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Kommunfullmäktige

Tid
Måndagen den 19 december 2016 kl. 11:00
Tider:
11:00-12:00 Frågor och interpellationer
12:00-13:00 Jullunch inkl. utdelning av hedersgåva
13:00- Kommunfullmäktiges sammanträde fortsätter
I samband med kommunfullmäktiges öppnande kommer Majblommans Riksförbund att dela ut pris till Kalmar kommun som 2016 års Majkommun.
Plats
Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens
Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand
till kommunledningskontoret (tfn 45 00 41).
Skriftliga reservationer och protokollsanteckningar från kommunstyrelsens
sammanträde den 6 december redovisas i bilaga.
Enligt uppdrag
Jonas Sverkén

Föredragningslista
1.

Val av protokollsjusterare

2.

Frågor och interpellationer

3.

Detaljplan för del av fastigheterna Rinkaby 6:46 m.fl.,
Södra staden etapp 1, Rinkabyholm
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige antar förslag till detaljplan för del av
fastigheterna Rinkaby 6:46 m.fl., Södra staden etapp 1,
Rinkabyholm.
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Förslag till VA-taxa 2017
Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige antar ny VA-taxa att gälla från den
1 januari 2017.

5.

Kalmar kommuns destinationsutveckling
Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ”Utvecklingsplan för
Kalmars destinationsarbete fram till 2025” samt ”Avtal om
tjänster mellan Kalmar kommun och Destination Kalmar AB”.
Kommunens del, 1 500 000 kronor för tillkommande kostnader
i nytt avtal mellan Kalmar kommun och Destination Kalmar AB
ska täckas i ändringsbudget 2017.

6.

Taxa för parkering
Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige antar taxa för parkering att gälla från och
med 1 januari 2017.
Kvarnholmen:
Oförändrad avgift för pendlarparkering: 300 kr för 30 dygn
Boendeparkering ändras från 100 kr för 30 dygn till 300 kr för
30 dygn
Oförändrad avgift per timma mellan 9-15, (9-15): 10 kr eller
5 kr/timme beroende på zon
Varvsholmen:
Oförändrad avgift per timma: 5 kr/timme 9-15, (9-15)
Ny avgift för pendlarparkering: 200 kr för 30 dygn
Nya områden är Malmen, Ängö, Norrgård och
Bremerlyckan/Gamla stan:
Ny avgift för pendlarparkering: 200 kr för 30 dygn
Ny avgift för boendeparkering: 200 kr för 30 dygn
Ny avgift per timma: 5 kr/timme mellan kl 9-18, (9-18)
Ledamöterna från M, L, KD och SD reserverade sig mot
beslutet i kommunstyrelsen till förmån för Christina Fosnes
ändringsförslag att de nya områdena i förslaget (Malmen, Ängö,
Norrgård och Bremerlyckan/ Gamla Stan) ska ha samma
avgiftsbelagda tider som Kvarnholmen och Varvsholmen 9-15,
(9-15).
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Thoralf Alfsson (SD) redovisade en protokollsanteckning, se
bilaga.
7.

Ändringar i verksamhetsplan med budget 2017 och
ekonomisk planering 2018-2019
Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige gör följande ändringar och tillägg till sitt
tidigare beslut den 20 juni 2016 § 146 om Verksamhetsplan med
budget för 2017 och ekonomisk planering 2018-2019:
1.

Kommunfullmäktige beslutar att justera nämndernas
driftbudgetramar med de rampåverkande poster som
redovisas under avsnittet ”Nämndernas driftbudgetramar”.
Den samlade förändringen för respektive nämnd
specificeras i belopp under avsnittet ”Förändringar per
nämnd”.

2.

Kommunfullmäktige beslutar att justera de samlade
budgeterade intäkterna från kommunalskatt, kommunal
utjämning och generella statsbidrag, baserat på ny skatteunderlagsprognos samt nya demografiska förutsättningar.
De ändringar som påverkar resultatet jämfört med tidigare
beslutad budget redovisas i tabell under avsnittet
”Resultaträkning”.
Dessa justeringar, tillsammans med ändringar i nämndernas
driftbudgetramar enligt punkt 1 ovan, ger följande
budgeterade årets resultat (årets resultat enligt tidigare
beslut inom parentes); 2017 55,0 (101,4) mnkr, 2018 7,3
(55,1) mnkr, 2019 -33,4 (24,0) mnkr. Den samlade effekten
av det justerade resultatet redovisas i avsnittet
”Resultaträkning.”

3.

Kommunfullmäktige beslutar att göra de ändringar och
tillägg till respektive fokusområden och mål som redovisas
under avsnittet ”Ändringar och tillägg till fokusområden,
mål och uppdrag i verksamhetsplan 2017”.

4.

Kommunfullmäktige beslutar att göra de tillägg till
ekonomistyrningsprinciperna som redovisas under avsnittet
”Tillägg till Kalmar kommuns principer för
ekonomistyrning”.

Thoralf Alfsson (SD) reserverade sig skriftligt mot beslutet i
kommunstyrelsen till förmån för eget förslag att avslå
utredningsuppdraget att samhällsbyggnadsnämnden i samverkan
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med kommunstyrelsen och Destination Kalmar AB får i
uppdrag att utreda en evenemangsarena på Lindö. Se bilaga.
Carl-Henrik Sölvinger (L), Jennie Uller (L) och Max Trondlé
(MP) redovisade en protokollsanteckning, se bilaga.
Christina Fosnes (M), Jonas Lövgren (M), Carl-Henrik Sölvinger
(L), Jennie Uller (L) och Christopher Dywik (KD) redovisade en
protokollsanteckning, se bilaga.
8.

Utdelning ur förvaltade donationsstiftelser 2016
Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige bifaller förslag till utdelning ur August
Peterssons donationsfond, Dahmska stiftelsen å Stensberg och
Appeltoffts donationsfond.

9.

Motion från Inger Hilmansson (L): EU på hemmaplan
Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets
yttrande ska utgöra svar på Inger Hilmanssons (L) motion om
EU på hemmaplan.
Motionen ska härmed anses vara besvarad.

10.

Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L): Uteservering året
runt – en säsong
Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att samhällsbyggnadsnämndens
yttrande ska utgöra svar på Carl-Henrik Sölvingers (L) motion
om uteservering året runt – en säsong.
Motionen ska härmed anses vara besvarad.
Carl-Henrik Sölvinger (L) redovisade en protokollsanteckning,
se bilaga.

11.

Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L): Starta ”Sund,
Smart, Stark senior” även i Kalmar
Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att kultur- och fritidsnämndens
yttrande ska utgöra svar på Carl-Henrik Sölvingers (L) motion
om ”Sund Smart Stark Senior” även i Kalmar.
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Motionen ska härmed anses besvarad.
12.

Motion från Björn Brändewall (L) m.fl.: Upptäck skolbarnen tidigt på asylboendena
Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige antar barn- och ungdomsnämndens
yttrande som svar på motion från Björn Brändewall (L), Måns
Linge (M), Pelle Sederkvist (M) och Christopher Dywik (KD);
”Upptäck skolbarnen tidigt på asylboendena”.
Motionen ska härmed anses vara besvarad.

13.

Motion från Inger Hilmansson (L): Nolltolerans mot våld i
nära relationer
Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets
yttrande ska utgöra svar på Inger Hilmanssons (L) motion Nolltolerans mot våld i nära relationer.
Motionen ska härmed anses vara bevarad.

14.

Medborgarförslag om att alla förskolor och skolor i Kalmar
kommun ska byta till Bregott, svenskt smör och svensk
rapsolja
Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att servicenämndens yttrande ska
utgöra svar på medborgarförslaget om att alla förskolor och
skolor i Kalmar kommun ska byta till Bregott, svenskt smör och
rapsolja.
Medborgarförslaget ska härmed anses vara besvarat.
Christopher Dywik (KD) redovisade en protokollsanteckning, se
bilaga.

15.

Medborgarförslag om att snarast avveckla Salve som boplats för EU-medborgare
Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att som svar på medborgarförslaget meddela att bosättningen på Salve stängdes den 16
november 2016.
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Carl-Henrik Sölvinger (L) redovisade en protokollsanteckning,
se bilaga.
Christina Fosnes (M) och Jonas Lövgren (M) redovisade en
protokollsanteckning, se bilaga.
16.

Detaljplan för Spiggen 4 m.fl. vid Gröndalsvägen,
Norrgårdsgärdet, Kalmar kommun
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige antar förslag till detaljplan för fastigheten
Spiggen 4 m.fl. vid Gröndalsvägen, Norrgårdsgärdet.

17.

Detaljplan för Tehuset 1, 2 och del av Berga 10:19,
Karlssons äng i Kalmar, Kalmar kommun
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige antar förslag till detaljplan för del av
fastigheterna Tehuset 1, 2 och del av fastigheten Berga 10:19,
Karlssons äng.

18.

Valärenden

19.

Anmälningsärenden

-

Kommunstyrelsens protokoll den 6 december 2016 (kommer att
delas ut på sammanträdet)

-

Förvaltningsrättens beslut att avslå överklagandena av
kommunfullmäktiges beslut att medge socialnämnden att lägga
ut personlig assistansverksamhet på entreprenad

-

Medborgarförslag om övergångsställe på Stensövägen samt
samhällsbyggnadsnämndens svar

-

Medborgarförslag om att skaffa en sopsaltare eller sopa undan
gruset på halva cykelbanorna

-

Rapport från Kalmarhem AB angående studentbostadssituationen
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Bilaga

Skriftliga reservationer och protokollsanteckningar från
kommunstyrelsens sammanträde den 6 december 2016
Ärende 6: Taxa för parkering
Protokollsanteckning från Thoralf Alfsson (SD):
”Sverigedemokraterna anser att om en parkeringsavgift mellan klockan 9-15
har löst de problem som fanns på Kvarnholmen så finns det ingen anledning
att i de nya områdena som skall beläggas med parkeringsavgift utöka tiden till
9-18 i dessa områden. De är en klar fördel om tiderna för parkeringsavgift är
samma i alla områden. Vi anser att det är helt ologiskt att ha en tid för Kvarnholmen och Varvsholmen och en betydligt längre tid för de nya områdena.
Sverigedemokraterna ifrågasätter också om det verkligen är så stora parkeringsproblem på Ängö. På Ängö finns i princip inga verksamheter förutom Hotell
Svanen, som dock har sin egen parkeringsplats för gästerna. I övrigt är det
enbart boende på Ängö till skillnad mot Malmen, Norrgård och Bremerlyckan/
Gamla stan där många verksamheter finns av olika karaktärer.”
Ärende 7: Ändringar i verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk
planering 2018-2019
Skriftlig reservation från Thoralf Alfsson (SD):
”Sverigedemokraterna har yrkat avslag på detaljplanen för Södra Fredriksskans.
En av anledningarna till detta är att detta centrala område varit viktigt utöver
idrotten även för evenemang och konserter. Vi har många gånger påtalat att
om Fredriksskansområdet bebyggs med bostäder kommer vi inte acceptera att
Lindö exploateras för att kompensera för de ytor och möjligheter som går
förlorade om Fredriksskans blir ett bostadsområde.
Nu föreslår majoriteten i Ändringar i verksamhetsplanen med budget 2017 och
ekonomisk planering för 2018-2019 att Samhällsbyggnadsnämnden i
samverkan med kommunstyrelsen och Destination Kalmar AB får i uppdrag
att utreda en evenemangsarena på Lindö. Sverigedemokraterna säger nej till
detta utredningsuppdrag. Vi anser att Lindö skall fredas från alla typer av
exploatering. Vi vill värna om att Lindö förblir en grön oas i centrala Kalmar
även för kommande generationer.”
Protokollsanteckning från Carl-Henrik Sölvinger (L), Jennie Uller (L) och Max
Trondlé (MP):
”En nyhet i ändringsbudgeten är ett utredningsuppdrag angående en
evenemangsarena på Lindö. Liberalerna och Miljöpartiet vill vara fortsatt
tydliga med att vi inte kommer gå med på ytterligare bebyggelse på Lindö. Vi
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vill bevara Lindö som en trygg grön lunga i staden. I övrigt avvaktar vi
utredningen.”
Protokollsanteckning från ledamöterna från Christina Fosnes (M), Jonas
Lövgren (M), Carl-Henrik Sölvinger (L), Jennie Uller (L) och Christopher
Dywik (KD):
”Förändringar per nämnd
Inför valet 2014 drev Allians för Kalmar en gemensam linje om att erbjuda
friskvård för medarbetare inom Kalmar kommun för att förebygga och minska
sjukfrånvaro, men också för att vara en attraktiv arbetsplats med goda
arbetsvillkor.
Efter augusti 2016 var den ackumulerade sjukfrånvaron i kommunen 6,8 %
och trenden har under en längre tid varit ökande (jmf. 5,7 % 2013). Det är en
utveckling att ta på allvar genom att utreda orsaker bakom höjda sjuktal för att
kunna erbjuda bra och riktade åtgärder. Kalmar kommun som arbetsgivare ska
alltid aktivt bidra till förbättrad hälsa och minskad sjukfrånvaro. Utökat driftsbidrag i budget 2017 om 2 mnkr för Friskvård, ser vi som ett led i bättre hälsa,
minskad ohälsa samt förbättrad arbetsmiljö.
M, L och Kd kommer att följa försöksverksamheten under 2017 med intresse
och ser fram mot uppföljning inför fortsatt friskvård för medarbetare inom
Kalmar kommun.
Resultaträkning
Med anledning av att staten inte lever upp till förväntat utfall av det
kommunala utjämningssystem och inte heller räknar upp det generella
stadsbidraget i takt med intäktsförändringar blir resultatet lägre 2017. Inför
ekonomisk planering kommande år sjunker resultatet ytterligare. 2019 beräknas
det bli minusresultat om -33, 4 mnkr, vilket är 57,4 mnkr lägre resultat än vad
som tidigare budgeterats.
M, L och Kd har i åratal krävt en grundlig genomlysning av kommunens
verksamhet för förbättrad kostnadskontroll.”
Ärende 10: Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L): Uteservering året runt
– en säsong
Protokollsanteckning från Carl-Henrik Sölvinger (L):
”Jag välkomnar att mitt förslag om att säsongerna slopas tas med i arbetet med
att revidera uteserveringsprogrammet. Att slopa säsongerna och istället
tydliggöra kraven på uteserveringar vid olika väderlek tror jag skulle bidra till
att underlätta för näringsidkare och göra det möjligt att ha uteserveringar igång
under större delen av året. En förlängd säsong skulle kunna bidra till en
attraktivare stadskärna för invånare och besökare samt ge resturanger och
caféer möjligheter att fortsätta utveckla den publika miljön i vår stad.
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Jag kommer bevaka att det reviderade uteserveringsprogram som presenteras
våren 2017 innehåller denna ändring.”
Ärende 14: Medborgarförslag om att alla förskolor och skolor i Kalmar
kommun ska byta till Bregott, svenskt smör och svensk rapsolja
Protokollsanteckning från Christopher Dywik (KD):
”Kristdemokraterna har länge talat om vikten av att öka andelen faktisk
lokalproducerad mat på våra förskolor, skolor och boenden. Förekomsten av
livsmedel innehållande palmolja på våra förskolor, skolor och boenden är
högst problematiskt ur såväl social som miljömässig synvinkel. Det är heller
inte rimligt att vi skeppar hit billigare varor ifrån andra sidan jorden och slår
undan fötterna på våra egna jordbrukare.
För oss kristdemokrater är det viktigt att Kalmar kommun, vid sina
upphandlingar prioriterar den kvalitet som endast svenskt jordbruk kan ge.
Kristdemokraterna har också sedan tidigare förhållit sig kritiska mot Kalmar
kommuns övergång från smör till margarin. Majoritetens svängning i frågan är
därför mycket välkommen.
Det är dock viktigt att understryka att en förändring åter till svenskt smör och
svensk rapsolja inte får innebära att allt margarin försvinner. Visst margarin,
som t.ex. Flora kommer även framledes behöva finnas för de som är
laktosintoleranta.”
Ärende 15: Medborgarförslag om att snarast avveckla Salve som boplats
för EU-medborgare
Protokollsanteckning från Carl-Henrik Sölvinger (L):
”I ett helt år har vi fått höra att beslut att anvisa Salve till fattiga EUmedborgare har fattats av tjänstemän. Vi politiker har haft att lyssna på
information och ställa frågor, men utan att få ta några beslut. Frågor och
ansvar som borde ha behandlats politiskt har majoriteten (S, V, C) skjutit över
på tjänstemän med förevändningen att det har varit en tillfällig lösning.
Beslutet om att slutligt stänga Salve fattades på ett internt möte för majoriteten
och har alltså inte förankrats demokratiskt på något politiskt sammanträde.
Vi välkomnar därför behandlingen av detta medborgarförslag.
Att anvisa en plats är inte en långsiktigt hållbar lösning. Vi stödjer en stängning
av Salve-lägret, men stängningen kunde ha skötts mycket bättre. Man skulle ha
haft en tydlig tidsplan och också en tydlig beredskap för vad som kan hända
efter en stängning. Viktigast av allt är att man också skulle ha tagit ansvar för
det politiskt under hela processen.
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Liberalerna har varit aktiva i frågan om fattiga EU-medborgare som uppehåller
sig i vår kommun. Bland annat antog kommunfullmäktige vårt förslag om
översatta informationskort med rättigheter och skyldigheter som nu finns att
dela ut.
Frågan är mycket svår då beslutet rör individer av kött och blod, som visat
handlingskraft i sina försök att förbättra sin livssituation och som ofta kommer
från mycket fattiga förhållanden. Särskilt svårt blir det då deras hemländer inte
tar ansvar för sina egna medborgare såsom de förbundit sig när de gick med i
EU.
Vi vet att en långsiktigt förbättrad situation för gruppen fattiga EUmedborgare bara kan uppnås genom insatser i hemländerna. Ett eventuellt
tiggeriförbud löser inte detta. Här i Kalmar har vi föreslagit ett formaliserat
samarbete mellan Kalmar kommun och en rumänsk kommun. Tanken är att
Kalmar skulle kunna hjälpa till med att t.ex. utveckla skola och socialtjänst på
plats i Rumänien. Förslaget behandlas nu och vi väntar på besked från SKL
International om hur kommunerna kan arbeta med frågan och hur ett sådant
projekt kan finansieras med t.ex. EU-medel.
Vi har ett ansvar att bistå med akut nödbistånd för alla som uppehåller sig i vår
kommun, ansvaret är större för barn. Akut nödbistånd innefattar möjlighet till
hemresa, mat och boende för dagen och akut sjukvård. Varken mer eller
mindre.
Det ansvaret ska vi ta. Det handlar om värdighet och medmänsklighet.”
Protokollsanteckning från Christina Fosnes (M) och Jonas Lövgren (M):
”Moderaterna har som enda parti ifrågasatt Salve sedan projektet inleddes. Vi
har genom flertalet interpellationer ifrågasatt att majoriteten lagt detta ärende
på tjänstemännen istället för att demokratin och partierna får ta ställning. Vi
har också ifrågasatt de kostnader som är kopplade till ärendet, vilket även dessa
enbart fastställts på tjänstemannanivå.
Vi välkomnar stängningen av Salve men ärendet har fortfarande inte varit uppe
på politikens bord och majoriteten har nu beslutat att genomföra en stängning
enbart baserat på majoritetspartiernas åsikter. Till detta är vi från Moderaterna
skarpt kritiska.”

