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Kommunfullmäktige

Tid
Måndagen den 29 januari 2018 kl. 11:00-15:45
Plats
Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens
Omfattning
§§ 1-25
Beslutande
Roger Kaliff (S), ordförande
Ann-Marie Engström (S), 1:e vice ordförande
Per-Olof Jonsson (M), 2:e vice ordförande
Johan Persson (S)
Dzenita Abaza (S)
Mattias Adolfson (S), §§ 1-22
Marie Simonsson (S)
Roger Holmberg (S)
Magnus Lundén (S)
Michael Ländin (S)
Marianne Dahlberg (S)
Ylva Hällblad (S)
Annika Brodin (S)
Steve Sjögren (S)
Anette Lingmerth (S)
Lasse Johansson (S)
Elisabeth Gustavsson (S)
Jens Ison Thoor (S)
Nikolaos Strachinis (S)
Helena Olsson (S)
Anne-Cathrine Lindh (S)
Stig Persson (S)
Kristina Podolak-Andersson (S), §§ 1-22
Gunilla Johansson (S)
Elisabeth Sjögren Heimark (S), §§1-15
Peter Olofsson (S)
Gunnel Akinder (S)
Gunnar Nilsson (S)
Inger Henriksson (S)
Anders Andersson (C), §§ 1-23

Anslaget på kommunens anslagstavla den 12 februari 2018.
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Gunnar Olsson (C)
Ingemar Einarsson (C)
Ann-Cristin Fredriksson (C)
Anita Wollin (C)
Bertil Dahl (V)
Liselotte Ross (V)
Elsa Berg (V), § 1-21
Christina Fosnes (M)
Per Dahl (M)
Jonas Lövgren (M)
Alexander Critén (M)
Kajsa Hedin (M)
Lisa Jalmander (M)
Jan R Andersson (M),
Måns Linge (M)
Inger Hilmansson (L)
Björn Brändewall (L), §§ 1-23
Carl-Henrik Sölvinger (L)
Lene Polteg (L), §§ 6-25
Mark Hammar (MP)
Daphne Thuvesson (MP)
Max Troendlé (MP)
Annika Carlsson Wistedt (MP)
Christopher Dywik (KD), §§ 9-25
Fredrik Sjömar (KD), §§ 2-25
Thoralf Alfsson (SD)
Lars Petersson (SD)
Lars Rosén (SD)
Thomas Salonen (SD)
Carina Falkestad (SD)
Krister Thornberg (SD)

Sekreterare
Jonas Sverkén
Justeras

Roger Kaliff
ordförande

Jens Ison Thoor

Alexander Critén
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I samband med kommunfullmäktiges öppnande informerar Oliver Wykman,
Linnéuniversitetet, om sin undersökning av politiska avhopp i Kalmar
kommun 2016-2017.
____________

Utdelning av Kalmar kommuns interna jämställdhetspris, externa jämställdhetspris, tillgänglighetspris samt
integrationspris
I samband med lunch ajourneras kommunfullmäktige för utdelning av följande
priser:
Utdelning av det interna jämställdhetspriset
Kommunalrådet Bertil Dahl (V) överlämnar det interna jämställdhetspriset till
Åsa Byström, Brandkåren.
Utdelning av det externa jämställdhetspriset
Kommunalrådet Bertil Dahl (V) överlämnar det externa jämställdhetspriset till
Tengbom Kalmar.
Utdelning av tillgänglighetspriset
Kommunalrådet Dzenita Abaza (S) överlämnar tillgänglighetspriset till
Hemköp på Kvarnholmen.
Utdelning av integrationspriset
Kommunalrådet Dzenita Abaza (S) överlämnar integrationspriset till Sadiye
Ucar, Mira Wadin, Klara Lundin och Emma Sturesson.

§1
Val av protokollsjusterare
Beslut
Kommunfullmäktige utser Jens Ison Thoor (S) och Alexander Critén (M) att
tillsammans med ordförande justera protokollet.

§2
Öppen fråga om Kalmar kommuns medverkan i EUmästerskapet i tillgänglighet?
Dnr KS 2018/0108
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Kommunfullmäktige beslutar att Allan Johansson får ställa följande fråga till
kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S), överlämnat till
kommunalrådet Dzenita Abaza (S):
”Vad innebär det att Kalmar kommunfullmäktige vid sitt budgetfullmäktige
inte antagit extra resurser till personal och andra medel för att kommunen ska
anta erbjudandet om deltagande i det årliga EU-mästerskapet i tillgänglighet?”
__________
Frågan besvaras muntligen av Dzenita Abaza (S).

§3
Fråga från Björn Brändewall (L): När får vi se insatser
mot våldsbejakande extremism?
Dnr KS 2018/0101

Kommunfullmäktige beslutar att Björn Brändewall (L) får ställa följande fråga
till kommunalrådet Bertil Dahl (V):
Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller
miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar
våld för att uppnå ett ideologiskt mål. Några av de vanligaste grupperingar som
brukar nämnas är våldsbejakande islamism, högerextremism samt
vänsterextremism.
Alliansregeringen gav år 2013 uppdrag om att utreda hur situationen avseende
våldsbejakande extremism ser ut i dag i Sverige. Rapporten som kom visade på
tendenser som kan innebära ytterligare utmaningar framöver. Sedan dess har
flera röster höjts mot att Kalmar kommun inte har någon plan mot
våldsbejakande extremism.
I maj 2017 skickade kommunledningskontoret ut ett förslag till handlingsplan
med förebyggande insatser på remiss till ett antal kommunala nämnder, andra
myndigheter och lokala organisationer. Remissvar skulle vara inkomna till
kommunledningskontoret senast den 29 september 2017.
Av nämndernas protokoll har jag kunnat utläsa att yttranden har antagits i
åtminstone Barn- och ungdomsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden,
Socialnämnden samt Södermöre kommundelsnämnd. I den sistnämndas
protokoll står det ”Handlingsplanen beräknas antas av kommunfullmäktige
under hösten 2017.”
Sedan remisstidens utgång har det gått fyra månader, och vad jag kan se så har
handlingsplanen ännu inte kommit upp som beslutsärende på
kommunstyrelsen eller i dess arbetsutskott. Den lär alltså inte komma upp till
kommunfullmäktige än på ett tag.
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Den våldsbejakande extremismen utgör sammantaget inte ett direkt hot mot
det demokratiska statsskicket i dagsläget, men vi vet ändå att det finns en farlig
grogrund som det öppna samhället måste mota i grind. Det är därför angeläget
att vi inte dröjer med åtgärder för att förebygga att individer lockas till
våldsbejakande extremistmiljöer eller att sådana miljöer får fäste i samhället.
Därför undrar jag:
- När bedömer du att Kalmar kommun kommer att kunna anta en
handlingsplan mot våldsbejakande extremism?
__________
Bertil Dahl lämnar följande svar på frågan:
Enligt den ursprungliga tidsplanen skulle ärendet vara klart för beslut i
kommunfullmäktige i november 2017 och remisstiden avslutades i september.
Remissvaren pekade ut avsaknad av lokal lägesbild som en av planens största
brister, en synpunkt som också lyfts fram i den rapport Segerstadsinstitutet
genomförde på uppdrag av SKL och som presenterades 30 oktober 2017.
Slutsatserna och rekommendationerna i deras rapport ”Från ord till
handlingsplan” är:
-

-

-

Det finns svagt lagstöd, forskningsstöd och erfarenheter som motiverar
att alla kommuner ska anta handlingsplaner
Innehållet i de handlingsplaner som finns är i huvudsak utarbetade
utifrån en nationell behovsanalys och lägesbild. Framtagandet av flera
lokala lägesbilder kommer att stärka arbetet framöver och
kommunerna behöver stöd i att genomföra egna kartläggningar.
Det förebyggande arbetet är mycket viktigt föra att framgångsrikt fånga
upp och bekämpa våldsbejakande extremism. Samverkan mellan skola,
socialtjänst, polis och fritidsverksamhet lyfts fram som en central
framgångsfaktor
Kommunerna har lång erfarenhet av att jobba med individer som
befinner sig i olika typer av riskzoner. Det finns redan idag rutiner för
hur man ska hantera den oro som också faller inom ramen för
våldsbejakande extremism och det är viktigt att kommunerna inte
frångår de rutinerna.

I dagsläget genomförs medarbetardialoger och dialoger med externa parter
(myndigheter, organisationer) utifrån den mall den nationella samordnaren för
våldsbejakande extremism utarbetat, Det pågår också en dialog kring fysiska
insatser i den offentliga miljön för att förhindra brott liknande Drottningsgatan
i Stockholm, Barcelona etc.
Resultatet av dialogerna kommer att sammanställas i en lokal lägesbild/analys
och bearbetas av primärt företrädare för polis, säkerhetssamordnare,
socialtjänst, skola och fritid, lokala brottsförebyggande rådet och först därefter
kommer ett omarbetat förslag till handlingsplan att presenteras. Ett stort antal
dialoger är inplanerade under februari och mars, och behandling av ärendet i
kommunstyrelsens arbetsutskott är preliminärt planerad till vecka 16.
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Kan också påpekas att under senare delen av 2017 publicerade Socialstyrelsen
ett stöd och metodmaterial för hur socialtjänsten kan arbeta med barn och
vuxna och våldsbejakande extremism, en implementeringsplan för arbetet med
detta kommer att inkluderas i den lokala handlingsplanen.

§4
Fråga från Thoralf Alfsson (SD): Parkeringsanarkin på
Stortorget
Dnr KS 2018/0099

Kommunfullmäktige beslutar att Thoralf Alfsson (SD) får ställa följande fråga
till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mattias Adolfson (S):
Under våren förra året blev jag uppmärksammad på den parkeringsanarki och
bilkörning på Stortorget som pågår i synnerhet på fredagar i samband med
fredagsbönen i källarmoskén på Storgatan och den torghandel som pågår under
fredagar.
Jag har ställt frågor om detta till kommunens tjänstemän och jag har pratat
med parkeringsvakter om detta ett flertal gånger under 2017 men
parkeringsanarkin tillåts uppenbarligen att fortsätta med kommunens goda
minne och parkeringsvakternas tillbakadragna hållning.
Fredagen den 19 januari vid lunchtid kunde jag räkna till ca 25 bilar parkerade
på Stortorget där det råder parkeringsförbud. Securitas parkeringsvakt fanns på
plats men vakten bötfällda inte ett enda av dessa fordon under den ca timma
som jag var på plats. Däremot bötfällde parkeringsvakten fordon som var
felparkerade på Västra Sjögatan utanför Barometern och Östrans lokaler.
Det är inte utan än att jag undrar om det råder speciella parkeringsregler under
fredagar på Stortorget då det i stor utsträckning är personer med utländsk
bakgrund som besöker källarmoskén och den torghandel som bedrivs i
anslutning till fredagsbönen.
Med anledning av detta vill jag fråga Mattias Adolfsson följande.
-

Vad tänker den politiska majoriteten göra åt den parkeringsanarki och
bilkörning som pågår på vårt anrika Stortorg under i synnerhet
fredagar?
___________

Mattias Adolfson lämnar följande svar på frågan:
Du ställde exakt samma fråga på samhällsbyggnadsnämndens sammanträde
och fick där svar av enhetschefen för trafik-, markupplåtelse och evenemang.
Jag ger här samma svar:
- Samma regelverk gäller på Stortorget som övriga områden i
stadskärnan.
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-

Inga bedömningar görs utifrån etnicitet eller härkomst.
Just nu pågår ett uppdrag som ska ta fram förslag om hur man kan
förbättra skyltning o.s.v. på Stortorget så att det blir tydligt att
parkeringsförbud råder. Detta görs utifrån att Stortorget är
byggnadsminne och kräver särskild hänsyn.

§5
Fråga från Christopher Dywik (KD): Hedra förintelsens
offer genom att flagga på halv stång
Dnr KS 2018/0103

Kommunfullmäktige beslutar att Christopher Dywik (KD) får ställa följande
fråga till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S):
Lördagen den 27:e januari är det 73 år sedan dödslägret Auschwitz befriades.
Då hade över 6 miljoner män, kvinnor och barn fått sätta livet till enkom på
grund av att de var judar.
Tyvärr är inte judehatet något som vi bara kan läsa om i historieböckerna.
Även idag växer hatet. Strax innan Jul skanderade över 200 personer ”Vi ska
skjuta judarna!”, nere i Malmö. Också i vår egen kommun vittnar personer av
judisk börd om ett tuffare klimat. Om att de trakasseras och tvingas dölja sin
judiska identitet.
Vi som folkvalda och som kommun har ett stort ansvar i att inte blunda för
denna utveckling, utan att göra vad vi kan för att förhindra att antisemitismens
gift sprider sig åter igen. Det kan göras på många sätt. Att öka
historiekunskapen bland såväl barn som vuxna är ett viktigt steg. Men den
kanske viktigaste insatsen som vi som kommun kan göra är att tänka på vilka
signaler vi sänder ut.
Med anledning av det vill jag fråga:
-

Är du beredd att bidra till att uppmärksamma, åminna och hedra
Förintelsens offer genom att tillse att Kalmar kommun hädanefter
flaggar på halv stång på Förintelsens minnesdag 27:e januari?
___________

Johan Persson lämnar följande svar på frågan:
Antisemitismen breder ut sig i Sverige. Vi kan inte nog visa vår avsky för den
förföljelse och de trakasserier som människor med Judisk bakgrund utsatts för
under historien men också under det senaste året.
Mot den bakgrunden finns all anledning att stå upp för mänskliga rättigheter,
religionsfrihet och mot förföljelse. Förintelsens minnesdag är en dag för detta.
Kommunfullmäktiges ordförande Roger Kaliff deltar som kommunens
representant i den ceremoni som genomförs.

8 (36)

Kommunfullmäktige

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-01-29

Det finns också anledning att markera extra genom att hedra offren för
Förintelsen genom att flagga på halv stång den 27:e januari.

§6
Godkännande av Kalmarsundsregionens renhållares
bildande av Moskogen AB
Dnr KS 2017/1258

Handlingar
Kalmarsundsregionens renhållares skrivelse den 17 november 2017.
Utdrag ur KSRR:s protokoll den 10 november 2017, § 25.
PM MOSA AB den 9 oktober 2017.
Bolagsordning MOSA AB.
Kommunstyrelsens protokoll den 9 januari 2018, § 5.
Bakgrund
I januari 2015 godkände Kalmarsundsregionens renhållares medlemskommuner bildande av ett aktiebolag för sopsorteringsanläggning MOSA. På
grund av kapacitetsproblem har effektueringen av beslutet dröjt, samtidigt som
förutsättningarna har förändrats.
För att uppnå den önskade effekten av tidigare beslut föreslås att hela
Moskogens avfallsanläggning ska ingå i aktiebolaget.
Kalmarsundsregionens renhållare föreslår att medlemskommunerna godkänner
bildande av Moskogen AB.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt Kalmarsundsregionens renhållares förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Kalmarsundsregionens renhållares bildande av
Moskogen AB.

§7
Detaljplan för Västerslät 9:17 m.fl., Fjölebro etapp 5,
södra delen Lindsdal
Dnr KS 2014/1130

Handlingar
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 12 december 2017, § 269.
Samhällsbyggnadskontorets skrivelse den 12 december 2017.
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Planbeskrivning rev. den 12 december 2017.
Plankarta.
Granskningsutlåtande den 12 december 2017.
Samrådsredogörelse den 19 september 2017.
Kommunstyrelsens protokoll den 9 januari 2018, § 6.

Bakgrund
Fjölebro är en entrépunkt till Lindsdal och omvandlingen från industriområde
till en stadsdel med både bostäder och verksamheter stärker kopplingen till
Kalmar stad. Omvandlingen har skett i flera planetapper under de senaste tio
åren, med början i planeringen för idrottsplats, förskola och några villakvarter
norr om det aktuella planområdet. En ny huvudgata, Förmansvägen, som
ansluter till Nils Holgerssons väg har varit en bärande tanke i trafikplaneringen.
Denna planetapp för den södra delen av Fjölebro omfattar cirka 60 småhus
och 130 lägenheter. Detaljplaneförslaget möjliggör nya bostäder med god
livsmiljö, med bra kollektivtrafikförbindelser och gång- och cykelvägar till
Kalmar.
Planförslagets syfte är att bygga vidare Fjölebro söderut med bostäder i en
grön, småskalig stadsmiljö och därmed stärka kopplingen mellan Lindsdal och
Kalmar. Närmast E 22 möjliggörs verksamheter som tar tillvara ett gott
kommunikationsläge utan att störa omgivande bostäder.
Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit att kommunfullmäktige antar förslag
till detaljplan för del av Västerslät 9:17 m.fl. fastigheter. Kommunstyrelsen har
tillstyrkt samhällsbyggnadsnämndens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige antar förslag till detaljplan för del av Västerslät 9:17 m.fl.
fastigheter, Fjölebro etapp 5.
Protokollsanteckning
Ledamöterna från MP redovisar en protokollsanteckning enligt följande:
1. Exploateringen leder till att 4 ha skog försvinner. Inom och runt om
planområdet finns ett antal fridlysta och rödlistade arter som kan
beröras av planen. Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv är de
två nationella miljömål som flagas rött i Kalmar. Lite eller inget arbete
pågår – och mycket arbete krävs för att nå miljö målen enligt Kalmars
miljöbokslut 2015 och 2016. En plan behövs för hur exploaterade
grönområden kan kompenseras för med andra områden inom planlagt
område, där naturvärden kan skyddas och utvecklas. Vi tycker att
Kalmars grönstrukturplan ska respekteras. Om gröna områden
identifierade i planen måste exploateras då ska det motiveras och
kompenseras.
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2. Två diken rinner igenom den norra och centrala delen av planområdet.
Idag är Fjölen hårt belastad med föroreningar och övergödning från
omgivande jordbruksmark. En dagvattenanläggningen för rening av
dagvatten ska byggas vid Björnökärret. Det ligger utanför
detaljplanområdet. Ingen tidsramen för dammets färdigställande är
angivet i planen. Dagvatten hantering för södra delen av plan området
ska invänta exploatering av Västerslätområdet till söder. Det är viktigt
att planer för dagvatten hantering i område utanför plan område
färdigställs skyndsamt för att undvika en längre period av ökad
belastning till Östersjön.
3. Föroreningarna (PAH, alifater, aromatiskakolväten , kobolt, PCB,m.fl. )
som har hittats i olika delar av planområdet härstammar troligtvis från
spill från verksamheten. Undersökningarna visa också en viss påverkan
på grundvatten med något förhöjda halter av PAH och aromatiska
kolväten. Inför exploateringen ska massor kontrolleras och marken
inom bostadsområdet saneras till riktvärdet ‘känslig markanvändning’
så att ingen risk föreligger för människors hälsa och säkerhet.
Verksamheten kommer att finnas kvar och delvis flyttar till ett nytt
område närmare E22. När omfattande markarbete ändå ska göras ska
tillfället tas att utreda och genomföra åtgärder som kan förebygga
framtida föroreningar från spill från verksamheter. Planområdet ligger
inom grundvattenförekomsten Kalmarkustens sandstensformation.
Vattenförekomsten har god kemisk och god kvantitativ status – så vill
vi att det förblir i framtiden.

§8
Godkännande av externt hyresavtal för Oxhagshemmet
Dnr KS 2018/0016

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 3 januari 2018.
Utdrag från servicenämndens protokoll den 20 december 2017, § 143.
Utdrag från omsorgsnämndens protokoll den 14 december 2017, § 101.
Omsorgsförvaltningens skrivelse den 28 november 2017.
Kommunstyrelsens protokoll den 9 januari 2018, § 8.
Bakgrund
Servicenämnden har föreslagit att kommunfullmäktige godkänner ett 25-årigt
hyresavtal med Rikshem med anledning av att Oxhagshemmet ska renoveras
och ha korttidsboende som huvudsaklig inriktning.
Serviceförvaltningen och Rikshem har förhandlat om vilken hyresnivå som ska
gälla efter att renoveringen är färdig 2020. Efter förhandling blir hyresnivån 3,9
miljoner kronor högre. Med anledning av det har omsorgsnämnden äskat om
en ny utökad hyra om 3,9 miljoner kronor. Detta äskande föreslås beaktas i
kommande budgetprocess.
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Kommunstyrelsen har tillstyrkt servicenämndens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner att servicenämnden tecknar ett 25-årigt
hyresavtal med Rikshem angående Oxhagshemmet.
Den ökade hyreskostnaden om 3,9 miljoner kronor per år ska beaktas i
kommande budgetarbete.

§9
Godkännande Kalmarhem AB:s köp av andelar i
vindkraftverk samt aktier i Rockneby Vind AB
Dnr KS 2017/1326

Handlingar
Utdrag ur Kalmar Kommunbolag AB:s styrelseprotokoll den 19 december
2017, § 105.
Kalmarhem AB:s skrivelse den 8 december 2017.
Köpekontrakt.
Utdrag ur Kalmarhem AB:s styrelseprotokoll den 15 december 2017, § 100.
Kommunstyrelsens protokoll den 9 januari 2018, § 10.
Bakgrund
Från och med den 1 januari 2018 är den som yrkesmässigt producerar eller
levererar el skattskyldig till att betala energiskatt på el. Kalmarhem AB föreslår
att bolaget ska köpa andel i vindkraftverk samt aktier i Rockneby Vind AB som
en direkt effekt av ändrade regler för energiskatt.
Skattskyldigheten innebär bland annat att inköp av el sker utan energiskatt och
att den skattskyldige själv redovisar och betalar energiskatt till Skatteverket. För
den som har begränsad avdragsrätt för moms kan inköp av el utan energiskatt
medföra en minskad momskostnad.
För Kalmarhems del innebär den minskade momskostnaden ca 850 000 kr/år
förutsatt att förvärv sker så att en installerad generatoreffekt över 125 kW
uppnås, och därmed uppfyller kravet som elproducent.
Kommunstyrelsen har Kalmarhem AB:s förslag.
Överläggning
Under överläggningen redovisas följande förslag:
1. Per Dahl (M) – med instämmande av Thoralf Alfsson (SD), Johan Persson
(S), Carl-Henrik Sölvinger (L), Annika Carlsson Wistedt (MP) och
Christopher Dywik (KD) – föreslår att ärendet återremitteras för en
komplettering med ett jämförande underlag för investering och drift i
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solkraft.
2.

Thoralf Alfsson (SD) föreslår i andra hand, om kommunfullmäktige
beslutar att avgöra idag, att kommunfullmäktige avslår ärendet.

Sedan överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill
avgöra ärendet idag eller återremittera det. Han finner att kommunfullmäktige
återremitterar det.
Beslut
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet för en komplettering med ett
jämförande underlag för investering och drift i solkraft.
Protokollsanteckning
Ledamöterna från MP redovisar en protokollsanteckning enligt följande:
” För att vi skall kunna göra en rimlig ekonomisk bedömning av köpet,
behöver underlaget kompletteras med följande uppgifter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vad har vindkraftverk 4 för märkeffekt, d.v.s. den effekt som
vindkraftverket producerar maximalt.
Vilken generatoreffekt räknar man med att köpa?
Är generatoreffekten 4/32 delar av vindkraftverkets märkeffekt?
Hur gammalt är vindkraftverket och på hur många år räknar man att
skriva av inköpspriset på?
Hur många kWh har verket producerat per månad/år hittills?
Vad har marknadssnittpriset och motsvarande totala intäkter per kWh
varit per månad?
Vilket kWh pris och totala intäkter per kWh har man räknat på i
beräkningarna?
Vilken årsproduktion har man räknat med i beräkningarna?
Frågor som vi behöver ha svar på för andra alternativ:
Vilken generatoreffekt behöver vi köpa för att få samma
momsfördelar, om vi köper solelproduktion?
Vilken årsproduktion får man om man köper denna generatoreffekt i
solcellsparken i Törneby?
Vad räknar man att värdet av de producerade kWh blir?
Om man sätter upp solceller på de egna taken, vad är värdet av de
producerade kWh om man använder dem i den egna fastigheten, samt
om dessa skickas ut på elnätet?”

§ 10
Motion från Christina Fosnes (M), Per Dahl (M) och
Jonas Lövgren (M) om inrättande av skönhetsråd
Dnr KS 2017/0591

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 6 december 2017.
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Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden den 21 september 2017, § 81.
Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse den 28 juli 2017.
Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden den 22 november 2017, § 241.
Samhällsbyggnadskontorets skrivelse den 7 november 2017.
Motion.
Kommunstyrelsens protokoll den 9 januari 2018, § 20.
Bakgrund
Christina Fosnes (M), Per Dahl (M) och Jonas Lövgren (M) föreslår i en
motion att kommunfullmäktige beslutar att införa ett skönhetsråd. Skönhetsrådet ska, enligt förslaget, stimulera kontaktytorna mellan kulturhistorisk och
estetisk sakkunskap och den kommunala beslutsorganisationen. Skönhetsrådet
ska ge kommunen goda råd som kan vara till skydd för Kalmars skönhet om
exempelvis offentliga konstverk, konstnärlig eller kulturhistoriskt värdefulla
stadsbilder eller om andra skönhets- och naturvärden i staden.
Motionen har behandlats av både kultur- och fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden och båda nämnderna föreslår att kommunfullmäktige avslår
motionen.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt kultur- och fritidsnämndens och samhällsbyggnadsnämndens förslag att avslå motionen.
Överläggning
Under överläggningen redovisas följande förslag:
1. Christina Fosnes (M) – med instämmande av Per Dahl (M) och Thoralf
Alfsson (SD) – föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla motionen.
2. Mattias Adolfson (S) föreslår att kommunfullmäktige ska avslå motionen.
Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunfullmäktige
vill bifalla eller avslå motionen. Han finner att kommunfullmäktige avslår
motionen.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition: ”Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag att avslå
motionen röstar ja, den som vill bifalla motionen röstar nej”.
Vid omröstningen avges 39 ja-röster, 16 nej-röster och 6 ledamöter avstår från
att rösta (hur var och en röstar framgår av bilaga A). Det innebär att
kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.
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Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen från Christina Fosnes (M), Per Dahl (M)
och Jonas Lövgren (M) om inrättande av skönhetsråd.
Protokollsanteckning
Ledamöterna från KD redovisar en protokollsanteckning enligt följande:
”Kristdemokraterna välkomnar en fördjupad diskussion om hur vi vill att
framtidens Kalmar ska se ut. Allt för länge har diskussionen kretsat kring var
det ska byggas, hur högt det ska byggas och om det ska vara hyreslägenheter
eller bostadsrätter. Men den i många fall betydligt viktigare frågan: hur ska vi
bygga/hur ska det se ut, har länge sopats under mattan.
Kristdemokraterna har under flera år i samband med olika byggnationer,
förgäves, försökt bredda diskussionen om hur vi gestaltar vår närmiljö och nya
byggnader, men alltid avfärdats med skratt eller tystnad.
Människans närmiljö är av stor vikt för vårt psykiska och fysiska välbefinnande.
En trygg och estetiskt tilltalande närmiljö är viktig för att vi ska må bra. Därför
är det av stor vikt med en arkitektur, växtlighet och stadsplanering som skapar
bestående värden. Vi har tröttnat på att nybyggnation alltid innebär grå/vita
lådor och välkomnar en större arkitektonisk mångfald när nya områden
tillskapas. Det innebär givetvis också att värdefulla kultur- och naturmiljöer ska
hanteras varsamt så att de på bästa sätt bevaras för framtiden. Nybyggnation
inom ett befintligt område ska tex alltid ske med respekt för områdets unika
karaktär och för den omgivande stadsbilden, så att områdets unika karaktär
bevaras.
Vi välkomnar därför motionen och Moderaternas nyvunna intresse för dessa
frågor. Vi är dock inte övertygade om att ett skönhetsråd är vägen till en
vackrare stad. Avgörande frågor kvarstår fortfarande. Vilka skall finnas
representerade i skönhetsrådet? Vilka mål skall skönhetsrådet arbeta utefter?
Vi befarar att inrättandet av ett skönhetsråd, under rådande majoritet, tvärtom
skulle leda till mindre diskussion, mindre arkitektonisk mångfald och mer av
samma själlösa lådor i glas och betong som socialister i alla tider varit besatta
av.”

§ 11
Avsägelse samt fyllnadsval av revisor efter Anna Baum
(V)
Dnr KS 2017/1279

Handlingar
Skrivelse från valberedningens presidium den 29 januari 2018.
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Anna Baums (V) avsägelse från uppdrag som
revisor.
Kommunfullmäktige väljer Eva Söderberg (V) till revisor till och med 2018 års
granskning.
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§ 12
Avsägelse samt fyllnadsval av styrelseledamot och
ordförande i Kalmar Familjebad AB efter Anders
Andersson (C)
Dnr KS 2017/1282

Handlingar
Skrivelse från valberedningens presidium den 29 januari 2018.
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Anders Anderssons (C) avsägelse som
styrelseledamot och ordförande i Kalmar Familjebad AB
Kommunfullmäktige väljer Ingemar Einarsson (C) till styrelseledamot och
ordförande i Kalmar Familjebad AB till och med bolagsstämman 2019.

§ 13
Avsägelse samt fyllnadsval av ledamot i servicenämnden för Anne-Katrin Foss (S)
Dnr KS 2018/0042

Handlingar
Skrivelse från valberedningens presidium den 29 januari 2018.
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Anne-Katrin Foss (S) avsägelse från uppdrag
som ledamot i servicenämnden.
Kommunfullmäktige väljer Anna Thore (S) till ledamot i servicenämnden till
och med den 31 december 2018.

§ 14
Avsägelse samt fyllnadsval av ersättare i kultur- och
fritidsnämnden efter Sebastian Hellvin (V)
Dnr KS 2018/0067

Handlingar
Skrivelse från valberedningens presidium den 29 januari 2018.
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Sebastian Hellvins (V) avsägelse från uppdrag
som ersättare i kultur- och fritidsnämnden.
Kommunfullmäktige väljer Joel Ryd (V) till ersättare i kultur- och
fritidsnämnden till och med den 31 december 2018.
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§ 15
Anmälningsärenden
-

Kommunstyrelsens protokoll den 9 januari 2018
Dnr KS 2018/0006

-

Förvaltningsrätten beslut att avslå överklagandet av
kommunfullmäktiges beslut att köpa Guldfågeln Arena
Dnr KS 2017/0748

-

Samhällsbyggnadsnämndens svar på medborgarförslag om
fler parkeringsplatser jämnt fördelade över stadsdelen
Ljusstaden
Dnr KS 2016/1103

-

Samhällsbyggnadsnämndens svar på medborgarförslag om
cykelställ i Igelösa
Dnr KS 2017/0433

-

Samhällsbyggnadsnämndens svar på medborgarförslag om
den uppkomna trafiksituationen på Landshövdingegatan i
Kalmar
Dnr KS 2017/0813

-

Samhällsbyggnadsnämndens svar på medborgarförslag om
nytt hållplatsläge vid Väntorps rastplast för linje 121, 500
utmed E22 samt nytt hållplatsläge för linje 123 samt
pendelparkering
Dnr KS 2017/0918

-

Samhällsbyggnadsnämndens svar på medborgarförslag om
permanent avstängning av järnvägsövergången
Esplanaden/Södra vägen
Dnr KS 2017/0961

-

Motion från Björn Brändewall (L) om att tvätta rent utan
tvättmedel
Dnr KS 2017/1273

-

Medborgarförslag om att alla elever och barn i Kalmar borde
få ett busskort
Dnr KS 2017/1274

-

Medborgarförslag om badbryggan som ligger i Långviken
Dnr KS 2017/1307

-

Motion från Pelle Sederkvist (M), Belysning i våra
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pulkabackar
Dnr KS 2017/1314
-

Medborgarförslag om att man borde satsa mer på
skolbussarna från Kalmarsundsskolan till Rockneby
Dnr KS 2017/1335

-

Medborgarförslag om att sänka hastigheten på Esplanaden
Dnr KS 2018/0025

-

Medborgarförslag om upprustning av Stora Tornskär i Västra
sjön, Kalmarsund
Dnr KS 2018/0052

§ 16
Fråga från Inger Hilmansson (L): Tidplan och process
för aktualitetsprövning
Dnr KS 2018/0100

Kommunfullmäktige beslutar att Inger Hilmansson (L) får ställa följande fråga
till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mattias Adolfson (S):
Enligt plan och bygglagen ska varje kommun i Sverige, under mandatperioden,
anta en ny översiktsplan (ÖP). Socialdemokraterna i Kalmar fördröjde helt
medvetet tidigare ÖP i tio år tills Länsstyrelsen påminde om den. Denna
fördröjning bidrog till försenade planprocesser och brist på bostäder, men även
en orimligt lång process för en ny ÖP. Då en ny ÖP sedan en tid borde varit
under samråd, ställde jag en fråga om tidplan för den ÖP som ska beslutas
under denna mandatperiod. Som svar på min fråga till Mattias Adolfsson fick
jag till svar att en aktualitetsförklaring ska ske under 2018. Den
aktualitetsprövning som ska föregå en aktualiseringsförklaring är dock inte en
snabb process.
En aktualitetsprövning ska göras utifrån plan- och bygglagens krav på vad som
ska framgå av översiktsplanen. För att kunna bedöma aktualiteten behövs ett
underlag som visar hur den nuvarande översiktsplanen tillämpas och om det
tillkommit nya förutsättningar och anspråk. Översiktsplanen ska prövas om
den fortfarande är aktuell med hänsyn taget till nya förutsättningar, såsom
lagstiftning och direktiv, förändring av riksintressen, nya kommunala
planerings/underlags-dokument och nya riktlinjer för mark- och vattenanvändningen i kommunen. Översiktsplanens innehåll ändras dock inte genom
aktualitetsförklaringen. Kalmar kommun har också för avsikt att göra nya
tematiska tillägg till översiktsplanen under mandatperioden, vilket påverkar
process och tidplan.
Länsstyrelsen ska också minst en gång under mandatperioden redovisa sina
synpunkter om sådana statliga och mellankommunala intressen som kan ha
betydelse för översiktsplanens aktualitet. Av redogörelsen ska det framgå hur
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synpunkterna förhåller sig till översiktsplanen. Länsstyrelsen redovisar också
ny kunskap (riksintressen, lagstiftning mm) utifrån ett statligt perspektiv som
har tillkommit sedan översiktsplanen antogs.
I arbetet med att ta fram underlag till aktualitetsprövningen har kommunen
möjlighet att föra dialog med medborgarna, men det är kommunfullmäktige
som ska bedöma helheten med fördjupningar och tillägg.
Det är kommunfullmäktige som i aktualitetsförklaringen beslutar om
översiktsplanen är aktuell och min fråga är:
-

Hur ser tidplan och process ut för den aktualitetsprövning och
aktualitets-förklaring som ska beslutas i Kalmar kommunfullmäktige
under innevarande mandatperiod?
__________

Mattias Adolfson lämnar följande svar på frågan:
Tack för din fråga som gäller aktualitetsförklaringen av översiktsplanen. Så här
ser tidsplanen ut:
Tidsplan
Färdigt dokument
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunfullmäktige

slutet av april
23 maj
18 juni

Processen kommer att genomföras i enlighet med plan- och bygglagen.

§ 17
Fråga från Christina Fosnes (M): Hur ser Thoren
Framtids framtid ut?
Dnr KS 2018/0102

Kommunfullmäktige beslutar att Christina Fosnes (M) får ställa följande fråga
till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S):
Det har kommit till min kännedom att det under flera år pågått samtal med
friskolan Thoren Framtid, med anledning av att Thorengruppen vill bygga
grundskola i Kalmar.
Thoren Framtid har vid upprepade möten ansökt om beslut till överlåtelse av
mark samt och därmed klartecken att investera i byggnation av en ny
grundskola. Skolan ska enligt deras förslag till beslut uppföras på samma
plats/mark där de för närvarande bedriver sin skolverksamhet i hyrda lokaler,
Daléngatan 16 i Kalmar (f.d. Oxhagsskolan).
Skollokaler inklusive mat- och idrottssal byggdes i början av 1960-talet och är i
stort behov av renovering, men trots upprepade samtal och möten med
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representanter från den politiska s-ledningen samt tjänstemän har
förhandlingarna ännu inte kommit fram till ett beslut.
l slutet av 2017 fick jag som vice ordförande i kommunstyrelsen information
om att det nu pågick förhandlingar inom politiken. Av den anledningen ställdes
frågan om hur vi som företrädare för oppositionen såg på bygglovsärendet För
min del och för oss moderater i Kalmar kommun var det första gången vi
hörde talas om att Thorengruppen tagit initiativet att bygga ny grundskola i
Kalmar.
Föräldrar med barn i Wasaskolan berättar om stora klasser, när låg- och
mellanstadieklasser fylls med barn från ett allt större upptagningsområde. Det
är ett skolscenario som skulle kunna se annorlunda ut när det nu sen några år
finns en aktör som är villig att investera och bygga en skola i närheten av
Oxhagens bostadsområde. Ett bostadsområde som är i stort behov av närhet
till grundskola för de barnfamiljer som bor där med omnejd. Moderaterna
anser att beslut i ärendet bör tas snarast.
-

Varför fördröjer s-ledningens beslut i ärendet samtidigt som man
utestänger andra partier från delaktighet i processen?
__________

Johan Persson lämnar följande svar på frågan:
Jag har inte mött Thoren-gruppen för diskussion om övertagande av fastighet
och byggnation av ny skola. När denna fråga kom så frågade jag barn-och
ungdomsnämndens ordförande Lasse Johansson om han varit med i en sådan
diskussion.
Han har mött skolan vid ett flertal tillfällen de senaste åren. På ett av mötena
dit hela nämnden var inbjuden kom frågan om lokaler upp. Vid det tillfället var
man intresserad av att flytta till nya lokaler, vilket aldrig blev av. Vid samma
möte framfördes idén om att ta över marken och skolbyggnaden själva. Lasse
Johansson välkomnande en diskussion kring detta. Han har efter detta inte
hört något från Thoren-gruppen.
Ett resultat av det visade intresset blev att Thorén-gruppens fastighetsutvecklare mötte kommunens exploateringschef och serviceförvaltningens
fastighetschef. De ska ha ett nytt möte den 13 februari.
Christina Fosnes frågar varför S-ledningen fördröjer beslut i ärendet och
utestänger andra partier. Inget av dessa påståenden är sanna.

§ 18
Interpellation från Thoralf Alfsson (SD) angående krav
på nyanlända till Kalmar kommun
Dnr KS 2018/0084
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Kommunfullmäktige beslutar att Thoralf Alfsson (SD) får ställa följande
interpellation till kommunalrådet Dzenita Abaza (S):
Under de senaste decennierna har antalet personer som sökt asyl i Sverige
ständigt ökat för att kulminera under 2015. I förhållande till våra nordiska
grannländer har antalet asylsökande varit 10- dubbelt så många till Sverige
under vissa perioder. Orsaken till denna ojämna fördelning har sannolikt varit
den generösa migrationspolitiken och de svenska generösa bidragssystemen
och inte minst naiva handläggare på myndigheterna. Men sannolikt också den
kravlöshet som råder när det gäller nyanlända.
Nyligen sände SVT dokumentären Tvärvändningen som beskriver
utvecklingen i vårt land på ett väldigt adekvat sätt och hur framförallt
Socialdemokraterna och Moderaterna gjort en 180-graders sväng när det gäller
migrationspolitiken efter den stora kulmen 2015. Hos moderaterna i riksdagen
går uppenbarligen kopieringsmaskinen varm när man kopierar det ena efter det
andra förslaget från Sverigedemokraterna och gör det till sin egen politik.
Socialdemokraterna gör även detsamma men det sker betydligt mer i det tysta.
Frågan är dock om tvärvändningen i rikspolitiken även har inneburit någon
förändring i den kommunala politiken och integrationsfrågorna på den lokala
nivån? Har det inneburit någon förändring på vilka krav som ställs på
nyanlända som väljer att bosätta sig i Kalmar kommun. Ställs det
överhuvudtaget några krav.
Är det fortfarande en väldigt stor andel som inte fullföljer sin SFI-utbildning.
Hur stor är viljan att integrera sig i vårt samhälle och i vår kommun eller har
andelen med den egna ”bakgrunden” blivit så stor i samhället att intresset för
att integrera sig i vårt samhälle sjunkit. Då den egna gruppen blivit så stor att
den tillfredsställer de mesta av de individuella behoven när det gäller kulturen,
religionen, språket och fritiden.
Eftersom Sverigedemokraterna inte har tillåtits delta i det inrättade
integrationsrådet får vi försöka läsa protokollen och bilda oss en uppfattning
vad som sker men vi har inte kunnat fina något som tyder på att det ställs
några krav på nyanlända.
Med anledning av detta vill jag ställa följande frågor.
-

Ställer Kalmar kommun några krav på nyanlända som bosätter sig i
Kalmar?
Om det finns några krav, hur följs dessa i så fall upp och hur redovisas
att kraven nås?
__________

Dzenita Abaza lämnar följande svar på interpellationen:
Alla kommuner i Sverige måste, enligt anvisningslagen, ta emot ett, av
Länsstyrelsen fastställt, antal flyktingar. När de anvisade flyktingarna kommer
till Kalmar kommun har de uppehållstillstånd och skrivs omgående in hos
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Arbetsförmedlingen som anvisar alla vuxna, arbetsföra, individer en
”Etableringsplan”. Etableringsplanen löper på 24 månader och är alltid på
heltid under alla dessa 24 månader. Det är inget uppehåll under sommaren eller
vid andra tillfällen under året. Skulle individen inte medverka till att genomföra
sina aktiviteter i etableringsplanen minskar etableringsersättningen och om
det upprepas så skrivs individen ut från etableringen, detta enligt den nya
etableringslagen (2017:584) vilken trädde i kraft 1 januari 2018.
Alla nyanlända måste också gå samhällsorientering, minst 60 timmar enligt
lag, Kalmar kommun har valt att öka dessa timmar till 75 timmar. Detta då
vi ser att just information om hur samhället fungerar är väldigt viktigt för
våra nyanlända. De vill och behöver få information om hur livet fungerar i
Sverige. Kalmar kommun har också valt att satsa på praktiksamordnare som
hjälper nyanlända att parallellt med SFI-studier kunna komma ut i
”Språkpraktik” för att kunna öva svenska språket i en yrkesmiljö inom vilken
de sedan kan studera vidare för att kunna arbeta eller om de har utbildning,
lättare kunna komma in och få ett arbete.
Kalmar kommun har även ett ”Yrkesspår” inom ramen för SFI som också
hjälper individerna att orientera sig mot de yrken där de är kunniga eller
där de ser att de skulle kunna utbilda sig vidare för att kunna få ett arbete.
Tillsammans med ett antal andra kommuner i länet har även Kalmar
kommun satsat på ”Kunskapsnavet” en verksamhet som kan hjälpa
nyanlända och individer födda i Sverige att få en yrkesutbildning på
gymnasienivå. Inom ramen för verksamheten på ”Flykting och Integration”
finns ett projekt som kommunen har tillsammans med ”Rädda barnen” som
heter ”Vägen In”. Detta projekt syftar till att hjälpa barn och ungdomar, i
flyktingfamiljer, att hitta en meningsfull fritid och där de kan träffa andra
ungdomar med olika bakgrund men med gemensamma intressen.
Socialtjänsten i Kalmar ställer krav på nyanlända att planera för sin
försörjning för att kunna erhålla ekonomiskt bistånd. I regel får bara de som
anvisas till Kalmar kommun ekonomiskt bistånd och inte de som flyttar hit
själva. Tanken är att anvisningslagen ska följas.

§ 19
Interpellation från Inger Hilmansson (L): Fanns alla
fakta på bordet?
Dnr KS 2018/0081

Kommunfullmäktige beslutar att Inger Hilmansson (L) får ställa följande
interpellation till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S):
Kommunen beslutade i en avsiktsförklaring till Kalmar FF, med bifall från
liberalerna och övriga partier, att bidra till en Arena för elitfotbollen med ett
föreningsbidrag, träningsplaner, och infrastruktur.
Men överenskommelser bröts år 2008 i en rekordsnabb process och med
beslut om ökade bidrag och en borgen som snabbt får större ekonomiska
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konsekvenser för Kalmar kommuns skattebetalare om beslutet 30 oktober
2017 vinner laga kraft. Också nu fanns en känsla att konsekvenserna av
beslutet förskönades. Beslutet är nu överklagat och osäkerheten besannas om
att alla fakta kanske inte fanns på bordet vid beslutstillfället. Två kommunalråd
bedyrar att ”Få frågor har genomlysts så ordentligt som denna” och det pekar
mot att S, V och C hade information som många av oss övriga inte fick.
Det skall finnas en värdering av fastigheten från 2015 eller 2016 vars uppgifter
vi inte sett i underlaget inför beslut. I debatten framstod ju värdet av Arenan
som högt, men på vilka grunder? Kommer intäkterna att överstiga
kostnaderna, eller kommer ständiga ”satsningar” försvaras med att värdet ska
höjas. Då bör vi veta vad värdet var innan övertagandet och på vilka grunder.
Om köpet medvetet är gjort till ett överpris bör ju S, V och C som drivit denna
affär, redovisa ekonomiska eller andra skäl till varför de valt denna investering
framför alla de övriga behov inom kommunens kärnverksamheter.
Det är svårt att tro, att inte S, V och C som förhandlat med Kalmar FF om, att
för skattebetalarnas pengar köpa arenan, inte tagit reda på hur värderingen
utfallit. Trovärdigheten för politiska beslut, och i slutändan äventyras
demokratin om besluten blir undermåliga på grund av att alla fakta inte fanns
på bordet.
Mina frågor:
-

Hade Du innan beslutstillfället, 30 oktober 2017, fått ta del av resultatet
från KFF: s värdering av fastigheten, och var i beslutsunderlaget fanns
kommunens konsekvensanalys i förhållande till denna värdering?
Har kommunen gjort en egen fastighetsvärdering innan beslutet i
oktober 2017?
__________

Johan Persson lämnar följande svar på interpellationen:
Den externa värderingen av arenan har informerats på Kommunstyrelsen i
samband med Kalmar FFs löpande redovisningar.
Det finns två sätt att värdera en fastighet vilket också framkommer i
värderingen. Antingen så görs en bedömning av vad fastigheten skulle kosta att
producera i nuläget, i detta fall närmare 500 miljoner.
Det andra sättet att göra en värdering är att rent kommersiellt fastställa priset
med hyresintäkter och långa avtal som grund. Skulle landets kommuner enbart
gå på de kommersiella intäkter som skapas så skulle varken simhallar,
kulturcentrum eller sporthallar byggas. Dessa kräver nämligen ett stöd för att
kunna byggas.
Det avtal som finns internt i Kalmar FF garanterar borgen för en årshyra på
ca 13 miljoner kronor och har redovisats i föreningens årsredovisning sedan
2009. Jag har också tydligt redogjort för detta på presskonferensen och i
debattartikel om arenan.

23 (36)

Kommunfullmäktige

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-01-29

Kommunens syn på fastighetsvärderingen bygger på ovan, produktionskostnaden 263 miljoner kronor, bokfört värde och statusen på arenan vid 5årsbesiktningen.
I beslutet om övertagandet av arenan har vi belyst vikten av en högre
nyttjandegrad för föreningar, skolor med mera vilket innebär ökade
driftkostnader precis som övriga kommunala idrottsanläggningar som har en
hög nyttjandegrad.
Beslutsprocessen har varit transparent i alla politiska forum. Berörda
tjänstepersoner har löpande informerat och svarat på frågor från alla
gruppledare för M, KD, SD och L.
Med detta som grund har kommunfullmäktige beslutat om köp av arenan med
ett brett politiskt stöd och får därmed som fastighetsägare långsiktig rådighet
över anläggningen vilket medför ökade möjligheter till en bredare användning.

§ 20
Interpellation från Daphne Thuvesson (MP): Ett bredare
grepp på miljöarbetet krävs
Dnr KS 2018/0082

Kommunfullmäktige beslutar att Daphne Thuvesson (MP) får ställa följande
interpellation till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S), överlämnad
till kommunalrådet Ingemar Einarsson (C):
I Kommunstyrelsen verksamhetsplan under ”Fokusområde – Ett grönare
Kalmar har flera prioriterade områden identifierats som är relaterade till
kommunens mål att vara fossilbränslefritt till 2030 och att Kalmarsund och
våra vattendrag ska ha uppnått god vattenstatus år 2025. Det strukturerade och
målinriktade arbetet inom dessa två viktiga områden är imponerande och
glädjande.
I Kalmars senaste två miljöbokslut (2015 & 2016) identifierats flera områden
där arbete pågår men ytterligare arbete krävs (gula blad) om våra miljömål ska
uppnås. Två områden - Ett rikt växt- & djurliv samt Levande skog – är
markerade med röda blad. Här pågår lite eller inget arbete – mycket arbete
krävs om vi ska nå våra miljömål. Dessa områden är avgörande för de gröna
näringarna som är så centrala för Kalmar – de sysselsätter nästan 9000
personer. Jordbruket är beroende av en natur som fungerar, utan försurning
och miljögifter, och många pollinerare. Många växter och djur är beroende av
att marken är betad och att träd får blir gamla och ihåliga till exempel. Idag blir
de mindre lantbruken färre och värdefulla naturbetesmarker riskerar att växa
igen. Inom skogssektorn saknas en samlad bild av de biologiska värden som
finns. Risken finns att skogsområden med höga naturvärden är för små för att
de djur och växter som lever där ska klara sig på lång sikt. Samtidigt finns ett
stort exploateringstryck som kan innebära att värdefulla skogsmiljöer påverkas.
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Ett rikt växt och djurliv i Östersjön är också hotat och torkan och vattenbrist
påverkar växt- och djurlivet i sjöar och vattendrag.
Våra olika miljömål hänger ihop och påverkar varandra - levande och frisk
skog och odlingslandskap är en förutsättning för att vi ska nå våra mål att
Kalmarsund och våra vattendrag ska ha uppnått god vattenstatus är 2025.
Klimatförändringarna kommer att påverka de gröna näringarna och andra
känsliga miljöer (t.ex. strandängar) och de många hotade arter som lever där.
Vilken mat vi producerar och hur vi producerar den påverkar hur klimatet
påverkas. Komplexiteten krävs att vårt arbete pågår på många olika nivåer och
områden samtidigt.
Frågor jag vill ställa Johan Persson:
1. Vem har ansvar för att en helhetssyn på vårt miljöarbete utvecklas så att
samband och prioriteringar blir tydligare?
2. Vilket arbete ska göras inom området: Ett rikt växt- och djurliv och levande
skog för att förbättra situation inom kommunen?
__________
Ingemar Einarsson lämnar följande svar på interpellationen:
Miljöfrågor och miljöarbete är en central del i majoritetens politik vilket finns
avspeglat i verksamhetsplanen där ett av fem avsnitt är ägnat åt miljö. Detta
säkrar att alla bolag och nämnder arbetar för att nå kommunens miljömål.
Mycket kan kommunen göra själv, men ännu mer av det som tas upp i denna
interpellation är sådant, där det är andra aktörer som har bollen. Kommunen
kan då vara en samtalspartner, opinionsbildare och kunskapsspridare. En viktig
del i ett framgångsrikt miljöarbete är att ha en god omvärldsbevakning. Våra
miljöstrateger Karin Löfström och Sara Gripstrand sköter detta på ett utmärkt
sätt. Bertil Dahl och jag träffar dem regelbundet för att följa utvecklingen och
hur vi klarar att leva upp till uppsatta mål. Strategerna har sedan ett tätt
samarbete med förvaltningar och bolag.
De båda områden som interpellationen tar upp: Levande skog och ett rikt växtoch djurliv innehåller många dimensioner. Vad gäller levande skog är i
kommunens egen skog 10 procent avsatt för naturvård. Under 2017 fick
dessutom Kalmar en utmärkelse från Ekfrämjandet för arbetet med skötsel av
ekar på kommunens mark. Då en stor del av kommunens skogsinnehav är
tätortsnära ställer det speciella krav. Det biologiska skall samsas med det
visuella och sociala. Detta är oftast möjligt. Exempelvis har utanför Smedby
barrträden huggits bort för att gynna lövträden. I årets miljöbokslut kommer
lövet att bli gult.
Utvecklingen av skogsbruket på nationell nivå går i rätt riktning. Förutom en
ökad tillväxt som gör att vi kan leverera mer virke och bränsle, vilket är viktigt
ur klimatsynpunkt, så får vi enligt riksskogstaxeringen alltmer gammal skog, en
större andel lövskog och mer död ved.
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Vad gäller skogsbruket i vår del av landet vet vi att den största delen av den
privatägda skogen ägs av medlemmar i Södra. Mer än sjuttio procent av dessa
har sina skogsfastigheter certifierade enligt FSE och/eller PFC. Kravet för
certifiering är att 5 procent avsätts för naturvårdsändamål. I snitt har man
avsatt 8 procent.
Jag känner större oro för de hagar och naturliga betesmarker som växer igen.
Dessa är rika på biologisk mångfald och det behövs fler betande djur för att
hävda dem. Det finns ju EU-stöd för extensivt bete men det räcker tydligen
inte till. Kan kommunen på något sätt medverka till att man får ut djuren ”på
rätt plats” så skall vi göra det.
Svar på frågor:
1. Miljöfrågan är allas. Oavsett hur vi organiserar oss måste det finnas
med i alla förvaltningar och bolags arbete. I dagsläget är det
samordnade arbetet knutet kring miljöstrategerna och
kommunledningskontoret. Sedan har såväl Samhällsbyggnadskontoret
som Serviceförvaltningen tunga uppgifter. I förslaget till ny
organisation finns förslag om en Vatten- och Miljönämnd. Tanken med
denna är att de strategiska miljöfrågorna skall få en tydligare roll.
2. Utifrån texter i verksamhetsplan, översiktsplan och de nationella
miljökvalitetsmålen skall arbetet utvecklas. Det gäller att utveckla såväl
tätortsmiljön som det traditionellt naturnära. Exempelvis kan
naturbetet på kommunens mark utvecklas.

§ 21
Interpellation från Carl-Henrik Sölvinger (L): Kalmar/
Öland en viktig förbindelse?
Dnr KS 2018/0079

Kommunfullmäktige beslutar att Carl-Henrik Sölvinger (L) får ställa följande
interpellation till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S):
Liberalerna på Öland har nyligen lanserat ett förslag om att börja
planera/projektera för en andra Ölandsbro. Jag håller med om behovet av att
tidigt börja planera för detta. Kalmar och Öland behöver varandra.
År 2003 var årsmedelsdygnstrafiken på Ölandsbron 15 333 fordon. Det
innebär att 5,6 miljoner fordon passerade bron under året. År 2016 hade siffran
stigit till 18 637 fordon/dygn eller 6,8 miljoner fordon. Det är helt jämförbart
med Öresundsbron mellan Malmö och Köpenhamn som trafikerades av 7,4
miljoner fordon år 2016. Trafikmängden är således nästan densamma på
Ölandsbron och Öresundsbron, men kapaciteten skiljer sig åt rejält.
Ölandsbron är 13 meter bred, Öresundsbron 31 meter. De trafikmängder som
idag passerar Ölandsbron kunde dåtidens ingenjörer knappast föreställt sig.
Trafikmängen är snart uppe i sju miljoner fordon. Trafikverket menar att
Ölandsbron kommer stå åtminstone till år 2070.
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Om Ölandsbron hade byggts idag hade den förmodligen byggts som en
motorvägsbro med plats för såväl biltrafik som fotgängare och cyklister, likt
den nya Sundsvallsbron (35 meter bred) som invigdes 2014. I stället lever vi
med en konstruktion som planerades på 1960-talet. Något som kräver
underhåll och renovering vilket tillfälligt begränsar brons kapacitet.
I nuläget är cyklister som vill till Öland hänvisade till cykelfärjan som endast
trafikerar Kalmarsund under sommarhalvåret. Det hämmar Ölands och
Kalmars ambition som cykeldestinationer. Rederiet som trafikerar linjen idag
har haft svårt i att få ekonomi i trafiken. Trafiken skulle kunna vara ett
alternativ till arbetspendling med bil eller buss men har inte lyckats med detta.
Kalmar kommuns bidrag till trafiken 2018 är 50 000 kr.
Det tog i runda slängar 40 år från första motionen i riksdagen tills att
Ölandsbron invigdes. En ny bro behöver utredas, politiker ska enas och det
ska opinionsbildas. Det finns ingen anledning att vänta bara för att den
nuvarande bron har 50 år kvar. Tidigast kan skrivningar införas i planen över
transportssystemet efter 2029.
De långa planeringstiderna och statens historiska motvillighet att investera i vår
region gör det bara ännu viktigare att starta arbetet i tid. Det kommer krävas
enighet som överskrider blockgränserna och en vilja hos oss politiker att
sammarbeta för att göra detta till verklighet.
Med anledning av ovanstående frågar jag:
- Vad är din ingång i samtalen om cykelfärjans framtid efter 2018? Kan
trafiken upphandlas istället för reglering i avtal?
- Delar du uppfattningen att Ölandsbron inte uppfyller kraven på en
modern bro och att en ny bro måste byggas mycket tidigare än 2070?
__________
Johan Persson lämnar följande svar på interpellationen:
Carl Henrik Sölvinger frågar i en interpellation om cykelfärjan över
Kalmarsund och behovet av en ny Ölandsbro framåt.
Jag var drivande i frågan om att ersätta cykelbussen med färjetrafik under
sommaren. Trafiken har nu varit igång sedan 2014. Samtal pågår kring
möjligheterna att fortsätta med trafiken även efter 2018. De inblandade
parterna är Färjestadens Företagarförening, Trafikverket, Kalmar kommun och
Mörbylånga kommun. Trafikverket lägger huvuddelen av resurserna. Om
parterna kommer fram till att man vill fortsätta med trafiken, vilket är
intentionen, så kommer trafiken upphandlas. Så skedde också förra gången
genom Färjestadens företagarförening med stöd av Kalmar kommuns
upphandlingsenhet.
Kalmars del inklusive 2018 har varit 500 000 kronor.
När det gäller Ölandsbron så delar jag uppfattningen att det nu är dags att
starta samtalen kring en utbyggd eller ny bro. Trafikmängden är avsevärt större
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än man trodde när bron byggdes. Ledtiderna i infrastrukturplanering är väldigt
långa så det är dags att påbörja samtalet om behovet. Detta inte minst mot
bakgrund av att Ölandsbron under 2017 hade 18 672 i årsdygnstrafik i
jämförelsen med Öresundsbrons 20 630.

§ 22
Interpellation från Max Troendlé (MP): Bygger vi en
hållbar stad?
Dnr KS 2018/0086

Kommunfullmäktige beslutar att Max Troendlé (MP) får ställa följande
interpellation till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mattias Adolfson (S):
Hur vi planerar och bygger vår stad har stor inverkan på både människor och
miljö. Det påverkar människors psykiska välbefinnande, det spär på eller
motverkar segregationen, det ändrar eller cementerar människor resvanor, det
förbättrar eller försämrar den biologiska mångfalden, det är där vi väljer att
antingen klimatanpassa för havshöjningar, mer torka och korta skyfall med
översvämning eller inte.
Tyvärr har vi inte alltid tagit tillfället i akt att skapa dessa nödvändiga
förbättringar. Vi har bland annat bebyggt delar som pekas ut som viktiga i
grönstrukturplanen, den politiska majoriteten har missat möjligheter att styra
om våra transportvanor från bil till cykel och kollektivt.
Att vi korrekt definierar, mäter och följer upp vad en hållbar stad och
stadsplanering är av största vikt för att vi ska kunna dra nytta av alla de
möjligheter som hållbara städer för med sig, och undvika de enorma bakslag
som hållbart byggda städer för med sig.
Med anledning av ovanstående undrar jag:
1. Vad är Kalmar kommuns definition av att planera och bygga en hållbar stad?
2. Bygger vi i Kalmar kommun en hållbar stad?
___________
Mattias Adolfson lämnar följande svar på interpellationen:
Kalmar kommun har ingen egen definition av att planera och bygga en hållbar
stad. Vi arbetar i linje med de nationella och globala mål som finns när det
gäller hållbarhet. Årligen följer vi upp våra lokala, regionala och globala
hållbarhetsmål i miljöbokslutet. Vi arbetar också strategiskt med hållbarhetsfrågorna i alla våra planarbeten. I det sammanhanget så är det inte enbart den
ekologiska hållbarheten som är i fokus utan vi planerar också vår stad utifrån
ekonomisk- och social hållbarhet. I vår stadsplanering så ligger översiktsplanen
till grund för vår planering. Där återfinns visioner och riktlinjer för hur vi
bygger en hållbar stad tillsammans med hur vi ser på den framtida
markanvändningen i våra olika områden. Bland annat skrivs följande:
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Hållbart och tillåtande - Kalmar är en del av kalmarsundsregionen som
erbjuder hög livskvalitet. I vår roll som regionalt centrum utövar vi ett ödmjukt
ledarskap i samspel med andra aktörer inom akademi, näringsliv och samhälle.
Genom målmedvetenhet, tydlig målstyrning och hållbar bostadsproduktion är
Kalmar mer attraktivt och expansivt. Hos oss erbjuds människor, i såväl stad
som land och oavsett etnicitet, kön eller sexuell orientering, goda möjligheter
att uppnå livsmål och förverkliga drömmar. Vår strävan efter kulturell och
mänsklig mångfald bidrar till attraktivitet liksom jämlikhet och jämställdhet. Vi
möter människor med en genuint välkomnande och tillåtande attityd. Vi är en
av de ledande kommunerna i arbetet för en friskare Östersjö och arbetar aktivt
mot målet att vara en helt
Bygger vi i Kalmar kommun en hållbar stad?
All byggnation och planering prövas utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Exempel
på detta redovisas i punktform nedan. Utöver det som är riktlinjer eller
lagstiftning så försöker vi också påverka byggaktörer. Exempel på detta är vårt
arbete med träproduktion. Vi har nu flera exempel i Kalmar där trähus byggs
eller kommer att byggas. Bland annat i kvarteret Tallbocken, Södra staden och
Fredriksskans. Vårt energieffektiviseringsprojekt har stor betydelse för vår
energiförbrukning.
I våra byggprojekt försöker vi också skapa mervärden i form av nya
rekreationsområden. Bra exempel på detta är t.ex. Lillviken där vi genom
byggnation också har förändrat ett otillgängligt vassområde till
rekreationsområde med bryggor och strandpromenader. Detta ser vi också i
Berga Strandpark samt framtida byggnation på Fredriksskans och Södra
Staden. På Kungsgårdsvägen pågår nu ett planarbete för att möjliggöra ny
begravningsmark på Norra kyrkogården. I det sammanhanget har kommunen
också gjort en uppgörelse med kyrkan om att skapa en publik och öppen
grannskapspark i anslutning till kyrkogården. Ett mervärde som kommer att
kunna nyttjas av närboende både från nya och befintliga bostäder.
Detta prövas bl.a. i våra planarbeten:
-

Välfärdsbokslut och social hållbarhet
Integration och blandning av upplåtelseformer
Jämställdhetsperspektiv
Barnperspektiv
Närhet till rekreation och grönstrukturplanen
Rödlistade arter och ekologisk mångfald
Färdig golvhöjd med hänsyn till klimatförändringar
Respekt för jordbruksmark
Dagvattenfrågor
Kollektivtrafiknära
Cykelstråk och cykelparkeringar
Parkeringsnorm
Trygghet och säkerhet
Hänsyn till bullernivåer
Markens beskaffenhet - typ av mark men även föroreningsfrågor
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§ 23
Interpellation från Inger Hilmansson (L): Hur påverkar
KFF:s borgen till Arenabolaget?
Dnr KS 2018/0080

Kommunfullmäktige beslutar att Inger Hilmansson (L) får ställa följande
interpellation till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S):
Kommunen beslutade i en avsiktsförklaring till Kalmar FF, med bifall från
liberalerna, att bidra till en Arena för elitfotbollen, med ett föreningsbidrag,
träningsplaner, och infrastruktur.
Sedan kom nya förslag i rask takt med helt förändrade villkor, nya kostnader
och ett borgensåtagande, som vi liberaler såg som ett för stort risktagande för
Kalmar kommuns skattebetalare. Man talade år 2008 om den goda ekonomin i
föreningen och en borgen var enligt Socialdemokraterna ingen risk, trots att
banken garderade sig på alla tänkbara sätt.
Arenan skulle, enligt kommunens svar på flera överklaganden, ha allmännyttig
verksamhet med allt från gudstjänster, agility och speedway. Detta med ett
underlag som inte verkar tåla ens två matcher i veckan. Som Liberalerna
beskrev vid vårt avslag till borgen, var detta en gisslansituation i likhet med det
kostsamma Salveprojektet som fick räddas gång på gång med miljonbelopp
innan hela Salvestaden monterades ner.
I Arenaprojektet kom konsekvenserna ikapp kommunen snabbare än någon
kunde ana, då banken år 2015, ville minska sin risk och en konkurs närmade
sig. År 2017 drev S, V och C fram ett beslut om ett kommunalt övertagande av
Arenan. Liberalerna röstade nej till förslaget att kommunen skulle åta sig att
äga Arenan och, i likhet med Salve, med skattemedel tvingas rädda vad som
räddas kan.
Det har i efterhand framkommit att Kalmar FF har gått i borgen för Kalmar
Arena AB:s hyresförpliktelser mot Kalmar FF Fastigheter AB med 13 000 tkr
om året. Vad får denna borgensförbindelse för konsekvenser efter ett
övertagande? Finns det fler avtal, vars konsekvenser inte är redovisade i de
underlag kommunfullmäktiges ledamöter fick inför beslutet 30 oktober 2017.
Mina frågor är:
-

Varför fanns inte borgensförbindelsen med 13000 tkr om året i 20 år
mellan Kalmar FF och Kalmar Arena AB med i underlaget till
ledamöterna i KF 30 oktober 2017 innan beslut om övertagande och

-

Vilka ekonomiska konsekvenser kan avtalet få för Kalmar kommun om
Kalmar FF inte kan fullfölja sina ekonomiska åtaganden?
____________

Johan Persson lämnar följande svar på interpellationen:
Det avtal som finns internt i Kalmar FF garanterar borgen för en årshyra på
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ca 13 miljoner kronor och har redovisats i föreningens årsredovisning sedan
2009.
För kommunens del med stora intressen i arenan blir effekten om Kalmar FF
ställer in betalningarna p.g.a. likviditetsproblem att kommunens borgen riskeras
och att Kalmar FF får börja om i division 6. Alternativet hade varit att kraftigt
öka driftbidraget till Kalmar FF utan rådighet och ägande av arenan.
Med detta som grund har kommunfullmäktige beslutat om köp av arenan med
ett brett politiskt stöd och får därmed som fastighetsägare långsiktig rådighet
över anläggningen vilket medför ökade möjligheter till en bredare användning.
Tidigare beslut om borgen och föreningsbidrag upphävs i och med detta.

§ 24
Interpellation från Fredrik Sjömar (KD) angående den
ekonomiska situationen för Stiftelsen Krusenstiernska
gården.
Dnr KS 2018/0085

Kommunfullmäktige beslutar att Fredrik Sjömar (KD) får ställa följande
interpellation till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S):
Den 13 december 2017 inkommer en skrivelse från ordföranden för styrelsen i
Stiftelsen Krusenstiernska gården till kultur- och fritidsförvaltningen.
Skrivelsen är daterad samma dag som den inkom, vilket var dagen innan
kultur- och fritidsnämnden hade sitt sista sammanträde för året. Samma
sammanträde som nämnden förväntades att fatta beslut i frågan och skjuta till
mer pengar. Nämnden fick reda på det först under sittande möte och av
naturliga skäl hade förvaltningen inte hunnit förbereda något beslut.
I skrivelsen ansöker man om en omgående utbetalning på 300 000 kr för att
kunna klara av löner och semesterutbetalningar. På bankkontot fanns för
dagen 34 000 kr, och man hade leverantörsskulder på 106 000 som inte var
betalda. Man hade löneutbetalningar att göra december, januari och februari.
I skrivelsen skriver man att man hållit kommunen kontinuerligt informerad och
förvarnat om det ekonomiska läget för stiftelsen. Man hävdar också att man
inte har haft några oförutsedda utgifter. Alliansens ledamöter valde i nämnden
att lägga ner våra röster, inte för att vi ställer oss emot extra pengar till
Krusenstierna utan för att vi anser att frågan inte var korrekt hanterad.
De flesta av oss har varit medvetna om att den ekonomiska situationen för
Krusenstiernska har varit allvarlig. Få av oss verkar dock ha vetat att den var så
pass allvarlig att man saknade pengar att överhuvudtaget kunna betala sina
anställdas löner. Men ska man lita på stiftelsen så har kommunen varit väl
medveten och informerad. Vilket är högst anmärkningsvärt då det är
information som inte fördes vidare till den nämnd som senare blev ansvarig för
”räddningsaktionen”. Detta är inte ett acceptabelt sätt att behandla sina
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anställda på. Samtidigt kan vi också läsa att teatern har fått sänkt hyra, vilket lär
försämra stiftelsens ekonomi ytterligare. Kommer vi att hamna i samma
situation det här året, men med mer pengar som kommer behöva skjutas till?
Med anledning av detta ställer jag följande frågor till Kommunstyrelsens
ordförande Johan Persson (S):
-

-

När blev kommunen medveten om att Krusenstiernska gården inte
skulle ha pengar att betala sina anställdas decemberlöner och vilken
dialog har förts med stiftelsen angående detta?
Är det kommunen eller stiftelsens styrelse som skött förhandlingarna
med teatern och vilka åtgärder tänker du vidta med anledning av
Krusenstiernska gårdens ekonomi?
__________

Johan Persson lämnar följande svar på interpellationen:
Krusenstiernska trädgården är en stiftelse med en styrelse. Trädgården har
genom åren besökts av tusentals människor. Det är en uppskattad plats av både
Kalmarbor och besökare. Antalet besökare har kraftigt ökat de senaste tio åren
sedan Sommarteatern kom på plats. Att Sveriges främsta artister spelar
sommarteater i Kalmar har betytt väldigt mycket för Kalmar som sommarstad.
Kalmar kommun äger området med dess byggnader genom
Serviceförvaltningen. Stiftelsens styrelse driver själva anläggningen och har
också skött dialogen med teatern. För att klara sitt uppdrag får man stöd via
Kultur och fritidsnämnden. Under de senaste åren har ekonomin varit både
bättre och sämre. Sommarteatern har givit stiftelsen ett ekonomiskt tillskott
som inneburit att man kunnat göra nödvändiga investeringar i bland annat
toaletter.
Krusenstiernska gården har under alla år varit beroende av arbetsmarknadspolitiska åtgärder för att kunna driva verksamheten. Människor som står långt
från arbetsmarknaden har kunnat få praktik eller arbetsprövning i trädgården.
Under de senaste två åren har detta inte fungerat som tidigare. Bland annat
mot bakgrund av att arbetsmarknaden i Kalmar förbättrats.
Det ledde till att stiftelsens ordförande Sven Evert Arvidsson ringde mig på
försommaren och meddelade att man hade problem med ekonomin. Jag
uppmanade då honom att kontakta serviceförvaltningen och meddela detta.
Detta på grund av att man behövde få anstånd med hyran till
serviceförvaltningen.
Efter sommaren var det ett möte med ordföranden i Stiftelsen, undertecknad,
kommundirektören och serviceförvaltningens chef. Där lyftes frågan om
försämrad ekonomi men också den vård - underhållsplan som Länsstyrelsen
skickat ut på remiss.
Den förvaltningsplanen kommer nu servicenämnden att kostnadsberäkna som
ett underlag till kommunstyrelsen som ska avlämna kommunens samlade
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remissvar på underhållsplanen. Det ska hanteras av kommunstyrelsen i mars. I
underlaget till servicenämndens möte i nästa vecka redovisas årliga
kostnadsökningar med lägst två miljoner kronor per år.
Detta kommer vara en del av kommunstyrelsens underlag i remissen. Där ska
vi också belysa konsekvenserna för att överhuvudtaget kunna bedriva
verksamhet i parken. Min absoluta uppfattning är att ett kulturarv ska nyttjas.
Dels för att människor ska få glädjen av att få ta del av fantastiska miljöer men
också för att skapa intäkter som gör att kulturarvet kan vårdas och utvecklas.
När vi har yttrat oss får vi se vad Länsstyrelsen kommer fram till inför
fastställandet av vård- och underhållsplanen. Det avgör på vilket sätt
Krusenstiernska trädgården ska hanteras framåt. Det avgör också driftsform
med mera. Allt detta behöver sannolikt hanteras i en ny utredning under
hösten 2018. En sådan utredning tar kommunstyrelsens arbetsutskott i så fall
beslut om.

§ 25
Interpellation från Kajsa Hedin (M): Bo i Kalmar - om du
hör
Dnr KS 2018/0078

Kommunfullmäktige beslutar att Kajsa Hedin (M) får ställa följande
interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande Lasse Johansson
(S):
Språklagen från 2009 säger att samhället ska skydda och främja det svenska
teckenspråket och där framgår också att svenskt teckenspråk är jämställt med
de nationella minoritetsspråken men har inte samma rättsliga status. Döva och
hörselskadade barn ska ges möjligheter att lära sig, utveckla och använda det
svenska teckenspråket. För att detta ska kunna ske måste samhället värna om
de miljöer där det svenska teckenspråket används. För att förbättra tillgången
till svenskt teckenspråk krävs fler teckenspråkiga förskolor och grundskolor
samt god språklig kvalitet i de teckenspråkiga förskolorna och grundskolorna.
I läroplanen för förskolan (Lpfö98) står det att förskolan ”skall medverka till
att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att både utveckla det
svenska språket och sitt modersmål” (Skolverket 2010a). Läroplanen säger
vidare att barnen ska utveckla förmågan att ”lyssna, berätta, reflektera och ge
uttryck för egna uppfattningar” och att ”hantera konflikter och förstå
rättigheter och skyldigheter” vilket kräver ett språk att kommunicera med.
2010 fanns 21 förskolor för teckenspråkiga barn i Sverige. Skolor med
undervisning på teckenspråk från förskoleklass och upp finns det bara ett fåtal
av där den skola som ligger närmast Kalmar är i Lund. Idag flyttar många
familjer med döva eller hörselskadade barn från Kalmar Kommun när barnen
kommer upp i skolåldern för att barnen ska få en skolgång där deras språk
används i undervisningen. Är det så vi vill ha det? Är det inte bättre att familjer
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från kringliggande kommuner flyttar till Kalmar Kommun istället och gör det
möjligt för barn i regionen att gå på en skola med undervisning på teckenspråk.
Det behövs inte en separat skola för teckenspråkiga elever. En del kommuner
profilerar sig genom att ha teckenspråkigt spår, d.v.s. en inriktning där elever
med olika förutsättningar vad det gäller hörsel kan gå i samma skola som fullt
hörande elever.
Jag vill därför fråga Lasse Johansson (S):
-

-

Anser du att det är rätt att döva och hörselskadade barn ska behöva
flytta från Kalmar Kommun för att få de resurser de har laglig rätt till i
skolan?
Är ni villiga att möjliggöra skolgång för döva och hörselskadade barn
genom en skola med teckenspråkig profil, från förskola till och med
högstadiet?
___________

Lasse Johansson lämnar följande svar på interpellationen:
Tack för interpellationen, det sätter ljus på en fråga som jag själv inte har så
stor kunskap. Därför är svaret främst baserat på elevhälsans tankar och
kunskaper. Min generella inställning är dock att integrerad skolgång är bra och
att vi ska se till att kunskapen ska komma till eleverna på deras skola inte
tvärtom. Oavsett vilka specialbehov eleven har. Döva och hörselskadade barn
ska ges möjligheter att lära sig, utveckla och använda det svenska
teckenspråket. Precis om alla andra modersmål
-

Anser du att det är rätt att döva och hörselskadade barn ska behöva
flytta från Kalmar Kommun för att få de resurser de har laglig rätt till i
skolan?

Ingen ska behöva flytta från Kalmar, vi ska se till att alla elever ska få det de
behöver. Enligt elevhälsan är erfarenheten vad gäller flytt till specialskola för
elever med dövhet/hörselnedsättning är att det främst beror på grad av
hörselnedsättning och att det inte fungerar socialt. Detta sker oftast innan
skolstart eller inför högstadiet eller gymnasiet. I vissa fall flyttar hela familjen
och i andra fall bor eleven på elevhem. De flesta väljer dock att gå kvar i vanlig
skola i Kalmar kommun.
-

Är ni villiga att möjliggöra skolgång för döva och hörselskadade barn
genom en skola med teckenspråkig profil, från förskola till och med
högstadiet?

Min inställning är att alla elever ska få den utbildning och de resurser de
behöver oavsett vilken skola de går på. Kalmar kommun ska se till så att all
kunskap kommer alla barn tillgodo. Att integrera alla elever i den vanliga
verksamheten så långt som det är möjligt är något vi tror är positivit oavsett
nivå eller behov. Därför tror jag inte på att föra samman någon grupp på ett
ställe.
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Nedan följer en genomgång över hur vi arbetar i Kalmar kommun.
Vi arbetar för att möta elevernas behov oavsett funktionsnedsättning. I Kalmar
kommun arbetar vi ständigt aktivt för att skapa goda förutsättningar för barn
och elever med dövhet eller hörselnedsättning. I Kalmar kommun finns två
hörselpedagoger varav en tjänst delvis riktar sig mot Borgholm och Mönsterås
kommun. Vi har ett väl fungerande samarbete med Pedagogiska hörselvården
och SPSM.
Kalmar Kommun anordnar TAKK-kurser för pedagoger inom förskola och
skola samt personal inom andra verksamhetsområden. På flera av våra
förskolor och skolor är tecken som stöd en naturlig del i verksamheten. Det är
dock viktigt att poängtera att det här handlar om ett stöd till det talade språket.
Teckenspråk är däremot är ett eget språk med egen grammatik.
I Kalmar kommun finns en hörselgrupp för elever i grundskolan.
Hörselgruppen tar emot elever från hela Kalmar län och vi träffas varje onsdag.
Två hörselpedagoger ansvarar för undervisningen. Eleverna får undervisning i
teckenspråk av en teckenspråkslärare. Syftet med hörselgruppen är att eleverna
ska få träffa andra i liknande situation, att stärka sin identitet, få strategier och
verktyg för att kunna hantera olika situationer, få kunskap om sin
hörselnedsättning och vilka konsekvenser det kan medföra och träna på att
våga tala om sin hörselnedsättning och våga säga ifrån när man inte hör.
Elevantalet i hörselgruppen har minskat då man väljer att vara kvar i sin
hemskola.
Sett till det hela så har antalet barn med dövhet/hörselnedsättning ökat i
förskolan och vi ser ett behov av att hela tiden utvärdera de insatser som görs
på grupp och individnivå för såväl personal som barn- och elevnivåen.
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Bilaga A
§ 10 Motion från Christina Fosnes (M), Per Dahl (M) och Jonas Lövgren (M) om
inrättande av skönhetsråd
Ledamöter
Roger Kaliff ordf
Ann-Marie Engström 1:e v ordf
Per-Olof Jonsson 2:e v ordf
Johan Persson
Dzenita Abaza
Mattias Adolfson
Marie Simonsson
Roger Holmberg
Magnus Lundén
Michael Ländin
Marianne Dahlberg
Nasim Malik
Annika Brodin
Steve Sjögren
Anette Lingmerth
Lasse Johansson
Elisabeth Gustavsson
Robert Sigvardsson
Mona Jeansson
Bjarne Ringdahl
Anne-Cathrine Lindh
Stig Persson
Kristina Podolak-Andersson
Gunilla Johansson
Elisabeth Heimark Sjögren
Peter Olofsson
Gunnel Akinder
Mattias Spångberg
Ingvar Nilsson
Anders Andersson
Gunnar Olsson
Ingemar Einarsson
Ann-Cristin Fredriksson
Anita Wollin
Bertil Dahl
Liselotte Ross
Leila ben Larbi
Christina Fosnes
Per Dahl
Jonas Lövgren
Alexander Critén
Kajsa Hedin
Lisa Jalmander
Jan R Andersson
Måns Linge
Inger Hilmansson
Björn Brändewall
Carl-Henrik Sölvinger
Anna-Britt Wejdsten
Mark Hammar

Parti
(S)
(S)
(M)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(V)
(V)
(V)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(L)
(L)
(L)
(L)
(MP)

K
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Ersättare

Ja
X
X

Nej

Avst

F

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Ylva Hällblad

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Jens Ison Thoor
Nikos Strachinis
Helena Olsson

Gunnar Nilsson
Inger Henriksson

Elsa Berg

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Lene Polteg
X
Transport:

36

10

4

0
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Bilaga A, forts
§ 10 Motion från Christina Fosnes (M), Per Dahl (M) och Jonas Lövgren (M) om
inrättande av skönhetsråd
Transport:
Ledamöter
Daphne Thuvesson
Max Troendlé
Annika Carlsson Wistedt
Christopher Dywik
Bengt-Olof Roos
Thoralf Alfsson
Lars Peterson
Lars Rosén
Petra Gustafsson
Carina Falkestad
Krister Thornberg

Parti
(MP)
(MP)
(MP)
(KD)
(KD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)

K Ersättare
A
A
A
A
A Fredrik Sjömar
A
A
A
A Thomas Salonen
A
A

36
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4

0

Ja
X
X
X

Nej

Avst

F

X
X
X
X
X
X
X
X
SUMMA:

39

16

6

0

