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Christopher Engström - Dywik (KD) 
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_____ 
 
I samband med kommunfullmäktiges öppnande håller Håkan Brynielsson, 
samhällsbyggnadskontoret, en kort information om Kalmar kommuns nya 
översiktsplan.  

_____ 

 

§ 100  

Val av protokollsjusterare 
Kommunfullmäktige utser Erik Ciardi (C) och Lotta Wahlmino (L) att 
tillsammans med ordföranden justera protokollet.  
 
 

§ 101  

Fråga från Thoralf Alfsson (-) till vatten- och 
miljönämndens ordförande Anna Thore (S) om vilka 
åtgärder som vidtagits på grund av klimatnödläge 
Dnr KS 2022/0520 
 
Kommunfullmäktige beslutar att Thoralf Alfsson (-) får ställa följande fråga till 
vatten- och miljönämndens ordförande Anna Thore (S):    
 
I oktober 2020 beslutade Kalmar kommunfullmäktige att det råder 
klimatnödläge i Kalmar i enlighet med ett medborgarförslag. Vad nödläget i 
praktiken bestod av i Kalmar var däremot väldigt diffust, för att inte säga minst 
sagt otydligt. Därför yrkade jag på avslag på förslaget och röstade nej i 
voteringen. En klimatanpassningsplan har tagits fram men den skulle tagits 
fram oberoende av beslutet om klimatnödläge. Beslutet om en 
klimatanpassningsplan togs redan 2013-2015. Med anledning av detta skulle jag 
vilja ställa följande fråga: 
 
- Vilka åtgärder har gjorts som följd av detta beslut, åtgärder som tagits 

enbart på grund av att det råder klimatnödläge i Kalmar sedan oktober 
2020 och vad har det kostat kommunens skattebetalare? 

 
_____ 
 

Anna Thore (S) lämnar följande svar: 
 
Tack för viktig fråga i en tid när forskarna säger att vi som planet har mindre 
än åtta år på oss att nå våra klimatmål. Enligt FN:s klimatpanel IPCC senaste 
rapport menar forskarna att vi drastiskt måste skära ned på våra koldioxid-
utsläpp för att inte få ödesdigra konsekvenser vad det gäller klimatet. Mot 
denna bakgrund anser vi i Kalmar att vi inte kan säga att vi inte har ett 
klimatnödläge. Att konstatera att vi har ett klimatnödläge är att tillkännage 
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denna forskning och förbinda sig till att arbeta hårt för att minska våra 
koldioxidutsläpp. Specifika åtgärder som vidtogs efter att vi konstaterade 
klimatnödläge var att vi utbildar tjänstepersoner och politiker samt att vi 
införde klimatanalys vid alla större investeringar. Thoralf frågar vad det kostar 
skattebetalarna och det är bara att fråga Gävle kommun efter skyfallen i somras 
som kostade över en halvmiljard bara i skadeanmälningar till 
försäkringsbolagen efter skador i källare, vägar och viadukter. Eller Malmö 
efter skyfallen 2015 och Köpenhamn där skadeanmälningarna var liknande, 
Värmlands bränder eller vår egen torka 2018, vad kostar det skattebetalarna om 
vi inte gör något? Majoriteten av arbetet för att verka för att bli fossilfria samlas 
under målet att bli klimatneutral till 2030 med tillhörande handlingsplan 
"Fossilbränslefri kommun 2030" som är under uppdatering i år. Där har vi 
förbundit oss att intensifiera arbetet med att sänka våra utsläpp och göra det 
enkelt för våra invånare, företagare och besökare att leva klimatsmart. Goda 
nyheter härifrån är bland annat att de totala växthusgasutsläppen minskade från 
7,9 ton per person år 1990 till 3,4 ton per person 2019. Störst andel står 
transporter för och då är det bra att vår egen fordonsflotta närmar sig 90 % 
fossilfritt, nära 20% ökat resande i kollektivtrafiken, av nybilsförsäljningen är 
snart 60% fossilfria bilar där försäljningen av biogasbilarna har fördubblats i 
Kalmar. Kommun mäter också som en av få kommuner de konsumtions-
baserade utsläpp där vi ser att vår livsstil med många inköp ökar vår påverkan 
på växthusgasutsläppen. Därför behöver vi intensifiera arbetet med det 
cirkulära, öka ytorna för att lånade, dela, hyra och fortsätta sätta vår 
upphandling under lupp för att kunna ställa krav på ekodesign där prylar 
återbrukas och återvinns istället för att bli till avfall. Vi har nu även avsatt 
medel i en generationsfond där avkastningen i framtiden ska kunna hjälpa oss 
det fortsatta arbetet med att bli en cirkulär och klimatneutral kommun med 
höga gröna värden och rent vatten. Som miljöbästa landsortskommun är det 
viktigt för oss att vara förebilder i detta arbete så vi kan lära andra kommuner 
och länder att arbeta som vi. Det leder inte bara till minskade koldioxidutsläpp 
utan kan även generera många arbetstillfällen. Trots det är det mycket kvar att 
göra för att bli klimatneutrala och vi klarar det inte själva, det kräver stor 
samverkan med näringsliv och myndigheter. Framför allt är det avgörande 
vilken politik som förs på riksnivå, att få en regering som verkar för hållbarhet 
är avgörande för oss för att kunna arbeta intensivt med frågan. 
 

§ 102  

Fråga från Fredrik Sjömar (KD) till kommunstyrelsens 
ordförande Johan Persson (S), överlämnad till 
kommunalrådet Liselott Ross (V), om satsningen på de 
fria mensskydden 
Dnr KS 2022/0521 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar att Fredrik Sjömar (KD) får ställa följande fråga 
till kommunalrådet Liselott Ross (V):    
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En av de stora nyheterna inför årets budget var satsningen på de fria 
mensskydden till alla flickor i högstadiet och gymnasiet. 1,75 miljoner anslogs 
och beslutet togs i stor enighet i kommunfullmäktige. Det var dock inte helt 
klart när satsningen presenterades exakt hur det hela var tänkt att gå till. Skulle 
skåp sättas upp på toaletterna eller skulle man få gå och hämta hos 
skolsköterskan? Nu har en tid gått och jag känner att det börjar bli dags för 
kommunfullmäktige att en återrapport kring hur pengarna spenderats. 1,75 
miljoner är en ganska stor summa och det är viktigt för oss i 
kommunfullmäktige att följa upp så att dessa spenderas på effektivaste sätt. 
Inte minst eftersom kommunstyrelsen fick till stor del fria händer att hantera 
dem. Än så länge har jag inte hört så mycket om det. För en tid sedan så 
rapporterade Sveriges Radio Kalmar att det skulle sättas upp ett skåp med 
mensskydd på Falkenbergsskolan efter att skolans elevråd krävt det. Det 
rapporterades dock inte om detta kommer från budgetssatsningen eller om 
detta kommer från skolans egen budget. När jag undersökt kostnaden för dessa 
skåp och hur mycket det skulle kosta att sätta upp på alla högstadie- och 
gymnasieskolor så kommer jag fram till summor som är betydligt lägre än de 
anslagna. Jag kan också konstatera att när Sveriges fjärde största kommun, 
Uppsala, undersökte hur mycket det skulle kosta dem med gratis mensskydd så 
kom man fram till 3,3 miljoner på två år, och då var även mellanstadieelever 
medräknade. Även där var det dock lite oklart hur man räknat. Jag känner 
därför det vore värdefullt om kommunfullmäktige kunde få lite information 
om hur pengarna spenderats än så länge och om man nu fått lite klarhet i hur 
satsningen ska se ut och gå till. Min fråga är därför: 
 
- Hur går det med satsningen på de fria mensskydden och hur har pengarna 

än så länge spenderats? 
_____ 

 
Liselott Ross (V) lämnar följande svar: 
 
Beslutet innebär att skolan ska tillhandahålla alla mensskydd en elev eventuellt 
behöver under skoldagarna hela mensperioden. Medel för hela satsningen 
delades ut till utbildningsnämnden och fördelning har därefter gjorts mellan 
nämnden och Gymnasieförbundet utifrån antal flickor inom respektive 
verksamhet (åk 4-9 samt gymnasiet). Inom utbildningsförvaltningen tillsattes 
en arbetsgrupp med representanter från skolor (bl. a rektorer och 
skolsköterskor). Arbetet leddes av planeringssekreterare från 
förvaltningskontoret. Utgångspunkter i diskussionerna har varit att 
mensskydden ska vara lättillgängliga men samtidigt inte vara utpekande för de 
som behöver nyttja dem. Olika lösningar har diskuterats, bl.a. de skåp som 
omnämns i frågeställningen. Arbetsgruppen kom fram till följande:  

• Utbud: Det ska finnas tre olika sorters skydd – 
tamponger/bindor/trosskydd och i olika storlekar.  

• Placering: De ska placeras på olika ställen på skolan, förslagsvis hos 
skolsköterskan och andra lämpliga platser, men det ska finnas på mer 
än ett ställe. Hur många beror på skolans storlek, utformning och antal 
byggnader.  
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• Förvaring: Många skolor har idag en korg i skolsköterskans väntrum. 
Korg, låda, skåp eller annan lösning kan varje skola själv bestämma 
över.  

• Påfyllning/Beställning: Skolsköterskan ansvarar för påfyllning och 
beställning av nya skydd. Centralförrådet hjälper till och lagerhåller 
produkterna så att det är enkelt att beställa nytt och fylla på. Tidplan 
för införande är att det ska vara infört senast inför starten höstterminen 
2022. Skolorna beställer och kostnaden särredovisas och i samband 
med bokslut 2022 erhåller skolorna ersättning för gjorda inköp. 

 

§ 103  

Interpellation från Lotta Wahlmino (L) till kultur- och 
fritidsnämndens ordförande Maia Dahlberg (S) om 
användningen av kultur- och fritidsförvaltningens tält 
Dnr KS 2022/0391 
 
Kommunfullmäktige beslutar att Lotta Wahlmino (L) får ställa följande 
interpellation till kultur- och fritidsförvaltningens ordförande Maia Dahlberg 
(S): 
 
I februari 2016 kom frågan upp om det inköp av ett tält som gjorts på Kultur 
och fritid. Då handlade frågan om det var lämpligt att man köpte in ett tält för 
300 000 kronor på delegation utan att nämnden var insatt. På nämndsmötet 
kom man fram till att det var helt i sin ordning och att det fanns många olika 
beslut om inköp och investeringar som gjordes på detta sätt. Det kan jag ha 
respekt för och litar på att tjänstemännen agerar inom de ramar som nämnden 
satt upp. Lite tveksam är jag till att förvaltningen konkurrerar med andra 
aktörer inom evenemangssidan när man bygger upp ett eget 
evenemangsutrustningspaket. Dock är det ju sedan vårt ansvar som politiker 
att följa upp våra beslut för att säkerställa att våra skattemedel används på ett 
klokt och ansvarsfullt sätt. Därför tycker jag att det är relevant att följa upp hur 
det blev med denna investering. Målsättningen var att tältet skulle “stärka upp 
på evenemangsidan och kunna göra fler och bättre arrangemang till rimliga 
kostnader och behovet av egna scener, ljudanläggningar och evenemangstält 
har ofta påtalats” (citat ut Fullmäktiges protokoll 2016-03-21). “Tältet ska 
också användas årligen på kultur- och fritidsförvaltningens befintliga 
evenemang som Kalmar stadsfest, Fullt Ös och Ljus på kultur. Det öppnar 
dessutom för konserter, teater eller filmvisning, utan att behöva ställa in vid 
regn. Tältet blir en del i evenemangsutrustningspaketet som  
kultur- och fritidsförvaltningen nu har med ljudsystem och scenpodier som 
tidigare fanns på förvaltningen.” (citat ut Fullmäktiges protokoll 2016-03-21). 
“Därför är detta en långsiktig klok investering som dessutom kan bidra till att 
nå några av våra kultur- och fritidspolitiska mål.” (citat ut Fullmäktiges 
protokoll 2016-03-21). Jag vill gärna veta hur många gånger tältet har använts 
och till vad. Finns det kvar i ett förråd och är det fortfarande användbart? 
 
Med anledning av ovanstående vill jag fråga:  
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- Vid vilka tillfällen har tältet använts sedan 2016 och hur ser man på 
användandet framåt? 

- Vilka kultur-och fritidspolitiska mål har vi nått kopplat till investeringen 
och vilka tänker vi oss att nå framåt?   
 

_____ 
 

Maia Dahlberg (S) lämnar följande svar: 
 
Tältet har använts vid alla tillfällen som Kultur och Fritids eget evenemang 
Ljus på Kultur har kunnat genomföras. Tältet har också satts upp i samband 
med Stadsfesten, både på Sveaplan och de senaste åren i Stadsparken. Tältet 
användes även vid ”Fullt ös” 2016. Utöver Kultur och Fritids och kommunens 
egna evenemang har tältet endast använts vid ett tillfälle, i samband med att 
Scouterna hade ett stort riksläger utanför Kalmar, då förvaltningen i samverkan 
med Destination Kalmar stöttade detta. Kultur och Fritid upplät då tältet till 
arrangören. Tältet förvaras för närvarande av enheten ”Anläggningar och 
Service” och är i gott skick. 
 
Svar på frågan: ”Vid vilka tillfällen har tältet använts sedan 2016 och hur ser 
man på användandet framåt”?  
2016 – Fullt Ös, Stadsfesten och Ljus på Kultur 
2017 – Riksträff/Scoutläger i Mossebo, Stadsfest och Ljus på Kultur  
2018 – Stadsfest och Ljus på Kultur 
2019 – Stadsfest och Ljus på Kultur  
2020 – Pandemi/COVID-19 – 0 tillfällen  
2021 – Pandemi/COVID-19 – 0 tillfällen  
Kultur och fritidsförvaltningen har konsekvent sagt nej till både andra 
kommuner och privata organisationer som önskat hyra tältet och kommer inte 
heller i framtiden hyra ut det. Scouternas riksläger genomfördes av flera av 
kommunens stödberättigade scoutföreningar och det är möjligt att andra 
föreningar i framtiden kan få låna tältet till något arrangemang om det bedöms 
vara rimligt. Med stor sannolikhet kommer tältet att finnas på plats både vid 
årets Stadsfest och vid årets Ljus på Kultur.  
 
Svar på frågan: ”Vilka kultur och fritidspolitiska mål har vi nått kopplat till 
investeringen och vilka tänker vi oss att nå framåt”? Under området 
”Mångfald” i det Kultur- och Fritidspolitiska programmet står det att vi ”ska 
främja allas rättigheter och möjligheter till att delta i kultur-och fritidslivet, vi 
ska främja allas möjlighet till kulturupplevelser och eget skapande”. Genom att 
använda tältet som tillfällig fysisk mötesplats vid olika evenemang har vi 
möjlighet att tillgängliggöra exempelvis teaterföreställningar eller verksamhet 
för eget skapande. Tältet gör såklart också att arrangemangen kan genomföras 
oavsett väder. 
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§ 104  

Interpellation från Thoralf Alfsson (-) till 
kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S) om 
KIFAB-affären 
Dnr KS 2022/0393 
 
Kommunfullmäktige beslutar att Thoralf Alfsson (-) får ställa följande 
interpellation till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S): 
 
Jag ställde mig frågande redan när köparen till KIFAB presenterades vid en 
presskonferens i början av februari. Inte minst på grund av att det var SBB, 
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden med förre socialdemokratiska politikern 
Ilijan Batljan som VD. Det skickade röda varningssignaler. Jag begärde därför 
ut uppgifter om de övriga anbudsgivarna men dessa uppgifter sekretess belades 
av Kalmar kommunbolags vd Ulrick Hultman. I ett senare skede har jag dock 
fått ta del av vissa handlingar som inte varit sekretessbelagda och då 
framkommer enligt mig minst sagt anmärkningsvärda uppgifter i handlingarna 
och i det vinnande anbudet från SBB. Uppgifter som inte delgivits någon 
annan politiker efter vad mina efterfrågningar kommit fram till. I det första 
anbudet från SBB som inkom den 8 oktober 2015 kan följande läsas. ”För att 
ytterligare visa vår ambition och stötta utvecklingen i Kalmar kommer 
Samhällsbyggnadsbolaget som en långsiktig aktör att donera 20 000 000 kronor 
till juristutbildningen i Kalmar samt gå in som långsiktig partner till Destination 
Kalmar.” Det är ju ett minst sagt generöst erbjudande om man blir det 
vinnande anbudet på KIFAB. Men det är ju inget som lyfts fram i det prospekt 
som samtliga anbudsgivare fått ta del av. Det kan ju utan tvivel betraktas som 
ett lockbete eller rent av en muta för att bli det vinnande anbudet, tungan på 
vågen. Att det generösa erbjudandet är oseriöst från SBB framgår senare av ett 
mejl på den sista anbudsdagen 15 oktober.  
 
Jag tolkar det som att man från SBB vill mörka det generösa bidraget om 20 
miljoner kronor. Det skall helt enkelt inte synas om anbuden blir offentliga i ett 
senare skede. Det här agerandet gör det än mer graverande och jag funderar 
verkligen över hur denna anbudsgivning i själva verket gått till. Har 
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden haft en egen kommunikation med 
kommunledningen i Kalmar och hur kommer man hantera dessa 20 miljoner 
kronor i fastighetsvärde.  
 
Med anledning av dessa uppgifter vill jag ställa följande frågor:  
 
- Varför informerade inte du Johan Persson vare sig Kalmar kommunbolags 

styrelseledamöter eller kommunstyrelsens ledamöter eller 
kommunfullmäktiges ledamöter om detta generösa bidrag på 20 miljoner 
kronor till juristutbildningen vid Linnéuniversitet från din förra 
socialdemokratiska kollega Ilija Batljan och numera är vd för 
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, om SBB blev det vinnande anbudet 
på Kalmar Industrifastigheter AB? 



 9 (44) 

Kommunfullmäktige 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 

2022-05-30 

 

 

- Var det på uppmaning från Kalmar kommun som det generösa bidraget 
på 20 miljoner kronor gömdes i fastighetsvärdet på anbudet? 

 
_____ 
 

Johan Persson (S) lämnar följande svar: 
 
Thoralf Alfsson frågar i en interpellation varför jag inte informerade övriga 
politiker om att SBB vid köp av HB Telemarken var beredda att sponsra den 
nya juristutbildningen vid LNU med 10 miljoner kronor.   
  
Den informationen behövde jag inte informera om. Det gjorde SBB själva på 
kommunstyrelsens sammanträde i februari. Thoralf Alfsson brukar vara med 
som åhörare på dessa sammanträden. Jag vet inte om han var med på just detta 
möte eftersom övriga närvarande inte står i protokollet.   
  
När sedan majoriteten och efter det även övriga partier i kommunfullmäktige 
valde en lösning som innebar att HB Telemarken (Tallhagsskolan) ej skulle 
ingå i affären så föll också erbjudandet från SBB.   
  
Thoralf Alfsson frågar också om kommunen uppmanat SBB att komma med 
detta erbjudande så är svaret nej. Jag antar att SBB genom detta erbjudande 
ville göra sitt bud på framför allt Telemarken mer attraktivt. När majoriteten 
värderade hela KIFAB-affären så fanns detta erbjudande med i presentationen. 
Trots detta valde vi att ej låta HB Telemarken ingå.   
  
Jag vill också passa på att redogöra för formerna för hela KIFAB-affären för 
att undanröja eventuella ytterligare konspirationsteorier.   
  
Försäljningen av aktierna i KIFAB i Kalmar AB (”KIFAB”) har gått till så att 
anbudsgivarna har fått buda på fastighetsvärde för de fastigheter som ägts av 
bolaget. Buden skulle lämnas på KIFAB exklusive andelarna i HB Telemarken 
i Kalmar (”Telemarken”), och på KIFAB inklusive Telemarken, eftersom 
frågan om försäljning med eller utan Telemarken senare skulle avgöras av 
kommunfullmäktige.   
  
Anbudsgivarna inkom med buden den 8 oktober och i SBB:s bud angavs att 
man hade för avsikt att lämna bidrag till satsningen på juristutbildningen. SBB 
var den budgivare som lämnat högst fastighetsvärde men var en av flera 
budgivare som missat att dela upp budet i fastighetsvärde inklusive och 

exklusive Telemarken.  Budgivarna fick därför möjlighet att komplettera sina 
bud och även en uppmaning att komma upp i budnivå. SBB hade det högsta 
fastighetsvärdet även efter denna komplettering både exklusive och inklusive 
Telemarken. Den information som lämnats har varit kring buden på 
fastighetsvärdet eftersom det endast är detta som varit relevant för 
utvärderingen.  
  
Att SBB övergav bidraget till juristutbildningen var på eget initiativ då de 
sannolikt förstod att buden kommer att utvärderas på högsta fastighetsvärde. 
Åtaganden utöver anbud avseende fastighetsvärde hade dock inte påverkat 
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resultatet eftersom SBB var högst i budat fastighetsvärde både före och efter 
komplettering.  
  
När information om affären presenterades på kommunstyrelsen i början av 
februari, efter att överenskommelse om aktieöverlåtelseavtal träffats, var SBB 
inbjudna för att presentera sig. Det var vid detta möte som SBB informerade 
att de ändå har för avsikt att lämna bidrag till juristutbildningssatsningen med 
10 miljoner kronor, under förutsättning att HB Telemarken ingick.  
 
 

§ 105  

Interpellation från Micael Foghagen (SD) till 
kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S) om 
AI-mjukvara och mikrofoner 
Dnr KS 2022/0394 
 
Kommunfullmäktige beslutar att Micael Foghagen (SD) får ställa följande 
interpellation till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S): 
 
Kalmar. Sundets pärla, vår stad och kommun. Vi har länge varit en trygg stad, 
men är det inte längre. Skjutningar, mord, gängkriminalitet och narkotika-
handeln talar sitt tydliga språk. Mer kan läggas till på listan… Det har definitivt 
förändrats till det sämre, men det behöver inte förbli så. För att öka tryggheten 
kan kameraövervakning hjälpa till, men har sina begränsningar. Det är svårt 
med tillstånd – kopplat till den personliga integriteten. Inte oviktigt. Men det 
finns alternativ, eller rättare sagt komplement. Det finns företag som har- och 
utvecklat smarta självlärande AI-system som bygger på mikrofonteknik och 
avancerad mjukvara. I stället för att kontinuerligt övervaka med kameror kan 
mikrofoner, smart placerade över en större yta, snabbt få en lägesbild över vad 
som händer. På Kvarnholmen, våra skolor och välkända problemområden. 
Dessa kan:  
 
Larma. 
 
I realtid.  
 
Utan att kränka någons integritet.  
 
Med anledning av ovanstående och för Kalmars trygghets skull frågar jag 
kommunstyrelsens ordförande:  
 
- Är du beredd att påskynda ett införande – på prov, med kontinuerlig 

uppföljning - av ny teknik som väsentligt kan bidra till ökad trygghet, 
minskad brottslighet, snabbare responstider i akuta skeenden och öka 
uppklarheten vid skjutningar eller andra våldsbrott och skadegörelse för 
Kalmars bästa? 
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- Om inte, varför välja bort ett kostnadseffektivt nytt komplementsverktyg 
med så stora fördelar när det gäller vår trygghet i Kalmar? 

 
_____ 
 

Johan Persson (S) lämnar följande svar: 
 
Michael Foghagen (SD) ställer i en interpellation frågan om användande av ny 
teknik i form av AI, smart mjukvara och mikrofoner med syfte att öka 
tryggheten i Kalmar.   
 
Jag ska villigt erkänna att jag inte är någon expert på teknik och har därför ställt 
frågan till de som är mer kunniga än jag själv inom vår organisation.   
 
Det korta svaret är att det pågår ett arbete kopplat till AI och hur vi bäst kan 
använda den nya tekniken för övervakning.   
 
Det lite längre svaret är svaret att Enheten för Trygghet och säkerhet under 
våren 2021 startade ett arbete tillsammans med Kalmar Science Park och Ignite 
som syftade till att lyfta fram ny teknik likt AI-mikrofoner. Sedan dess har man 
fört dialoger med leverantörer för att finna områden där vi kan tillämpa den 
nya tekniken. Bland annat så kan man använda AI-sensorer för automatisk 
belysning som ett kostnadseffektivt alternativ till larm- och kameraövervakning 
av källar- och vindsutrymmen.  
 
När det gäller mikrofoner med AI-teknik fungerar dessa bäst i kombination 
med ett väl utbyggt system av övervakningskameror och där är vi inte just nu 
antalet kameror utökas ju successivt.  
 
Det finns all anledning att följa teknikutvecklingen kontinuerligt för att se var 
vi bäst kan använda AI-mikrofoner och liknande teknik.  
 
 

§ 106  

Interpellation från Susanne Eliasson (M) till 
utbildningsnämndens ordförande Lasse Johansson 
(S): Saknas det pengar till läromedel i Kalmar 
kommun? 
Dnr KS 2022/0397 
 
Kommunfullmäktige beslutar att Susanne Eliasson (M) får ställa följande 
interpellation till utbildningsnämndens ordförande Lasse Johansson (S): 
 
Det finns stora skillnader i hur mycket pengar man satsar på läromedel per 
grundskoleelev och läsår mellan kommunerna i Sverige.  
 
Finland lägger 1450:-/elev  
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Norge lägger 1050:-/elev  
 
Kalmar kommun lägger 752:-/elev 
 
Vi vet alla att man går över mer och mer till digitala läromedel men i en 
undersökning som gjorts av Lärarförbundet, vill 58% av lärarna jobba med 
fysiska böcker i sin undervisning. Detta är en svår fråga och det råder klart 
olika meningar i svaret men enligt många lärare är det lättare för eleverna att 
navigera i en bok än på nätet. Många lärare tycker att det är dumsnålt att dra in 
på läromedel och att det är ett stort underbetyg till Sverige som kunskapsnation 
när lärare inte ens kan köpa in de nödvändigaste läromedlen.  
 
Cirka 15% av svenska läromedel är helt digitala, 30% enbart tryckta och cirka 
55% är en kombination av analoga och digitala.  
 
Kalmar kommun har en väldigt låg elevpeng och den ska räcka till allt inom 
utbildningsförvaltningens område. Nu börjar tjänstepersoner påpeka att det 
börjar närma sig ett kritiskt läge om vi ska kunna hålla den kvalitet som vi alla 
önskar ska ske på våra skolor. Någonstans finns en smärtgräns och därför vill 
jag därför fråga:  
 
- Klarar kommunen att köpa in alla de läromedel som lärarna behöver i sin 

undervisning? 
-  Finns det någon undersökning gjort som visar vad lärarna vill i denna 

fråga, vill de ha mer analoga läromedel eller är det digitala som gäller? 
 

_____ 
 

Lasse Johansson (S) lämnar följande svar: 
 
Sammanställningen av grundskolornas inköp av läromedel i svenska 
kommuner är gjord av Läromedelsföretagen. Statistiken utgår från den största 
läromedelsgrossisten, Läromedia, och deras försäljningsstatistik under 2019. 
Det är i denna sammanställning Kalmar kommun ligger på 752 kr/elev. De 
tycker säkert att det vore bra om vi köpte mer från dem.  
 
I interpellationen jämförs Kalmar kommun med två nordiska länder vilket jag 
finner lite svårt att kommentera men om vi jämför oss med andra svenska 
kommuner så ligger vi klart över riksgenomsnittet när det kommer till inköp av 
läromedel, enligt statistik som inte bygger på ett läromedelsföretags egna 
siffror. Trenden i Sverige verkar vara att det satsas mer på läromedel de senaste 
åren.  
 
Ett begrepp som vi kan lära oss är lärverktyg, en bredare definition av allt det 
som lärare kan använda: skön- och facklitteratur, tidningar, tidskrifter, 
broschyrer och annat tryckt material samt för kopior framtagna för 
undervisningen. Datorer, maskiner och verktyg som används i undervisningen. 
Bild och ljudmedier, förbrukningsmaterial och programvara för undervisning. 
Kapital och servicekostnader för datorer, maskiner etc. Kostnader för resor i 
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samband med studiebesök, kulturaktiviteter och lägerskolor. Bokinköp till 
skolbibliotek. Skolbibliotekarie.  
 
Så oavsett om vi väljer att titta på statistik för läromedel eller lärverktyg så 
ligger Kalmar kommun över rikssnittet i satsade pengar.  
 
Rektor äger sin budget över elevpengen som fördelas varje årsbudget och de 
kan därför variera från skola till skola hur mycket som läggs på just läromedel. 
Lärarna har stor möjlighet att påverka själva vilka läromedel som ska köpas in i 
samråd med rektor.  
 
Utbildningsförvaltningen har inte gjort någon undersökning i syfte att 
undersöka vilken form av läromedel som lärare önskar. Beslutet om vilka 
läromedel som ska användas görs lokalt på skolorna i samråd mellan lärare och 
rektor.  
 
 

§ 107  

Interpellation från Lotta Wahlmino (L) till 
kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S) om 
ny läktare i idrottshallen i Norrliden 
Dnr KS 2022/0399 
 
Kommunfullmäktige beslutar att Lotta Wahlmino (L) får ställa följande 
interpellation till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S): 
 
Hur säkra kan vi vara på att det kommer byggas en läktare i idrottshallen i 
Norrliden i närtid?  
 
Den 5 april kunde vi läsa i Barometern; En annan nyhet var att majoriteten ger 
servicenämnden i uppdrag att göra fotbollsplanen vid skolan i Oxhagen från 
grus till konstgräs och att sätta upp läktare i sporthallen i Norrliden.  
- Det har funnits en stor efterfrågan på det, säger Johan Persson (S).  
 
Detta är något som länge har efterfrågats och då särskilt en läktare i Norrlidens 
Idrottshall som skulle göra det än mer attraktivt att ha turneringar och 
aktiviteter med publik där. Ett stort lyft för Norrliden och de som använder 
idrottshallen. Men detta har enligt uppgift tidigare prövats för ett tiotal år sedan 
och då kom man fram till att läktaren inte var genomförbar. Dessutom har jag 
hört att det skulle kosta ca 10-15 miljoner för en ny läktare, något mer än den 
miljon som nämns i satsningen i artikeln. Så därför blir jag nu lite fundersam 
när Johan Persson så lätt säger att det blir upp till serviceförvaltningen att fixa, 
vilket han svarade mig på Facebook när jag ställde frågan hur det skulle gå till 
att bygga en läktare. Vilka andra behjärtansvärda projekt ska stå tillbaka för 
denna satsning? Eller kommer serviceförvaltningen att få full kostnadstäckning 
för detta läktarbygge?  
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https://www.barometern.se/kalmar/mangmiljonsatsning-pa-trygghet-i-
kalmar-ddc407a1/  
 
Nu har majoriteten tagit fram en tilläggsbudget som vi ska fatta beslut om i 
kommunfullmäktige och i den finns det inga pengar till detta vallöfte utan bara 
ett utredningsuppdrag till Serviceförvaltningen som ska ge svar senare i höst.  
 
Med anledning av ovanstående vill jag fråga: 
 
- Hur ser tidsplanen ut för byggnationen av läktaren i idrottshallen i 

Norrliden och hur finansieras projektet?  
- Vad är annorlunda idag mot när läktaren prövades tidigare och ansågs 

omöjlig att bygga? 
 

_____ 
 

Johan Persson (S) lämnar följande svar: 
 
Under de senaste åren har Kalmar gått från botten till toppen när det gäller 
idrott. Detta enligt en undersökning som tidningen Barometern gjort. I 
samband med att detta presenterades så intervjuades också företrädare för 
föreningslivet som lyfte fram det goda samarbetet med kommunen som en av 
förklaringarna till framgångarna.   
 
Kommunen har byggt många nya sporthallar och arenor de senaste åren. 
Parallellt med detta har föreningslivet stöttats med rejäla stöd. Nyckeln till 
framgång ligger i att både satsa på bredd och spets av den enkla anledningen att 
de är varandras förutsättningar.   
 
Just nu renoveras Kalmarsundsskolan i Norrliden. I juni kommer fullmäktige ta 
beslut om detaljplan för Norrlidens centrum. Det är en fråga som majoriteten 
drivit länge och vi är nu glada över att ha en överenskommelse med regionen 
om att en ny hälsocentral placeras i just Norrlidens centrum. Det blir också en 
mix av bostäder och en ny livsmedelsaffär. Det är efterlängtade satsningar på 
att lyfta Norrliden. Sedan tidigare har kommunen iordningsställt Norrliden-
parken och medverkat i anläggandet av en skate-bana. På multiarenan har det 
blivit en ny konstgräsmatta.   
 
Nu vill majoriteten gå vidare med att tillskapa läktare i sporthallen i Norrliden. 
Det uppdraget ligger med i majoritetens ändringsbudget. Kommundirektören 
har fått i uppdrag att utreda hur detta bäst ska lösas, det ska återrapporteras 
senast i oktober i år. Den utredningen finns sedan med i budgetarbetet som 
också startar i oktober.   
 
Denna hantering skiljer sig inte från andra processer. Ett behov identifieras, 
det läggs förslag som sedan utreds och sedan kommer budgetunderlaget in i 
budgetprocessen och medel anslås. För majoriteten är detta en viktig fråga, 
annars hade vi inte lagt in uppdraget i ändringsbudgeten. Eftersom 
oppositionen inte la några andra förslag när kommunstyrelsen hanterade denna 
fråga så står ju också ni bakom detta uppdrag vilket jag naturligtvis välkomnar. 
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Så har det ju inte alltid låtit från Liberalerna när det gäller satsningar på idrotten 
och dess anläggningar.    
 
 

§ 108  

Investeringsbeslut Kalmarsundsverket 
Dnr KS 2022/0364 

Handlingar 
 
Utdrag ur Kalmar Kommunbolag AB:s protokoll den 26 april 2022, § 46.  
 
Kalmar Kommunbolag AB:s skrivelse den 20 april 2022. 
 
Utdrag ur Kalmar Vatten AB:s protokoll den 14 april 2022, § 38.  
 
Beslutsunderlag Kalmarsundsverket. 
 
Visionsdokument Kalmarsundsverket.  
 
Förordning om minimikrav för återanvändning av återvunnet vatten.  
 
Kalmarsundsverket jämförelsetabell.  
 
Kalmarsundsverket visionsskisser.  
 
Svenskt Vatten Utveckling rapport. 
 
Kommunstyrelsens protokoll från den 3 maj 2022, § 81. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade den 21 mars 2016 att ge Kalmar Vatten AB i 
uppdrag att genomföra planeringsfasen för projektet Kalmarsundsverket och 
återkomma med en investeringskalkyl inför ett investeringsbeslut som medför 
en utökning av Kalmar Vatten AB:s borgensram. 
 
Syftet med Kalmarsundsverket är att uppnå en i det långa perspektivet 
ekonomiskt fördelaktig investering som möjliggör avsevärd förbättrad rening. 
Anläggningen ska vara energieffektiv och möjliggöra den förväntade 
belastningsökningen, framtida etableringar, expansion samt möta förväntade 
klimatförändringar. 
 
Kalmarsundsverket blir ett modernt kretsloppsverk med hög driftsäkerhet och 
flexibilitet inför framtidens behov. Med ny teknik kommer utsläppen av kväve 
och fosfor att minska med minst 35 % jämfört med nuvarande nivåer i  
miljötillståndet. 
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Produktionsmålet för Kalmarsundsverket är att ligga ytterligare 20 % under de 
kommande skärpta utsläppskraven i miljötillståndet. Anläggningen kommer att 
kunna producera upp till 80 % återvunnet vatten som ska användas till 
Kalmarsundsverkets behov. Det återvunna vattnet kan även användas som 
bevattningsvatten eller tekniskt vatten till industrin och övriga behov. 
Kalmarsundsverket skapar därmed ett hållbart kretslopp.  
 
2017 skapades visionen ”Kalmarsundsverket - Sveriges bästa stadsnära 
reningsverk”. Det finns en hög ambition för Kalmarsundsverket där högsta 
prioritet är god kvalitet på det renade vattnet. Fokus ligger även på 
helhetsupplevelsen av närmiljön, ett intressant besöksmål, hög status på teknik, 
arkitektur och arbetsmiljö.  
 
Kalmarsundsverket är en av regionens största investeringar med visionen att 
bygga Sveriges bästa stadsnära reningsverk. Ett kretsloppsverk som kommer 
rena vatten för återanvändning till olika användningsområden. Med 
Kalmarsundsverket byggs ett driftssäkert och hållbart kretsloppsverk som 
genom modern teknik säkrar ett friskt Kalmarsund och möjliggör framtidens 
Kalmar. Kalmarsundsverket är en av Kalmars viktigaste framtidssatsningar.  
 
Med det föreslagna investeringsbeslutet tillsammans med tidigare beslutade 
belopp uppgår den totala investeringen för Kalmarsundsverket till 2 085 
miljoner kronor. 
 
Kalmar Vatten AB:s styrelse har föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att 
bevilja investeringsbeslut om 1 737 miljoner kronor för upprättande av nytt 
avloppsreningsverk samt utökad borgensram. Kalmar Kommunbolag AB har 
tillstyrkt förslaget.  
 
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget från Kalmar Vatten AB:s styrelse. 

Överläggning 
Under överläggningen redovisas följande förslag: 
 

1. Steve Sjögren (S) – med instämmande av Annika Carlsson Wistedt 
(MP), Erik Ciardi (C), Liselotte Ross (V), Christopher Engström Dywik 
(KD), Lotta Wahlmino (L), Hanne Lindqvist (M) Max Troendlé (MP) 
och Petra Gustafsson (SD) – föreslår att kommunfullmäktige ska 
bifalla kommunstyrelsens förslag. 

 
2. Thoralf Alfsson (-) föreslår i första hand att ärendet återremitteras, i 

andra hand, om kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag, 
att kommunfullmäktige avslår kommunstyrelsens förslag.   

 
Sedan överläggningen avslutats frågar ordföranden först om 
kommunfullmäktige vill avgöra ärendet idag eller återremittera det. Han finner 
att kommunfullmäktige vill avgöra ärendet idag.  
 
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande 
omröstningsproposition: ”Den som vill avgöra ärendet idag röstar ja, den som 
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vill återremittera det röstar nej. ”Vid omröstningen avges 57 ja-röster, 2 nej-
röster och 2 ledamöter är frånvarande (hur var och en röstar framgår av bilaga 
A). Det innebär att kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag.  
 
Härefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill bifalla eller avslå 
kommunstyrelsens förslag. Han finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag.  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Kalmar Vatten AB investeringsbeslut 
om 1 737 miljoner kronor för upprättande av nytt avloppsreningsverk inklusive 
driftbyggnader och huvudkontor för Kalmar Vatten AB avseende kostnader 
från kontrakt till färdigställande. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Kalmar Vatten AB utökad borgensram 
för motsvarande omfattning av investeringsbeslutet om 1 737 miljoner kronor 
från kontrakt till färdigställande. 
 

Reservation 
Thoralf Alfsson (-) reserverar sig skriftligen mot beslutet och anför: 
”Investeringen i ett nytt reningsverk är den största investeringen någonsin i 
Kalmar, att då underlagen är så bristfälliga när förslaget till beslut dessutom 
inte följer det inriktningsbeslut som togs 2016 är ytterst anmärkningsvärt. 
 
Det finns ingen förklaring till varför kostnadsökning är mer än hundra procent 
över inriktningsbeslutet på 850-1100 miljoner kronor som tidigare fattats och 
nu överstiger 2 000 miljoner kronor. Att ansvariga Steve Sjögren (S) och Anna 
Thore (S) inte ens kan förklara orsakerna bakom fördyringen under 
kommunfullmäktigemötet är beklagligt och helt oacceptabelt. 
 
I synnerhet när vetskapen finns att Kristianstads kommun nu gör samma 
investering som ska stå klar 2024 och att Kristianstad kommun på sin 
webbsida kallar sitt projekt för Europas modernaste reningsverk och att 
kostnaden uppges vara endast 684 miljoner kronor. Bara en tredjedel av vad 
Kalmar Vatten AB beräknat kostnaden till för sitt reningsverk. Är anledningen 
att man valt en mer eller mindre helt oerfaren entreprenör i Serneke medan 
Kristianstad kommun valt NCC som entreprenör, med stor erfarenhet och en 
lång rad av referenser.  
 
Den föreslagna kostnaden för Kalmarsundsverket är helt oacceptabel! Trots 
den enormt höga kostnaden ingår inte ett steg för rening från läkemedelsrester, 
utan det är en option på ytterligare 65 miljoner kronor. Den detaljplan som 
tagits fram för reningsverket grundar sig dessutom på det inriktningsbeslut som 
togs 2016 men idag följer man inte inriktningsbeslutet och frågan är då om 
detaljplanen tillåter det förslag som kommunfullmäktige beslutar.  
 
Framtid Kalmar yrkar därmed återremiss på ärendet för att Kalmar Vatten AB 
ska återkomma med ett bantat och reviderat förslag till nytt och ombyggt 
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reningsverk. Om ärendet ändå ska beslutas idag yrkar Framtid Kalmar på 
avslag.” 
 

Protokollsanteckningar 
Ledamöterna från KD redovisar följande protokollsanteckning: 
”Det har blivit dyrt att vara svensk. Inte minst pga. dagens priser på el och 
drivmedel, som inte lämnar någon oberörd. Och nu ska VA-taxan chock-höjas 
också….  
  
Det är bara mänsklig att reagera och känna oro inför familjeekonomin … vilket 
många flera har gjort i media och på sociala medier. Detta föranledda att KD 
INTE yrkade bifall i kommunstyrelsen för att räta ut ett antal frågetecken -
främst gällande upphandlingen och kring den enorma prisökningen. Vi bjöd 
därför in representanter från Kalmar Vatten med kunskap just kring de 
tekniska lösningarna och upphandlingen i sig. Vi vände och vred och frågade, 
frågade och frågade - och fick svar därefter. Och kände oss efter det mogna att 
sätta ner foten i frågan.  
  
Även om vi förvisso fortsatt har funderingar kring själva upphandlingen - som 
mer är av partnerskapskaraktär vilket vi inte är vana vid - så kan vi konstatera 
att det slagits fast juridiskt i två instanser att det inte föreligger några 
tveksamheter här. (Här är det tydligt att Barometern tycks ha tagit parti för 
NCC som var den överklagande parten.)  
  
Gällande prisökningen för kommunen/skattebetalarna så är det givetvis 
extremt oroväckande, men inte något vi kan påverka. Och inte något som 
heller är överdrivet oväntat med tanke på det rådande världsläget (som 
inneburit en nästan 40% prisökning).  
  
Gällande den enorma prisökningen för kunderna som givetvis är de som oroar 
oss mest, så kan vi bara konstatera att det är den nationella lagstiftningen som 
sätter stopp då den omöjliggör för Kalmar vatten att samla i ladorna - så alla 
investeringar måste tas löpande och därför drabbar vattenkollektivet överdrivet 
hårt. Är det någon som ska hängas ut här är det regeringen och Sveriges 
riksdag. Inte några kommunpolitiker som får laga efter läge då vi måste ha en 
ny anläggning för att klara av dagens lagkrav på god rening. Ska en liknande 
situation kunna undvikas i framtiden - och inte upprepas om 50–60 år så krävs 
det en ny lagstiftning på området.  
  
Med det sagt så vill vi understryka att vårt vatten - och nedskräpningen av 
detsamma - är en oerhört viktig fråga för KD. Förvaltarskapstanken lär oss att 
vi har ett ansvar att ta hand om vårt land och vår jord och lämna över det 
bättre till kommande generationer än vi en gång fick det. Därför kommer KD 
idag rösta ja, till det liggande förslaget. Och ser det också som önskvärt att 
reningsverket framåt också kompletteras med läkemedelsrening.” 
 
Ledamöterna från MP redovisar en protokollsanteckning enligt följande: 
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”Miljöpartiet har utgjort en viktig del i formandet av uttalandet som 
kommunstyrelsen nu lägger till beslutet där vi alla partier tillsammans tydliggör 
en högt ställd ambitionsnivå för Kalmars nya reningsverk. 
I kommunfullmäktige senast uppmärksammade miljöpartiet majoriteten på 
bristen och avsaknaden gällande rening av toxiska ämnen och läkemedelsrester 
i beslutsunderlaget. Majoriteten visade på insikt och lyhördhet i frågan och 
presenterade på KS ett tydliggörande av detta. Det är ett viktigt förtydligande. 
Dessutom fick vi tillsammans med Alliansen igenom den utvecklingsdel som 
nu läggs till i beslutet, där forskning, utveckling och förbättringsåtgärder 
kommer se sitt ljus på verket i samverkan med Linnéuniversitetet. Vi ser en 
tydlig förbättring vad gäller kommunstyrelsens arbete i detta ärende. 
Rent vatten är avgörande för Kalmars djurliv, invånare, turism samt de många 
Kalmarföretag som bedriver sin verksamhet och har en ekonomi tack vare 
turismen. Vatten är grunden till allt liv. Rent vatten är en av Kalmars, liksom 
världens, viktigaste ödesfrågor.” 
 

§ 109  

Ändringar i Verksamhetsplan med budget 2022 och 
ekonomisk planering 2023-2024 
Dnr KS 2021/0546 

Handlingar 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse rev. den 26 april 2022. 
 
Kommunstyrelsens protokoll från den 3 maj 2022, § 83. 

Bakgrund 
Efter det att kommunfullmäktige i november 2021 fastställde Verksamhetsplan 
med budget 2022 och ekonomisk planering 2023-2024 har händelser i 
närområdet och i omvärlden medfört nya eller väsentligt förändrade 
förutsättningar för flera verksamheter. Med anledning av det föreslår den 
politiska majoriteten ett flertal resurstillskott till nämnderna under innevarande 
år. Avsikten är att vissa anslag blir nivåhöjande förstärkningar som kommer att 
återfinnas i majoritetens förslag till Verksamhetsplan med budget 2023 med 
ekonomisk planering 2024-2025 som fastställs av kommunfullmäktige i 
december 2022. 
 

Överläggning 
Under överläggningen föreslår Johan Persson (S) – med instämmande av 
Liselotte Ross (V), Micael Foghagen (SD), Dzenita Abaza (S), Erik Ciardi (C), 
Curt Gustafsson (SD), Mona Jeansson (S) och Magnus Uhr (S) – att 
kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag. 
 
Sedan överläggningen avslutats beslutar kommunfullmäktige att bifalla 
kommunstyrelsens förslag.  
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Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
 

1. Kommunstyrelsens driftbudgetram 2022 utökas med 1,0 miljoner 
kronor (mnkr) för en ytterligare tjänst på enheten Trygghet och 
säkerhet. 

2. Kommunstyrelsens driftbudgetram 2022 utökas med 1,0 miljoner 
kronor för en koncerngemensam resurs mot välfärdsbrott. 

3. Kommunstyrelsens driftbudgetram 2022 utökas med 2,1 miljoner 
kronor för satsningar inom IT-säkerhet. 

4. Kommunstyrelsen driftbudgetram 2022 utökas med 1,0 mnkr avseende 
stöd till Kalmar läns museum. 

5. Kommunstyrelsens driftbudgetram 2022 utökas med 3,0 miljoner 
kronor för ett bidrag till statlig infrastruktur avseende gång- och 
cykelvägsträckan Vassmolösa - Ljungbyholm. 

6. Kultur- och fritidsnämndens driftbudgetram 2022 utökas med 1,0 
miljoner kronor för sommarlovsverksamhet med sommaröppna 
fritidsgårdar. 

7. Kultur- och fritidsnämndens driftbudgetram 2022 utökas med 1,5 
miljoner kronor för stöd till föreningslivet. 

8. Socialnämndens driftbudgetram 2022 utökas med 5,0 miljoner kronor 
för satsningar inom socialtjänstens insatser för unga med riskbeteende. 

9. Omsorgsnämndens driftbudgetram 2022 utökas med 2,0 miljoner 
kronor för att kunna erbjuda ”semesterbonus”. 

10. De samlade utökningarna av nämndernas driftbudgetramar för det 
enskilda året 2022 uppgår till 17,6 miljoner kronor. Utökningarna 
finansieras genom att det budgeterade resultatet för 2022 sänks från 
91,6 miljoner kronor till 74,0 miljoner kronor. 

11. Kommundirektören får uppdraget att utreda förutsättningar för läktare 
i Kalmarsundsskolan samt att ersätta grusplanen i Oxhagen med 
konstgräs. Uppdraget ska vara genomfört senast oktober 2022. 

12. För 2022 har till kommunstyrelsen tidigare anslagits 2,0 miljoner 
kronor för kommunens kostnad att genomföra val till riksdag, landsting 
och kommun. För dessa val ska, liksom vid tidigare val och 
folkomröstningar, följande principer gälla för fördelning av kostnader 
för lokaler och personal:  
 
Valnämnden får disponera de kommunala lokaler som behövs för 
valförrättningen och liksom tidigare ska det inte tas ut någon hyra för 
dessa lokaler. Däremot ska valnämnden stå för extrakostnader som 
drabbar förvaltningarna för i första hand städning och extratid för 
vaktmästare och hantverkare. Vidare får valnämnden i samma 
utsträckning som tidigare använda personal på kommunens 
förvaltningar för planläggning av valen och det ska ske utan kostnad 
för valnämnden. 
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Protokollsanteckningar 

Ledamöterna från SD redovisar en protokollsanteckning enligt följande: 
”Vi har inga invändningar när det gäller de konkreta ändringar som föreslås. 
Däremot är vi mer tveksamma till konstgräs i Oxhagen. Men eftersom det 
gäller ett utredningsuppdrag blir det en senare fråga vilken ståndpunkt vi 
kommer landa i. Detsamma gäller läktarbygge i Kalmarsundsskolan.” 
 

Ledamöterna från M, L och KD redovisar en protokollsanteckning enligt 
följande: 
”Vi har nu tagit del av vänstermajoritetens förslag till tilläggsbudgeten och 
håller med om att den innehåller viktiga satsningar. Utifrån det vallöfte vi 
presenterade för en månad sedan så anser vi dock att det finns fler viktiga 
satsningar att göra inte minst på trygghetsområdet och vi avser att återkomma i 
frågan vilket vi nu gjort med följande nämndinitiativ som är inskickat till 
Kommunstyrelsen. 
 
Nämndinitiativ till kommunstyrelsen 
Tilläggsbudget från Kalmaralliansen 14 miljoner kronor 
Förslag till beslut: Kommunfullmäktige beslutar om ytterligare satsningar på 14 
miljoner.  
 
Kalmar ska vara en trygg kommun och vi politiker måste våga ta stora beslut 
för att förhindra sådant som annars riskerar att ge förödande konsekvenser. 
Både samhällsekonomiskt och för de individer som drabbas. Vi anser att det 
inte räcker med det som majoriteten presenterar som extra satsningar på 
trygghet. Att arbeta långsiktigt handlar både om det omedelbara och det 
förebyggande. Det är också viktigt att se den fysiska miljöns påverkan på den 
upplevda tryggheten. Här finns det mer att önska. Det vi tycker den 
omedelbara satsningen ska innehålla är följande:  
 

• Trygghet och Säkerhet ges ett ekonomiskt tillskott så att 
ordningsvakterna kan bli en del i det förebyggande arbetet tillsammans 
med skola och socialförvaltning istället för att arbeta som 
parkeringsvakter. 

o Ordningsvakterna får ett utvidgat uppdrag att arbeta mer 
förebyggande tillsammans med förebyggandeteamet, samt 
tillsammans med socialtjänstens tre personer som arbetar direkt 
mot skolorna i kommunen.  

 
Vi beräknar att behovet här är 5 miljoner kronor. 
 

• Vi vill se en fritidsgårdsreform som innehåller en stor satsning för våra 
fritidsgårdar som ska kunna vara öppna på lov, kvällar och helger, då 
våra ungdomar inte är i skolan. Där tror vi de gör mest nytta. 

o Det behövs en fritidsgårdsreform i kommunen där vi behöver 
tänka om kring resursfördelningen. Fritidsgårdarna ska också 
finnas till för de ungdomar som idag inte har några andra 
aktiviteter. De ska vara öppna då de behövs som bäst och att 
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de som arbetar där får ett bredare uppdrag att arbeta 
tillsammans med SSPF och bidra med att hitta meningsfulla 
aktiviteter för ungdomarna som idag saknar detta.  

o Det är oerhört viktigt att arbetet på fritidsgårdarna får en 
koppling till det förebyggande teamet. Allt för att förebygga 
stuprör och arbeta för ökad samverkan.  

 
Vi beräknar att satsningen kostar ytterligare 4 miljoner kronor. 
 

• Majoriteten utökar Socialnämndens driftbudgetram med 5,0 mnkr för 
satsningar inom socialtjänstens insatser för unga med riskbeteende. Vi 
förutsätter att dessa medel i huvudsak går till att stärka det 
förebyggande teamet och bredda deras uppdrag så dem får möjligheten 
att också arbeta uppsökande. 

 
• Det behövs resurser och ett sammanhängande arbete med de elever 

som är i gymnasial ålder men inte går på gymnasiet. En 
gymnasieexamen är ett av de bästa vaccinen mot brottslighet.  

o Vi vill prioritera arbetet med KAA för att ta reda på vilka 
ungdomar vi har som idag flyger under radarn och inte syns i 
våra olika system. Vi behöver få koll på denna grupp och se till 
att det finns aktiviteter som leder till sysselsättning. 

o Vi vill också att man avsätter pengar för lokal och ledare som 
arbetar dagligen med dessa ungdomar för att hjälpa dem in på 
deras rätta väg i livet. 

 
Vi beräknar att satsningen kostar 2,5 miljoner kronor. 

• Kalmar kommun behöver intensifiera sitt arbete för att minska 
narkotikaanvändningen. Det handlar om informationskampanjer mot 
specifika åldersgrupper. Exempelvis 18-25 som inte är lika enkla att nå.  

o Här ger vi ett tydligt uppdrag att kartlägga och ta fram material 
som kommuniceras ut till olika målgrupper. Även föräldrar bör 
vara en prioriterad del i detta.  

o Arbetet med de utanför gymnasiet i gymnasieålder behöver 
också handla om att förebygga narkotikaanvändandet. Inte 
minst genom kommunikation.  

o Kalmar kommun ska vara fortsatta drivande i arbetet med att 
etablera “Mini-Maria” i samverkan med Regionen.  

 
En stor del av arbetet sker på kommunikationsavdelningen men vi beräknar en 
extra kostnad för att nå ut på 1 miljon kronor.  
 

• Kalmar ska vara en trivsam och trygg kommun. Alla ska känna sig 
trygga i sina bostadsområden. Det är de boende som bäst känner till 
sitt bostadsområde och i vilka områden de känner sig otrygga. Det 
finns flera saker som bidrar till att en miljö kan uppfattas som otrygg. 
Brist på belysning, nedskräpning, skadegörelse och klotter leder till 
ökad otrygghet.  
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o Boendedialoger, trygghetsvandringar och föräldravandringar är 
ett oerhört viktigt verktyg för att skapa en ökad trygghet i alla 
bostadsområden.  

o Planera för ljusa, trygga, gröna och välkomnande miljöer och 
blandade upplåtelseformer i bostadsbyggandet för att motverka 
ekonomisk och social segregation.  

o För att det ska vara möjligt att förhindra att ett område 
“förslummas” krävs det mer belysning och att samtliga 
förvaltningar och bolag tar ansvar för sina lokaler och den 
fysiska miljön i sina områden, med nolltolerans mot klotter och 
ökat stöd till allmänheten som vill felanmäla klotter, 
skadegörelse, nedskräpning eller trasiga saker. 

o En viktig faktor i det övergripande arbetet inom kommunen är 
dialoger med Kalmarbor, näringsidkare och fastighetsägare om 
vilka åtgärder de vill ha för att öka tryggheten där de bor och 
verkar.   

 
Vi räknar med att det kostar 1,5 miljoner kronor.” 
 

§ 110  

Avhändande av allmänna handlingar vid försäljning av 
KIFAB i Kalmar AB till SBB i Norden AB 
Dnr KS 2022/0367 

Handlingar 
Utdrag ur Kalmar Kommunbolag AB:s protokoll den 26 april 2022, § 48.  
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 april 2022.  
 
Lista över de fastigheter som ingår i försäljningen och vars fastighetshandlingar 
överlämnas i original. 
 
KIFAB:s dokumenthanteringsplan med angivande av respektive handlings 
hantering vid överlåtelsen. 
 
Kommunstyrelsens protokoll från den 3 maj 2022, § 87. 

Bakgrund 
Den 2 februari 2022 undertecknades aktieöverlåtelseavtal mellan Kalmar 
Kommunbolag AB och SBB i Norden AB rörande försäljning av KIFAB i 
Kalmar AB.  
 
Vid hanteringen av allmänna handlingar måste hänsyn tas till arkivlagens 
(1990:782) bevarandemål för att trygga verksamhetens, rättsskipningens, 
allmänhetens och forskningens behov och deras rätt att ta del av allmänna 
handlingar. 
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I och med försäljningen fyller inte handlingarna längre KIFAB:s behov av 
handlingarna för verksamheten och rättskipningen. Vad gäller rätten att ta del 
av allmänna handlingar och forskningens behov, kommer detta att kunna 
tillgodoses genom att handlingarna i fråga även finns hos samhällsbyggnads-
kontoret. De handlingar som anses kunna överlämnas till köparen utan att 
kopior av originalhandlingarna behålls är gallringsbara enligt bolagets 
dokumenthanteringsplan. De gallringsbara handlingar som köparen inte 
behöver för sin verksamhet går över till Kalmar Kommunbolag AB för 
förvaring innan gallringsfristen löper ut. 
 
Enligt 13 § arkivreglemente för Kalmar kommun ska nämnden/styrelsen i god 
tid samråda med arkivmyndigheten innan en kommunal verksamhet övergår till 
privat sektor. Under februari och mars 2022 har kommunarkivet deltagit i 
samråd med KIFAB och Kalmar Kommunbolag AB rörande hanteringen av 
de allmänna handlingarna 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att Kalmar Kommunbolag AB och KIFAB i 
Kalmar AB enligt 15 § arkivlagen (1990:782) får avhända sig allmänna 
handlingar i original till SBB i Norden AB och dess koncernbolag IB Bostad 
102 AB som ett led i försäljningen av KIFAB i Kalmar AB efter positivt 
samråd med kommunarkivet och under förutsättning att kopior av 
bevarandehandlingarna överlämnas till kommunarkivet. 
 

§ 111  

Motion från Thoralf Alfsson (-) om att pausa de 
ekonomiska bidragen till studieförbundet Ibn Rushd 
Dnr KS 2022/0068 

Handlingar 
Utdrag ur kultur- och fritidsnämndens protokoll den 24 mars 2022, § 52.  
 
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 februari 2022.  
 
Motion. 
 
Kommunstyrelsens protokoll från den 3 maj 2022, § 85. 

Bakgrund 
Thoralf Alfsson (-) föreslår i en motion att Kalmar kommun startar en 
utredning av Ibn Rushds verksamhet för att utröna om studieförbundet 
uppfyller de krav och policydokument som Kalmar kommun har för att erhålla 
ett kommunalt ekonomiskt stöd. Vidare föreslås att Kalmar kommun pausar 
utbetalningen av bidrag till studieförbundet Ibn Rushd under tiden som 
Kalmar kommun utreder studieförbundet och deras verksamhet i Kalmar. 
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Kultur- och fritidsnämnden har föreslagit att kommunfullmäktige avslår 
motionen. Kommunstyrelsen har tillstyrkt kultur- och fritidsnämndens förslag.  
 

Överläggning 
Under överläggningen redovisas följande förslag: 

 
1. Thoralf Alfsson (-), med instämmande av Micael Foghagen (SD), 

föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla motionen. 
 

2. Maia Dahlberg (S), med instämmande av Max Troendlé (MP), föreslår 
att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag att avslå 
motionen. 
 

3. Hanne Lindqvist (M), med instämmande av Fredrik Sjömar (KD) och 
Christopher Engström Dywik (KD), föreslår att kommunfullmäktige 
ska bifalla första att-satsen i motionen samt avslå andra att-satsen 

 
Sedan överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill 
bifalla kommunstyrelsens förslag, bifalla motionen, eller besluta i enlighet med 
Hanne Lindqvists m.fl. förslag. Han finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag.  
 
Omröstning begärs. Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsens förslag är 
huvudförslag och frågar därefter om Thoralf Alfssons(-) eller Hanne 
Lindqvists (M) förslag ska vara motförslag. Han finner att kommunfullmäktige 
utser Hanne Lindqvists förslag. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige 
godkänner följande omröstningsproposition: ”Den som vill bifalla Hanne 
Lindqvists förslag röstar ja, den som vill bifalla Thoralf Alfssons förslag röstar 
nej”. Vid omröstningen avges 13 ja-röster, 8 nej-röster, 35 ledamöter avstår 
och 5 ledamöter är frånvarande (hur var och en röstar framgår av bilaga B).  
 
Kommunfullmäktige godkänner härefter följande omröstningsproposition. 
”Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag att avslå motionen röstar ja, 
den som vill bifalla Hanne Lindqvists förslag röstar nej”. Vid omröstningen 
avges 35 ja-röster, 21 nej-röster och 5 ledamöter är frånvarande (hur var och en 
röstar framgår av bilaga C). 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen från Thoralf Alfsson (-) om 
att pausa de ekonomiska bidragen till studieförbundet Ibn Rushd. 
 

Reservationer 
Ledamöterna från M, L och KD reserverar sig skriftligen mot beslutet och 
anför: 
”Under dagens kommunfullmäktige behandlas en motion om bidragen till det 
kontroversiella studieförbundet Ibn Rushd. Vi kan tyvärr konstatera att 
vänstermajoriteten fortfarande inte verkar ha läst rapporten man baserar sitt 
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beslut på, i varje fall inte i dess helhet. Vi menar att de brister som uppdagts 
inom Ibn Rushd och deras verksamhet är så pass allvarliga att de kommunala 
bidragen till Ibn Rushd starkt bör ifrågasättas och en utredning initieras.  
 
 Vi bör här ställa oss frågan varför vi ger stöd till folkbildning. I grunden 
handlar det om att om att stärka och utveckla demokratin, och främja 
människors makt över sin egen livssituation. Vi kan aldrig någonsin stödja en 
verksamhet som inte främjar demokratin och alla människors lika värde. Här är 
frågan om Ibn Rushd når upp till dessa krav. 
 
Erik Arnås rapport, ’När tilliten prövas’, ger en mängd exempel på när 
homofoba eller antisemitiska talare inbjudits till arrangemang där Ibn Rushd 
varit delaktiga. Arnå skriver också att vissa ämnen, såsom antisemitism och 
homofobi, kan framstå som ’no-go zones’ i Ibn Rushds verksamhet. Han 
konstaterar också att problem verkar finnas med jämställdheten i 
organisationen, som till stor del styrs av en mindre skara män. Vi kan också 
konstatera att det finns högst problematiska kopplingar till det Muslimska 
brödraskapet, vare sig dessa kopplingar är ideologiska eller organisatoriska. 
Detta gjorde att såväl Göteborgs Kommun som Region Uppsala har drog 
slutsatserna att Ibn Rushd inte kunde ges bidrag i dagsläget. 
 
Vi menar dock att beslut måste vara rättssäkra och att bidrag inte skall dras in 
genom en motion, utan baseras på ett betydligt stabilare beslutsunderlag. Vi 
kan därför inte stödja motionens andra att-sats. Men vi menar att kommunen, i 
likhet med vad som gjordes i Göteborg, bör tillsätta en utredning av bidragen 
till Ibn Rushd och hur dessa uppnår demokrativillkoren.”  
 
Ledamöterna från SD reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.  
 
Thoralf Alfsson (-) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
 

§ 112  

Redovisning av motioner och medborgarförslag som 
ännu inte besvarats 2021 
Dnr KS 2022/0365 

Handlingar 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 22 april 2022. 
 
Kommunstyrelsens protokoll från den 3 maj 2022, § 89. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen ska enligt fullmäktiges arbetsordning en gång varje år 
redovisa de motioner och medborgarförslag som ännu inte har beretts färdigt.  
 
Enligt kommunallagen 5 kap. 35§ ska en motion eller ett medborgarförslag om 
möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från 
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det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. Det finns två motioner som 
inte beretts färdigt. 
 
Upplysningsvis inkom det 17 motioner under 2021, motsvarande siffra för 
2020 var 16 stycken. När det gäller medborgarförslag inkom det 52 stycken 
2021, motsvarande siffra för 2020 var 61 stycken. 

Beslut 
Kommunfullmäktige lägger redovisningen av motioner och medborgarförslag 
som ännu inte besvarats till handlingarna. 
 

§ 113  

Årsredovisning och revisionsberättelse 2021 för 
Kretslopp Sydost 
Dnr KS 2022/0378 

Handlingar 
Protokollsutdrag ur Kretslopp Sydosts protokoll den 25 mars 2022, § 5.  
 
Årsredovisning 2021.  
 
Revisionsberättelse. 
 
Granskning av årsredovisning. 
 
Kommunstyrelsens protokoll från den 3 maj 2022, § 90.  

Bakgrund 
Kommunalförbundet Kretslopp Sydost har överlämnat sin årsredovisning till 
kommunfullmäktige. Revisorerna föreslår att kommunfullmäktige ska 
godkänna årsredovisningen och bevilja styrelsen (förbundsdirektionen) 
ansvarsfrihet. 

Beslut 
Kalmar kommun beviljar för sin del styrelsen (förbundsdirektionen) för 
kommunalförbundet Kretslopp Sydost och enskilda förtroendevalda i detta 
organ ansvarsfrihet för 2021 och godkänner årsredovisningen 2021.  
               

§ 114  

Fyllnadsval av ersättare i samhällsbyggnadsnämnden 
efter Jessica Bergsjö (C)  
Dnr KS 2022/0475 

Handlingar 
Valberedningens protokoll från den 30 maj 2022.  
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Beslut  
Kommunfullmäktige godkänner Jessica Bergsjö (C) avsägelse som ersättare i 
samhällsbyggnadsnämnden.  
 
Kommunfullmäktige väljer Per Jonsson (C) till ersättare i 
samhällsbyggnadsnämnden till och med 31 december 2022.  
 

§ 115  

Fyllnadsval av ordförande i styrelsen för Kalmar Hamn 
AB efter Annika Brodin (S) 
Dnr KS 2022/0264 

Handlingar 
Valberedningens protokoll från den 30 maj 2022.  
 

Beslut 
Kommunfullmäktige väljer Daniel Modée (S) till ordförande i styrelsen för 
Kalmar Hamn AB till och med bolagsstämman 2023.  
 
 

§ 116  

Anmälningsärenden 
 

- Kommunstyrelsens protokoll den 3 maj 2022 
 

 

- Revisorernas förstudierapport om bolagsstyrelsens 
roll avseende ledning, styrning och uppföljning 

 

 

- Årsrapport 2021 för Kalmar läns kommuners 
Hjälpmedels-nämnd (KHS) 

 

 

- Slutligt beslut från Mark- och miljödomstolen om att 
avvisa Thoralf Alfssons överklagande avseende 
detaljplan för del av fastigheten Kvarnholmen 2:1 i 
Kalmar kommun 

 

 

- Ny ersättare i kommunfullmäktige: Kent Petersson 
(SD) efter Lilith Lindgren (SD) 

 

 

- Ny ledamot i kommunfullmäktige: Lillemor Marcus 
Jonsson (SD) efter Linda Emma Kotanen (SD) 
 

- Ny ersättare i kommunfullmäktige: Ellen Andersson 
(SD) 
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- Ny ledamot i kommunfullmäktige: Gunilla Johansson 
(S) efter Annika Brodin (S)  
 

- Ny ersättare i kommunfullmäktige: Leila Perikala (S) 
 

 

- Ny ledamot i kommunfullmäktige: Jörgen Bödmar 
(M) efter Jonas Lövgren (M) 
 

- Ny ersättare i kommunfullmäktige: Nikoletta 
Lettersson (M) 

 

 

- Kultur- och fritidsnämndens svar på 
medborgarförslag om skateramper i Läckeby 

 

 

- Samhällsbyggnadsnämndens svar på 
medborgarförslag om en gång- och cykelväg mellan 
Ängsgatan och Tvagastigen i Trekanten 

 

 

- Samhällsbyggnadsnämndens svar på 
medborgarförslag om separat stoppljus för de som 
ska svänga höger vid Erik Dahlbergs väg mot 
Lorensbergsleden 

 

 

- Samhällsbyggnadsnämndens svar på 
medborgarförslag om lekplats i Rinkabyholm 

 

 

- Motion från Annika Carlsson Wistedt (MP), Inför 3-
30-300-regeln för att bevara och utveckla 
kommunens grönområden 

 

 

- Motion från Micael Foghagen (SD) om granskning 
och utvärdering av samtliga studieförbund som söker 
kommunalt bidrag 

 

 

- Medborgarförslag om att uppföra staty av Pehr Frigel 
i Kalmar 

 

 

- Medborgarförslag om säker överfart för gång- och 
cykeltrafik över norra vägen från Karlssons äng 

 

 

- Medborgarförslag om en inhägnad hundrastgård i 
Ljungbyholm 

 

 

- Medborgarförslag om utveckling av friluftsområdet 
på Stensö 
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§ 117  

Interpellation från Curt Gustafsson (SD) till 
kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S) om 
bekämpningen av välfärdsbrott med en tjänst i 
tilläggsbudgeten 2022 
Dnr KS 2022/0524 
 
Kommunfullmäktige beslutar att Curt Gustafsson (SD) får ställa följande 
interpellation till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S): 
 
Sverigedemokraterna ser positivt på att man från vänstermajoritetens sida 
inrättar en tjänst som ska motverka välfärdsbrott och kriminalitet. Vi har i flera 
sammanhang lyft frågan om att kommunen borde höja sin beredskap mot 
välfärdsbrott, kriminalitet och utpressningssituationer för enskilda handläggare 
Det är kanske typiskt att man först nu inser behovet av att aktivt bekämpa 
välfärdsbrotten. I rapporten ”Välfärdsbrott mot kommuner och regioner” 
skriver Brå att fusket framför allt förekommer inom hemtjänst och personlig 
assistans. Andra utredningar, från bland annat Göteborg, visar på hot mot 
handläggare och en tystnadskultur kring korruption och hotelser mot dessa 
tjänstemän.  
Mina frågor till Johan Persson, kommunstyrelsens ordförande är:  
- Varför insåg man inte behovet av en säkerhetstjänst tidigare?  
- Bedömer man att en tjänst är tillräckligt för att säkerställa ett effektivt 

arbete mot välfärdsbrott och kriminalitet? 
 

_____ 
 

Johan Persson (S) lämnar följande svar: 
 
Curt Gustafsson frågar i en interpellation om det inte är för sent att nu inrätta 
en tjänst för att motverka välfärdsbrott och om det räcker men en tjänst.  
  
Redan i budget och verksamhetsplanen som kommunfullmäktige fattade beslut 
om i november så finns följande skrivning med:   
 
”Kommunen bjuder in övriga berörda myndigheter för samverkan kring 
bekämpande av brottslighet, efter en modell som arbetats fram i Södertälje”.   
 
Trots ytterligare en våg av pandemi under vintern så har detta arbete fortgått 
bland annat i form av ett digitalt möte med kommunstyrelsens ordförande i 
Södertälje Boel Godner. Dialog med andra myndigheter har också förts. 
Parallellt har det arbetats med hur vi bäst ska organisera vårt arbete inom 
Kalmar kommunkoncern. Detta arbete kommer nu samordnas av en funktion 
som är knuten till kommundirektören och kommunkoncernen i övrigt. 
Funktionen ska självklart samverka med andra berörda funktioner inom 
kommunkoncernen men också med andra myndigheter. Jag är glad över att vi 
nu är framme i detta arbete och inom kort kan lysa ut denna tjänst.   
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Jag är naturligtvis också glad över det breda stöd och positiva ord kring 
majoritetens ändringsbudget kring trygghetsfrågor som kom från 
Sverigedemokraterna i samband med kommunstyrelsens hantering av 
ändringsbudgeten för tre veckor sedan.   
 
Det lades ju inte heller några ändringsförslag eller tillägg i samband med 
kommunstyrelsens beredning av ärendet vilket innebär att det idag på 
fullmäktige bara finns ett förslag att ta ställning till. Det är bra för Kalmar att vi 
är överens i dessa viktiga frågor.    
 
 

§ 118  

Interpellation från Lotta Wahlmino (L) till 
servicenämndens ordförande Johanna Petersson (C) 
om nolltolerans mot klotter i skolorna 
Dnr KS 2022/0525 
 
Kommunfullmäktige beslutar att Lotta Wahlmino får ställa följande 
interpellation till servicenämndens ordförande Johanna Petersson (C):  
 
Varför har vi inte nolltolerans mot klotter i Kalmars skolor?  
 
Jag har varit ute och besökt många av våra skolor och slås ofta över hur fint 
och välvårdat det är på de allra flesta ställen. Men ibland har det varit gamla, 
slitna lokaler, korridorer och sliten inredning. Ett sådant exempel är 
Smedbyskolan. Där har man renoverat en del av skolan för att kunna utnyttja 
lokalerna maximalt samtidigt som man har kvar den äldre stommen, främst 
synligt i korridorer och på toaletter. Denna skola hette tidigare 
Barkestorpsskolan och flera av mina vänner har gått på denna skola när den 
var ny så den har några år på nacken. Den byggdes i tegel och man valde även 
tegel inomhus för det anses vara underhållsfritt.  
 
Det är även svaret man fått från serviceförvaltningen då man från skolans 
rektor och vaktmästare har ställt frågan om man kan få måla innerväggarna vita 
för att täcka över det klotter som finns och som funnits under många år. Teglet 
är underhållsfritt så det får inte målas.  
 
Detta är för mig ytterligare ett exempel när vi hamnar i stuprör, jag förstår att 
man som fastighetsägare och ansvarig för underhåll behöver se till att 
eventuella kostnader är så effektiva som möjligt. Men som rektor och 
vaktmästare som har ansvar för verksamheten så borde det istället finnas ett 
gemensamt ansvar för detta. För verksamheten är detta med klotter något man 
vill ha bort, men tyvärr “sitter” det i väggarna och går ej att ta bort. En enkel 
lösning är att måla väggarna vita - är någon framme och klottrar går det lätt att 
ta bort. Skolan ser ren och ljus ut och skapar en bra arbetsmiljö. Vilket skulle 
vara mer än välkommet. Särskilt som vi har problem med att elever från 
Trekanten väljer bort högstadiet till förmån för till exempel Falkenbergsskolan. 
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En bidragande orsak kan vara att de eleverna är trötta på sin slitna skola i 
Trekanten och vill inte gå ytterligare tre år i en sliten skola med klotter på 
väggarna.  
 
Så egentligen borde denna Interpellation och problem även ställas till 
utbildningsnämndens ordförande…. 
 
Med anledning av ovanstående vill jag fråga:  
- Varför är det inte rimligt att Smedbyskolan får måla sina tegelväggar med 

vit målarfärg så att klottret inte syns? 
- Vad har vi för policy egentligen i Kalmar kommun angående klotter i våra 

allmänna lokaler? 
 

_____ 
 

Johanna Petersson (C) lämnar följande svar: 
 
Generellt kan man säga att Serviceförvaltningen gör den bedömningen att en 
vit vägg, tvärtemot dina antaganden, drar till sig mer klotter än en tegelvägg. 
Det kan snarare få motsatt effekt då nymålade väggar har en tendens att locka 
fram ännu fler konstnärer. Att enbart måla väggarna gör inte att elever slutar 
klottra.  
 
Vi kan nog alla vara överens om att kommunens medel hellre bör gå till 
elevernas lärande i stället för upprepade saneringar och ommålningar av 
innerväggar?  
 
För invändigt klotter är det skolan som ansvarar och inte Serviceförvaltningen. 
Skolan har därmed ett stort ansvar att arbeta med eleverna och på så vis få 
klottret att upphöra. För mig personligen är det självklart också ett stort 
föräldraansvar att lära sina barn att sköta sig i det offentliga rummet och att 
vara rädd om saker och ting i deras och andras utrymme och miljöer.  
 
Men jag kan säga att kommunens policy runt klotter är att betrakta det som 
skadegörelse, och skadegörelse är inte tillåtet. Jag vet att skolorna jobbar med 
attitydtänk hos barnen om att vara rädda om saker och ting men det kan nog 
utbildningsförvaltningen svara mer ingående på. 
 

§ 119  

Interpellation från Fredrik Sjömar (KD) till 
utbildningsnämndens ordförande Lasse Johansson (S) 
om höjning av skolpengen 
Dnr KS 2022/0526 
 
Kommunfullmäktige beslutar att Fredrik Sjömar (KD) får ställa följande 
interpellation till utbildningsnämndens ordförande Lasse Johansson (S):  
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Varför vill inte Lasse Johansson ge mer pengar till skolan?  
 
Mycket i skolan i Kalmar fungerar bra. Vi har en hög andel behöriga lärare och 
våra elever uppnår generellt sett goda resultat. Men det finns också något som 
är trasigt med skolan i Kalmar. Vi har en låg lärartäthet och våra 
sjukskrivningstal bland lärare är bland de högsta i landet. Vi har också 
barngrupper som i många fall ligger långt över Skolverkets riktlinjer. Många av 
oss har kommit till slutsatsen att skolan i Kalmar behöver mer resurser. Men 
bevisligen inte Utbildningsnämndens ordförande.  
 
Mycket går bra när det gäller skolan i Kalmar, och mycket av det vi gör i 
Utbildningsnämnden är också gemensamma beslut som vi alla är överens om. 
Vår personal ska vara stolta över det arbete som de varje dag genomför. Men, 
det finns också något som är trasigt när det gäller skolan i Kalmar. När 
Lärarförbundet mätte andelen lärare som är sjukskrivna 30 dagar eller längre, så 
kommer vi på plats 206 bland Sveriges kommuner. Det går dessutom åt fel 
håll! Vi har också en sämre lärartäthet än de flesta andra kommuner. Där 
hamnade vi på plats 209 av 290. Vid senaste betygsstatistiken så framgick det 
också att vi ligger under riksgenomsnittet när det gäller behörighet till 
gymnasiet.  
 
Inom Kalmaralliansen har vi kommit till slutsatsen att vi behöver en högre 
skolpeng i Kalmar. Vi har i dagsläget en av de lägsta i Sverige. Mer pengar 
behövs i verksamheten, och pengar man lokalt kan styra över. Det är lokalt 
man vet vilka behov som finns i den egna verksamheten. Majoriteten av allt 
särskilt stöd bekostas också från verksamhetens egen budget. Det är därför det 
inte räcker med enskilda satsningar från förvaltningens sida, utan det som krävs 
menar vi är en generell höjning av skolpengen. 
 
Vid förra sammanträdet i Utbildningsnämnden så skulle vi ta beslut om vårt 
budgetunderlag, med våra äskanden inför nästa års kommunala budget. 
Kalmaralliansen la då ett yrkande om vi gemensamt skulle äska om en höjd 
skolpeng. Detta yrkande röstades ner av majoriteten under ledning av Lasse 
Johansson (S) utan debatt. Man sa därmed nej till att överhuvudtaget önska 
mer pengar. Lasse Johansson (S) bör ge en förklaring till Kalmars elever, 
föräldrar och skolans personal varför man säger nej till mer pengar till skolan.  
 
Min fråga är därför: 
- Varför vill inte majoriteten i Utbildningsnämnden höja skolpengen? 
 

_____ 
 

Lasse Johansson (S) lämnar följande svar: 
 
Eftersom Fredrik Sjömar inte verkar vara medveten om vad 
utbildningsnämnden fattade beslut om senast tänkte jag göra honom tjänsten 
att berätta det.  
 
1. Utbildningsnämnden godkänner Budgetunderlag 2023 och överlämnar den 
till kommunstyrelsen för kännedom.  
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2. Utbildningsnämnden ställer sig bakom framlyfta investeringsbehov i 
handlingen Budgetunderlag 2023.  
 
En helt ny skola plus ny förskola i området Snurrom. Anpassningar i 
Kalmarsundsskolan som innebär yta till förskola. Därtill har vi en pågående 
stor investering då förskolan Topasen i Oxhagen rivs och kommer att byggas 
upp igen. Investeringar på flera hundra miljoner som går till att förstärka vår 
skola i Kalmar kommun.  
 
3. Utbildningsnämnden anhåller om att resursfördelningssystemet för barn och 
elevantal fortsätter gälla även 2023. 
 
Det rörliga resursfördelningssystemet innebär en trygghet då vi vet att vi får 
ersättning för det verkliga antalet barn och elever som vi har i kommunen. Här 
äskar vi en summa på 5,8 miljoner.  
 
4. Utbildningsnämnden anhåller om medel för de tre redovisade satsningarna i 
handlingen Budgetunderlag 2023:  
 
- Förstärkning elevhälsan med 6 000 mkr årligen. Dessa pengar ska gå till att 
säkerställa tillgång till specialpedagoger på samtliga enheter, anställa fler 
kuratorer, förstärka vårt mobila elevhälsoteam, öka samarbetet mellan 
socialtjänsten och utbildningsförvaltningen genom regelbunden närvaro på 
våra skolor. Genom dessa satsningar vill vi ge skolorna ännu bättre 
förutsättningar för att möta barn och elever i behov av särskilt stöd, undanröja 
hinder för lärande samt stärka stödet till socialt utsatta barn och elever. För att 
än bättre möta våra utmaningar och behov för att säkerställa trygghet och 
studiero ska vi fortsätta satsningar på elevhälsan genom ytterligare förstärkning 
av elevhälsan i stort och med särskilt fokus på elevhälsoteamet och fler 
skolpsykologer.  
 
- Kompetensförsörjning med 1 500 mkr årligen. Med dessa pengar ska vi rikta 
vidareutbildningsinsatser för vår tillsvidareanställda personal som gör att de 
kan kompetensutveckla sig inom identifierade bristämnen. Detta för att 
säkerställa att eleverna får undervisning och vid behov särskilt stöd av behöriga 
och legitimerade lärare.  
 
- Särskilda undervisningsgrupper med 1 000 mkr årligen. Vi planerar en ny 
organisering för särskilda undervisningsgrupper i kommunen. Detta för att än 
bättre möta elever i behov av särskilt stöd och elever med stora sociala behov. 
Vi vill ge skolorna än bättre förutsättningarna för att starta de planerade 
undervisningsgrupperna genom riktade medel för lokalanpassningar, 
kompetensutveckling samt samordningsresurs. 
 
5. Utbildningsnämnden anhåller om att resursfördelningssystemet för ökade 
lokalkostnader fortsätter gälla även 2023. Se ovan nya investeringar där 
utbildningsnämnden som vanligt tar en betydande andel av kommunens 
investeringsbudget.  
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Totalt blir det genomtänkta och förankrade förslag på satsningar på 14 
miljoner plus investeringar för hundratals miljoner. 
 
 

§ 120  

Interpellation från Susanne Eliasson (M) till 
utbildningsnämndens ordförande Lasse Johansson (S) 
om friskolor och storleken på elevpeng 
Dnr KS 2022/0527 
 
Kommunfullmäktige beslutar att Susanne Eliasson (M) får ställa följande 
interpellation till utbildningsnämndens ordförande Lasse Johansson (S): 
 
Vad tycker vänstermajoriteten om friskolor och storleken på elevpengen?  
 
Vår statsminister Magdalena Andersson (S) meddelade i februari 2022 att 
regeringen ska inleda en “offensiv” mot friskolor och att de ska lägga en 
lagrådsremiss som ska leda till att elevpengen till friskolorna minskas med 8-
10%. Av allas våra elever i Kalmar kommun går 372 st i fristående förskolor, 
847 st i fristående grundskola och 367 st i fristående gymnasieskolor, totalt 
1586 st elever. Statsministern anser alltså att dessa barn/elever ska straffas när 
regeringen vill “ta tillbaka kontrollen över skolan” genom att tilldela lägre 
elevpeng, trots att föräldrarna betalar samma skatt som föräldrar till barn i 
kommunala skolor. 
 
Friskolereformen infördes av Carl Bildts regering för 30 år sedan (juni 1992). 
Alla föräldrar skulle i praktiken ges ekonomiska förutsättningar att välja 
grundskola för sina barn. Det fria skolvalet och elevpengen (ersättning per 
elev) införs. Initialt var elevpengen till de fristående skolorna lägre men Göran 
Perssons regering höjde den 1996 till 100%.  
 
Sverige har de senaste 25 åren haft en snabbare utveckling av valfrihet på 
skolområdet än kanske något annat land. Vi har gått från att vara ett land med 
en enda skola till att de flesta kommuner idag har ett alternativ att erbjuda och 
där var femte elev går i en friskola. Friskolereformen med elevpengssystemet 
har varit en förutsättning för detta. En annan viktig faktor har varit att att 
Sverige tillåtet en mångfald av aktörer, såväl kooperativa och stiftelser som 
vinstdrivande aktiebolag.  
 
Offensiven som statsministern pratade om i februari handlar om de skolor som 
hon kallar “marknadsskolor”. Statsministern framhåller att skolkoncerners 
ägare blivit rika på svenska skattebetalares bekostnad och att vinstjakten måste 
stoppas – utan att det fria skolvalet slopas, märk väl! Offensiven inleds med att 
regeringen lägger en lagrådsremiss som ska leda till att de kommunala skolorna 
ska kunna få en större del av elevpengen per elev än de fristående.  
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En friskola får inkomster genom att erbjuda utbildning till elever till samma 
ersättning som kommunen har för motsvarande elever. Det är alltså 
kommunen som sätter nivån på elevpengen genom att ha sina egna skolor som 
referens. Om en friskola kan attrahera elever, klara av myndigheternas krav på 
kvalitet och ändå lyckas driva skolan mer effektivt än kommunen, så får 
friskolan en vinst, ett överskott. Detta gäller vinstdrivande förskolor liksom 
friskolor som exempelvis drivs i stiftelseform.  
 
Att kunna göra ett överskott i en verksamhet är viktigt för att kunna bygga upp 
en buffert och kunna göra nödvändiga investeringar. Ett dåligt år ska inte leda 
till att skolan behöver läggas ner. Att ha en stabil ekonomi med överskott är 
därför också ett viktigt krav som skolinspektionen ställer på friskolor. Det är 
inte ovanligt att friskolor går med underskott de första åren, för att gradvis 
arbeta upp ett överskott, en vinst. Idag ligger vinsten på i genomsnitt 3,4% före 
skatt. Den totala vinsten i Sveriges friskolor motsvarar 2,5 promille av 
kommunernas skolkostnader.  
 
Kommuner har redan idag möjlighet att fördela elevpengen utifrån 
socioekonomiska förutsättningar, vilket vi också gör i vår kommun. Detta 
innebär att skolor med större behov för högre elevpeng per elev, än skolor 
med mindre behov. I Kalmar kommun tar vi 20% av grundbeloppet och 
fördelar till de skolor som enligt sju förutbestämda kriterier behöver dem bäst. 
Vi inom Moderaterna tycker att det borde fördelas på ett mer rättvist sätt efter 
ett verkligt behov och inte efter vissa kriterier. Vi tycker också att 
procentsatsen är väldigt hög med tanke på att Kalmar kommun redan innan 
har en väldigt låg elevpeng, som vänstermajoriteten vägrar höja till en rimlig 
nivå, så att alla elever (oavsett huvudman) kan få den undervisningen som de 
har rätt till. 
 
Vid senaste budgetmöte inom utbildningsnämnden äskar förvaltningen 8,5 
miljoner kronor extra till tre olika projekt, viktiga projekt som elevhälsan, 
särskilda undervisningsgrupper och vidareutbildning för personal. Vi förstår 
inte varför förvaltningen äskar pengar till dessa projekt istället för en generell 
höjning av elevpengen med samma belopp. Detta gör självklart att 
förvaltningen får en extra pott men inte de fristående enheterna i Kalmar 
kommun som också behöver göra extra satsningar men kan inte äska mer 
pengar för detta. Det känns som vänstermajoriteten gör allt för att gå 
regeringen tillmötes på alla fronter. 
Friskolorna ersätts också med kommunens budgeterade kostnader, den 
faktiska kostnaden kan vara större. För administrativa kostnader ersätts 
friskolorna med ett schablonbelopp på tre procent, även om kommunen har en 
högre administrationskostnad.  
 
Moderaterna tycker det är viktigt att behålla det fria skolvalet så att alla elever i 
vår kommun får en möjlighet att välja den skolan som passar dem bäst efter 
deras olika kriterier. En skola som kan ge varje elev den studiero, trygghet och 
som gör att de kan nå den kunskapsnivå som just de kan nå. Varje elev har 
olika förutsättningar och det är därför oerhört viktigt att alla får den 
möjligheten att hitta just “sin” skola oavsett huvudman. Vi har idag bra 
kommunala och fristående skolor i vår kommun, låt det få fortsätta så, men 
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skulle regeringens “mål” gå igenom är vi rädda för att många av våra duktiga 
friskolor tvingas stänga och många elever skulle då kanske få välja en skola 
som inte gör att de kan bli sitt bästa jag.  
 
Med anledning av ovanstående vill jag därför fråga: 
 
- Ställer du dig bakom statsministerns “offensiv” mot friskolorna och är i så 

fall ditt besked till föräldrarna av de 1586 elever som går i fristående 
enheter, att deras barn ska få lägre elevpeng, trots att dessa föräldrar 
betalar samma skatt som föräldrar till barn i kommunala skolor? 

- Anser du att kommunens friskolor är en tillgång eller ett problem? 
 

_____ 
 

Lasse Johansson (S) lämnar följande svar: 
 
Jag ser att det är interpellanten har skrivit under som moderat men jag tycker 
det hade varit mer riktigt att skriva under som friskolelobbyn. Jag är glad över 
att moderaterna i Kalmar kommun så tydligt visar att den viktigaste frågan för 
dem är att göda aktieägarna. Jag konstaterar även att moderaterna återigen 
ställer en interpellation om ett ämne som vi inte har makt över i den här 
församlingen.  
 
Jag vill vara glasklar: Skolor, kommunala eller fristående är aldrig något 
problem. Politiker och det system som vi har skapat är problemet, ett system 
som bevisligen gör att skolan blir mer orättvis, segregerad och utarmad.  
 
Här kommer korta fakta om vad resultatet av det skolsystem vi har nu ser ut, 
sen kan man dra sina egna slutsatser:  
 

• Enligt en kartläggning gjord av SVT så omfattar skolvinsterna för de 
fyra största skolkoncernerna 4,6 miljarder på fem år. Bara det senaste 
året har dessa fyra största skolkoncernerna tillsammans tjänat drygt 1,3 
miljarder. Det innebär att den samlade skolvinsten på 1,3 miljarder för 
de fyra största koncernerna bara det senaste året motsvarar cirka 2200 
lärare i grundskolan. Med den generella fördelningen skulle det bli 15 
fler lärare i Kalmar kommun.  

• Systemet bidrar till segregationen genom kösystem, skumning och fri 
etableringsrätt osv…I en rapport beställd av IFAU(Institutet för 
arbetsmarknad och utbildningspolitisk utvärdering), från 2020 kan vi 
hämta den här slutsatsen:  

 
”-Av den totala ökningen i skolsegregation mellan 1988 och 2017 beror 
ungefär 27 procent på skolvalet. Skolvalets betydelse har ökat över tid i takt 
med att fler elever går i fristående skolor, påpekar Helena Holmlund.” 
(Holmlund m.fl. 2020 s 57ff). 
 
Angående rättvis fördelning av elevpengen: 

• Kommunen är skyldig att ta emot alla barn.  
• Kommunen är skyldig att erbjuda en skolplats nära hemmet. 
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• Kommunen får ta kostnaden när elevkullarna minskar.  
• Kommunen måste bereda plats för elever om en friskola lägger ner. 

Kommunen har alltså ett lagstadgat krav som kostar mer pengar, vilket 
gör att barnen som går i kommunal skola får mindre utbildning för 
skolpengen vad de borde. Det betyder att barnen i de kommunala 
skolorna inte får ta del av hela sin peng, barnen i kommunens skolor 
får ungefär 10% mindre utbildning för pengen eftersom systemet säger 
att kommunen ska lägga den pengen på beredskap för barn som går på 
andra skolor. För Kalmars skolor handlar det om ca 13 miljoner.  

 
Jag vill även upplysa interpellanten att alla pengar som vi satsar på skolan så går 
en andel till friskolorna, utan att vi kan påverka hur de ska användas. 
Exempelvis när en kommun ökar pengen till skolan för att satsa på kuratorer, 
specialpedagoger och skolpsykologer så kan exempelvis Internationella 
engelska skolan plocka ut den pengen de får till ägarna i Mexico, England eller 
Tyskland.  
 
Så sammanfattningsvis har vi ett politiskt skapat system som ökar 
segregationen, gör aktieägare rika, försämrar skolornas kvalitet, både 
kommunala och fristående och definitivt gör den mer orättvis.  
 
Det tycker opposition är bra, det tycker inte jag. 
  



 39 (44) 

Kommunfullmäktige 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 

2022-05-30 

 

 

 
Bilaga A 

  
§ 108 Investeringsbeslut Kalmarsundsverket 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst  

Roger Kaliff ordf                        (S)                                                 X        

Elisabeth Heimark Sjögren 1e v 
ordf      

(S)                                                 X        

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

Johan Persson                            (S)                                                 X        

Dzenita Abaza                            (S)                                                 X        

Mattias Adolfson                         (S)        Felix Brundin                            X        

Marie Simonsson                          (S)        Pernilla Andersson                       X        

Roger  Holmberg                          (S)        Leila  Perikala                          X        

Maia Dahlberg                            (S)                                                 X        

Michael Ländin                           (S)                                                 X        

Gunilla  Johansson                       (S)                                                 X        

Nasim Malik                              (S)        Linus Hellman                            X        

Steve Sjögren                            (S)                                                 X        

Anette Lingmerth                         (S)                                                 X        

Lasse Johansson                          (S)                                                 X        

Anna Thore                               (S)                                                 X        

Mona Jeansson                            (S)                                                 X        

Ola Erlandsson                           (S)                                                 X        

Ann-Marie Engström                       (S)                                                 X        

Magnus Uhr                               (S)                                                 X        

Kristina Podolak-Andersson               (S)                                                 X        

Mats Nyblom                              (S)                                                    X  

Maria Kehagia                            (S)                                                 X        

Gunnar Nilsson                           (S)                                                 X        

Helena Olsson                            (S)                                                 X        

Daniel Abrahamsson                       (S)                                                 X        

Anna Johansson                           (S)                                                    X  

Jaafar Al-Jabiri                         (C)        Patric Vadman                            X        

Johanna Petersson                        (C)                                                 X        

Erik Ciardi                              (C)                                                 X        

Gunnar Olsson                            (C)                                                 X        

Anita Wollin                             (C)        Anders Andersson                         X        

Liselotte Ross                           (V)                                                 X        

Jens Körge                               (V)                                                 X        

Leila ben Larbi                          (V)                                                 X        

Bertil Dahl                              (V)                                                 X        

Johan Krantz                             (M)        Ole Torffvit                             X        

Måns Linge                               (M)        Kaj Holst                                X        

Kajsa Hedin                              (M)                                                 X        

Lisa Jalmander                           (M)                                                 X        

Jörgen Bödmar                            (M)                                                 X        

Magnus Jernetz Gustavsson                (M)                                                 X        

Susanne Eliasson                         (M)                                                 X        

Annica Portland Bengtsson                (M)        Micael Nilsson                           X        

Patrik Olsen                             (M)                                                 X        

Michael Nilsson                          (L)        Amanda Falk                              X        

Lotta Wahlmino                           (L)                                                 X        

Björn Brändewall                         (L)                                                 X        

Christopher Dywik                        (KD)                                                X        

Carolina Almeborg                        (KD)       Fredrik Sjömar                           X        

Transport: 48 0 0 2 
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Bilaga A forts. 

  
§ 108 Investeringsbeslut Kalmarsundsverket 
 

Transport: 48 0 0 2 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst  

Alexander Krasnov                        (KD)                                                X        

Max Troendlé                             (MP)                                                X        

Annika Carlsson Wistedt                  (MP)                                                X        

Thoralf Alfsson                          (-)                                                  X      

Carina Falkestad                         (SD)                                                X        

Lillemor Marcus Jonsson                  (SD)                                                X        

Mika Kotanen                             (SD)       Kent Petersson                            X      

Petra Gustafsson                         (SD)                                                X        

Curt Gustafsson                          (SD)                                                X        

Micael Foghagen                          (SD)                                                X        

Krister Thornberg                        (-)                                                 X        

SUMMA: 57 2 0 2 
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Bilaga B 
§ 111 Motion från Thoralf Alfsson (-) om att pausa de ekonomiska bidragen till 
studieförbundet Ibn Rushd 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst  

Roger Kaliff ordf                        (S)                                                   X    

Elisabeth Heimark Sjögren 1e v 
ordf      

(S)                                                   X    

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

Johan Persson                            (S)                                                   X    

Dzenita Abaza                            (S)                                                   X    

Mattias Adolfson                         (S)        Felix Brundin                              X    

Marie Simonsson                          (S)        Pernilla Andersson                         X    

Roger  Holmberg                          (S)        Leila  Perikala                            X    

Maia Dahlberg                            (S)                                                   X    

Michael Ländin                           (S)                                                   X    

Gunilla  Johansson                       (S)                                                   X    

Nasim Malik                              (S)        Linus Hellman                              X    

Steve Sjögren                            (S)                                                   X    

Anette Lingmerth                         (S)                                                   X    

Lasse Johansson                          (S)                                                   X    

Anna Thore                               (S)                                                   X    

Mona Jeansson                            (S)                                                   X    

Ola Erlandsson                           (S)                                                   X    

Ann-Marie Engström                       (S)                                                   X    

Magnus Uhr                               (S)                                                   X    

Kristina Podolak-Andersson               (S)                                                   X    

Mats Nyblom                              (S)                                                    X  

Maria Kehagia                            (S)                                                   X    

Gunnar Nilsson                           (S)                                                   X    

Helena Olsson                            (S)                                                   X    

Daniel Abrahamsson                       (S)                                                   X    

Anna Johansson                           (S)                                                    X  

Jaafar Al-Jabiri                         (C)        Patric Vadman                              X    

Johanna Petersson                        (C)                                                   X    

Erik Ciardi                              (C)                                                   X    

Gunnar Olsson                            (C)                                                   X    

Anita Wollin                             (C)        Anders Andersson                           X    

Liselotte Ross                           (V)                                                   X    

Jens Körge                               (V)                                                   X    

Leila ben Larbi                          (V)                                                   X    

Bertil Dahl                              (V)                                                   X    

Johan Krantz                             (M)        Ole Torffvit                             X        

Måns Linge                               (M)        Kaj Holst                                X        

Kajsa Hedin                              (M)                                                 X        

Lisa Jalmander                           (M)                                                    X  

Jörgen Bödmar                            (M)                                                 X        

Magnus Jernetz Gustavsson                (M)                                                 X        

Susanne Eliasson                         (M)                                                 X        

Annica Portland Bengtsson                (M)        Micael Nilsson                              X  

Patrik Olsen                             (M)                                                 X        

Michael Nilsson                          (L)        Amanda Falk                                 X  

Lotta Wahlmino                           (L)                                                 X        

Björn Brändewall                         (L)                                                 X        

Christopher Dywik                        (KD)                                                X        

Carolina Almeborg                        (KD)       Fredrik Sjömar                           X        

Transport: 12 0 33 5 
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Bilaga B, forts 
§ 111 Motion från Thoralf Alfsson (-) om att pausa de ekonomiska bidragen till 
studieförbundet Ibn Rushd 
 

Transport: 12 0 33 5 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst  

Alexander Krasnov                        (KD)                                                X        

Max Troendlé                             (MP)                                                  X    

Annika Carlsson Wistedt                  (MP)                                                  X    

Thoralf Alfsson                          (-)                                                  X      

Carina Falkestad                         (SD)                                                 X      

Lillemor Marcus Jonsson                  (SD)                                                 X      

Mika Kotanen                             (SD)       Kent Petersson                            X      

Petra Gustafsson                         (SD)                                                 X      

Curt Gustafsson                          (SD)                                                 X      

Micael Foghagen                          (SD)                                                 X      

Krister Thornberg                        (-)                                                  X      

SUMMA: 13 8 35 5 
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Bilaga C 

 
§ 111 Motion från Thoralf Alfsson (-) om att pausa de ekonomiska bidragen till 
studieförbundet Ibn Rushd 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst  

Roger Kaliff ordf                        (S)                                                 X        

Elisabeth Heimark Sjögren 1e v 
ordf      

(S)                                                 X        

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

Johan Persson                            (S)                                                 X        

Dzenita Abaza                            (S)                                                 X        

Mattias Adolfson                         (S)        Felix Brundin                            X        

Marie Simonsson                          (S)        Pernilla Andersson                       X        

Roger  Holmberg                          (S)        Leila  Perikala                          X        

Maia Dahlberg                            (S)                                                 X        

Michael Ländin                           (S)                                                 X        

Gunilla  Johansson                       (S)                                                 X        

Nasim Malik                              (S)        Linus Hellman                            X        

Steve Sjögren                            (S)                                                 X        

Anette Lingmerth                         (S)                                                 X        

Lasse Johansson                          (S)                                                 X        

Anna Thore                               (S)                                                 X        

Mona Jeansson                            (S)                                                 X        

Ola Erlandsson                           (S)                                                 X        

Ann-Marie Engström                       (S)                                                 X        

Magnus Uhr                               (S)                                                 X        

Kristina Podolak-Andersson               (S)                                                 X        

Mats Nyblom                              (S)                                                    X  

Maria Kehagia                            (S)                                                 X        

Gunnar Nilsson                           (S)                                                 X        

Helena Olsson                            (S)                                                 X        

Daniel Abrahamsson                       (S)                                                 X        

Anna Johansson                           (S)                                                    X  

Jaafar Al-Jabiri                         (C)        Patric Vadman                            X        

Johanna Petersson                        (C)                                                 X        

Erik Ciardi                              (C)                                                 X        

Gunnar Olsson                            (C)                                                 X        

Anita Wollin                             (C)        Anders Andersson                         X        

Liselotte Ross                           (V)                                                 X        

Jens Körge                               (V)                                                 X        

Leila ben Larbi                          (V)                                                 X        

Bertil Dahl                              (V)                                                 X        

Johan Krantz                             (M)        Ole Torffvit                              X      

Måns Linge                               (M)        Kaj Holst                                 X      

Kajsa Hedin                              (M)                                                  X      

Lisa Jalmander                           (M)                                                    X  

Jörgen Bödmar                            (M)                                                  X      

Magnus Jernetz Gustavsson                (M)                                                  X      

Susanne Eliasson                         (M)                                                  X      

Annica Portland Bengtsson                (M)        Micael Nilsson                              X  

Patrik Olsen                             (M)                                                  X      

Michael Nilsson                          (L)        Amanda Falk                                 X  

Lotta Wahlmino                           (L)                                                  X      

Björn Brändewall                         (L)                                                  X      

Christopher Dywik                        (KD)                                                 X      

Carolina Almeborg                        (KD)       Fredrik Sjömar                            X      

Transport: 33 12 0 5 
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Bilaga C, forts 

 
§ 111 Motion från Thoralf Alfsson (-) om att pausa de ekonomiska bidragen till 
studieförbundet Ibn Rushd 
 

Transport: 33 12 0 5 

Ledamöter Parti Ersättare Ja Nej Avst  

Alexander Krasnov                        (KD)                                                 X      

Max Troendlé                             (MP)                                                X        

Annika Carlsson Wistedt                  (MP)                                                X        

Thoralf Alfsson                          (-)                                                  X      

Carina Falkestad                         (SD)                                                 X      

Lillemor Marcus Jonsson                  (SD)                                                 X      

Mika Kotanen                             (SD)       Kent Petersson                            X      

Petra Gustafsson                         (SD)                                                 X      

Curt Gustafsson                          (SD)                                                 X      

Micael Foghagen                          (SD)                                                 X      

Krister Thornberg                        (-)                                                  X      

SUMMA: 35 21 0 5 

 
 


