
  

 
 
 

 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2018-10-15 

Kommunfullmäktige 
 

 

 
 
Anslaget på kommunens anslagstavla den 30 oktober 2018. 

 
 

Tid 
Måndagen den 15 oktober 2018 kl. 11:00-14:30 

Plats 
Kalmarsalen, Glasverandan 

Omfattning 
§§ 145-167 

Beslutande 
Roger Kaliff (S), ordförande 
Elisabeth Sjögren Heimark (S), 1:e vice ordförande 
Per-Olof Jonsson (M), 2:e vice ordförande 
Johan Persson (S) 
Dzenita Abaza (S) 
Mattias Adolfson (S) 
Marie Simonsson (S) 
Roger Holmberg (S) 
Marianne Dahlberg (S) 
Michael Ländin (S) 
Fredrik Persson (S) 
Nasim Malik (S) 
Maria Kehagia (S) 
Anette Lingmerth (S) 
Gunilla Johansson (S) 
Anna Thore (S) 
Daniel Modée (S) 
Ola Erlandsson (S) 
Ann-Marie Engström (S) 
Magnus Uhr (S) 
Kristina Podolak-Andersson (S) 
Mats Nyblom (S) 
Tove Jansson (S) 
Magnus Lundén (S) 
Helena Olsson (S) 
Daniel Abrahamsson (S) 
Anna Johansson (S) 
Ingemar Einarsson (C) 
Johanna Petersson (C) 
Erik Ciardi (C) 
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Jaafar Al-Jabiri (C) 
Anita Wollin (C) 
Liselotte Ross (V) 
Jens Körge (V) 
Leila ben Larbi (V) 
Bertil Dahl (V) 
Christina Fosnes (M) 
Måns Linge (M) 
Kajsa Hedin (M) 
Tobias Radhe (M) 
Kerstin Edvinsson (M) 
Susanne Eliasson (M) 
John Wahlgren (M) 
Patrik Olsen (M) 
Magnus Jernetz Gustavsson (M) 
Carl-Henrik Sölvinger (L) 
Lotta Wahlmino (L) 
Björn Brändewall (L) 
Christopher Dywik (KD) 
Carolina Almeborg (KD) 
Alexander Krasnov (KD) 
Max Troendlé (MP) 
Annika Carlsson Wistedt (MP) 
Thoralf Alfsson (SD) 
Leif Holmberg (SD), §§ 145-151 
Linda Emma Kotanen (SD), §§ 152-167 
Lillemor Marcus Jonsson (SD) 
Mika Kotanen (SD) 
Petra Gustafsson (SD) 
Curt Gustafsson (SD) 
Micael Foghagen (SD) 
Krister Thornberg (SD) 
 

Sekreterare 
 
 
Jonas Sverkén 
 

Justeras 
 
 
 
Roger Kaliff Mattias Adolfson 
ordförande  

 
 
Christina Fosnes 
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_______ 
 

Nyvalda kommunfullmäktige samlas till sitt första sammanträde under 
musik som framförs av Kulturskolan i Kalmar. Roger Kaliff inleder som 
ålderspresident sammanträdet och hälsar ledamöterna och ersättarna välkomna 
till detta viktiga uppdrag. Han vänder sig speciellt till dem som för första 
gången deltar i kommunfullmäktiges sammanträden. 
 

_______ 
 

§ 145 

Val av protokollsjusterare 
Beslut 
Kommunfullmäktige utser Mattias Adolfson (S) och Christina Fosnes (M) att 
tillsammans med ordföranden justera protokollet. 

§ 146 

Val av ordförande, 1:e vice ordförande samt 2:e vice 
ordförande i kommunfullmäktige 
Dnr KS 2018/0977 

Handlingar 
Nomineringar till kommunfullmäktige sammanträde den 15 oktober 2018. 

Beslut 
Kommunfullmäktige väljer Roger Kaliff (S) till ordförande i kommun-
fullmäktige för mandatperioden 2018-2022. 
 
Vidare väljer kommunfullmäktige Elisabeth Heimark Sjögren (S) till 1:e vice 
ordförande och Per-Olof Jonsson (M) till 2:e vice ordförande i kommun-
fullmäktige för mandatperioden 2018-2022. 
 

§ 147 

Val av 13 ledamöter och 7 ersättare i valberedningen 
Dnr KS 2018/0979 

Handlingar 
Nomineringar till kommunfullmäktige sammanträde den 15 oktober 2018. 

Beslut 
Kommunfullmäktige väljer följande ledamöter och ersättare i valberedningen 
för mandatperioden 2018-2022:  
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Ledamöter 
1. Steve Sjögren (S) 
2. Kerstin Edvinsson (M) 
3. Ann-Marie Engström (S) 
4. Stig Persson (S) 
5. Magnus Jernetz Gustavsson (M) 
6. Elisabeth Heimark Sjögren (S) 
7. Petra Gustafsson (SD) 
8. Nasim Malik (S) 
9. Kent Pettersson (L) 
10. Kristina Podolak-Andersson (S) 
11. Lizzie Gandskog (C)  
12. Karl-Gustav Kyrk (KD) 
13. Leila ben Larbi (V) 

 
Ersättare 
1. Marie Simonsson (S) 
2. Julia Dawidowicz(M) 
3. Gunnar Nilsson (S) 
4. Ingemar Einarsson (C)  
5. Junita Karlsson (KD) 
6. Richard Deichmann (V)  
7. Linda Emma Kotanen(SD) 

 

§ 148 

Val av ordförande och vice ordförande i val-
beredningen 2018-2022 
Dnr KS 2018/0980 

Handlingar 
Nomineringar till kommunfullmäktige sammanträde den 15 oktober 2018. 

Beslut 
Kommunfullmäktige väljer Steve Sjögren (S) till ordförande och Kerstin 
Edvinsson (M) till vice ordförande i valberedningen för mandatperioden 2018-
2022. 
 

§ 149 

Tillägg till översyn av Kalmar kommuns organisation 
inför ny mandatperiod 2019 - 2022 
Dnr KS 2017/0577 

Handlingar 
Politiska majoritetens skrivelse den 26 september 2018. 
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Kommunstyrelsens protokoll den 2 oktoberber 2018, § 146. 
 

Bakgrund 
Den 26 mars 2018 beslutade kommunfullmäktige om ny organisation inför 
mandatperioden 2019-2022. 
 
Som tillägg till den beslutade organisationen föreslår den politiska majoriteten 
att 2:e vice ordförande utses även i kultur- och fritidsnämnden, service-
nämnden och Södermöre kommundelsnämnd.  
 
För att ytterligare sätta fokus på personalfrågorna som utgör cirka 70 procent 
av kommunens kostnader föreslås att kommunstyrelsens personalutskott 
avskaffas och att dessa frågor i fortsättningen behandlas av kommunstyrelsens 
arbetsutskott. Denna förändring är möjlig genom att de två andra utskotten till 
kommunstyrelsen, planutskottet och det nya utskottet för integration och 
arbetsmarknad, har tagit över frågor som tidigare behandlats i arbetsutskottet. 
Som särskilt ansvariga för personalfrågorna ska ett kommunalråd och ett 
oppositionsråd utses. 

Överläggning 
Under överläggningen redovisas följande förslag: 
 
1. Johan Persson (S) – med instämmande av Bertil Dahl (V) och Ingemar 

Einarsson (C) – föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla 
kommunstyrelsens förslag.  
 

2. Carl-Henrik Sölvinger (L) – med instämmande av Max Troendlé (MP), 
Michael Foghagen (SD), Christopher Dywik (KD), Christina Fosnes (M) 
och Björn Brändewall (L) – föreslår att punkt 1 i den politiska majoritetens 
förslag avstyrks, dvs. att 2:e vice ordförande utses även i kultur- och 
fritidsnämnden, servicenämnden och Södermöre kommundelsnämnd.  

 
Efter att överläggningen avslutats beslutar kommunfullmäktige först att bifalla 
kommunstyrelsens förslag med undantag av punkt 1.  
 
Härefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill bifalla eller avslå 
punkt 1. Han finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
 
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande omröstnings-
proposition: ”Den som vill bifalla punkt 1 röstar ja, den som vill avslå det 
röstar nej ”. Vid omröstningen avges 35 ja-röster och 26 nej-röster (hur var 
och en röstar framgår av bilaga A). Det innebär att kommunfullmäktige 
beslutar att bifalla förslaget.  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
 
1. Från och med 1 januari 2019 ska kultur- och fritidsnämnden, service-

nämnden och Södermöre kommundelsnämnd kompletteras med en 2:e vice 
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ordförande. 
 

2. Från och med valet av ny kommunstyrelse, avveckla kommunstyrelsens 
personalutskott och utse ett kommunalråd och ett oppositionsråd med 
särskilt ansvar för personalfrågor. 
 

3. Kommunledningskontoret får i uppdrag att arbeta in ändringarna i 
kommande förslag till nya reglementen. 

Reservationer 
Ledamöterna från M, L, KD och SD reserverar sig mot beslutet till förmån för 
egna förslag.  

Protokollsanteckning 
Ledamöterna från MP redovisar en protokollsanteckning enligt följande: 
”Miljöpartiet har flera invändningar mot beslutet. När majoriteten och 
oppositionen under flera månader träffades och kom överens om hur den nya 
organisationen skulle se ut efter att valet 2018 hade genomförts, lyftes inte de 
förändringar som nu har gjorts. De nämndes aldrig, och när majoriteten 
genomför dem bryter de mot en överenskommelse de gjort med oppositionen.  
 
Beslutet har också tagits utan redovisat underlag. Att kommunstyrelsens 
ordförande i talarstolen påstår att förändringen går jämt ut ekonomiskt ersätter 
inte ett beslutsunderlag. Ska vi gå med på förändringar i kommunens 
organisation vill vi ha en möjlighet att bedöma de olika delarnas kostnader 
respektive eventuella besparingar.  
 
Kommunstyrelsens ordförande meddelar också att inte allt beslutat 
tjänsteutrymme kommer att utnyttjas eftersom redan heltidsarvoderade 
politiker planeras uppbära en del av nytillkommet tjänsteutrymme inom 
befintligt uppdrag. Personliga överenskommelser av denna typ kan inte anses 
vara en hållbar långsiktig finansiering av den politiska organisationen.  
 
Slutligen hänger inte argumentationen ihop. Det är inte en ansvarig hantering 
av skattemedel att utöka delar av kommunens organisation bara för att man 
inser att en annan del inte behövdes. Om personalfrågorna i Kalmar kommun 
kan hanteras väl under kommunstyrelsens arbetsutskott borde 
personalutskottet läggas ner. Och om vi behöver fler presidieposter i 
nämnderna borde vi skapa dem. Men det är fullständigt bakvänt att utöka 
kostnaderna för politiken genom att skapa nya presidieposter bara för att man 
inte behöver ett visst politiskt utskott under kommunstyrelsen. Precis som i 
resten av den kommunala verksamheten måste varje rimlig möjlighet till 
besparing även i den politiska organisationen utnyttjas.” 
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§ 150 

Exploateringsavtal för fastigheten Telemarken 1 m.fl. 
fastigheter (Tallhagsskolan) 
Dnr KS 2018/0847 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 11 september 2018.  
 
Exploateringsavtal för Telemarken 1, Gröndal 1, Gröndal 2, Berga 10:2  
och Tallhagen 2:4 med bilagor. 
 
Kommunstyrelsens protokoll den 2 oktoberber 2018, § 131. 

Bakgrund 
Ett förslag till detaljplan för fastigheten Telemarken 1 med flera fastigheter 
(Tallhagsskolan och Gröndals idrottplats) har upprättats. Detaljplanens syfte är 
att möjliggöra skolverksamhet och bostäder i södra delen, samt ytor för 
idrottsverksamhet och byggrätt för sporthall i norr efter omdisponering av 
befintliga tennisbanor. Dessutom ger detaljplanen möjlighet till utbyggnad av 
tennishallen. Målet är att skolan och sporthallen ska stå klar hösten 2020.  
 
HB Telemarken i Kalmar och Kalmar kommun är ägare till de fastigheter som 
ingår i detaljplaneområdet. För att genomföra detaljplanen krävs ett exploa-
teringsavtal i vilket villkoren för det fysiska och fastighetsrättsliga genom-
förandet regleras mellan exploatören och kommunen. 
 
Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige godkänner förslag till 
exploateringsavtal för fastigheten Telemarken 1 m.fl. fastigheter.  

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till exploateringsavtal för fastigheten 
Telemarken 1 m.fl. fastigheter mellan Kalmar kommun och HB Telemarken i 
Kalmar (org.nr. 969608-6363). 

Reservationer 
Ledamöterna från M reserverar sig mot beslutet.  
 

§ 151 

Detaljplan för fastigheten Telemarken 1 m.fl. 
fastigheter (Tallhagsskolan och Gröndals idrottsplats) 
Dnr KS 2018/0912 

Handlingar 
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 19 september 2018,  
§ 201. 
 
Granskningsutlåtande. 
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Samrådsredogörelse. 
 
Förslag till detaljplan.  

Bakgrund 
Detaljplaneförslaget syftar dels till att ge möjlighet för ny användning av 
byggnaderna inom fastigheten Telemarken 1. Byggnaderna planeras inrymma 
högstadium, mellanstadium, särskola med träningssärskola, förskola, särskola, 
kontor och bostäder. Dessa funktioner medför behov av parkeringar, skolgård 
med mera inom samma fastighet. 
 
Syftet med detaljplanen är att utveckla området för skola och idrott, samtidigt 
som Tallhagens rekreations- och naturvärden ska beaktas i planarbetet. Del av 
Brofästet 1 ska fortsatt kunna vara bostäder. Barnperspektivet ska beaktas 
särskilt och trafiksäkerheten är viktig i ett område där många skolbarn ska röra 
sig. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit att kommunfullmäktige antar förslag 
till detaljplan för fastigheten Telemarken 1 m.fl. fastigheter. Kommunstyrelsen 
har tillstyrkt förslaget.  

Överläggning 
Under överläggningen redovisas följande förslag: 
 
1. Mattias Adolfson (S) – med instämmande av Christopher Dywik (KD), 

Liselott Ross (V) och Ingemar Einarsson (C) – föreslår att kommun-
fullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag. 
 

2. Petra Gustavsson (SD), med instämmande av Christina Fosnes (M), föreslår 
att kommunfullmäktige avslår kommunstyrelsens förslag.  
 

3. Annica Carlsson Wistedt (MP) föreslår att kommunfullmäktige ska 
återremittera ärendet i syfte att tillgodose länsstyrelsens synpunkter om 
kompensationsåtgärder vid ingrepp i viktiga delar av grönstrukturplanen. 
 

Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden först om kommun-
fullmäktige vill återremittera ärendet eller avgöra det idag. Han finner att 
ärendet ska avgöras idag. 
 
Härefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill bifalla eller avslå 
kommunstyrelsens förslag. Han finner att kommunfullmäktige bifaller det.  

Beslut 
Kommunfullmäktige antar förslag till detaljplan för fastigheten Telemarken 1 
m.fl. fastigheter.  

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

Protokollsanteckningar 
Ledamöterna från L och KD redovisar en protokollsanteckning enligt följande: 
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”Liberalerna och Kristdemokraterna stödjer tillkomsten och planeringen av 
Nya Tallhagsskolan. Skollokalerna behövs då flera av våra skolor i centrala 
Kalmar är överfulla. Vasaskolan, Lindöskolan och Kalmarsundsskolan växt ur 
sina lokaler.  Det är också glädjande att särskolan och träningsskolan äntligen 
kommer att få permanenta och ändamålsenliga lokaler. 
 
När beslutet om nya Tallhagsskolan togs hade vi ett antal förbehåll som vi fick 
tillgodosedda. Vi har under processen fått god information av blivande skolans 
rektor samt fått information i barn- och ungdomsnämnden. 
 
Vi är nöjda med hur man säkrar en pedagogiskt, social och trygg skolmiljö när 
man flyttar skol- och förskoleverksamhet från mindre enheter till en större. 
Detta genom att ha flera skolor i skolan. 
 
Vi har under planprocessen bevakat att idrottshall byggs tillräckligt stor för att 
klara skolidrottens behov, detta kräver minst 60x20 m i innermått, för att 
kunna avskiljas i minst 3 delar. I granskningsutlåtandet står att läsa att 
byggrätten utökats för att klara detta vilket är glädjande. 
  
Vi har tagit del av Länsstyrelsens synpunkter gällande trafiksituationen. Även 
grannar har uttryckt oro för säkerheten runt nya Tallhagsskolan. En del av 
dessa synpunkter berör trafikmiljön vid hämtnings/lämning. 
  
Planen möjliggör upp till 8 förskoleavdelningar i området, vi föreslår att man 
tar bort eller minskar ner på antalet förskoleavdelningar i området d.v.s inte 
nyttjar denna möjlighet fullt ut. Det tror vi skulle lätta upp trafiksituationen i 
området, då antalet hämtningar/lämningar med bil skulle minska betänkligt.  
 
Vi skulle också vilja att man i fortsatta processen utredde att ha en fritidsgård 
på Nya Tallhagsskolan, så att elever från olika bostadsområden kan hänga där 
på håltimmar och innan de ska hem. Det skulle bli en naturlig samlingsplats.  
 
Liberalerna och Kristdemokraterna kommer vara fortsatt aktiva i att bevaka 
genomförandet av detaljplanen för att Tallhagsskolan ska bli en så bra 
skolmiljö för Kalmars elever som är möjligt.” 
 
Ledamöterna från MP redovisar en protokollsanteckning enligt följande: 
”Bra läge för en skola Miljöpartiet tycker att det är bra att kommunen använder 
de lokaler som finns på Telemarken för skolverksamhet. Behovet är stort, 
lokalerna är till stor del redan väl anpassade för undervisning och läget är bra i 
en fin miljö med skog och vatten i alldeles intill. Men vi ser problem med 
föreliggande detaljplan och yrkar därför på återremiss för att möjliggöra 
förbättringar.  
 
Förlust av skog: Detaljplanen är inte förenlig med kommunens egen 
grönstrukturplan. Skolan ligger inom ett område som i grönstrukturplanen 
betecknas som ett särskilt värdefullt rekreationsområde och ett kärnområde för 
biologisk mångfald. Omvandlingen till skola inkräktar inte alls på dessa värden 
utan innebär istället att fler får en möjlighet att komma nära skogen i vardagen, 
men för att skapa ytterligare en fotbollsplan och för att möjliggöra bilinfart 
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från ytterligare ett håll så kommer en betydande del av skogen att förloras för 
närboende och för skoleleverna. Inte någonstans inom planförslaget 
framkommer varför ytterligare en fotbollsplan krävs. De två fotbollsplaner 
som redan finns alldeles intill den planerade skolan används för närvarande 
inte dagtid vardagar och skolans behov av idrottsplaner bör därför kunna lösas 
genom samutnyttjande. Inte heller helgtid utnyttjas befintliga planer fullt ut. 
Miljöpartiet menar därför att naturvärden måste få gå före utbyggnad av fler 
idrottsytor. En inbjudande levande omgivning kan betyda mer för elevernas 
trivsel och utevistelse än ytterligare en idrottsplan. Rörelse är inte alltid roligast 
på plana rektangulära ytor! I planbeskrivningen diskuteras möjligheten att 
kompensera för förlusten av de gröna värdena. Tänkbara åtgärder listas (s46); 
’…..förbättra mötesplatser, förbättra belysning, skapa rörelsestråk i skogen med 
plats för lek och pedagogiska insatser och främjande av biologisk mångfald i 
form av insektshotell…’ Sådana åtgärder är naturligtvis inte i närheten av att 
kompensera för förlusten av levande skog. Insekter kan förstås inte bjudas in 
bara med bostäder. Dom behöver arbeten också! Det aktuella skogsområdet är 
redan genomkorsat av stigar vilket också särskilt poängteras i kommunens 
grönstrukturplan, så ’mötesplatser’ och ’rörelsestråk’ finns redan mycket tätt i 
området.  
 
Försämrad cykelsäkerhet Trafikplaneringen med ytterligare en bilinfart till 
området är också i strid med tidigare inriktningsbeslut om att skapa säkra 
skolvägar och att prioritera cykel. Infarten planeras från ett område som i 
praktiken fungerar som ett utbrett cykel- och gångfartsområde med mycket lite 
biltrafik. I många delvis skymda korsningar kommer cykeltrafik ffa med 
skolbarn från flera håll. En cykelväg utmed Rådmansgatan är välkommen men 
kommer inte att lösa trafiksäkerheten i området” 
 

§ 152 

Överenskommelse om finansiering inför region-
bildning 2019 
Dnr KS 2018/0868 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 14 september 2018.  
 
Missiv till överenskommelse om finansiering inför regionbildning 2019.  
 
Ojusterat protokollsutdrag från landstingsstyrelsens arbetsutskotts  
sammanträde den 5 september 2018.  
 
Överenskommelse om finansiering inför regionbildning 2019. 
 
Kommunstyrelsens protokoll den 2 oktoberber 2018, § 136. 

Bakgrund 
1 januari 2019 bildas den nya regionkommunen, ”Region Kalmar län”. 
Regionkommunen kommer att ha ansvar för de regionala utvecklingsfrågorna 
men inte utgöra samverkans- och intresseorgan för länets primärkommuner.  
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Landstinget och kommunerna i länet har i samverkan arbetat fram ett förslag 
till överenskommelse om finansiering inför regionbildningen 2019.  
 
För 2019 blir Kalmar kommuns andel 26,9 procent eller 3 197 000 kronor. 
Den årliga uppräkningen av bidraget sker på samma sätt som uppräkningen av 
medlemsavgiften i Regionförbundet räknats upp. Uppräkningen baserar sig 
därmed på utvecklingen av respektive kommuns skatteintäkt och statsbidrag 
enligt gällande bidrags- och utjämningssystem. 
 
Denna överenskommelse gäller mellan 1 januari 2019 och 31 december 2024 
och parterna har en gemensam ambition att överenskommelsen därefter 
förlängs med samma avtalslängd. 
 
Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige godkänner överens-
kommelsen.  

Överläggning 
Under överläggningen föreslår Annica Carlsson Wistedt (MP) att kommun-
fullmäktige ska avslå kommunstyrelsens förslag. 
 
Sedan överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill 
bifalla eller avslå kommunstyrelsens förslag. Han finner att kommunfullmäktige 
bifaller kommunstyrelsens förslag.  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna överenskommelse om finansiering 
inför regionbildningen 2019 mellan Kalmar läns landsting och länets 
kommuner samt att ge kommundirektören i uppdrag att underteckna överens-
kommelsen. 

Protokollsanteckning 
Ledamöterna från MP redovisar en protokollsanteckning enligt följande: 
”I tidigare inriktningsbeslut inför regionbildningen där regionförbundets 
huvudsakliga arbetsuppgifter överförs till landstinget/regionfullmäktige har 
målet varit klart att kostnaderna inte ska öka för administration och politisk 
styrning. Man kan tycka att det är ett lågt satt mål med tanke på de 
samordningsvinster som borde kunna göras i den nya organisationen och de 
stora och växande ekonomiska behoven inom regionens verksamhetsområden. 
Miljöpartiet i Kalmar anser därför att en överenskommelse där extra 
ekonomiska medel (innestående kapital) överförs till Regionen för 
omställningskostnader borde ha kunnat klaras inom ram särskilt med tanke på 
den långa planeringstiden för regionbildningen. Vi yrkade därför avslag på 
överenskommelsen där innestående kapital motsvarande 4-5 mkr av Kalmars 
kommuns medel överförs till Regionen.” 
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§ 153 

Utökad borgensram för Kalmar Öland Airport AB 
Dnr KS 2018/0931 

Handlingar 
Utdrag ur Kalmar Kommunbolag AB:s styrelseprotokoll den 17 september 
2018, § 63. 
 
Kalmar Kommunbolag AB:s skrivelse den 24 augusti 2018. 
 
Utdrag ur Kalmar Öland Airport AB:s styrelse den 8 juni 2018, § 37. 
 
Kommunstyrelsens protokoll den 2 oktoberber 2018, § 130. 

Bakgrund 
Som ett fortsatt led i arbetet mot en vision om flygplatsens utveckling har 
Kalmar Öland Airport AB utrett och kommit fram till ett behov av 
investeringar i ett flertal projekt under perioden 2018-2019, bland annat: 
- Utveckling av infrastruktur, bl.a. nytt bomsystem 
- Ny räddningsbil 
- Ny snöslunga 
 
Det bedömda behovet av utökad borgensram för ovan nämnda projekt är  
6 miljoner kronor, en ökning från 30 till 36 miljoner kronor. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar om utökad borgensram för Kalmar Öland 
Airport AB till 36 miljoner kronor för perioden 2018-2019. 

Protokollsanteckning 
Ledamöterna från MP redovisar en protokollsanteckning enligt följande: 
”Kalmar Ölands Airport har en ansträng ekonomi och detta tycks förvärras de 
närmaste åren, inte minst på grund av minskad antal som flyger pga. 
klimatkrisen. Kommunens resurser bör istället gå till att utveckla hållbara 
alternativ.” 
 

§ 154 

Kalmar kommuns delårsrapport januari-augusti 2018 
med prognos 2018 
Dnr KS 2018/0010 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivselse den 25 september 2018. 
 
Delårsrapport. 
 
Kommunstyrelsens protokoll den 2 oktoberber 2018, § 127. 
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Bakgrund 
I delårsrapporten ingår uppföljning av kommunfullmäktiges mål och uppdrag, 
förvaltningsberättelse, verksamhetsberättelser från kommunens nämnder, 
kommunalförbund, hel- och delägda bolag samt finansiella rapporter för 
kommunen och koncernen. 
 
Resultatet för kommunen för perioden januari-augusti 2018 uppgår till 173,3 
miljoner kronor och prognosen för helåret är ett resultat på 127,0 miljoner 
kronor. 

Beslut 
Kommunfullmäktige lägger delårsrapport januari-augusti 2018 med 
prognos för 2018 till handlingarna.  

Protokollsanteckningar 
Ledamöterna från L och KD redovisar en protokollsanteckning enligt följande: 
”Kalmar går åter mot ett starkt resultat om 127 Mkr varav reavinster utgör 48,3 
Mkr 2018. Resultatet är en positiv avvikelse om 54,1 Mkr. Resultatet bäddar för 
att även 2018 ta av överskottet för att göra engångssatsningar.  
 
Kalmar kommuns nettokostnadsavvikelse har sedan 2012 sjunkit från 8 % (154 
Mkr) över referenskostnaden till -2% 2018 (-49 Mkr). De generella 
osthyvelsbesparingarna har varit långt ifrån oproblematiska. Alliansens har 
istället under processen istället velat se en genomlysning av alla kommunens 
verksamheter för att kunna peka ut tydligare besparingsområden, med tydligare 
prioriteringar, en tårtspade om du så vill. En högre referenskostnad vara 
berättigad men då ska vi veta precis varför och det ska vara en tydlig politisk 
prioritering. Huruvida fritidshemmen och äldreomsorgens högre 
referenskostnader är politiska eller inte kan vi inte avgöra.  
 
Socialnämnden prognostiserar ett stort underskott 2018. Nämnden räknar med 
ett underskott om 18 Mkr. Störst ökade kostnader finns för placering av barn 
och vuxna i konsulentstödda institutioner och familjehem samt svårigheter att 
anpassa verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar. 
Socialnämndens verksamhet är till stor del lagstyrd och det är därför omöjligt 
att göra snabba besparingar. Nämndens mål måste dock vara ett intensivt 
arbete för att skapa fler interna familjehem samt snabbare ställa om sin 
verksamhet för ensamkommande efter de nya ekonomiska villkoren. Inför 
budget 2019 bör också socialnämndens totala budgetram ses över då nämnden 
i åratal haft svårt att nå budget i balans trots stora besparingsinsatser. Den 
miljon som tillfördes inför 2018 för befolkningsökning var för lite. Vi ser ett 
också ett behov av att ur ett kompetens försörjningsperspektiv se över 
villkoren för våra medarbetare. 
 
Vi konstaterar också att Södermöre kommundelsnämnd prognostiserar ett 
nollresultat men har ett fortsatt anstängt ekonomiskt läge. Med fler ansvar för 
verksamheter i sitt geografiska område skulle nämndens ekonomi inte vara så 
känslig för mindre avvikelser enskilda år.”  
 
Ledamöterna från L redovisar en protokollsanteckning enligt följande: 
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”Vi noterar att Kalmar kommun inte kommer nå sitt mål om 50 % 
självfinansiering av investeringarna för det enskilda året 2018. Detta kan 
kopplas till köpet av arenan. Själfinansieringsgraden kommer 2018 uppgå till 
45,3 %. Exkluderat arenaköpet hade kommunens självfinansieringsgrad varit 
69,2 %. Liberalerna var emot arenaköpet.” 
 
Ledamöterna från MP redovisar en protokollsanteckning enligt följande: 
”Vi vill särskilt fästa uppmärksamheten på problemen med måluppfyllelsen för 
Fullmäktigemålet - Fossilbränslefri kommun 2030. Enligt ’visaren’ anges utfall 
’gult, - dvs att ’Målet ännu inte är uppnått men trenden är positiv’. Resultat-
kommentaren talar tyvärr istället för att trenden till stora delar är negativ.  
 
De senaste åren har MP ställt ett flertal interpellationer om hur vi ska nå våra 
mål att vara fossilbränslefritt till 2030. Ansvariga kommunalråd har försäkrat 
att kommunen tar många initiativ för att nå målen men tydliga mätningar och 
handlingsplan har saknats. Det är viktigt och uppskattat att det nu börjar det 
finnas ett underlag som kan ge en sann bild om vi verkligen närmar oss våra 
mål. Fortsatt arbete för att gör det mer användbart och heltäckande måste ses 
som ett prioriterat område om vi verkligen ska kunna följa att vi når våra 
miljömål. Det är viktigt att resurser fortsatt finns för detta.  
 
Sammanställningen över förnybara bränslen görs endast vart fjärde år och 
redovisningen tar lång tid att framställa vilket innebär att vi i mitten av 2018 
endast har resultat för år 2016. Användningen av båda fossila och förnybar 
energi har ökat med 23% sedan år 2000. Av den totala energianvändningen är 
57% från fossila källor. Oljeleveranser in till kommunen har börjat öka igen 
efter en nedåtgående trend 2011 - 2014. Transportsektorn använder mest 
energi och är också den sektorn som har ökat energianvändningen mest. Det är 
den största källan till fossila koldioxidutsläpp och inom sektorn är personbilar 
störst. Endast 10% av bilarna är registrerade med icke-fossila drivmedel varav 
tre fjärdedelar är etanolbilar som sannolikt ändå drivs av fossila bränslen i 
praktiken. Endast 675 (2,5 %) av bilarna drevs med biogas, hybriddrift eller el.  
 
I praktiken betyder detta att vi har ungefär 10 år på oss att ställa om 97,5 % av 
en växande transportsektor till helt ny teknik för att klara målet Fossilbränslefri 
kommun 2030. Tyvärr är det inte ett mål vi har råd att missa. Enligt IPCC 
oktober 2018 talar nu mycket för att vi närmar oss tröskeleffekterna för 
allvarliga följder av klimatförändringarna och att det är NU omställningen 
måste göras. Detta kräver en handlingsplan som ta målen på yttersta allvar och 
som identifierar effektiva åtgärder som kan implementeras omgående.” 

§ 155 

Uppföljning av ekonomi och verksamhet efter tertial 2 
för koncernen Kalmar Kommunbolag AB 
Dnr KS 2018/0012 

Handlingar 
Kalmar Kommunbolag AB:s skrivelse den 14 september 2018. 
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Uppföljning av ekonomi och verksamhet efter tertial 2 för koncernen Kalmar 
Kommunbolag AB. 
 
Kommunstyrelsens protokoll den 2 oktoberber 2018, § 129. 

Bakgrund 
Uppföljning av ekonomi och verksamhet för koncernen redovisas i kommun-
bolagets styrelse efter april och augusti, i denna andra rapport för året är 
förutsättningarna att lämna en prognos för helårsutfallet goda. Inriktningen i 
uppföljningen är väsentliga händelser, ekonomiskt utfall och prognos, finansiell 
analys, verksamhetsplan, personalredovisning samt intern kontroll och risk-
hantering. 

Beslut 
Kommunfullmäktige lägger Uppföljning av ekonomi och verksamhet efter 
tertial 2 för koncernen Kalmar Kommunbolag AB till handlingarna. 
 

§ 156 

Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) om att skapa fler 
ställplatser för husbilar 
Dnr KS 2017/0567 

Handlingar 
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 23 maj 2018, § 119.  
 
Samhällsbyggnadskontorets skrivelse den 15 maj 2018.  
 
Motion. 

Bakgrund 
Carl-Henrik Sölvinger (L) har i en motion föreslagit att serviceförvaltningen i 
samarbete med Destination Kalmar AB ges i uppdrag att utreda förutsättning-
arna för kommunen i samarbete med näringslivet eller i egen regi, undersöka 
huruvida båtuppställningsplatserna på Kullö och T-bryggan sommartid ska 
kunna användas som ställplatser för husbilar. Och om möjligt se till att detta 
blir verklighet senast inför säsongen 2018. 
 
Efter samhällsbyggnadsnämndens behandling av ärendet i maj 2017 beslutade 
kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 september 2017 att återremittera 
ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för att tas med i det pågående arbetet 
med centrumnära ställplatser. Samråd ska ske med servicenämnden angående 
båtuppläggningsplatser och Destination Kalmar avseende behov.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden har nu yttrat sig över motionen. Kommunstyrelsen 
har föreslagit att samhällsbyggnadsnämndens yttrande ska utgöra svar på 
motionen. 
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Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att samhällsbyggnadsnämndens yttrande ska 
utgöra svar på Carl-Henrik Sölvingers (L) motion om att skapa ställplatser för 
husbilar. 
 
Motionen ska härmed anses vara besvarad.  

Protokollsanteckning 
Carl-Henrik Sölvinger (L) redovisar en protokollsanteckning enligt följande: 
”Min motion om att skapa ställplatser för husbilar på våra båtuppläggnings-
platser sommartid får anses utredd.  
 
Vill ändå bemöta en del av svaret, min uppfattning är att detaljplaneringen på 
Stensö i första hand avser skapa campingstugor och inte ställplatser. Tillgången 
på stugboende lär inte matta av efterfrågan på ställplatser då detta är olika 
målgrupper. Husbilsägaren har sitt boende med sig. 
 
Vi har sett även sommaren 2018 att bristen på centrala ställplatser i Kalmar är 
stor. Husbilar har stått uppställda på ett antal platser runt om i staden och vi 
har på en del platser i bästa fall kunnat ta ut ordinarie p-avgift.  
 
Min intention har aldrig varit att konkurrera med näringslivet utan att 
kommunen skulle upplåta ytor mot en liten hyra där näringsidkare kunde sköta 
uthyrning av ställplatserna. 
 
Fanns fler ställplatser med god tillgång till service kunde dels stadens näringsliv 
få en intäkt men även besökarna en bättre upplevelse av staden. Möjligheter att 
ha el, vatten, ta hand om skräp, tömma latrin, gråvatten samt använda tvätt-
stuga eller pentry är tjänster husbilsägare är beredda att betala för. Dessutom 
bäst ut miljösynpunkt. Behovet är stort, det ser vi vid Destination Kalmars 
platser som varit fullbelagda under hela säsongen 2018.  
 
Fler ställplatser för husbilar, gärna i centrala lägen behöver omgående tas fram 
allra senast till maj 2019.” 
 

§ 157 

Motion från Thoralf Alfsson (SD) om avgiftsfria 
parkeringar i julhandeln på Kvarnholmen 
Dnr KS 2018/0059 

Handlingar 
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 23 maj 2018, § 118.  
 
Samhällsbyggnadskontorets skrivelse den 16 maj 2018.  
 
Motion. 
 
Kommunstyrelsens protokoll den 2 oktoberber 2018, § 139. 
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Bakgrund 
Thoralf Alfsson (SD) föreslår i en motion att Kalmar kommun utreder 
möjligheten att införa dagar med avgiftsfria parkeringar på Kvarnholmen och 
angränsande parkeringar under förslagsvis julhandeln men även vid andra 
tillfällen för att i första hand stimulera handeln på Kvarnholmen. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig över motionen. Av yttrandet framgår 
bland annat att samhällsbyggnadskontoret för närvarande arbetar med en 
översyn av parkeringssituationen i centrala Kalmar i samarbete med Kalmar 
City som företräder handeln på Kvarnholmen. Förvaltningen tar med sig 
frågan om avgiftsfri parkering vissa dagar under julhandeln i det pågående 
arbetet.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig över motionen och föreslår att 
yttrandet ska utgöra svar på Thoralf Alfssons (SD) motion om avgiftsfria 
parkeringar i julhandeln.  
 
Kommunstyrelsen har tillstyrkt samhällsbyggnadsnämndens förslag. 

Överläggning 
Under överläggningen redovisas följande förslag: 
 
1. Mattias Adolfson (S)föreslår att kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag.  
 

2. Thoralf Alfsson (SD) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla motionen. 
 
Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunfullmäktige 
vill bifalla motionen eller kommunstyrelsens förslag. Han finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att samhällsbyggnadsnämndens yttrande ska 
utgöra svar på Thoralf Alfssons (SD) motion om avgiftsfria parkeringar i 
julhandeln på Kvarnholmen. 
 
Motionen ska härmed anses vara besvarad.  

Reservation 
Ledamöterna från SD reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.  
 

§ 158 

Motion från Annika Carlsson Wistedt (MP): Boende i 
familj – ett bättre sätt att ta emot ensamkommande 
unga 
Dnr KS 2018/0414 

Handlingar 
Utdrag ur socialnämndens protokoll den 19 juni 2018, § 118.  
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Socialförvaltningens skrivelse den 1 juni 2018.  
 
Motion. 
 
Kommunstyrelsens protokoll den 2 oktoberber 2018, § 140. 

Bakgrund 
Annika Carlsson Wistedt (MP) föreslår i en motion att boende i en familj skulle 
kunna innebära både bättre och billigare omhändertagande för ensam-
kommande ungdomar och yrkar att socialnämnden ges i uppdrag att: 
- undersöka förutsättningarna för att ensamkommande barn som 

huvudalternativ erbjuds placering i familjehem,  
- undersöka förutsättningarna ur juridiska, ekonomiska och sociala perspektiv 

för att ensamkommande unga myndiga som studerar på gymnasienivå 
erbjuds bostad som inneboende i familj,  

- utarbeta väl anpassade rutiner för kontroll och introduktion av familjer som 
vill ta emot ensamkommande ungdomar som inneboende,  

- utarbeta väl anpassade rutiner för stöd till de familjer som tar emot 
ensamkommande som familjehemsplacerade eller som inneboende till 
exempel genom att underlätta nätverk med familjer i liknande situationer. 

 
Socialnämnden har yttrat sig över motionen och föreslår att kommun-
fullmäktige avslår motionen med hänvisning till att möjligheten till boende i 
familjehem eller bostad som inneboende tillgodoses utifrån behov och i den 
omfattning den enskilde önskar. Kommunstyrelsen har tillstyrkt 
socialnämndens förslag.  

Överläggning 
Under överläggningen föreslår Roger Holmberg (S) att kommunfullmäktige ska 
bifalla kommunstyrelsens förslag. 
 
Sedan överläggningen avslutats beslutar kommunfullmäktige att bifalla 
kommunstyrelsens förslag.  

Beslut 
Kommunfullmäktige avslår Annika Carlsson Wistedts (MP) motion om 
boende i familj med hänvisning till att möjligheten till boende i familjehem eller 
bostad som inneboende tillgodoses utifrån behov och i den omfattning den 
enskilde önskar. 
 
 

§ 159 

Motion från Björn Brändewall (L) om att låta båtägare 
bo i sina båtar 
Dnr KS 2018/0198 

Handlingar 
Utdrag ur servicenämndens protokoll den 20 juni 2018, § 77.  
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Serviceförvaltningens skrivelse den 15 juni 2018.  
 
Gällande villkor för kontrakt om båtplatser och uppläggningsplatser i  
småbåtshamnar i Kalmar kommun.  
 
Motion. 
 
Kommunstyrelsens protokoll den 2 oktoberber 2018, § 141. 

Bakgrund 
Björn Brändewall (L) föreslår i en motion att:  
-  Villkoren för kontrakt om båtplatser och upplagsplatser i småbåtshamnar i 

Kalmar kommun revideras för att tillåta boende i båt.  
-  Serviceförvaltningen utreder förutsättningarna att även möjliggöra 

åretruntboende i båt vid dessa båtplatser.  
 
Servicenämnden har yttrat sig över motionen och föreslår att yttrandet ska 
utgöra svar på Björn Brändewalls (L) motion om att låta båtägare bo i sina 
båtar. Kommunstyrelsen har tillstyrkt servicenämndens förslag.  

Överläggning 
Under överläggningen redovisas följande förslag: 
 
1. Kajsa Hedin (M) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla 

kommunstyrelsens förslag. 
 

2. Björn Brändewall (L) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla motionen. 
 
Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunfullmäktige 
vill bifalla motionen eller kommunstyrelsens förslag. Han finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att servicenämndens yttrande ska utgöra 
svar på Björn Brändewalls (L) motion om att låta båtägare bo i sina båtar. 
 
Motionen ska härmed anses vara besvarad.  

Reservationer 
Ledamöterna från L och KD reserverar sig mot beslutet till förmån för 
motionen.  
 

§ 160 

Motion från Christina Fosnes (M) om fysisk 
anslagstavla 
Dnr KS 2018/0514 
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Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 17 september 2018.  
 
Motion. 
 
Kommunstyrelsens protokoll den 2 oktoberber 2018, § 142. 

Bakgrund 
Christina Fosnes (M) har inkommit med en motion om fysisk anslagstavla i 
stadshusets entré och yrkar på att ”Kalmar kommun använder fysisk 
anslagstavla som del i uppfyllande av serviceskyldighet av webbaserad 
anslagstavla”.  
 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande över 
motionen. Av yttrandet framgår bland annat följande: 
På den plats i stadshusets entré där den fysiska anslagstavlan var placerad finns 
idag ett anslag om att det går bra att vända sig till kommunens kontaktcenter 
om man efterfrågar information. Kontaktcenter eller kommunlednings-
kontorets kansli har, sedan den fysiska anslagstavlan togs bort, inte fått några 
som helst klagomål om att den saknas. Att återinrätta en fysisk anslagstavla 
enligt tidigare modell känns med hänvisning till detta inte motiverat. Det skulle 
även krävas administrativa resurser för att uppdatera och säkerställa att både 
den fysiska och den digitala anslagstavlan fungerar enligt lagens intentioner.  
 
Men i och med att den fysiska anslagstavlan togs bort i stadshusets entré 
framgår det inte längre vilken information som finns att få via den digitala 
anslagstavlan. För att underlätta för personer som inte har möjlighet att söka 
information digitalt kommer därför en komplettering att ske på platsen där den 
fysiska anslagstavlan tidigare fanns. Där kommer att framgå vilken typ av 
information som finns på den digitala anslagstavlan och att de som så önskar 
kan få hjälp av kontaktcenter att ta del av denna.  
 
Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att kommun-
ledningskontorets yttrande ska utgöra svar på Christina Fosnes (M) motion om 
fysisk anslagstavla. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets yttrande ska 
utgöra svar på Christina Fosnes (M) motion om en fysisk anslagstavla i entrén 
till Kalmar kommuns stadshus.  
 
Motionen ska härmed anses besvarad.  
 

§ 161 

Motion från Max Troendlé (MP): Låt icke-binära 
omfattas av HBTQ-handlingsplanen 
Dnr KS 2018/0485 
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Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 12 september 2018.  
 
Motion.  
 
Kalmar kommuns hbtq-handlingsplan 2016-2020 - På lika villkor. 
 
Kommunstyrelsens protokoll den 2 oktoberber 2018, § 143. 

Bakgrund 
Max Troendlé (MP) yrkar i en motion att: 
- Uppdatera Kalmar kommuns hbtq-handlingsplan så att även icke-binära 

omfattas. 
- Se över Kalmar kommuns hbtq-handlingsplan och uppdatera andra delar 

om lämpligt. 
 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande över 
motionen. Av yttrandet framgår bland annat följande: 
I november 2015 beslutade kommunfullmäktige om en hbtq-handlingsplan  
2016-2020 - ”På lika villkor” för Kalmar kommun.  
 
Hbtq är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och 
personer med queera uttryck och identiteter. I och med att icke-binära ingår i 
transpersonbegreppet så omfattas också icke-binära personer i Kalmar 
kommuns hbtq-handlingsplan. Utifrån detta behövs ingen uppdatering av 
hbtq-handlingsplanen. I övrigt är handlingsplanen för tillfället inte i behov av 
uppdateringar.  
 
Däremot bör den till handlingsplanen medföljande begreppslistan uppdateras 
då några begrepp har kommit att användas mer frekvent än vad de gjordes när 
handlingsplanen togs fram. Ett av dessa begrepp är icke-binär. 
 
Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att uppdatera 
begreppslistan i hbtq-handlingsplanen.  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att uppdatera begreppslistan i hbtq-handlings-
planen 2016-2020 – På lika villkor.  
 
Motionen ska härmed anses besvarad. 
 

§ 162 

Medborgarförslag om att lägga ner kostsamma möten 
med politiker i donationskommittén för samfonder 
m.m. 
Dnr KS 2018/0462 
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Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 23 augusti 2018.  
 
Medborgarförslag. 
 
Kommunstyrelsens protokoll den 2 oktoberber 2018, § 144. 

Bakgrund 
Ett medborgarförslag har inkommit om att tjänstepersoner ska fördela 
donationer till behövande utan granskning av politiker.  
 
Enligt förslagsställaren tjänar kommunen pengar på att inga politiker blandas in 
och de som tar emot pengarna kan känna sig trygga då endast tjänste-
personerna har kunskap om ansökningarna. Förslagsställaren skriver också att 
tjänstepersonerna granskas av kommunens revisorer och att förslagsställaren 
därmed inte tror att några oegentligheter kan ske.   
 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande över 
medborgarförslaget. Kommunstyrelsen har föreslagit att 
kommunledningskontorets yttrande ska utgöra svar på medborgarförslaget. 

Ajournering 
Kommunfullmäktige ajournerar sammanträdet för att låta förslagsställaren yttra 
sig. 
 
Efter avslutad ajournering beslutar kommunfullmäktige att bifalla 
kommunstyrelsens förslag.  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets yttrande ska 
utgöra svar på medborgarförslaget om att lägga ner kostsamma möten med 
politiker i donationskommittén för samfonder m.m.   
 
Medborgarförslaget ska härmed anses vara besvarat.  
 

§ 163 

Val av 15 ledamöter och 9 ersättare i kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018/0981 

Handlingar 
Nomineringar till kommunfullmäktige sammanträde den 15 oktober 2018. 

Beslut 
Kommunfullmäktige väljer följande ledamöter och ersättare i 
kommunstyrelsen för mandatperioden 2018-2022:  
 
Ledamöter 
1. Johan Persson (S) 
2. Christina Fosnes (M) 
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3. Dzenita Abaza (S) 
4. Ingemar Einarsson (C) 
5. Måns Linge (M) 
6. Liselotte Ross(V) 
7. Petra Gustafsson (SD) 
8. Mattias Adolfsson (S) 
9. Carl-Henrik Sölvinger (L) 
10. Marianne Dahlberg (S) 
11. Roger Holmberg (S) 
12. Christopher Dywik(KD) 
13. Anna Thore (S) 
14. Micael Foghagen (SD) 
15. Lasse Johansson(S) 

 
Ersättare 
1. Jenny Melander (S) 
2. Kajsa Hedin(M) 
3. Michael Ländin (S)  
4. Johanna Petersson (C) 
5. Lisa Jalmander (M) 
6. Erik Ciardi (C) 
7. Krister Thornberg (SD) 
8. Jens Körge (V) 
9. Max Troendlé(MP) 

§ 164 

Val av ordförande, 1:e vice ordförande samt 2:e vice 
ordförande i kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018/0982 

Handlingar 
Nomineringar till kommunfullmäktige sammanträde den 15 oktober 2018. 

Beslut 
Kommunfullmäktige väljer Johan Persson (S) till ordförande,  
Christina Fosnes (M) till 1:e vice ordförande och Liselotte Ross (V) till 2:e vice 
ordförande i kommunstyrelsen för för mandatperioden 2018-2022, fram till det 
sammanträde då val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice 
ordförande i kommunstyrelsen förrättas av kommunfullmäktige nästa gång i 
oktober 2022. 
 
 

§ 165 

Val av 4 kommunalråd (1,0), ett oppositionsråd (1,0) 
och ett oppositionsråd (0,6) 
Dnr KS 2018/0983 
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Handlingar 
Nomineringar till kommunfullmäktige sammanträde den 15 oktober 2018. 
 

Omröstning 
Sedan överläggningen avslutats beslutar kommunfullmäktige först enligt 
partiernas nomineringar att välja Johan Persson (S), Dzenita Abaza (S), 
Ingemar Einarsson (C) och Liselotte Ross (V) till kommunalråd (1,0). Härefter 
beslutar kommunfullmäktige att välja Christina Fosnes (M) till oppositionsråd 
(1,0).  
 
Ordföranden konstaterar härefter att det finns två förslag till oppositionsråd 
0,6. Kommunfullmäktige beslutar om sluten omröstning då det gäller ett 
personval. Omröstningen visar att Carl-Henrik Sölvinger fått 20 röster, Petra 
Gustafsson 9 röster medan övriga valsedlar är blanka.  
 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige väljer Johan Persson (S), Dzenita Abaza (S), Ingemar 

Einarsson (C) och Liselotte Ross (V) som kommunalråd 1,0 för 
mandatperioden 2018-2022 fram till det sammanträde då val av 
kommunalråd förrättas av kommunfullmäktige nästa gång i oktober 2022. 
 

2. Kommunfullmäktige väljer Christina Fosnes (M) som oppositionsråd 1,0 
och Carl-Henrik Sölvinger (L) som oppositionsråd 0,6 för mandatperioden 
2018-2022 fram till det sammanträde då val av kommunalråd förrättas av 
kommunfullmäktige nästa gång i oktober 2022. 
 

§ 166 

Val av ledamot och vice ordförande i Kalmar Science 
Park AB efter Mats Asplund (opol) 
Dnr KS 2018/0706 

Handlingar 
Nomineringar till kommunfullmäktige sammanträde den 15 oktober 2018. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Mats Asplund (opol) från sitt 
uppdrag som ledamot och vice ordförande i Kalmar Science Park AB. 

Kommunfullmäktige väljer Niclas Andersson (opol) som ledamot och vice 
ordförande i Kalmar Science Park AB till och med bolagsstämman 2019. 

§ 167 

Anmälningsärenden 
 
- Kommunstyrelsens protokoll 2:e oktober 2018  
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- Motion från Christopher Dywik (KD): Dags för en ny 

vindkraftspolicy 
Dnr KS 2018/0853 
 

- Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) - Drönare i 
räddningstjänsten 
Dnr KS 2018/0916 
 

- Medborgarförslag om cykelväg på Dokumentvägen 
Dnr KS 2018/0871 
 

- Medborgarförslag om belysningsstolpar från Stenviksvägen 
till Kalmarsundsparken 
Dnr KS 2018/0893 
 

- Medborgarförslag om plantering av Körsbärsträd på 
Storgatan 
Dnr KS 2018/0899 
 

- Uppföljning av granskning av omsorgsnämndens 
resursplanering och bemanning 
Dnr KS 2018/0926 
 

- Uppföljning av granskning av omsorgsnämndens arbete för 
minskad ohälsa bland anställda 
Dnr KS 2018/0930 
 

- Granskning av lönetransaktioner 
Dnr KS 2018/0913 
 

- Uppföljning av kommunens arbete med 
kompetensförsörjning och kompetensutveckling 
Dnr KS 2018/0914 
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Bilaga A 

 
§ 149 Tillägg till och ändring av översyn av Kalmar kommuns organisation inför ny 
mandatperiod 2019-2022 

Ledamöter Parti K

 

Ersättare Ja Nej Avst Fr

 
Roger Kaliff ordf                        (S)        A

       

                                         X        
Elisabeth Heimark Sjögren 1e v 

      
(S)        A

       

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

       

                                          X      
Johan Persson                            (S)        A

       

                                         X        
Dzenita Abaza                            (S)        A

       

                                         X        
Mattias Adolfson                         (S)        A

       

                                         X        
Marie Simonsson                          (S)        A

       

                                         X        
Roger  Holmberg                          (S)        A

       

                                         X        
Marianne Dahlberg                        (S)        A

       

                                         X        
Michael Ländin                           (S)        A

       

                                         X        
Annika Brodin                            (S)        A

       

Fredrik Persson                          X        
Nasim Malik                              (S)        A

       

                                         X        
Steve Sjögren                            (S)        A

       

Maria Kehagia                            X        
Anette Lingmerth                         (S)        A

       

                                         X        
Lasse Johansson                          (S)        A

       

Gunilla Johansson                        X        
Anna Thore                               (S)        A

       

                                         X        
Mona Jeansson                            (S)        A

       

Daniel Modée                             X        
Ola Erlandsson                           (S)        A

       

                                         X        
Ann-Marie Engström                       (S)        A

       

                                         X        
Magnus Uhr                               (S)        A

       

                                         X        
Kristina Podolak-Andersson               (S)        A

       

                                         X        
Mats Nyblom                              (S)        A

       

                                         X        
Tove Jansson                             (S)        A

       

                                         X        
Magnus Lundén                            (S)        A

       

                                         X        
Helena Olsson                            (S)        A

       

                                         X        
Daniel Abrahamsson                       (S)        A

       

                                         X        
Anna Johansson                           (S)        A

       

                                         X        
Ingemar Einarsson                        (C)        A

       

                                         X        
Johanna Petersson                        (C)        A

       

                                         X        
Erik Ciardi                              (C)        A

       

                                         X        
Gunnar Olsson                            (C)        A

       

Jaafar Al-Jabiri                         X        
Anita Wollin                             (C)        A

       

                                         X        
Liselotte Ross                           (V)        A

       

                                         X        
Jens Körge                               (V)        A

       

                                         X        
Leila ben Larbi                          (V)        A

       

                                         X        
Bertil Dahl                              (V)        A

       

                                         X        
Christina Fosnes                         (M)        A

       

                                          X      
Måns Linge                               (M)        A

       

                                          X      
Kajsa Hedin                              (M)        A

       

                                          X      
Lisa Jalmander                           (M)        A

       

Tobias Radhe                              X      
Jonas Lövgren                            (M)        A

       

Kerstin Edvinsson                         X      
Magnus Jernetz Gustavsson                (M)        A

       

                                          X      
Susanne Eliasson                         (M)        A

       

                                          X      
John Wahlgren                            (M)        A

       

                                          X      
Patrik Olsen                             (M)        A

       

                                          X      
Carl-Henrik Sölvinger                    (L)        A

       

                                          X      
Lotta Wahlmino                           (L)        A

       

                                          X      
Björn Brändewall                         (L)        A

       

                                          X      
Christopher Dywik                        (KD)       A

       

                                          X      
Carolina Almeborg                        (KD)       A

       

                                          X      

Transport: 35 15 0 0 
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Forts. voteringslista nr. 1 kommunfullmäktiges sammanträde den 15 oktober 2018. 

 

Transport: 35 15 0 0 

Ledamöter Parti K

 

Ersättare Ja Nej Avst Fr

 
Alexander Krasnov                        (KD)       A

       

                                          X      
Max Troendlé                             (MP)       A

       

                                          X      
Annika Carlsson Wistedt                  (MP)       A

       

                                          X      
Thoralf Alfsson                          (SD)       A

       

                                          X      
Linda Emma Kotanen                       (SD)       A

       

Leif Holmberg                             X      
Carina Falkestad                         (SD)       A

       

Lillemor Marcus Jonsson                   X      
Mika Kotanen                             (SD)       A

       

                                          X      
Petra Gustafsson                         (SD)       A

       

                                          X      
Curt Gustafsson                          (SD)       A

       

                                          X      
Micael Foghagen                          (SD)       A

       

                                          X      
Krister Thornberg                        (SD)       A

       

                                          X      

SUMMA: 35 26 0 0 
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