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KALLELSE/ 
FÖREDRAGNINGSLISTA 
 
 

Kommunfullmäktige 
 

 

Tid 
Måndagen den 27 maj 2019 kl. 11:00 

 
Kl 10:30 sker en information av kommunens säkerhetssamordnare Peo 
Carlsson 

Plats  
Kalmarsalen, Glasverandan 
 
Enligt uppdrag 
 
 
 
Jonas Sverkén 
 
 

Föredragningslista 
 
1. Val av protokollsjusterare 

 
  

2. Frågor och interpellationer 
 

  

3. Utvecklingsplan Kalmar slott 2020-2029 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut:  
 
1. Kommunfullmäktige godkänner ”Utvecklingsplan” 

för Kalmar slott för perioden 2020-2029. 
2. Destination Kalmar AB får i uppdrag att teckna nytt 

hyresavtal med Statens Fastighetsverk för perioden 
2020-2029. 

3. Kalmar kommun ersätter Destination Kalmar AB för 
de årliga investeringskostnaderna som skapar 
förutsättningar för Kalmar slotts utveckling, totalt 10 
miljoner kronor under perioden. 

4. Nuvarande ersättning till Kalmar slott omfattande 
skötsel av mark samt tillsyn av byggnader och 
installationer, som ingår i Avtal om tjänster mellan 
Destination Kalmar AB och Kalmar kommun, 
förlängs till och med 2029. 
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4. Arrendeavtal Vita sands camping AB avseende 

badplatsen 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till arrendeavtal 
med Vita Sands camping AB avseende badplatsen.  
___________________ 
 
Christopher Dywik (KD) redovisade en 
protokollsanteckning i kommunstyrelsen, se bilaga. 
 
 

  

5. Detaljplan för del av Harby 1:81 (Ester Bagerskas 
väg), Trekanten 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut: 
 
Petra Gustafsson (SD) och Micael Foghagen (SD) 
redovisade en protokollsanteckning i kommunstyrelsen, se 
bilaga  
 

  

6. Revidering av avtal och reglemente för kommunernas 
hjälpmedelsnämnd i Kalmar län 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till revidering av 
”Avtal om gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamhet”, 
revidering av ”Verksamhetsbeskrivning för gemensam 
Hjälpmedelsverksamhet”, revidering av ”Reglemente för 
gemensam nämnd” och att lägga till bilaga 4 ”Budget och 
verksamhetsuppföljning”. 
 

  

7. Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) om tillräcklig 
och likvärdig räddningstjänst 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att 
kommunledningskontorets yttrande ska utgöra svar på 
Carl-Henrik Sölvingers (L) motion om en tillräcklig och 
likvärdig räddningstjänst. 
 
Motionen ska härmed anses vara besvarad. 
__________________ 
 
Carl-Henrik Sölvinger (L) redovisade en 
protokollsanteckning i kommunstyrelsen, se bilaga. 
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8. Motion från Thoralf Alfsson (-) angående förbud mot 

tiggeri från Thoralf Alfsson 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen från Thoralf Alfsson  
(-) att införa en reglering av penninginsamling och ett 
förbud mot passivt tiggeri. 
___________________ 
 
Petra Gustafsson (SD) och Micael Foghagen (SD) 
reserverade sig mot beslutet i kommunstyrelsen. 
 
Christopher Dywik (KD) redovisade en 
protokollsanteckning i kommunstyrelsen, se bilaga. 
 
Carl-Henrik Sölvinger (L) redovisade en 
protokollsanteckning i kommunstyrelsen, se bilaga. 
 

  

9. Motion från Petra Gustafsson (SD) om att införa ett 
lokalt förbud av passiv pengainsamling 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen från Petra 
Gustafsson (SD) att införa passivt pengainsamlingsförbud 
på definierade avgränsade platser. 
___________________ 
 
Petra Gustafsson (SD) och Micael Foghagen (SD) 
reserverade sig mot beslutet i kommunstyrelsen. 
 
Carl-Henrik Sölvinger (L) redovisade en 
protokollsanteckning i kommunstyrelsen, se bilaga. 
 
 

  

10. Motion från Micael Foghagen (SD) om att införa 
insynsplats i kommunens utskott 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå Micael Foghagens 
(SD) motion om att införa insynsplatser i kommunens 
utskott. 
 

  

11. Medborgarförslag om att införa förbud mot tiggeri 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om att på 
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utpekade och utsatta platser i Kalmar kommun införa ett 
förbud mot tiggeri. 
______________________ 
 
Petra Gustafsson (SD) och Micael Foghagen (SD) 
reserverade sig mot beslutet i kommunstyrelsen. 
 
Carl-Henrik Sölvinger (L) redovisade en 
protokollsanteckning i kommunstyrelsen, se bilaga. 
 
 
 

12. Årsredovisning och revisionsberättelse 2018 för 
Kalmarsunds Gymnasieförbund 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut: 
 
Kalmar kommun beviljar för sin del styrelsen (förbunds-
direktionen) för Kalmarsunds Gymnasieförbund och 
enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 
2018 och godkänner årsredovisningen 2018. 
 

  

13. Årsredovisning och revisionsberättelse 2018 för 
Samordningsförbundet i Kalmar län 
Kommunstyrelsens förslag till beslut: 
 
Kalmar kommun beviljar för sin del förbundsstyrelsen för 
Samordningsförbundet i Kalmar län ansvarsfrihet för 2018 
och godkänner årsredovisningen 2018. 
 

  

14. Årsredovisning och revisionsberättelse 2018 för 
Kalmarsundsregionens renhållare 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut: 
 
Kalmar kommun beviljar för sin del styrelsen (förbunds-
direktionen) för kommunalförbundet 
Kalmarsundsregionens Renhållare och enskilda 
förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2018 och 
godkänner årsredovisningen 2018. 
 
 

  

15. Uppföljning av handlingsplaner och program 2019 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige lägger uppföljningen av 
handlingsplaner och program till handlingarna. 
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16. Valärenden 

 
  

17. Anmälningsärenden 
 

  

- Kommunstyrelsens protokoll den 5 maj 2019 (Överlämnas 
senare) 
 

  

- Samhällsbyggnadsnämndens svar på medborgarförslag om 
att namnge broarna i Kalmar 
 

  

- Samhällsbyggnadsnämndens svar på medborgarförslag om 
att sätta upp belysning mellan Snurrom och Lindsdal 
 

  

- Samhällsbyggnadsnämndens svar på medborgarförslag om 
att stänga av gamla vägen i Trekanten och göra byvägs 
miljö. 
 

  

- Servicenämndens svar på medborgarförslag om att 
kommunens pensionärer fortsatt erbjuds lunch i 
skolmatsalarna 
 

  

- Motion om nyanländas språkkunskaper inom de sociala 
omsorgerna 
 

  

- Medborgarförslag om utställningsplats för 
amatörkonstnärer 
 

  

- Medborgarförslag om anläggande av skogsträdgård   
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Bilaga 
 

 
Protokollsanteckningar från kommunstyrelsens sammanträde 
den 7 maj 2019 
 
 
Ärende 4, Arrendeavtal Vita sands camping AB avseende badplatsen 
 
Protokollsanteckning från Christopher Dywik (KD): 
”Kristdemokraterna gläds över att ett bra arrendeavtal kunnat nås med Vita 
Sands Camping AB, tack vare en duktig förvaltningschefs förhandlingsförmåga 
och styrelsens klokhet att besluta att inga bidrag skulle betalas ut till campingen 
fören ett arrendeavtal ingått.  

 
Inför framtiden hoppas vi dock att majoriteten lärt sig nått om faran med att 
inte lyssna på våra tjänstemäns varningar och göra investeringar i 
mångmiljonklassen på en privat näringsidkares mark, utan att först slutit ett 
arrendeavtal som garanterar allmänhetens tillgång till området.” 
 
Ärende 5, Detaljplan för del av fastigheten Harby 1:81 (Ester Bagerskas 
väg), Trekanten 
 
Protokollsanteckning från Petra Gustafsson (SD) och Micael Foghagen (SD): 
”Sverigedemokraterna Kalmar ställer sig positiv till detaljplanen men vill sända 
ett medskick när det kommer till genomförandeplanen. Vi menar att det är 
bättre ur säkerhets- och miljöskäl att tidigarelägga anslutningen mellan 
Källstorpsvägen och detaljområdet i sin helhet (redan vid etapp 1). 
 
Detta för att slippa tung trafik på Gamla vägen förbi övergångsställe, skola och 
förskola där små barn både ska ta sig till och vistas kring. Även längs Ester 
Bagerskas väg är det många barn som färdas till och från sin skoldag men även 
på sin fritid till lekplats och kompisar.” 
 
 
Ärende 7, Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) om tillräcklig och 
likvärdig räddningstjänst 
 
Protokollsanteckning från Carl-Henrik Sölvinger (L): 
”Kalmar tar regelbundet hjälp av grannkommunernas räddningstjänst vid både 
insatser och för att täcka upp då heltidsstyrkan är på insats. Dessutom finns 
överenskommelser om att detta sker kostnadsfritt. Det är bra med goda 
grannar och att kunna poola resurser dit de behövs som mest, det ska vi 
fortsätta med.  
 
Faktum kvarstår dock att kommunerna har som det ser ut idag ett huvudansvar 
för räddningstjänsten inom sitt geografiska område. Vi ska alltså klara vårt 
uppdrag inom vår geografi och inte göra oss beroende av andra. Om 
larm/insatser pågår samtidigt i Kalmar och grannkommunen, så kommer inte 



 7 (9) 
Kommunfullmäktige KALLELSE/ 

FÖREDRAGNINGSLISTA 
 
 

 
den hjälp vi vant oss vid från våra grannar. Jag hoppas därför att detta också 
kommer ta med i den inventering av ’dubbellarm’ som ska pågå under 2019 
dvs. att vi inventerar både när vi får 2 larm samtidigt i kommunen och när vi 
har larm samtidigt som en grannkommun och de inte kan avlasta oss. Det vore 
också intressant att veta i hur många larm en annan räddningstjänst än vår egen 
är först på plats. 
 
Förutom att ta hjälp av grannkommuner för att klara bemanning av t.ex. 
brandstationen då heltidsstyrkan är på larm är det vanligt att kalla in ledig 
personal. Detta fungerar kortsiktigt men är ohållbart vid längre insatser då 
skiftscheman och planerad vila uteblir. Vid längre insatser behövs en robustare 
egen organisation än den vi har idag. 
 
Jag vidhåller att åtgärder kommer behöva vidtas och resurser tillföras för att 
klara uppdraget med en tillräcklig och likvärdig räddningstjänst i ett växande 
Kalmar. Precis som när Liberalerna tidigare lagt förslag om förändringar och 
reformer i räddningstjänsten väljer man istället att vänta. Förändringar tar tid 
och vi anser att dessa skulle påbörjas nu på ett kontrollerat sätt då 
räddningstjänsten fortfarande klarar sitt uppdrag.” 
 
Ärende 8, Motion från Thoralf Alfsson (-) angående förbud mot tiggeri 
 
Protokollsanteckning från Christopher Dywik (KD): 
”Kristdemokraterna delar den oro som motionärerna och författaren till 
medborgarförslaget ger uttryck för gällande den situation som råder runtom i 
kommunen med tiggare utanför framförallt våra livsmedelsbutiker, och anser 
att mer måste göras. Tiggeriet är inte värdigt och är inte heller något som tar 
dem ur sin utsatta situation. Det går inte heller att blunda för de rapporter 
som gör gällande att det i vissa fall rör sig om tvång och människohandel. 
 
Men till skillnad från motionärerna och författaren till medborgarförslaget så 
tror vi inte att ett lokalt tiggeriförbud kommer lösa den problematik som finns 
utan ser det snare som ett symbolpolitiskt slag i luften. Dels eftersom den 
kommunala ordningsstadgan enbart omfattar kommunal mark, dvs enbart 
Kvarnholmen. Men framförallt eftersom ett stopp på tiggeriet kräver att man 
attackera grundproblemet - fattigdom, diskriminering och korruption i de 
tiggandes hemländer. 
 
Det första vi bör inse är att regeringarna i Bulgarien och Rumänien inte är en 
del av lösningen, dem är själva problemet. I Rumänien har tex den 
Socialdemokratiska regeringen legaliserat korruption. Att skicka mer pengar till 
dessa länder eller tro att stoppade utbetalningar gör någon positiv skillnad för 
dessa grupper är naivt. Insatser i länderna krävs, och därför bör den svenska 
linjen vara att EU-stödet för sociala insatser styrs om från tex rumänska 
myndigheter till de många hjälporganisationer och kyrkor som både i 
Rumänien och Sverige arbetar långsiktigt (och framgångsrikt) med att lyfta 
romerna ur deras utsatta situation genom arbete och utbildning. 
 
Samtidigt finns det saker små saker som faktiskt går att göra här i Kalmar 
kommun.  



 8 (9) 
Kommunfullmäktige KALLELSE/ 

FÖREDRAGNINGSLISTA 
 
 

 
 

- Vi tycker exempelvis att Kalmar kommun ska erbjuda natthärbärge. 
Ingen människa skall behöva sova utomhus vintertid, oavsett 
härkomst. 

- Det går också att genom den kommunala ordningsstadgan (om man 
samtidigt samordnar sig med de privata näringsidkarna) minska den 
friktioner/irritation och de konflikter som kan uppstå mellan tiggare 
och kunder eller mellan olika grupperingar som träter om de bästa 
platserna – genom tydliga regler för hur nära dörröppningar tiggare, 
gatumusikanter och småskaliga försäljare får sitta. Exempelvis 2–3 
meter.  

- När de gäller de bylten som ibland placeras ut så är dessa ofta en 
sanitär olägenhet, och redan idag kräver begagnande av offentlig plats 
ett tillstånd – något som måste beivras. 

- Vi kan inte heller blunda för den omänskliga situation som råder där 
människor ofta tvingas sitta och tigga under långa perioder i snö, regn 
och snålblåst. Vi anser därför att det bör finnas ordningsregler för 
under vilka tidpunkter som det okej att tigga, exempelvis mellan 
klockan 11–15. Det handlar i grunden om medmänsklighet. 

 
Vi har ett medmänskligt ansvar att agera när våra medmänniskor lider – att 
inte göra något alls och hoppas att problemet försvinner av sig självt kan 
rimligtvis inte vara den bästa lösningen vi i Kalmar kommun kan frammana. 
Kalmarbygden kan bättre!” 
 
Ärende 8, Motion från Thoralf Alfsson (-) angående förbud mot tiggeri 
 
Ärende 9, Motion från Petra Gustafsson (SD) om att införa ett lokalt 
förbud av passiv pengainsamling på definierade platser 
 
Ärende 11, Medborgarförslag om att införa förbud mot tiggeri 
 
Protokollsanteckningar från Carl-Henrik Sölvinger (L): 
”Liberalerna har idag röstat för att avslå förslag om införande av tiggeriförbud. 
 
Liberalerna tror inte man kan förbjuda fattigdom och inte heller människor 
från att hjälpa. I de fall tiggeriet sker organiserat och mot någons vilja är detta 
kriminaliserat idag och en uppgift för polisen. Flera fällande domar visar att 
detta är något rättsväsendet tar på stort allvar. 
 
På Liberalernas initiativ finns idag ett översatt informationskort som delas ut 
till fattiga EU-medborgare som tigger i Kalmar kommun.  Av kortet framgår 
vilka rättigheter och skyldigheter man har när man vistas i Kalmar/Sverige. 
 
I förslagen utmålas tiggeri till ett stort problem i Kalmar. Det har varit 
problematiskt tidigare då fattiga EU-medborgare tilläts bo vid Dämmet, men 
inte idag. Vi känner inte igen oss i bilden förslagställarna försöker måla upp 
med bosättningar, nedskräpning, påhopp eller hindrande av människor att 
komma in i butiker. Vår bild är att antalet fattiga EU-medborgare som 
uppehåller sig i kommunen minskat. Att i det sammanhanget ändå förespråka 
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tiggeriförbud för sakens skull verkar totalt ologiskt och riskerar bara att 
stigmatisera människor som lever i fattigdom.” 
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