – med tillhörande utställningar på Kalmar Läns museum - såsom Regalskeppet 
Kronan och Sandby Borg. 
 
Drygt en fjärdedel av utländska turisters dagskonsumtion läggs på måltider ute. För många 
är god mat en betydelsefull del av semesterupplevelsen. Gårdsbutiker och lantcaféer på vår 
landsbygd är minst lika viktiga att lyfta fram som bra restauranger, pubar, kaféer och 
uteställen i Kalmars stadskärna. Tillsammans skapar de en unik helhetsupplevelse stärker 
Kalmar kommun som besöksmål. 
  
Kalmar kommun har vidare mycket att erbjuda gällande rekreation och naturupplevelser 
med vårt stora utbud av möjlighet till fiske och upprustade och kustnära vandringsleder 
längst hela vårt kustband. Men också leder inåt landet såsom Östra Sigfridsleden som 
sträcker sig från kusten vid Loverslund, förbi den nyligen invigda Pilgrimskyrkan i Hagby, mot 
St Sigfrids källa vid Nybrogränsen. 
 
Och sist men inte minst så har Kalmar kommun en fantastisk kustmiljö med en centralt 
belägen gästhamn och en mängd badplatser i såväl centrala Kalmar som på landsbygden, 
med nya fantastiska bryggor i Kalmarsundsparken och Vita Sand. 
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• Ge Destination Kalmar i uppgift att marknadsföra Kalmars unika historia och 
kulturbebyggelse, vår vackra landsbygd och kustmiljö. 

• Ge Serviceförvaltningen i uppdrag att tillse att kommunens mindre samhällen får 
minst en central plantering eller annan jämförbar utsmyckning vid samhällets 
”centrum”.  

 
Fler bostäder 
Att ha någonstans att bo är ett grundläggande behov hos människan. Kommunen måste 
därför trygga bostadsförsörjningen åt alla, i olika åldrar och med olika sociala och 
ekonomiska förutsättningar. 
 
Strävan bör vara att det i alla stadsdelar och bostadsområden ska finnas varierande 
upplåtelseformer, för att därigenom få till stånd en naturlig blandning av åldrar och 
människor med olika bakgrunden och ekonomiska förutsättningar. Därigenom motverka 
etnisk, social och ekonomisk segregation. 
 
Människans närmiljö är av stor vikt för vårt psykiska och fysiska välbefinnande. En trygg och 
estetiskt tilltalande närmiljö är viktig för att vi ska må väl och utvecklas i positiv riktning. 
Därför är det av stor vikt med en arkitektur och stadsplanering som skapar bestående värden 
och är hållbar i begreppets fulla bemärkelse. Värdefulla kultur- och naturmiljöer ska hanteras 
varsamt så att de på bästa sätt bevaras för framtiden. 
 

• Ge Kalmarhem ett särskilt uppdrag att gå före och bygga på kommunens mindre 
tätorter där det råder bostadsbrist men ett behov av inflyttning existerar. 

• Ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att förhålla sig mer generös vad gäller 
storleken på tomter vid framtagandet av nya detaljplaner eller förändringar av 
befintliga detaljplaner på landsbygden. 

• Ge samhällsbyggnadskontoret i uppgift att, vid stadsplanering, tillse att all 
nybyggnation anpassas efter den kringliggande bebyggelsen. Detta för att låta 
områden bevara sin egen särpräglade karaktär. 

• Stor restriktivitet ska gälla vid rivandet av äldre byggnader och enbart då kostnaden 
för renoveringen vida överstiger byggnadens kulturhistoriska värde. 

 

Differentierat näringsliv 
Ett konkurrenskraftig och differentierat näringsliv är en förutsättning för det goda samhället 
och en god välfärd. Detta innebär i sin tur att ett gott klimat måste skapas och vidmakthållas 
för ett dynamiskt småföretagande, där enskilda människors idéer, kreativitet och 
entreprenörskap får möjlighet att blomma ut. De små och medelstora företagen, som ofta är 
familjeföretag, ska stå i centrum för utformningen av Kalmars kommuns näringslivspolitik. 
Det är i dessa företag som 4 av 5 av de nya jobben tillskapas. 
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Gröna näringarna 
Produktionen av livsmedel är en basnäring som måste vårdas och utvecklas. För en levande 
landsbygd är ett livskraftigt jord- och skogsbruk av central betydelse. Jordbrukspolitiken bör 
utformas så att den skapar förutsättningar för närhet mellan producent och konsument. 
Detta minskar behovet av långväga transporter.  
 
Attraktiv landsbygd 
För Kristdemokraterna är det viktigt att man ska kunna bo och verka i hela kommunen. 
Landsbygdens styrka, och en förutsättning för en levande landsbygd är bygdegemenskapen. 
Att grannar hälsar på varandra, att man strävar efter att tillsammans göra sin bygd bättre. 
Allt för ofta sätter dock en snårskog av regler och krångliga processer för att söka bidrag 
käppar i hjulet när byalag och bygdeföreningar vill utveckla sin bygd. Här fyller Kalmar 
kommuns landsbygdsutvecklare en viktig roll i att driva på utvecklingen av landsbygden och 
lotsa, stötta och stödja dess föreningar. 
 
När det kommer till etableringen av vindkraftsverk har det på flera håll splittrat 
bygemenskapen. För Kristdemokraterna är det en självklarhet att markägare som så vill, ska 
kunna bygga vindkraftverk på sin mark, men också att djur, natur och övriga boende i 
närheten som inte får drabbas negativt av etableringen av vindkraft. Där är kommunens 
vindkraftsplan en av de viktigaste garanterna för att säkerställa balansen.  
 
Södermöre kommundelsnämnd bildades som ett demokratiprojekt på landsbygden: ett sätt 
att flytta besluten närmre medborgarna och bättre kunna bejaka kommundelens unika 
förutsättningar. På senare år har utvecklingen dessvärre gått i motsatt riktning. Härom året 
blev nämnden fråntagna ansvaret över kommundelens kostverksamhet, vilket gett oss högre 
kostnader. Vi ser med oro på en sådan utveckling.  
 
Södermöre kommundelsnämnden behöver inte färre ansvarsområden, utan tvärtom fler 
(som till exempelvis parkskötsel, kost och städ) för att kunna hitta unika särlösningar som ger 
både bättre kvalitet, arbetsmiljö och mer pengar över till kärnverksamheten. Det är viktigt 
för att Södermöre i framtiden verkligen ska kunna vara ”steget före”. 

 
• Ge ansvarig enhet i uppdrag att skyndsamt uppdatera kommunens föråldrade 

Vindkraftsplan och fastslå minsta avstånd till bostäder/fritidshus och sammanhållen 
bebyggelse till 1500 m och 35 decibel. 

• Att Kalmar kommuns landsbygdsutvecklare ska förlägga minst halva sin tid i 
Södermöre kommundel.  

• Flytta kost, städ och parkskötsel i Södermöre kommundel till Södermöre 
kommundelsförvaltning.  

• Ge Serviceförvaltningen i uppdrag att undersöka eventuella ekonomiska och 
miljömässiga vinster genom att lägga ut skötseln av grönområden och planteringar i 
Södermöre kommundel på entreprenad. 
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Attraktiv stadskärna 
Centrala Kalmar har en fantastisk kulturhistoriskt miljö med en stor mängd gamla vackra och 
byggnader och en så ovanlig sak som en bevarad centralt belägen stadsmur. Denna vackra 
rest av Stormakts-Sverige måste givetvis bevaras, vårdas och lyftas fram. 
 
Korvförsäljningen på Larmtorget är en institution och ett uppskattat inslag för besökarna på 
Kalmars nöjesinrättningar, såväl som en chans för ungdomar och invandrare att slå sig in på 
arbetsmarknaden. 
 

• Den traditionella korvförsäljningen på Larmtorget ska även fortsatt få verka där. 
• Prioritera arbetet med att underhålla och lyfta fram Kalmars befästningsverk. 

 
Trygghet 
Att kunna känna sig trygg i offentliga miljöer, varje sig det handlar om att gå en promenad, 
shoppa, ta en fika eller gå ut dansa är A och O i ett gott samhälle. Därför välkomnar 
Kristdemokraterna att majoriteten intensifierar det trygghetsskapande arbetet i Kalmars 
offentliga miljöer. Det är viktigt att inse att mindre antal anmälda våldsbrott och trakasserier 
per automatik inte innebär att våld och trakasserier minskat, speciellt då den upplevda 
otryggheten fortsätter att sakta öka. 
 
Integration 
För oss Kristdemokrater är det en självklarhet att vi ska hjälpa våra medmänniskor när de 
lider nöd. För oss räcker inte fina ord, för oss är det inte ”tanken som räknas”, utan vad vi 
faktiskt gör. Kommunen har ett övergripande ansvar att själva integrationsprocessen 
fungerar på ett tillfredsställande sätt.  
 
Vi måste vända på varje sten och göra en total genomlysning av alla offentliga och ideella 
integrationspolitiska projekt och verksamheter som finns i kommunen, för att kunna uppnå 
en bättre samordning och effektivare integrationsprocess genom att vi satsar på det som 
faktiskt fungerar.  
 
Kommunens samarbete kring Röda korsets fadderprogram Mentor till mentor är oerhört 
viktigt för att ge varje familj som kommer till Kalmar en bra förståelse för hur Sverige 
fungerar, vilka värderingar, seder och traditioner vi har och på så sätt få en naturlig väg in i 
det svenska samhället. Det är ett arbete som måste marknadsföras bättre. Vi måste också 
tillse att de språkpraktikplatser som kommunen erbjuder faktiskt fylls. 
 
Men ett grundläggande problem med dagens integrationspolitik är att den till stor del har 
grundats på en kulturradikal integrationspolitik som utgår ifrån att folk är oberoende av sina 
rötter och därför bortser ifrån att alla präglas av sitt historiska och kulturella arv. En stark 
identitet och kultur är inte ett hinder, utan en förutsättning för en god integration. Den som 
känner sin egen historia och kultur står tryggare i mötet med andra kulturer.  
 
Därför vill vi uppmuntra de projekt och föreningar som på olika sätt arbetar med att lyfta 
fram och levnadsgöra den svenska historien och det svenska kulturarvet. Vidare vill vi 
uppmuntra våra skolor att fira sina skolavslutningar i kyrkan. Det är en fin tradition som 
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bryter ner fördomar och murar mellan olika grupper och bidrar till att stärka 
samhällsgemenskapen och öka ungdomarnas förståelse för vår svenska kultur.  

• Ge kommunstyrelsen i uppdrag att utvärdera de offentliga och ideella 
integrationspolitiska projekten och verksamheterna som finns i kommunen för att 
kunna uppnå en bättre samordning och en effektivare integrationsprocess. 

• Ge kommunledningskontoret i uppgift att tillse att Kalmars handlingsplan för 
integration ska uppdateras årligen och behandla samhällsorientering, 
värderingsarbete och aktivering av nyanlända. 

• Intensifiera marknadsföringen av Röda Korsets faddersystem ”Mentor till mentor” så 
att samtliga flyktingar som tas emot i Kalmar kommun kan erbjudas en mentor. 

• Uppmuntra kommunens skolor att även fortsättningsvis arrangera traditionella jul- 
och sommaravslutningar i kyrkan. 

• Ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att instifta en kulturarvsfond/pott från 
vilken olika organisationer, som till exempelvis hembygdsföreningar och folkdanslag, 
kan söka pengar till projekt som syftar till att förvalta eller levnadsgöra den lokala 
historien och det lokala kulturarvet. 
 

Tillgänglighet 
Graden av funktionsnedsättning är inte statisk, utan är till del en följd av samhällets 
beredvillighet och förmåga att gå människor med funktionsnedsättningar till mötes. 
Funktionsnedsättningen blir i själva verket ett handikapp för den enskilde först när samhället 
inte förmår att kompensera bristerna. 
 

• Ge Kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram en tillgänglighetsguide över 
Kalmar kommun som innehåller offentliga toaletter och de mest välbesökta 
turistmålen och presentera denna i god tid innan sommaren 2016.  

• Ge kommunledningskontoret i uppdrag att köpa in ett antal ”freeweel” som skall 
finnas på Kalmar turistbyrå för uthyrning för den rullstolsburne som enkelt vill kunna 
ta sig fram på Kalmars vackra kullerstensgator. 
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Hög kvalitet i välfärden 

 
Trygga familjer lägger grunden. Vi ser, trots en ökad materiell standard, att många unga mår 
dåligt. Vi vet att barn som får växa upp i en trygg familjemiljö med värme och ramar har 
bättre förutsättningar att klara livets utmaningar. Därför måste föräldrar och våra yngsta 
prioriteras. Det handlar inte om att kommunen ska komma med pekpinnar och lägga sig i 
sådant som bäst bestäms vid köksbordet, utan att erbjuda ett stöd från de tidiga åren till 
grundskolan och ungdomstiden.  
 
Kristdemokraterna har länge tryckt på den viktiga funktion som familjecentralerna fyller för 
föräldrarna. Där kan föräldrar utbyta erfarenheter, få stöd, hjälp och gemenskap med andra 
föräldrar. Där samverkar öppen förskola, socialtjänst, mödrahälsovård och barnhälsovård i 
gemensamma lokaler för att utifrån familjens livssituation främja god hälsa hos barn och 
föräldrar. Under de senaste åren har flera familjecentraler etablerats i kommunen. Men den 
norra delen av Kalmar, med stora samhällen som Lindsdal, Rockneby och Läckeby har tyvärr, 
trots tidigare löften fått stå tillbaka. Kristdemokraterna anser att en familjecentral i Lindsdal 
måste prioriteras. 
 

• Inrätta en familjecentral i Lindsdal. 
 

Attraktiv skola 
Många sliter idag med att få ihop familjepusslet: hämtningar, lämningar, jobb, familjeliv och 
fritidsintressen. När man lämnar sina barn på förskolan så ska man veta att ens barn får en 
god omsorg, i bra lokaler med en god pedagogisk verksamhet. Därför måste vi minska 
barngrupperna i förskolan, så personalen får mer tid för varje enskilt barn. 
Kristdemokraterna har vidare under flera år, som enda parti, tryckt på för att Kalmar 
kommun måste prioritera förskole- och skolbyggnationerna i Hagby och Halltorp. 
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Ombyggnationen i Hagby är lyckligtvis igång, men tyvärr tycks den högst behövliga 
ombyggnationen av Halltorpsskolan dra ut på tiden. Vi beklagar att majoriteten inte lyssnade 
på oss och påbörjades arbetet tidigare, innan byggmarknaden blev så het. Halltorpsskolan 
måste prioriteras i investeringsbudgeten. 
 

• Prioritera skolbyggnationen Halltorp i investeringsbudgeten.  
• Ge Barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna och 

möjligheterna för att minska barngruppernas storlek inom förskolan. 
 
Ny skola på Telemarken 
Kristdemokraterna välkomnar tillskapandet av en ny skola vid kvarteret Telemarken. Den nya 
skolan kommer lösa det akuta behov av skollokaler som finns i centrala Kalmar. Den nya 
skolan kommer medverka till att ge de yngre eleverna på såväl Vasaskola, Lindöskolan och 
Kalmarsundsskolan, som inom kort tid kommer växt ur sina lokaler, en bättre studiemiljö. 
Samtidigt behöver såväl särskolan som träningsskolan, som länge har behandlats 
styvmoderligt och fått vänta på utredning efter utredning, nya och ändamålsenliga lokaler.  

 

 
 
Omsorg för de äldres skull 
Äldre förtjänar både trygghet och att bli bemött med respekt och värdighet. Därför är det 
viktigt att personalen inom äldreomsorgen har goda arbetsvillkor – den ohållbara 
schemasituationen måste få ett slut. Tid måste finnas för gemenskap och det mänskliga 
mötet: att promenera, spela spel eller bara sitta och prata. Vi vill slå vakt om aktiveringen 
och att de äldre åter ska få vara med och laga sin mat. Nylagad och närproducerad mat som 
doftar, smakar och ser god ut är en självklarhet! 
 

• Ge Serviceförvaltningen i uppgift att flytta produktionen av mat till kommunens vård- 
och omsorgsboenden, från storkök ut till avdelningarna, där personalen lagar maten 
tillsammans med de boende. 
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Ett varierande utbud av boende och stöd 
Kristdemokraterna har i flera år kritiserat majoriteten för deras besparingar på 
äldreomsorgen enligt osthyvelprincipen, besparingar som slagit hårt mot personalen och i 
förlängningen de äldre. I årets budget har man släppt prestigen och slopat dessa 
besparingar. Det ska man ha heder för! 
 
Majoriteten lyfter fram hur viktigt kommunens ungdomsombud är för att tillse att unga med 
funktionsnedsättningar kan göra sin röst hörd. Vi delar denna uppfattning men vill samtidigt 
peka på behovet ett äldreombud som på samma sätt kan hjälpa och stötta de äldre. 
 

• Inrätta ett äldreombud på kommunledningskontoret, en tjänsteman med ett särskilt 
ansvar för att ta tillvara äldres intressen, på samma sätt som med kommunens 
ungdomsombud.  

• Ge Södermöre kommundelsförvaltning i uppdrag att ta fram en egen ersättningsnivå 
per timme så att privata och kommunala utförare inom omsorgen får likvärdiga 
förutsättningar att verka utifrån.  
 

Föreningslivet 
Alla föreningar och grupper ska behandlas likvärdigt vid beslut om beviljande av ekonomiskt 
bidrag. Inga föreningar eller grupper ska diskrimineras, missgynnas eller gynnas framför 
andra. 
 
Alkohol, narkotika, doping och tobak 
I det förebyggande arbetet ska insatser för barn och ungdomar prioriteras. Ofta härrör 
drickande och nyttjande av droger ur en dålig hemmasituation eller brist på en stimulerande 
och meningsfull fritid. Kalmar kommun har länge arbetat medvetet med bland annat Fullt ös 
vid Valborg och Sommarlovsverksamheten på Getterön för att erbjuda ett attraktivt och 
drogfritt alternativ. Fritidsgårdsverksamheten och kommunens föreningsliv spelar en stor 
roll för att ge barn och ungdomar en trygg uppväxtmiljö. 
 

• Ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att utöka öppettiderna på kommunens 
fritidsgårdar på kvällar och helger genom bland annat föräldramedverkan och 
föreningsmedverkan. 
 

Psykisk ohälsa  
Det viktigaste för unga som mår dåligt är att ha någon att tala med. Ibland kan föräldrar och 
vänner fylla den funktionen. Ibland behöver de prata med någon utomstående. 
 

• Kalmar kommun ska inom Kalmarsunds gymnasieförbund arbeta för att 
ungdomsmottagningen i Kalmar ges utökade resurser i form av en sjuksköterska, 
med uppgift att korta köer och ta emot fler killar. 
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HBTQ 
I Kalmar kommun ska alla människor, i såväl stad som land och oavsett etnicitet, kön eller 
sexuell orientering, ges goda möjligheter att uppnå mål och förverkliga drömmar.  
 
När det kommer till Kalmar kommuns arbete gentemot HBTQ-personer så bör kommunens 
fokus ligga på likabehandling och hur Kalmar kommun bättre ska bemöta dess medborgare 
och medarbetare, inte att dela in människor i särskilda grupper och skapa särskilda 
handlingsplaner utifrån de särskilda behov som denna grupp tillskrivs. 
 
Kalmar kommuns olika verksamheter ska årligen, utifrån framtaget materia, riktlinjer och 
lagstiftning, vidta åtgärder för att säkerställa att kommunens medarbetare, elever på våra 
förskolor och skolor samt äldre på våra särskilda boenden behandlas på ett professionellt 
och respektfullt sätt utifrån sina egna individuella förutsättningar och behov. 
 
Det är viktigt att Kalmar kommuns särskilda boenden arbetar systematiskt och aktivt med 
likabehandling utifrån värdighetsgarantin, varje brukares genomförandeplan samt 
verksamhetshandbokens dokument: diskriminering och kränkande behandling. 
 
Kommunens fritidsgårdsverksamhets ska även fortsatt arbeta enligt den värdegrund som 
togs fram under projektet ”Det goda mötet”. Och fritidsgårdsverksamhet och ska årligen 
genomföra en anonym brukarenkät där frågor kring kränkande behandling och 
likabehandling ställs. 
 
Det finns särskilda personalkategorier där en fördjupad HBTQ-kunskap är nödvändig utifrån 
deras arbetsuppgifter såsom kuratorer, personal på elevhälsan eller kommunens 
fritidsgårdar. Det kan också förekomma särskilda önskemål ifrån personal inom skola eller 
äldreomsorg utifrån särskilda behov på den aktuella arbetsplatsen. I dessa båda fall ska 
Kalmar kommun erbjuda passande kompetensutveckling för att säkerställa att kommunens 
medarbetare, elever på våra förskolor och skolor samt äldre på våra särskilda boenden 
behandlas på ett professionellt och respektfullt sätt utifrån sina egna individuella 
förutsättningar och behov.  
 
Obligatorisk politisk skolning av samtliga anställda inom Kalmar kommun är dock varken 
försvarbart ur en demokratisk eller ekonomisk synpunkt. Ideologisk skolning av 
förtroendevalda är något som varje enskilt parti själva ansvarar för.  
 

• Ge Socialförvaltningen i uppdrag att ta fram och implementera en 
förvaltningsövergripande handlingsplan mot våld i nära relationer. Handlingsplanen 
ska inkludera strategier för att förebygga och bryta mäns våld mot kvinnor, kvinnors 
våld mot män, hedersrelaterat våld och våld i samkönade relationer. 

 
• Dam-/herrtoaletter, fyller en viktig trygghetsfunktion på t.ex. våra skolor och 

asylboenden. Låt de skolor som så önskar även fortsatt använda sig av detta. 
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Verksamhet och medarbetare 

 
Kalmar kommun, politiker och tjänstemän tjänar medborgarna inte systemet. Det får aldrig 
råda någon tvekan om att vi är till för dem, inte tvärtom. Som en följd av detta så är det 
självklart att alla människor som kommer i kontakt med kommunen ska bli bemött med 
kunskap, respekt och engagemang. Det innebär också att vi ska hushålla med de 
skattepengar som medborgarna har anförtrott oss att förvalta. Liksom att vi som 
arbetsgivare måste agera på ett sådant sätt att vi inte sliter ut våra anställda utan att Kalmar 
kommun har gott arbetsmiljö och därmed är attraktiv som arbetsgivare. 
 
Delaktiga medarbetare 

• Ge samtliga förvaltningar i uppdrag att införa ett belöningssystem, likt det som finns i 
Södermöre kommundel, som uppmärksammar och belönar nytänkande och goda 
förslag och bidrar till att effektivisera och utveckla verksamheten.  
 

• Mät den upplevda kvaliteten bland personalen på samma sätt som det mäts bland 
brukare. 
 
 

Jämställdhet 
Kalmar kommun ska garantera likvärdig behandling och främja familjebildning och jämlika 
levnadsvillkor. Respektive verksamhet ska årligen, utifrån framtaget materia, riktlinjer och 
lagstiftning, vidta åtgärder för att säkerställa att kommunens medarbetare, elever på våra 
förskolor och skolor samt äldre på våra särskilda boenden behandlas på ett professionellt 
och respektfullt sätt utifrån sina egna individuella förutsättningar och behov. 
 
 
 



Kalmarbygden kan bättre! 
 

18 
 

Hälsa i arbetet 
Senaste årens stora besparingar inom bland annat omsorgen har lett till en högre stress och 
därmed högre sjukfrånvaro och högre vikariekostnader. I en sådan situation är både 
schemaläggningen och friskvården allt viktigare. De alternativa schemaläggningssystemen 
som har prövats på vissa håll kommer utvärderas under året, vi vill att man även prövar 
möjligheten att förlägga de anställdas friskvård till arbetstid. 

 
• Förbättra arbetsmiljön och minska sjukfrånvaron inom omsorgen genom att förlägga 

de anställdas friskvård till arbetstid. 

 

 


	KF_20_juli_2016
	Tid
	Plats
	Omfattning
	Beslutande
	Sekreterare
	Justeras
	§ 126
	Val av protokollsjusterare
	Beslut

	§ 127
	Öppen fråga
	§ 128
	Ny arena för idrottsverksamhet - KIFAB Arena
	Handlingar
	i idrottsanläggningar, till den sammanlagda kostnaden av c:a 300 miljoner kronor. Utöver dessa gjorda investeringar finns behov av ytterligare anläggningsinvesteringar.
	I samverkan med kultur och fritidsförvaltningen och KIFAB har möjligheter för nya idrottslokaler utretts för i första han innebandyverksamhet men även förslag på andra idrotter som i samverkan kan nyttja framtida tillkommande lokaler. Kalmarsundsreg...
	KIFAB i Kalmar AB äger fastigheten Släggan 3 (Bränslehuset). Hyresavtalet med nuvarande hyresgäst kommer att upphöra och fastighetens förutsättningar för anpassning till idrottsverksamhet är goda. I samverkan med KIFAB har en utredning genomförts för ...
	Överläggning
	Beslut
	Reservationer
	Protokollsanteckningar

	§ 129
	Utökat stöd till föreningar
	Handlingar
	Bakgrund
	Överläggning
	Beslut
	Protokollsanteckning

	§ 130
	Utökat bidrag till förbättrings- och beläggningsåtgärder på enskilda vägar 2016
	Handlingar
	Under 2016 bedöms det finnas ekonomiskt utrymme att bevilja dessa bidrag och servicenämndens budgetram 2016 föreslås utöka med 600 000 kronor för förbättrings- och beläggningsåtgärder på enskilda vägar. En förutsättning för Trafikverkets medfinansieri...
	Överläggning
	Beslut
	Protokollsanteckning

	§ 131
	Fastställande av förändring av verksamhetsområde för Kalmar Vatten AB:s VA-anläggning
	Handlingar
	Bakgrund
	Beslut

	§ 132
	Utvärdering och fortsatta nivåer för klimatkompensation av samhällsbetalda resor i Kalmar kommun
	Handlingar
	Bakgrund
	Beslut

	§ 133
	Handlingar
	Bakgrund
	Överläggning
	Beslut

	§ 134
	Ansökan om kommunal borgen till Mokällan fiber ekonomisk förening
	Handlingar
	Bakgrund
	Överläggning
	Beslut

	§ 135
	Kommunal borgen och lån till fiberföreningar
	Handlingar
	Bakgrund
	Överläggning
	Beslut
	Protokollsanteckning

	§ 136
	Handlingar
	Bakgrund
	Beslut

	§ 137
	Riktlinjer för parkering i Kalmar kommun - i detaljplan och bygglov
	Handlingar
	Bakgrund
	Överläggning
	Beslut

	§ 138
	Drogpolitiskt program 2016-2020
	Handlingar
	Bakgrund
	Beslut

	§ 139
	Program med mål och riktlinjer för privata utförare mandatperioden 2015-2018
	Handlingar
	Bakgrund
	Beslut

	§ 140
	Utredning om alternativa betalsätt i Kalmar kommun
	Handlingar
	Bakgrund
	Beslut
	Protokollsanteckning

	§ 141
	Handlingar
	Bakgrund
	Beslut

	§ 142
	Samordningsförbundet i Kalmar läns årsredovisning och revisionsberättelse 2015
	Handlingar
	Bakgrund Samordningsförbundet i Kalmar län har överlämnat årsredovisning för 2015.
	Beslut

	§ 143
	Regionförbundet i Kalmar län årsredovisning 2015
	Handlingar
	Bakgrund
	Beslut

	§ 144
	Budgetuppföljning efter april med prognos för bokslutet 2016
	Handlingar
	Bakgrund
	Beslut

	§ 145
	Ekonomisk rapport tertial 1 med prognos för koncernen Kalmar Kommunbolag AB
	Handlingar
	Bakgrund
	Beslut

	§ 146
	Handlingar
	Bakgrund
	Den politiska majoriteten presenterar förslag till verksamhetsplan med budget för 2017 och ekonomisk planering för 2018-2019.
	Resultatet för år 2017 uppgår till 101,4 miljoner kronor, för år 2018 till 55,1
	1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till verksamhetsplan med budget för 2017 och ekonomisk planering för 2018-2019.  Kommunfullmäktige antar riktlinjer för bostadsförsörjningen.   Det innebär att samtliga nämnders begäran om medel inför 2017 är bes...
	nettoanslag” i driftbudgeten. För ombudgeteringar av anslag gäller:
	- Nämnd får inte fatta beslut om ombudgeteringar som medför  väsentliga ändringar av servicenivå, berör frågor av principiell art eller annars är av särskild vikt. Sådana förslag ska överlämnas till kommunfullmäktige för beslut. I övriga fall kan nämn...
	- Kommunstyrelsen får fatta beslut om sådana ombudgeteringar mellan
	nämnder som inte medför ändringar av servicenivå, berör frågor av
	principiell art eller annars är av särskild vikt.
	3. Kommunstyrelsen får rätt att besluta om senareläggning av planerade
	investeringar i budgeten för 2017, om det riskerar att bli avvikelser mot
	fastställd budget som begränsar kommunens finansiella handlingsutrymme.
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	totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive
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