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____ 

 
I samband med kommunfullmäktiges öppnande ges följande informationer: 

- Genomgång av aktuella ärenden, Annette Andersson, kommundirektör 
- Presentation av Kalmar kommuns arbete med integration.  

 
____ 

 
 

§ 50 

Val av protokollsjusterare 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige utser Marianne Dahlberg (S) och Per Dahl (M) att 
tillsammans med ordföranden justera protokollet. 
 

§ 51 

Fråga från Christopher Dywik (KD): Varför ta in 
arkeologer utifrån när vi kan göra det själva? 
Dnr KS 2018/0311 
 
Kommunfullmäktige beslutar att Christopher Dywik (KD) får ställa följande 
fråga till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mattias Adolfson (S): 
 
För ungefär en vecka sedan rapporterades det att undersökningar av marken på 
södra delen av Fredriksskansområdet har visat att det finns strukturer kvar som 
kan härröra från det gamla försvarsverket från 1700-talet, och att det ska grävas 
ut. Mycket spännande, jag ser fram emot resultatet.  
 
Tyvärr finns det dock en mindre rolig detalj i det hela. Länsstyrelsen har valt att 
lägga arkeologiuppdraget på Arkeologerna, från Statens historiska museum.  
 
Jag beklagar detta då Kalmar läns museums arkeologer inte bara har den 
adekvata kompetensen, de skulle också kunna utföra uppdraget till ett pris som 
är 10–20% lägre än Arkeologernas eftersom de finns på plats i Kalmar, inte 
debiterar resor och traktamenten samt arbetar med moderna digitala metoder. 
 
Kommunen kan inte själva välja utförare men ändå framföra önskemål till 
länsstyrelsen om utförare.  
 
Med anledning av det vill jag fråga: 
 

- Har Kalmar kommun framfört önskemål om att uppdraget bör läggas 
på Kalmar läns museum, och om inte, varför? 

  __________ 
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Mattias Adolfson lämnar följande svar på frågan: 
 
Tack för din fråga Christopher Dywik (KD). Jag har vid vår ordförandeträff 
nyligen fått påstötningar från Anders Andersson (C) som också är ledamot i 
Länsmuseets styrelse angående detta. Det är länsstyrelsen som avgör vilka 
utförare som ska användas. I den mån kommunen kan påverka har jag 
framfört till samhällsbyggnadskontoret att vi bör rekommendera lokala 
arkeologer och länsmuseets kompetens i första hand. 

§ 52 

Fråga från Carl-Henrik Sölvinger (L): Förtätning av 
tätorter? 
Dnr KS 2018/0312 
 

Kommunfullmäktige beslutar att Carl-Henrik Sölvinger (L) får ställa följande 
fråga till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mattias Adolfson (S): 
 
Flera av våra tätorter och stadsdelar har växt under olika tidsperioder. I vissa av 
dessa perioder detaljplanerades grönområden som därefter t.ex. övertagits av 
infrastruktur som GC-vägar eller på annat sätt inte fyller sitt syfte. Till synes 
har lucktomter uppstått i våra tätorter och stadsdelar men som har annat 
ändamål i detaljplan. I en tid då diskussionen om bostadsbrist, flyttkedjor och 
fastighetspriser diskuterats har jag funderat på om kommunen med jämna 
mellanrum inventerat våra stadsdelar eller haft någon strategi gällande 
möjligheter att förtäta befintliga bostadsbestånd. 
 
Efter en översiktlig genomgång av handläggarkartor uppstår frågan om inte fler 
tomter borde kunna skapas i befintliga bostadsområden. 
  
Försäljning av dessa lucktomter borde vara bra för kommunen då all 
infrastruktur i form av VA, fiber, vägar, skola och service redan finns på plats. 
Där det är aktuellt kunde en förtätning också skapa en större efterfrågan på 
befintliga tjänster såsom förskola och service. Förtätning i redan etablerade 
områden gör också att kommunen inte behöver ta ny mark såsom värdefull 
odlingsmark i anspråk för bostadsbyggnation. 
 
Det är också bra att kunna erbjuda en variation av tomter i tomtkön och inte 
bara en stor mängd tomter av samma slag i samma områden. Vissa vill bo i 
nyetablerade områden eller vissa stadsdelar/orter, andra vill bo i etablerade 
områden eller på andra platser. En inventering skulle efter planering kunna ge 
en ytterligare blandning och variation för tomtköpare att välja mellan. 
 
En inventering vore ett översiktligt sätt och ett första steg i att avgöra hur 
många tomter som skulle kunna skapas i befintliga bostadsbestånd/tätorter. 
Inventeringen kunde avgöra om antalet tomter är ”värt” den insats av resurser 
som behövs för en eventuell planändring. Naturligtvis ska också gröna ytor 
som används och fyller sitt syfte finnas kvar. En fördel vore om en planändring 
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gällande förtätning kunde göras över ett större område och inte tomt för tomt 
vilket inte är rationellt ur resurshänseende. 
 
Med anledning av ovanstående frågar jag: 

- Är du beredd att initiera en inventering av våra befintliga tätorter i syfte 
att förtäta dem? 

  __________ 
 
Mattias Adolfson lämnar följande svar på frågan: 

Tack för din fråga Carl-Henrik Sölvinger (L). Du efterfrågar en inventering av 
”lucktomter” som går att planlägga. Generellt så har vi en mycket bra bild av 
möjligheten till byggbar mark. I stort håller jag också med dig om att det är bra 
att nyttja den infrastruktur som finns. Detta vägs också in i den prioritering av 
detaljplaner som görs varje halvår. I det sammanhanget tittar man på 
genomförbarhet utifrån bl.a. ekonomi. För att våra planresurser ska nyttjas så 
effektivt som möjligt tittar man också på hur stor volym av bostäder som en ny 
detaljplan genererar. Om det därför handlar om enstaka tomter så är det inte 
alltid säkert att sådana hamnar högst på upp på prioriteringslistan. Det finns 
däremot ett uttalat uppdrag om att vi ska erbjuda planlagd mark för bostäder 
över hela kommunen. 

När det gäller ”lucktomter” så finns det också ofta en anledning till att man 
inte har valt att planlägga för bostäder från början. Det kan handla om 
utpekade områden i grönstrukturplanen, värdefull natur, rekreation eller att det 
är plats för undergjordiska ledningar. Men i den mån där det är lämpligt så ser 
jag gärna fler förtätningsprojekt. 
 

§ 53 

Fråga från Christopher Dywik (KD) angående 
kommunens hemsida 
Dnr KS 2018/0313 
 
Kommunfullmäktige beslutar att Christopher Dywik (KD) får ställa följande 
fråga till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S): 
 
Under året som varit har Kalmar kommuns hemsida bytt utseende och fått en 
välbehövlig ansiktslyftning. Men många uppdateringar tycks dessvärre 
fortfarande släpa efter, protokoll är ofullständiga, kontaktuppgifter saknas och 
vissa saker går inte nå på särskilda plattformar. 
 
Med anledning av det vill jag fråga: 
 

- Vilka kontroller görs för att säkerställa att hemsidan är uppdaterad och 
fungera som den ska? 

  __________ 
 
Johan Persson lämnar följande svar på frågan: 
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Christopher Dywik undrar vilka kontroller som görs för att säkerställa att 
kommunens hemsida är uppdaterad och fungerar som den ska.  
 
Kalmar kommun har en heltidsanställt webbkoordinator som med hjälp av 
övriga kommunikatörer och medarbetarna i kontaktcenter håller webbplatsen 
uppdaterad. Kommunikatörerna tillser att arbetet sker i ständig dialog med 
verksamheten. Statistik hämtas från Google Analytics vilket innebär att man 
dagligen kan följa upp sökningar, allt för att ge så utförlig och aktuell 
information som möjligt.  
 
Att protokollen är ofullständiga hoppas jag verkligen inte. Den som justerar 
måste kontrollera detta innan man skriver på. Om frågan däremot avser 
publicerade protokoll så finns det publicerat för innevarande år samt två år 
tillbaka på varje nämnd utom kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som 
har fem år. Detta beslut togs i samråd med kanslichef inför lanseringen. Kritik 
kan riktas mot att detta inte kommunicerades till politiken. Samtliga handlingar 
kan dock, precis som förut, begäras ut av respektive nämndsekreterare. 
 
När det gäller kontaktuppgifter till kommunen så finns en ”sidfot” på alla sidor 
”Kontakta kommunen” och ”Kommentera sidan” vilket möjliggör 
direktkontakt med var du än är på webbplatsen. Inne på webbsidorna finns det 
även kontaktuppgifter till person eller funktion som besökaren kan kontakta 
för att få mer information om det område som sidan berör.  
 
Precis som tidigare finns alltså möjlighet att publicera kontaktkort på sidorna 
där man kan få tillgång till direktnummer etc. Många verksamheter har dock 
valt bort det för att istället samla inkommande samtal i kontaktcenter som har 
kompetens att svara på många frågor direkt vid första kontakten. Utifrån ett 
serviceperspektiv gentemot medborgaren är det många gånger bättre att den 
inringande får tala med en fysisk person (kontaktcenter) som svarar och hjälper 
till att ta emot ärendet/frågan än att mötas av talsvar, upptagetton eller, värst 
av allt, att det inte blir något svar alls. Kontaktcenter kan också hjälpa dig om 
du önskar kontaktuppgift till enskild medarbetare. 
 
Kontaktuppgifter till förvaltningschefer, kommunalråd och oppositionsråd 
finns publicerade medan kontaktuppgifter och vilka politiska uppdrag man har 
till övriga förtroendevalda finns publicerade i förtroendamannaregistret som 
länkas från webbplatsen.  
 

§ 54 

Interpellation från Thoralf Alfsson (SD) angående 
kostnader för arbetsmarknadsåtgärder 
Dnr KS 2018/0185 
 
Kommunfullmäktige beslutar att Thoralf Alfsson (SD) får ställa följande 
interpellation till kommunalrådet Dzenita Abaza (S): 
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I årsrapporten 2017 för kommunstyrelsen så framkommer det att 510 personer 
har varit deltagare i kommunala arbetsmarknadsåtgärder under 2017. I 
redovisningen beskrivs det som att dessa åtgärder bidraget till att hålla nere den 
öppna arbetslösheten och att flera av dessa personer tidigare uppburit helt eller 
delvis försörjningsstöd. 
 
Givetvis är denna verksamhet i många fall väldigt viktig och fyller ett stort 
behov. Vilket innebär att många människor kan få en förhoppningsvis 
meningsfull sysselsättning i sitt dagliga liv och samtidigt arbetsträning. 
  
Det finns ett helt batteri av åtgärder som kan sättas in i form av stöd från bland 
annat Arbetsförmedlingen som lönebidrag, särskilt anställningsstöd, förstärkt 
särskilt anställningsstöd, instegsjobb, nystartsjobb, trygghetsanställning, 
utvecklingsanställning och extra tjänster för att nämna de vanligaste. Utöver 
detta kan uppenbarligen också projektpengar sökas. Riskerna med alla dessa 
typer av subventionerade anställningar borde vara uppenbara för de allra flesta. 
Att de kan snedvrida konkurrensen på den privata marknaden och göra det 
svårare för privata företag som bedriver sin verksamhet, utan ”statligt” stöd 
genom subventionerade anställningar.  
 
I årsrapporten från kommunstyrelsen framgår det också att den totala 
bruttokostnaden för den kommunala näringslivs och arbetsmarknadsenheten 
uppgår till drygt 152 miljoner kronor men samtidigt redovisas en nettokostnad 
på enbart 78,4 miljoner kronor. De intäkter som finns består sannolikt till stor 
del av bidrag och ersättningar från Arbetsförmedlingen.  
 
Frågan är dock hur alla dessa miljoner påverkar kommunens kostnader för t.ex. 
försörjningsstöd?  
 
Med anledning av detta vill jag ställa följande frågor.  
 

- Jag efterfrågar en redovisning över vilka åtgärder som dessa 510 
personer haft under 2017 och till vilken brutto och nettokostnad?  

- Hur har kostnaderna för försörjningsstödet påverkats av att Kalmar 
kommun satsar så stora resurser på arbetsmarknadsåtgärder?  

  __________ 
 
Dzenita Abaza lämnar följande svar på interpellationen: 
 
  
Område arbetsmarknad har under 2017 haft 405 stycken tidsbegränsade 
anställningar. 260 av dessa var nyanställningar och 145 stycken var anställnings-
beslut som följde med från 2016. I tabellen nedan följer en sammanställning 
över spridningen av de 405 tidsbegränsade anställningarna samt en ekonomisk 
översikt av anställningsåtgärderna. 
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Anställningsåtgärd Bidrag Kostnad Netto 

kostnad 
Antal 
placeringar 

OFF. SKYDDADE 
ANSTÄLLNING 

-16 099 26 586 10 487 0 stycken 

LÖNEBIDRAGSANSTÄLLNIN
G 

-14 804 
381 

23 566 
184 

8 761 803 178 stycken 

ANORDNARBIDRAG FAS 3 -9 188  -9 188 0 stycken 
INSTEGSJOBB -841 300 1 226 

633 
385 333 19 stycken 

SÄRSKILT 
ANSTÄLLNINGSSTÖD 

-6 692 083 9 002 
463 

2 310 380 63 stycken 

TRYGGHETSANSTÄLLNING -496 453 747 336 250 883 3 stycken 
UTVECKLINGSANSTÄLLNIN
G 

-1 974 199 3 519 
021 

1 544 822 26 stycken 

NYSTARTSJOBB -2 549 309 4 838 
913 

2 289 604 29 stycken 

EXTRATJÄNSTER -37 535 1 445 
939 

1 408 404 45 stycken 

FÖRSTÄRKT SÄRS. ANST 
STÖD 

-6 059 870 7 527 
203 

1 467 333 42 stycken 

Summa -33 480 
417 

51 900 
279 

18 419 862 405 

  
Arbetsmarknadsinsatser är alla typer av insatser såsom exempelvis praktik, 
arbetsträning, anställningsåtgärd osv. Under året genomfördes total 511 
arbetsmarknadsinsatser, av dessa var 405 anställningar och 106 övriga insatser. 
Övriga arbetsmarknadsinsatser är exempelvis praktik och olika former av 
arbetsträning. Åtgärder som inte är kopplade till någon form av pågående 
anställning utan av ett mer förberedande slag. I detta sammanhang kan nämnas 
att det under 2017 var 64 stycken olika former av arbetsträning och 19 stycken 
praktiker. 
  
Den totala nettokostnaden för de olika anställningsåtgärderna uppgick 2017 till 
18,4 mnkr. Personalkostnaden inkl. omkostnader uppgick till 51,9 mnkr medan 
kommunen erhöll bidrag från arbetsförmedlingen på 33,5 mnkr. Det är 
arbetsförmedlingen som anvisar och beslutar vilken åtgärd personen placeras i 
och åtgärderna ger olika stora bidrag för att täcka personakostnaden. 
  
Frågan om hur dessa insatser påverkar kostnaderna för försörjningsstödet är 
det svår att svara på eftersom det ligger ett stort och viktigt förebyggande 
arbete i detta som är svårt att mäta. Det förebyggande arbetet handlar om att 
genom anställningar motverka att arbetssökande hamnar på försörjningsstöd 
och ingen kan veta om en person är berättigad till försörjningsstöd innan 
socialförvaltningen har gjort en utredning. 
  
I samband med att en person anställs så får hon/han fylla i en enkät med en 
rad frågor. En av frågorna handlar om vad den svarande tror om sin 
försörjning, om han eller hon inte fått en tidbegränsad anställning. Av 241 
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enkätsvar uppgav 89 stycken att de hade fått vända sig till socialförvaltningen 
och ansöka om försörjningsstöd om de inte fått en tidsbegränsad anställning. 
  
Sedan är naturligtvis även arbetet att anställa de som redan uppbär 
försörjningsstöd helt eller delvis mycket prioriterat. I enkäten svarade 31 % av 
de 241 som besvarat enkäten att de erhöll försörjningsstöd innan den 
tidsbegränsade anställningen.   
  
Hur kostnaderna för försörjningsstöd påverkas av de resurser som Kalmar 
kommun satsar på arbetsmarknadsåtgärder går inte att besvara med anledning 
av att det inte registreras hur försörjningen ser ut för personer före och efter 
att en arbetsmarknadsåtgärd satts in. 
Försörjningsstödet skulle varit avsevärt högre utan dessa insatser. Det hade 
också varit mycket svårare för den enskilde att gå från arbetslöshet till 
arbete/studier utan de åtgärder vi har i Kalmar. 
 

§ 55 

Interpellation från Daphne Thuvesson (MP) angående 
biobränsle till plan som flyger från Kalmar flygplats 
Dnr KS 2018/0298 
 
Kommunfullmäktige beslutar att Daphne Thuvesson (MP) får ställa följande 
interpellation till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S), överlämnad 
till kommunalrådet Ingemar Einarsson (C): 
 
För några månader sen tog Kommunfullmäktige ett beslut att använda en del 
av kommunens klimatkompenseringspengar till att öka användningen av 
biobränsle i plan som flyger från Kalmar flygplats. Kommunledningskontor 
fick i uppdrag att upphandla HVO (utan palmolja) för detta ändamål. 
MP yrkade återremiss på ärendet eftersom vi tyckte att beslutsunderlaget var 
undermåligt. Vi vill att klimatkompenseringspengar ska användas där den ger 
mest effekt i minskade emissioner. Flygplatsen har som mål att ha 5 % 
inblandning av biobränsle i deras bränsle till slutet av 2018. 
  
Mina frågor till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson: 
  

- Hur mycket biobränsle, av vilken kvalitet och till vilken kostnad, har 
köpts in av kommunledningskontoretför Kalmar flygplats räkning? 

  
- Vad motsvarar detta bränsle som andel av det totala bränslet använt 

under perioden, andel minskade CO2 e av den totala utsläpp och antal 
minskade ton CO2 e från flyget under denna period? 

  __________ 
 
Ingemar Einarsson lämnar följande svar på interpellationen: 
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Syftet med Kommunens inriktning är att driva på utvecklingen av grönt 
flygbränsle, exempelvis från restprodukter vid massaproduktion. Regionen är 
beroende av flyget och vår linje är ett offensivt synsätt där vi tror på 
teknikutveckling. 
 
Miljöpartiets agerande i Kalmar är lite märkligt för ett parti som kallar sig för 
just miljöparti. Era partikamrater i Växjö driver på för det som vi genomför i 
Kalmar och språkröret Isabella Lövin har i interpellationssvar i riksdagen talat 
sig varm för bioflygbränsle. 
  
Det system för klimatkompensation som vi tillämpar bygger på kronor in i 
systemet som vi sedan använder för kompensationsåtgärder. När vi tittar på 
fossil koldioxid står flyget 2016 för cirka 10 procent av kommunens utsläpp till 
följd av resor. Men då klimatkompensationen i nuläget bygger på kostnad för 
resan så genereras en tredjedel av intäkterna i systemet från flyget och resten 
från bilresor.   
 
I höstas kom vi fram till följande, vilket framgår av nedanstående: 
 

 
 
”Det finns många sätt att räkna, men vi har valt att utgå från Fly Green Funds 
beräkningar som säger att merkostnaden för 100 procent bioflygbränsle mellan 
Kalmar och Stockholm är 360 kr enkel väg. Då kommer vi fram till följande 
för det aktuella beloppet in i systemet 744 355 kr: 
 

- Klimatkompensation genom inköp av bioflygbränsle motsvarar att 
kommunens flygresor under 2016 gick på mer än 100 procent grönt 
bränsle.” 

 
Vi har inte gjort motsvarande beräkning för 2017 års siffror, men kan 
konstatera följande: 
 

- 2016 års klimatkompensation (745 000 kr) gick till laddstolpar för 
verksamheten (och där avser vi att söka Klimatklivet för att dubbla 
beloppet). 

- 2017 års klimatkompensation landade på knappt 720 00 kr. 
Minskningen beror på att fler bilar i verksamheten nu drivs fossilfritt. 

- Vi kommer alltså att köpa bioflygbränsle för 720 000 kr. CO2-
utsläppen för flygresor 2017 var 137 ton, vilket är något högre än 2016 
års siffra på 118 ton. Detta gör att vi inte riktigt når upp i 
kompensation motsvarande att vi ”flugit grönt” på alla resor. Detta kan 
dock förändras om priset på bränsle sjunker då fler leverantörer 
kommer in på marknaden.  

Kalmar kommun resor med flyg 2016
Antal resor enkel Ton enligt Big Snitt kg/resa FGF belopp Totalt

Kalmar Stockholm Kalmar 1032 60953 59 360 kr 371 520 kr
Kalmar Stockholm Sverige Stockholm Kalmar 104 7790 75 457 kr 47 482 kr
Kalmar Stockholm Skandinavien Stockholm Kalmar 167 23449 140 856 kr 142 926 kr
Kalmar Stockholm Europa Stockholm Kalmar 144 22541 157 954 kr 137 392 kr
Kalmar Övrigt Kalmar 4 3114,5 779 4 746 kr 18 983 kr

1451 117847,5 718 303 kr
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Svar på fråga:  
Kommunen och de kommunägda bolagen svarar för en inblandning av 2,5 
procent bioflygbränsle och detta innebär minskade utsläpp av CO 2 i 
intervallet 114 till 122 ton. 
 

§ 56 

Interpellation från Björn Brändewall (L): Hur långt ska 
äldre behöva flytta för att få bo med sin partner? 
Dnr KS 2018/0296 
 
Kommunfullmäktige beslutar att Björn Brändewall (L) får ställa följande 
interpellation till omsorgsnämndens ordförande Michael Ländin (S): 
 
Det är omänskligt att sära på äldre makar som levt ett långt liv tillsammans. 
Alliansregeringen införde därför en lagstadgad parboendegaranti i Sverige. Den 
skapade möjlighet för äldre par, som så önskar, att kunna fortsätta bo 
tillsammans när den ena partnern av hälsoskäl tvingats flytta till ett 
äldreboende. 
 
I senaste ”Kommunens kvalitet i korthet” kan vi utläsa att Kalmar kommun 
har ett av Sveriges sämsta utbud av möjlighet till parboende. I endast 44 % av 
enheterna för särskilt boende finns det möjlighet för sammanboende med 
maka/make, jämfört med ett rikssnitt på 70 %. 
 
En genomgång på www.kalmar.se visar att kommunen erbjuder parboende i 
Rockneby, Lindsdal, Smedby, Ljungbyholm och Varvsholmen, men inte på 
något av vård- och omsorgsboendena i Berga, Påryd, Norrliden, Hagby, 
Oxhagen eller Stensberg. 
 
Vid ett parboende är det inte bara viktigt att få vara tillsammans med sin egen 
partner. Det är även uppslitande om paret måste flytta till en helt annan 
stadsdel eller ort än den som de har bott och levt i i många år. Särskilt om det 
finns demens med i bilden kan det upplevas otryggt att anpassa sig till ett helt 
nytt område på ålderns höst. Det är därför beklagligt att kommunen endast har 
boenden med parboendemöjlighet på en handfull orter i Kalmar. 
 
Med anledning av detta vill jag fråga: 

- Vad finns det för plan eller strategi kring god geografisk spridning av 
boenden som erbjuder parboende? 

 
- Varför erbjuder inte alla boenden möjlighet till parboende? 

  __________ 
 
Michael Ländin lämnar följande svar på interpellationen: 
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När det gäller att erbjuda vård och omsorgsboende eller möjligheter till 
parboende så är ska kommunen kunna erbjuda en plats i kommunen och 
lagkravet är inte att kunna erbjuda på ett specifikt boende. 
 
När det gäller parboende så finns det möjlighet till detta i kommunen då det 
finns större lägenheter som är möjligt att bo två i och som täcker det behov av 
parboende som finns i kommunen. 
 
I princip kan man säga att kommunen kan erbjuda parboende på samtliga 
boenden. Det finns inte alltid större lägenheter där två personer kan bo men 
det finns andra individuella lösningar med att man har varsin inom samma 
boendegrupp och disponerar dessa lägenheter för parboende. 
 
Om man ser på Stensberg så finns det seniorlägenheter i samma hus som vård 
och omsorgsboende och då kan man fortfarande bo kvar i samma hus om en 
av parterna har vård och omsorgsbehov och flyttar till vård och 
omsorgsboendet på Stensberg. 
 
Kommunen tillgodoser behovet av parboende med de lite större lägenheterna 
som finns och att man ser på individuella lösningar utifrån önskemålet om 
parboende.” 
 

- Vad finns det för plan eller strategi kring god geografisk spridning av 
boenden som erbjuder parboende? 
Planen är att de ska finnas över hela kommunen precis som de gör nu. 
Den geografiska spridningen måste anses som god som interpellanten 
själv påpekar: Rockneby, Lindsdal, Smedby, Varvsholmen och 
Ljungbyholm. 

 
- Varför erbjuder inte alla boenden möjlighet till parboende? 

Vi har idag ingen kö till parboende utan löser alla som önskat detta. 
Det här har alltså blivit individuella lösningar på olika sätt till exempel 
med att båda har behov och får bo på samma enhet. 

 

§ 57 

Förslag till ny organisation inför mandatperiod  
2019-2022 
Dnr KS 2017/0577 

Handlingar 
Politiska majoritetens skrivelse rev. den 27 februari 2018. 
  
Förslag till ny organisation inför mandatperiod 2019-2022 – remiss.  
 
Organisation inför ny mandatperiod 2019 – Remisshandling. 
  
Gemensamma synpunkter (M, L, KD, MP) på förslag till remisshandling.  
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Synpunkter (SD) på förslag till remisshandling. 
  
Synpunkter (MP) på förslag till remisshandling.  
 
Remissvar från samhällsbyggnadsnämnden.  
 
Remissvar från kultur- och fritidsnämnden.  
 
Remissvar från socialnämnden.  
 
Remissvar från överförmyndarnämnden.  
 
Remissvar från barn- och ungdomsnämnden. 
 
Remissvar från Södermöre kommundelsnämnd  
 
Remissvar från servicenämnden.  
 
Remissvar från serviceförvaltningen.  
 
Yttrande från politiker i servicenämnden (S, C, V).  
 
Yttrande från politiker i servicenämnden (SD). 
  
Yttrande från politiker i servicenämnden (M). 
  
Skrivelse från Vision. 
 
Kommunstyrelsens protokoll den 6 mars 2018, § 39. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2016 att ge kommunstyrelsen 
i uppdrag att tillsammans med en parlamentariskt tillsatt politisk styrgrupp 
presentera ett förslag till politisk organisation som kan beslutas före valet år 
2018. Kommunstyrelsen fick också i uppdrag att samtidigt presentera ett 
förslag till förvaltningsorganisation som stödjer den nya politiska organisa-
tionen. 
 
Den parlamentariska gruppen har tagit fram förslag till organisation som gått ut 
på remiss till nämnder och kommunala bolag. Det har dessutom inkommit tre 
olika skrivelser med synpunkter på remisshandlingen från företrädarna för M, 
L, KD, MP och SD.  
 
Under remisstiden inkom synpunkter från barn- och ungdomsnämnden, 
kultur- och fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, servicenämnden, 
serviceförvaltningen, Södermöre kommundelsnämnd och Visions kommun-
avdelning för Kalmar. Efter remissomgången har förslaget till ändrad 
organisation omarbetats och resulterat i flera ändringar.  
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Kostnaderna för förändringar av organisationen som föreslås ska i sin helhet 
beaktas i budget för 2019. 
 
Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 
med majoritetens förslag till ny organisation inför mandatperioden 2019-2022 
med tillägget att en ny översyn av organisationen ska göras inför 
mandatperioden 2023-2026. 

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

Einarsson (C) – föreslår att kommunfullmäktig ska bifalla kommun-
styrelsens förslag. 
 

2. Christina Fosnes (M) – med instämmande av Carl-Henrik Sölvinger (L), 
Christopher Dywik (KD), Inger Hilmansson (L) och Max Troendlé (MP) 
– föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag 
med följande tillägg: 

- Insynsplatser införs för de partier som är invalda i kommunfullmäktige 
men saknar representation i kommunstyrelsens utskott. 

- Södermöre kommundelsnämnd tillförs ansvar och budget för kost-, 
städ- och gata/parkverksamhet inom sitt geografiska område. 
 

3. Carl-Henrik Sölvinger (L) – med instämmande av Inger Hilmansson (L), 
Björn Brändewall (L) och Max Troendlé (MP) – föreslår att 
kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag med ändringen 
att punkt 16 ska ha följande lydelse: 
”Det totala beloppet för partistöd skall motsvara antal mandat i 
fullmäktige multiplicerat med 67 procent av det prisbasbelopp enligt 
socialförsäkringsbalken som gällde två år före bidragsåret. Av det totala 
beloppet ska 20 procent fördelas som ett grundstöd till samtliga partier i 
fullmäktige, övrigt partistöd fördelas utifrån antalet mandat i  
fullmäktige.” 
 

4. Thoralf Alfsson (SD) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla 
kommunstyrelsens förslag samt Christina Fosnes tilläggsförslag om 
insynsplatser i kommunstyrelsens utskott. 

 
Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden först om kommun-
fullmäktige vill bifalla kommunstyrelsens förslag med undantag av de delar där 
det redovisats motförslag. Han finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.  
 
Härefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill bifalla kommun-
styrelsens förslag eller Christina Fosnes m.fl. förslag om insynsplatser i 
kommunstyrelsens utskott. Han finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag.  
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Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande omröstnings-
proposition: ”Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som 
vill bifalla Christina Fosnes förslag om insynsplatser röstar nej”. 
 
Vid omröstningen avges 36 ja-röster och 25 nej-röster (hur var och en röstar 
framgår av bilaga A). Det innebär att kommunfullmäktige beslutar att bifalla 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Därefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige bill bifalla kommun-
styrelsens förslag eller Christina Fosnes m.fl. förslag om utökat ansvarsområde 
för Södermöre kommundelsnämnd. Han finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag.  
 
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande omröstnings-
proposition: ”Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som 
vill bifalla Christina Fosnes förslag om utökat ansvarsområde för Södermöre 
kommundelsnämnd röstar nej”. 
 
Vid omröstningen avges 42 ja-röster och 19 nej-röster (hur var och en röstar 
framgår av bilaga B). Det innebär att kommunfullmäktige beslutar att bifalla 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Avslutningsvis frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill bifalla 
kommunstyrelsens förslag eller Carl-Henrik Sölvingers förslag angående punkt 
16. Han finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande omröstnings-
proposition: ”Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som 
vill bifalla Carl-Henrik Sölvingers förslag angående punkt 16 röstar nej”. 
 
Vid omröstningen avges 51 ja-röster och 10 nej-röster (hur var och en röstar 
framgår av bilaga C). Det innebär att kommunfullmäktige beslutar att bifalla 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar, med undantag av punkt 4 och 5b, att från och 
med 1 januari 2019: 
 
1. Inrätta en nämnd, Vatten- och miljönämnden, med 9 ledamöter och 4 

ersättare. Kommunledningskontoret ska utgöra förvaltning för nämnden 
som ansvarar för strategiska vatten-, miljö- och klimatfrågor. 
Samhällsbyggnadsnämnden har dock fortsatt ansvar för myndighetsfrågor 
enligt miljöbalken.  

2. Under kommunstyrelsen inrätta ett nytt utskott, utskottet för integration 
och arbetsmarknad.  

3. Kommunstyrelsen tillförs ansvar för IT-verksamheten från 
servicenämnden. 

4. Kommunstyrelsen tillförs ansvar för att samordna kommunens 
upphandlingar av varor och tjänster från servicenämnden. Beslutet gäller 
från 1 april 2018. 
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5. Kommunstyrelsen ges rätt att fatta följande beslut som rör andra 

nämnders verksamhet i enlighet med 6 kap 8 § kommunallagen: 
a) Av ekonomiska skäl besluta om stopp för inköp och anställningar. 
b) Besluta om anställning av dataskyddsombud för samtliga nämnder. 
Beslutet gäller från 1 april 2018. 

6. Kommunstyrelsen ges rätt att besluta om strategiska IT-frågor och 
styrande dokument som rör andra nämnders verksamhet. Fokus ska vara 
digitalisering av verksamheten som t.ex. e-tjänster, verksamhetsutveckling 
och säkerhet, men besluten kan även röra övrig IT-verksamhet. 

7. Barn- och ungdomsnämnden och dess förvaltning byter namn till 
utbildningsnämnden respektive utbildningsförvaltningen.  

8. Samhällsbyggnadsnämnden ska säkerställa servicenämndens behov av 
landskapsarkitekt och projektör/ projektledare. 

9. Utomhusvaktmästarorganisationen på idrottsanläggningar överförs från 
servicenämnden till kultur- och fritidsnämnden. 

10. Samtliga nämnder får i uppdrag att se över sina delegationsordningar med 
syfte att ta fram förslag för att öka det politiska inslaget i beslutsprocessen. 
Förslaget ska överlämnas till tillträdande nämnd som beslutar för 
mandatperioden 2019-2022. Kommunledningskontoret får i uppdrag att 
samordna arbetet.  

11. Arvodet för ordförande och vice ordförande i Kalmar Hamn AB och 
Kalmar Science Park AB ska ha lika ersättning som övriga majoritetsägda 
kommunala bolag enligt arvodesreglerna.  

12. Arvodet för ordförande och vice ordförande i vatten- och miljönämnden 
samt utskottet för arbetsmarknad och integration ska, i likhet med 
planutskottet, ha en ersättningsgrad om 30 procent till ordförande 
respektive 20 procent till vice ordförande.  

13. Förtroendevalda med minst 40 procent arvodering ska få ekonomiska och 
andra förmåner som till stor del svarar mot de löne- och anställnings-
villkor som gäller för övriga anställda i kommunen, enligt 4 kap 18 § 
kommunallagen. Kommunstyrelsen ges rätt att utse ersättare för 
förtroendevald med mer än 40 procent årsarvodering vid längre tids 
sjukdom, föräldralediget, m.m. Rätten gäller inte förtroendevalds plats i 
kommunfullmäktige som utses av länsstyrelsen.  

14. Näringslivsrådet ska årligen lämna en rapport till kommunstyrelsen och 
minnesanteckningar från mötena publiceras på kalmar.se. Politiskt 
deltagande kommer att finnas från och med mandatperioden 2019-2022. 

15. Kommunen ska under mandatperioden anställa politiska sekreterare 
motsvarande 6,0 tjänster på samma sätt som innevarande mandatperiod. 

16. Det totala beloppet för partistöd skall motsvara antal mandat i fullmäktige 
multiplicerat med 100 procent av det prisbasbelopp enligt social-
försäkringsbalken som gällde två år före bidragsåret. Av det totala 
beloppet ska 20 procent fördelas som ett grundstöd till samtliga partier i 
fullmäktige, övrigt partistöd fördelas utifrån antalet mandat i fullmäktige.  

17. Inte göra någon utredning om att lägga ut hela eller delar av IT-
avdelningens ansvarsområden inom kommunkoncernen på entreprenad.  

18. En ny översyn av organisationen ska göras inför mandatperioden  
2023-2026. 

19. Kommunledningskontoret får i uppdrag att göra nödvändiga förändringar 
i berörda nämnders reglementen samt övriga styrande dokument utifrån 
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ovanstående beslut samt förtydliga ansvaret för demokrati- och lands-
bygdsutveckling.  

Reservationer 
Ledamöterna från M, L och KD reserverar sig skriftligen mot beslutet: 
”Kalmar kommun har genomfört ett omfattande arbete för att ta fram förslag 
till ny politisk organisation inför mandatperioden 2019-2022. Vi har redan 
tidigt i detta arbete tydligt framhållit våra gemensamma åsikter inom Allians-
partierna – M, L, KD - med stöd från MP. En del av dessa har tillgodosetts 
helt och andra delvis. Vi har fått gehör för att politiker återigen ska ingå i 
näringslivsrådet, att nämndernas delegationsordningar ur ett demokrati-
perspektiv ska ses över och att den nya politiska organisationen ska utvärderas. 
Vi har delvis fått våra synpunkter tillgodosedda gällande integration- och 
arbetsmarknadsfrågorna och att Vatten- och miljönämnden får ett större 
ansvarsområde i en större nämnd. Processen har skett i goda samtal där vi 
kunnat presentera våra tankar. Vi har dock ett par kvarstående invändningar.  
 
- Vi vill se ett införande av insynsplatser i utskotten för gruppledare. Det är 

enligt oss av största vikt för att kommunen skall vara öppen och 
transparent.  

 
- Vi hade velat att integrations- och arbetsmarknadsfrågorna gavs en större 

politisk tyngd i en egen nämnd snarare än ett utskott under kommun-
styrelsen. Med en nämnd ökar möjligheterna till öppenhet och bred politisk 
representation, men vi har ställt oss bakom förslag till beslut om Utskott 
som en kompromisslösning att utvärdera under kommande mandatperiod. 

 
- Gällande Södermöre kommundelsnämnd anser vi, enligt vårt tidigare 

förslag, att man bör ge nämnden ordentliga förutsättningar både vad det 
gäller ekonomi och organisation att bedriva och styra sin egen verksamhet. 
Vi behöver därför decentralisera mer för att ge Södermöre kommundels-
nämnd verktygen för utökat självbestämmande. Detta innebär konkret att 
nämnden tillförs ansvar och budget för kost-, städ- och gata- parkverk-
samhet inom sitt geografiska område. Detta är också nämndens vilja idag.” 

 
Ledamöterna från L, KD och MP reserverar sig skriftligen mot beslutet: 
”Vi har motsatt oss en ökning av partistödet om 900 Tkr per år. Detta då vi 
anser att de utökningarna som görs av den politiska organisationen i ärendet är 
tillräckliga. En ny nämnd och ett nytt utskott skapas och arvoden höjs i två 
kommunala bolag. Dessa utökningar kommer att kosta och vi vill inte 
ytterligare bidra till kostnadsökningen för politiken med ett utökat partistöd, 
särskilt med tanke på de tuffa besparingar som gjorts i kommunens 
kärnverksamheter. 
  
Vi stödjer dock tanken på ett ökat grundstöd till partierna. De små partierna 
har idag inte samma möjligheter att bedriva politik och följa den politiska 
dagordningen som de större partierna. Detta är viktigt att utjämna ur 
demokratisynpunkt. Vi stödjer därför tanken på en höjning av grundstödet från 
10 till 20 procent.” 
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Protokollsanteckning 
Thoralf Alfsson (SD) redovisar en protokollsanteckning enligt följande: 
”Sverigedemokraterna hade önskat att det nya utskottet under 
kommunstyrelsen för integration och arbetsmarknad istället blivit en nämnd 
för att öka de demokratiska förutsättningarna även för de mindre partierna. 
Följden blir nu att ansvaret i dessa väldigt viktiga frågor koncentreras till ett 
ytterst fåtal personer av kommunstyrelsens ledamöter. 
 
Ett alternativ hade varit att ge alla partier representerade i kommunstyrelsen 
som inte har en ledamot i utskotten istället en insynsplats i utskotten men detta 
förslag avvisas tyvärr av majoriteten. 
 
Det vore dock önskvärt att tillsättningen av ledamöterna i de olika utskotten 
som är underställda kommunstyrelsen sker med ett bredare urval.” 
 

§ 58 

Gemensam överförmyndarnämnd mellan Borgholms 
kommun, Mörbylånga kommun och Kalmar kommun 
Dnr KS 2017/1288 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 22 februari 2018. 
 
Avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd.  
 
Reglemente för gemensam överförmyndarnämnd.  
 
Utdrag ur överförmyndarnämndens protokoll den 15 februari 2018, § 11. 
 
Kommunstyrelsens protokoll den 6 mars 2018, § 40. 

Bakgrund 
Ett förslag om gemensam överförmyndarnämnd har tagits fram i samarbete 
mellan Borgholms, Kalmar och Mörbylånga kommuner. Förutsättningarna för 
en gemensam överförmyndarnämnd är att kommunfullmäktige i respektive 
kommun godkänner förslag till samverkansavtal om gemensam nämnd och 
reglemente för den gemensamma nämnden.  
 
Samverkansavtalet om gemensam överförmyndarnämnd ersätter det tidigare 
samverkansavtalet om gemensam organisation för överförmyndarverksamhet 
mellan parterna. I förslag till reglemente framgår det att nämnden ska bestå av 
sex ledamöter och sex ersättare. Samverkanskommunerna utser vardera två 
ledamöter och två ersättare. Värdkommunen utser ordförande.  
 
Under 2014 genomfördes en utredning kring att införa en gemensam 
organisation för överförmyndarverksamheten i Kalmar, Mörbylånga och 
Borgholms kommun. Kommunfullmäktige i respektive kommun beslutade att 
införa modellen med gemensam tjänstemannaorganisation och egen 
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överförmyndare eller överförmyndarnämnd i respektive kommun från och 
med 1 januari 2016. 
 
Verksamheten har sedan samgåendet haft tre huvudmän, överförmyndar-
nämnden i Kalmar kommun, överförmyndaren i Borgholms kommun och 
överförmyndaren i Mörbylånga kommun. Erfarenheterna hittills är att både det 
löpande arbetet och det mer långsiktiga utvecklingsarbetet försvåras med tre 
olika huvudmän. Både kostnader och effektivitet skulle bli bättre i ett 
samarbete med en gemensam nämnd. 
 
Förslaget om gemensam nämnd innebär ingen förändring avseende ekonomi 
och kostnadsfördelning för verksamheten i jämförelse med det befintliga 
samverkansavtalet. För huvudmannaskapet blir det en förändring när en 
nämnd och två överförmyndare blir en gemensam nämnd med den förslagna 
bemanningen, men gällande ersättningarna till nämnden föreslås ingen 
förändring, d.v.s. att respektive kommun fastställer och bekostar ersättningen/ 
arvode till respektive ledamot/ersättare. 
 
Kalmar kommun avser att säga upp befintligt samverkansavtal eftersom en 
gemensam huvudman genom en gemensam nämnd anses som en förutsättning 
för att på ett demokratiskt sätt genomföra den verksamhetsutveckling som 
krävs för att möta de utmaningar som verksamheten står inför. Alternativet till 
en gemensam nämnd för ingående kommuner är att återigen organisera 
verksamheten i den egna kommunen. 
 
Den gemensamma nämnden benämns ”Kalmarsunds överförmyndarnämnd” 
och föreslås träda i kraft den 1 januari 2019. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 23 januari 2018 att efter genom-
förda ändringar i § 7 i avtalet och § 17 i reglementet sända förslaget om 
gemensam överförmyndarnämnd på remiss till överförmyndarnämnden i 
Kalmar kommun. Överförmyndarnämnden har i sitt remissvar ställt sig bakom 
förslaget om en gemensam nämnd tillsammans med Borgholms kommun och 
Mörbylånga kommun men föreslagit en annan sammansättning av nämnden. 
 
Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige ska godkänna förslag 
till samverkansavtal samt reglemente om gemensam överförmyndarnämnd.  

Överläggning 
Under överläggningen redovisas följande förslag: 
 
1. Johan Persson (S) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla 

kommunstyrelsens förslag. 
 

2. Anna-Britt Wejdsten (L) – med instämmande av Carl-Henrik Sölvinger (L) 
och Christopher Dywik (KD) – föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla 
kommunstyrelsens förslag med den ändringen att sista stycket i förslag till 
beslut ska ha följande lydelse: ”Kalmar kommun utser fyra ledamöter och 
fyra ersättare, Borgholm och Mörbylånga kommun utser två ledamöter 
och två ersättare. Värdkommun är Kalmar som utser ordförande.” 
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Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunfullmäktige 
ska bifalla kommunstyrelsens förslag eller Anna-Britt Wejdstens m.fl. förslag. 
Han finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till samverkansavtal om gemensam 
överförmyndarnämnd samt reglemente för gemensam överförmyndarnämnd i 
Borgholms kommun, Kalmar kommun och Mörbylånga kommun och att den 
gemensamma nämnden träder i kraft den 1 januari 2019. 
 
Respektive kommun utser två ledamöter och två ersättare. Värdkommun är 
Kalmar som utser ordförande. 

Reservationer 
Ledamöterna från L och KD reserverar sig skriftligen mot beslutet och anför: 
”Vi är mycket positiva till en gemensam överförmyndarnämnd. Samarbetet 
kommer skapa en verksamhet med högre kvalité, bättre kompetens som är 
rustad för framtidens utmaningar till nytta för invånarna i samarbets-
kommunerna. 
 
Vi har reserverat oss till förmån för yrkande om att Kalmar kommun borde ha 
4 ledamöter i vår framtida gemensamma överförmyndarnämnd. Det var en 
tydlig önskan i överförmyndarnämnden i Kalmars remissvar, tagen i politisk 
enighet och vi håller med. Den gemensamma överförmyndarorganisationens 
nettokostnader ska enligt förslaget fördelas mellan sam-verkanskommunerna 
efter antalet invånare i respektive kommun. I andra politiska samverkans-
organisationer såsom regionförbundet, gymnasieförbundet och KSRR där 
kostnadsfördelning sker på samma sätt efter invånarantal, har också de större 
bidragsgivarna en större politisk representation. Vi tycker det är rimligt att en 
gemensam överförmyndarnämnd med kostnadsfördelning efter invånarantal 
också har en representation efter invånarantal. 4 ledamöter och 4 ersättare ger 
också bättre förutsättningar för bred politisk representation, öppenhet och 
transperens.” 
 

§ 59 

Ny grafisk profil för Kalmar kommun 
Dnr KS 2017/0051 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 14 februari 2018.  
 
Förslag till grafisk profil. 
 
Kommunstyrelsens protokoll den 6 mars 2018, § 41. 

Bakgrund 
Kalmar kommun har sedan juni 2007 en antagen grafisk profil som ger 
riktlinjer för hur kommunens kommunikation ska se ut. Profilen svarar på 
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frågorna om vad, när och hur kommunikationen ska ske och se ut. Den 
nuvarande grafiska profilen har setts över och ett nytt förslag till grafisk profil 
har tagits fram.  
 
Kalmar kommun är en stor koncern med många skilda verksamheter. En 
grafisk profil behövs för att alla olika förvaltningar ska kunna visa upp ett 
enhetligt ansikte utåt.  
 
Genom tydlighet och enhetlighet blir det lättare för våra medborgare att 
uppfatta att det är just Kalmar kommun som står som avsändare för 
informationen. Genom ett konsekvent och rätt användande av den grafiska 
profilen bidrar den till att stärka bilden av Kalmar kommun. 
 
All kommunikation ska följa den grafiska profilen och det är kommunikations-
enheten som ska samordna arbetet och ansvara för tillämpningen. Den verkliga 
genomslagskraften får vi först när den tillämpas av alla och att kommunika-
tionen därmed är tydlig, särskiljande och konsekvent. 
 
Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige ska fastställa förslag 
till grafisk profil samt ge kommunledningskontoret i uppdrag att registrera 
Kalmar kommuns vapen.  

Överläggning 
Under överläggningen redovisas följande förslag: 
 
1. Johan Persson (S), med instämmande av Thoralf Alfsson (SD), föreslår att 

kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag. 
 

2. Christopher Dywik (KD) föreslår att kommunfullmäktige avslår 
kommunstyrelsens förslag om ny grafisk profil för Kalmar kommun. Vidare 
föreslås att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag att 
kommunledningskontoret får i uppdrag att ansöka och registrera Kalmar 
kommuns vapen i enlighet med Kungörelse (1973:686) om registrering av 
svenska kommunala vapen. Vidare föreslår Christopher Dywik följande 
tillägg: 
”Det av Kalmar kommun registrerade och heraldiskt korrekta kommun-
vapen i huvudsak ska användas i kommunens interna och externa 
kommunikation.”  

 
Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden först om kommun-
fullmäktige vill bifalla eller avslå kommunstyrelsens förslag. Han finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
 
Därefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill bifalla eller avslå 
Christopher Dywiks tilläggsförslag. Han finner att kommunfullmäktige avslår 
tilläggsförslaget.  
 
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande omröstnings-
proposition: ”Den som vill avslå tilläggsförslaget röstar ja, den som vill bifalla 
det röstar nej”. 
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Vid omröstningen avges 51 ja-röster, 2 nej-röster och 8 ledamöter avstår från 
att rösta (hur var och en röstar framgår av bilaga D). Det innebär att kommun-
fullmäktige beslutar att avslå tilläggsförslaget. 

Beslut 
Kommunfullmäktige fastställer ny grafisk profil för Kalmar kommun. 
 
Kommunfullmäktige ger kommunledningskontoret i uppdrag att ansöka och 
registrera Kalmar kommuns vapen i enlighet med Kungörelse (1973:686) om 
registrering av svenska kommunala vapen. 
 
Kommundirektören medges rätt att göra redaktionella ändringar i den grafiska 
profilen.  

Reservation 
Ledamöterna från KD reserverar sig skriftligen mot beslutet och anför: 
” ’I fält av silver ett krenelerat rött borgtorn. Med port och fönster av guld, 
uppskjutande från en av vågskura bildad, blå stam. Och på sidor åtföljt av en 
sexuddig, röd stjärna.’ Så ska Kalmars kommunvapen se ut enligt dess 
blasonering. 
 
Kristdemokraterna beklagar kommunfullmäktiges beslut om ’ett nytt 
kommunvapen’ för Kalmar kommun. Vi anser att vi - som Kalmarfolkets 
yttersta företrädare - inte bara har ett ansvar mot nuvarande generationer, utan 
också gentemot tidigare generationer och deras värv. Det innebär att vi anser 
att vi har en skyldighet att visa respekt för Kalmars 700-åriga kulturarv och 
följa ’de heraldiska reglerna’ när vi förändrar. Utifrån detta välkomnar vi att 
kommunen registrerar det vapen som Kalmar kommun använt sedan 2007 – 
det är nämligen inte bara snyggt utan följer också de heraldiska reglerna.  
 
I övrigt kvarstår dock vår grundläggande kritik från 2017. Vi säger fortsatt, 
liksom Statsheraldikern, nej till att ersätta Kalmar kommunvapen med en blek 
avritad kopia i blått/vitt (eller nån annan färg). Dels för att det innebär en 
onödig kostnad, att på detta sätt förändra för förändringens skull. Dels för att 
användandet av flera olika ’versioner av kommunvapnet’ parallellt förvirrar och 
ger ett splittrat intryck. Vilket ironiskt nog i underlaget till beslutet anges som 
skäl till att en ny grafisk profil och ny kommunlogga behövs.  
 
Givetvis innebär det inte att vi förordar en dogmatisk/oresonlig eller fanatisk 
hållning om att kommunvapnet alltid, överallt och vid alla tidpunkter och 
sammanhang måste avbildas i färg! Det finns flera tillfällen där det självklara är 
att kommunvapnet, av tekniska skäl, inte bara kan utan också bör avbildas 
enfärgat. Tex på soptunnor, brunnslock, arbetskläder eller dagordningar som 
inte trycks upp i flerfärg.  
 
Men det är Kristdemokraternas uppfattning att blasoneringen som reglerar 
kommunvapnets utseende ska respekteras och att den färgstarka, välkända och 
sedan flera hundra år inarbetade versionen av kommunvapnet ska används så 
långt det är möjligt. Det vill säga att den av Kalmar kommun registrerade och 
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heraldiskt korrekta version av kommunvapen, är den som i huvudsak ska 
användas i kommunens interna och externa kommunikation. 

Protokollsanteckning 
Pelle Sederkvist (M) redovisar en protokollsanteckning enligt följande: 
”En grafisk profil är ett mycket viktigt redskap för hur Kalmar kommun ska 
kommunicera så väl internt, som externt med våra medborgare, potentiella 
besökare och potentiella entreprenörer. En grafisk profil är ett levande redskap 
och behövs kontinuerligt ses över och uppdateras. Den nya viljeinriktningen 
speglar på ett modernt sätt Kalmar kommun här och nu, det vill säga Kalmar 
2018. Dock är viljeinriktningen lite väl spretig då den i dag innehåller 22 olika 
varianter på logotyp med kommunvapen och inga riktlinjer på vilken eller vilka 
som är primärlogotyperna och på vilket sätt de i så fall ska användas. 
Rekommendation är att för att förenkla för våra medarbetare ska veta när, var 
och hur den enskilda logotypen ska användas och inte användas måste detta 
förtydligas.” 
 

§ 60 

Plan för resursbortfall inom samhällsviktig verksamhet 
Dnr KS 2017/0544 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 5 februari 2018.  
 
Förslag till plan för resursbortfall inom samhällsviktig verksamhet i Kalmar 
kommun. 
 
Kommunstyrelsens protokoll den 6 mars 2018, § 42. 

Bakgrund 
Kalmar kommun har sedan tidigare en pandemiplanering som anger 
kapaciteten hos en viss verksamhet vid ett visst mått av personell frånvaro. 
Planen är från 2009 och efterhand som kommunens verksamheter har 
förändrats, både organisatoriskt och i fråga om verksamhet, har planen fått 
felaktigheter som idag inte går att applicera på kommunens verksamhet.  
 
Ett förslag till plan för resursbortfall inom samhällsviktig verksamhet i Kalmar 
kommun har nu tagits fram. Syftet med planen är att den samhällsviktiga 
verksamheten inom Kalmar kommuns geografiska område ska ha förberett 
verksamheten för ett bortfall av resurser i form av personal då kommunen i 
praktiken får svårt att lösa alla förekommande uppgifter. Anledningarna till 
bortfallet kan vara flera, bl.a. väderhändelser, epidemier eller en helt eller delvis 
utslagen infrastruktur.  
 
Representanter för de samhällsviktiga verksamheterna har tillsammans enats 
om en grundstruktur för att hantera ett omfattande resursbortfall. Verksam-
heterna har prioriterat alla förekommande arbetsuppgifter inom sin verk-
samhet.  
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I den samhällsviktiga verksamheten ingår förvaltningar, kommunala bolag, 
delvis kommunala bolag och förbund. För Kalmarsundsregionens renhållare 
omfattas endast verksamheternas uppgifter inom Kalmar kommun.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 16 maj 2017 att skicka 
förslaget på remiss till berörda instanser. Inga synpunkter har härefter kommit 
in.  
 
Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige antar Plan för resurs-
bortfall inom samhällsviktig verksamhet i Kalmar kommun.  

Beslut 
Kommunfullmäktige antar Plan för resursbortfall inom samhällsviktig 
verksamhet i Kalmar kommun.  
 
Pandemiplanering för Kalmar kommun upphör därmed att gälla. 
 
Kommunstyrelsen bemyndigas att vid behov göra revideringar av plan för 
resursbortfall inom samhällsviktig verksamhet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning av kommun-
fullmäktiges beslut ovan, att bemyndiga kommunstyrelsens arbetsutskott att 
behov göra revideringar av plan för resursbortfall inom samhällsviktig 
verksamhet.  

§ 61 

Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) - Bevara vinnar-
verket i sandskulpturfestivalen 
Dnr KS 2017/1060 

Handlingar 
Utdrag ur kultur- och fritidsnämndens protokoll den 14 december 2017, § 140.  
 
Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse den 2 november 2017. 
  
Motion. 
 
Kommunstyrelsens protokoll den 6 mars 2018, § 44.  

Bakgrund 
Carl-Henrik Sölvinger (L) föreslår i en motion att ansvarig(a) förvaltning(ar) 
tillsammans med Destination Kalmar och eventuella sponsorer avsätter medel 
för att gjuta vinnaren i sandskulpturfestivalens bidrag i lämpligt material och att 
detta verk placeras som utsmyckning i staden. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över motionen och föreslår att den 
avslås.  
 
Kommunstyrelsen har tillstyrkt kultur- och fritidsnämndens förslag. 
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Överläggning 
Under överläggningen redovisas följande förslag: 
 
1. Carl-Henrik Sölvinger (L), med instämmande av Björn Brändewall (L), 

föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla motionen. 
 

2. Christopher Dywik (KD) 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.  

Beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen från Carl-Henrik Sölvinger (L) om att 
bevara vinnarverket i sandskulpturfestivalen. 

Reservationer 
Carl-Henrik Sölvinger (L) reserverar sig skriftligen mot beslutet:  
”Kalmar har under sex år arrangerat sandskulpturfestivalen i Kalmar. Arrange-
manget är mycket uppskattat och välbesökt och har utvecklats till att också 
innefatta skapande skola. Festivalen har internationella deltagare och verken är 
helt unika i Sverige. Verken är i sand och är som anges i svaret på min motion 
som jag fullt förstår av naturliga skäl är förgängliga.  
 
Så kommer också de allra flesta av verken vara även enligt mitt förslag. Jag har 
föreslagit att vinnarverket varje år förevigas. Vinnarverk som utses genom 
Kalmarbornas röster och engagemang. Idag står verken några veckor efter 
festivalen. Jag anser att Kalmar kommun säger nej till en möjlighet att skapa 
något unikt i Kalmar, jag anser att festivalen skulle kunna behålla ett intresse 
under större del av året då besökare och invånare kan påminnas om ’förra årets 
vinnare’ och vara stolta över denna unika festival. Äran för vinnaren skulle 
även bli större då verket förevigas.  
 
Ett nytt treårsavtal är på väg att tecknas för sandskulpturfestivalen och mitt 
förslag skulle på denna tid skapa tre fantastiska och helt unika utsmyckningar i 
Kalmar. Den möjligheten missar man nu och jag beklagar detta.” 

§ 62 

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

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 16 februari 2018.  
 
Motion. 
 
Kommunstyrelsens protokoll den 6 mars 2018, § 45. 
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Bakgrund 
Björn Brändewall (L) föreslår i en motion att Kalmar kommun verkar för att 
tvätt av textilier i den egna verksamheten sker med avjoniserat vatten samt att  
Kalmar kommun i sina ägardirektiv till Kalmarhem AB uppdrar åt bolaget att 
införa teknik med avjoniserat vatten i sina tvättstugor. 
 
Kommunledningskontoret har i samråd med Kalmarhem AB tagit fram ett 
yttrande över motionen: 
”MKB Fastighets AB i Malmö har under 2016-2017 gjort en testpilot i två 
tvättstugor med avjoniserat vatten. Piloten är först i världen på att testa en ny 
teknik som använder kallt, avjoniserat vatten för att tvätta rent kläder istället 
för varmt vatten med tvättmedel.  
 
Avjoniserat vatten kan användas även i annan typ av rengöring. Under 2017 
testade serviceförvaltningen avjoniserat vatten vid städning av Rinkabyholms-
skolan med gott resultat. Tekniken anses dock i dagsläget vara för dyrt för 
fortsatt användning. 
 
Då tekniken som nu testas av MKB Fastighets AB är helt ny och endast testats 
i en pilot så väljer både Kalmar kommun och Kalmarhem AB att avvakta 
större omställningar till dess att tekniken är grundligare undersökt. Kalmar 
kommuns befintliga tvätteriavtal kommer att förnyas under 2019-2020. Tills 
dess kommer upphandlingsenheten bevaka marknaden och avjoniserat vatten 
kan då vara intressant som alternativ. 
 
Kalmarhem AB har följt utvecklingen av avjoniserat vatten med intresse och är 
redan i diskussion med en leverantör om möjlighet finns att testa avjoniserat 
vatten i 1-2 tvättstugor som en pilot, i likhet med de test som MKB Fastighets 
AB gjort. Att införa avjoniserat vatten på samtliga tvättstugor är inte aktuellt 
innan tekniken är ordentligt beprövad.” 
 
Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunledningskontorets yttrande ska 
utgöra svar på Björn Brändewalls (L) motion om att tvätta rent utan 
tvättmedel. 

Överläggning 
Under överläggningen redovisas följande förslag: 
 
1. Björn Brändewall (L) – med instämmande av Max Troendlé (MP) och 

Daphne Tuvesson (MP) – föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla 
motionen. 
 

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

Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunfullmäktige 
vill bifalla kommunstyrelsens förslag eller motionen. Han finner att kommun-
fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
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Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande omröstnings-
proposition: ”Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som 
vill bifalla motionen röstar nej”. 
 
Vid omröstningen avges 51 ja-röster, 8 nej-röster och 2 ledamöter avstår från 
att rösta (hur var och en röstar framgår av bilaga E). Det innebär att 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets yttrande ska 
utgöra svar på Björn Brändewalls (L) motion om att tvätta rent utan 
tvättmedel. 
 
Motionen ska härmed anses besvarad.  

Reservationer 
Ledamöterna från L reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag att 
bifalla motionen.  

§ 63 

Begränsning av uppdrag som revisor – Eva Söderberg 
(V) 
Dnr KS 2017/1279 

Handlingar 
Skrivelse från valberedningens presidium den 26 mars 2018. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar, med ändring av beslut den 29 januari 2018, § 11, 
att välja Eva Söderberg (V) till revisor med undantag för samhällsbyggnads-
nämndens och överförmyndarnämndens verksamhetsområde till och med 
2018 års granskning. 
 

§ 64 

Anmälningsärenden 
 
- Kommunstyrelsens protokoll den 6 mars 2018 

Dnr KS 2018/0006 
 

- Förvaltningsrätten avslår överklagande av medborgarförslag 
om transport av avliden 
Dnr KS 2016/0993 
 

- Kammarrätten meddelar ej prövningstillstånd i ärende kring 
förvärv av Guldfågeln Arena 
Dnr KS 2017/0748 
 

- Socialnämndens ej verkställda beslut fjärde kvartalet 2017 
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Dnr KS 2017/0569 
 

- Samhällsbyggnadsnämndens svar på medborgarförslag om att 
asfaltera och belysa gångvägen vid Malkars, förskolan och 
sporthallen i Ljungbyholm 
Dnr KS 2017/0942 
 

- Samhällsbyggnadsnämndens svar på medborgarförslag om 
cykelväg längs med Pataholmsvägen 
Dnr KS 2017/1174 
 

- Kultur- och fritidsnämndens svar på medborgarförslag om 
varför ska IFK Kalmars allsvenska lag tvingas spela sina 
hemmamatcher på bortaplan? 
Dnr KS 2017/1213 
 

- Kultur- och fritidsnämndens svar på medborgarforslag om 
att anordna utegym på motionsslingan i Läckeby 
Dnr KS 2017/1234 
 

- Samhällsbyggnadsnämndens svar på medborgarförslag om att 
alla elever och barn i Kalmar borde få ett busskort  
Dnr KS 2017/1274 
 

- Servicenämndens svar på medborgarförslag om badbryggan 
som ligger i Långviken 
Dnr KS 2017/1307 
 

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

- Motion från Jonas Lövgren (M) om belysning av lekplatser 
Dnr KS 2018/0233 
 

- Medborgarförslag om att öka trafiksäkerheten på 
Björkenäsvägen 
Dnr KS 2018/0244 
 

- Regional utvecklingsstrategi RUS 
Dnr KS 2018/0223 
 

- Granskning av kommunens inköpsprocess 
Dnr KS 2018/0162 
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§ 65 

Interpellation från Inger Hilmansson (L): Vad får 
tillgänglighet kosta i Kalmar? 
Dnr KS 2018/0294 
 
Kommunfullmäktige beslutar att Inger Hilmansson (L) får ställa följande 
interpellation till kommunalrådet Dzenita Abaza (S): 
 
Allt sedan liberaler i Kalmar år 2002 föreslog och kommunfullmäktige år 2004 
beslutade om en plan för att göra kommunen mera tillgänglig, har vi 
återkommit för att dessa frågor inte ska falla i glömska. För risken finns. 
För det beslutades också om en tillgänglighetsguide för Kalmar kommun som 
sedan 2004 vandrat från omsorgsnämnen till Destination Kalmar för att 
därefter av socialdemokraterna flyttas till Regionförbundets primärkommunala 
nämnd. I december 2013 föreslogs där att besöksnäringen ska erbjuda en för 
Småland och Öland länsgemensam tillgänglighetsguide. En förstudie skulle 
pågå till 2016. Senaste spåret är att genomförande av tillgänglighetsguiden nu 
ska pågå till 2019! Så kan det gå.  
  
En möjlighet, som fler borde använda, är att här i kommunfullmäktige få ställa 
en fråga eller väcka ett förslag direkt till en ledamot. I december ställdes en 
fråga om Kalmars medverkan i EU-mästerskap i tillgänglighet (Access City 
Award). 
  
Kommunen hade då avslagit en tidigare framställan om att söka denna 
utmärkelse och frågeställaren hade frågor om kommunens prioriteringar, 
kostnadsberäkningar för avslag i budget ända fram till 2020.  
Kalmars skattebetalare har, i skuggan av Arenaköpet, blivit fullt medvetna om 
att en fastställd budget inte stoppar S för helt nya prioriteringar i Kalmar 
kommun! 
 
Dzenita Abaza, S fick besvara frågan och vi fick veta hur bra Kalmar var på 
tillgänglighetsfrågor, men i det svar frågeställaren får i december, görs 
bedömningen att: ”Kalmar kommun kan inte heller jämföra sig med vad 
tidigare pristagare uppnått vad gäller tillgänglighet”. 
 
S understryker åter att man varken har medel eller personella resurser fram till 
år 2020. Eftersom socialdemokraterna i alla andra sammanhang påstår sig 
prioritera tillgänglighet, borde detta självklart ingå i kommunens normala 
utvecklingsarbete. Förutom det viktigaste, att kunna möta alla kommun-
invånares olika behov, är en mer tillgänglig och attraktiv kommun det vi alla 
säkert vill ha och när som helst kan behöva.   
 
Svaret i ansökan om Access City Award kräver ett förtydligande och mina 
frågor är: 
    

- Varför, eller på vilka sätt, kan inte Kalmar kommun jämföra sig med 
tidigare pristagare för ett mästerskap i tillgänglighet? 
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- Vilka kostnadsberäkningar ligger till grund för beslutet att Kalmars 

budget inte klarar den utveckling av tillgänglighet, som säkert både 
boende och besökare med olika behov efterfrågar? 

  __________ 
 
Dzenita Abaza lämnar följande svar på interpellationen: 
 

1. Varför, eller på vilket sätt, kan inte Kalmar kommun jämföra sig med 
tidigare pristagare för ett mästerskap i tillgänglighet? 

2. Vilka kostnader ligger till grund för beslutet att Kalmars budget inte 
klarar den utveckling av tillgänglighet, som säkert både boende och 
besökare med olika behov efterfrågar? 

 
Som vi tidigare redovisat har tidigare pristagare till Access City Award, utöver 
vad Kalmar har och gör, exempelvis: 
 

- en övergripande, heltäckande strategi för arbetet med tillgänglighet 
- flera tillgänglighetsexperter och strategigrupp med representanter från 

alla avdelningar och bolag 
- kontinuerligt medvetandehöjande utbildningar för kommunens 

anställda och politiker 
- inspekterat och kartlagt affärer och restauranger samt återkopplat med 

förbättringsförslag 
- gratis kollektivtrafik för äldre och funktionsnedsatta 
- tillgänglighetsdatabas 
- allaktivitetshus för funktionsnedsatta 
- striktare normer för nybyggnation än vad nationella regelverket kräver 

 
Kalmar kommun har dock, och har de senare åren haft, höga ambitioner kring 
att öka tillgängligheten. Mycket arbete pågår men som vanligt är det med 
socialt hållbara perspektiv att det tar tid att få resultat då meningen är att det 
just ska bli hållbart på sikt.  
 
Det betyder att arbetet måste bottna i ett strategiskt tänkande och planerande. 
Just nu pågår ett arbete med att ta fram en strategi för det lokala 
funktionshinderarbetet. Utifrån den planen, som ska ske bl.a. i dialog med 
funktionshinderorganisationerna, kommer olika insatser att pekas ut. 
Arbetet ska dessutom bottna i, och hänga samman med, FN:s konvention för 
personer med funktionsnedsättning, Agenda 2030 och den nya nationella 
funktionshinderpolitiken. Här pågår också kompetensutvecklingsinsatser. Vi 
måste vara noga med att vi gör rätt saker! Och att vi gör saker som gör skillnad 
för invånarna. 
 

Parallellt med det strategiska arbetet sker naturligtvis en hel del avgränsade 
insatser. Samarbete med bl.a. Kalmar City pågår och tillgänglighetsarbetet är en 
viktig pusseldel i arbetet för att bli Åretsstadskärna. Det är ju så att vi måste 
först göra saker för att sen kunna söka exempelvis utmärkelser. 
Exempel på arbeten som görs, och som faktiskt hänger samman med flera av 
punkterna som tidigare pristagare har gjort, är: 
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- Kompetensutvecklingsinsatser för kommunens tillgänglighetsråd samt 

förvaltningschefer. 
- Utveckling av kommunens tillgänglighetsråd till att bli ett mer 

”arbetande” råd som är delaktiga i olika kommunala arbeten. 
- En arbetsgrupp för att öka tillgängligheten (entréerna) till butiker och 

restauranger i Kalmar city är på gång. 
- En tillgänglighetsstämpel bestående av brons, silver eller guld som kan 

erhållas av butiker och restauranger utifrån en checklista är på gång. Till 
denna föreslås också förbättringsförslag. 

- Free Wheel finns att låna gratis för rullstolsburna besökare i Kalmar 
city. Dessa lånas ut via kontaktcenter och Turistbyrån. 

- En regional digital tillgänglighetsdatabas kommer att sjösättas under 
våren. Just nu pågår undersökning kring om vi kan koppla en 
kommunal del till denna. 

- En väg in – en samlad information för familjer med funktionsnedsatta 
barn/ungdomar är också på gång. Om man får ett funktionsnedsatt 
barn, vart vänder man sig då för att få hjälp och information om 
exempelvis LSS, bostadsanpassning, kultur- och fritidsaktiviteter? Hur 
gör man? Vad behövs? 

- Inventering av kommunens badplatser ur ett tillgänglighetsperspektiv 
görs och ett antal badplatser ska vara tillgängliga ”ända ut i vattnet” till 
sommaren. 

- Ett större arbete kring tillgänglig information/kommunikation väntar 
på att påbörjas. 

 
Den stora kostnaden i arbetet handlar om personella resurser. Det är tiden för 
att utföra som kostar. I dagsläget finns en strateg på ca 50 % som arbetar med 
tillgänglighetsfrågor i Kalmar kommun. Den strateg som idag jobbar halvtid 
med detta vill ni Liberalerna i Kalmar dra in för att finansiera er skatte-
sänkning. Om det är ni som bestämmer då skulle vi inte ha någon som jobbar 
med tillgänglighetsfrågor.  
Denna tjänst är nu på gång att stärkas och förhoppningsvis kommer arbetet 
med bland annat ”kommunikationspaketet” att kunna påbörjas till hösten.  
Utöver personella kostnader, som nu stärks, finns 1,1 miljoner kronor särskilt 
avsatta i budget för tillgänglighetsarbete (investering)… 
 
Att lyfta, synliggöra och arbeta med tillgänglighetsfrågor kan göras på olika sätt. 
Det är viktigt att se helheten. Kalmar kommunen har valt att särskilt fokusera 
på hållbarhetsperspektivet och att tillgänglighet ska vara en del i arbetet för att 
bli ”Årets stadskärna 2019”. Detta är också en form av utmärkelse och det är 
den vi tar sikte på just nu. 
 
Ett annat fokus är ”Kalmar 2020” och under det året kommer Funka för livet 
att förlägga sitt rikskonvent och mässa i Kalmar vilket kommer att kräva både 
tid och resurser.  
Men!  
Det viktigaste är att vårt arbete är för och med personer med funktions-
nedsättning så att alla får tillgång till samhället vilket är grundläggande, inte 
utmärkelser. 
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§ 66 

Interpellation från Inger Hilmansson (L) angående barn 
som faller mellan kommunerna 
Dnr KS 2018/0293 
 
Kommunfullmäktige beslutar att Inger Hilmansson (L) får ställa följande 
interpellation till kommunalrådet Dzenita Abaza (S), överlämnad till 
socialnämndens ordförande Roger Holmberg (S): 
 
Antalet orosanmälningar har fördubblats i Kalmar sen år 2010! Sannolikt är det 
både en reell ökning och en ökad benägenhet att anmäla. Det är bra om 
omgivningen reagerar, men det är än viktigare hur samhällets verksamheter 
rustas för att bemöta orostecken eller en anmälan och hur kommunen åtgärdar 
de olika behov som uppstår. Vi får läsa om hur hotade kvinnor erbjuds 
hotellrum, men det är ju absolut inget skyddat boende. Det är nästan alltid barn 
inblandade och som ska skyddas i första hand. Barnkonventionen som snart 
ska bli lag, ställer ännu högre krav på kompetens, kartläggning och effektiva 
åtgärder i varje kommun. Därför måste det bli glasklart hur ansvar och 
samordning är fördelat. 
 
För ca ett år sedan ställde jag frågor angående uppföljning av omhändertagna 
barn i familjehem. Trots lagstadgade samverkansöverenskommelser och lokala 
projekt som avlöst varandra när det gäller psykisk ohälsa, visade den senaste 
revisionen att det saknades en samlad uppföljning.  
Forskningen har uppmärksammat att både familjehemsföräldrar, lärare och 
socialsekreterare ofta underskattar dessa barns begåvning och förmåga att 
lyckas i skolan. Låga förväntningar riskerar att ge låga resultat och dessa barn 
behöver stöd och tillit till att vuxna tror på dem. 
 
Jag efterfrågade för drygt ett år sedan så basala fakta som uppgifter om särskilt 
stöd och resultat kring barnens skolgång och andel familjehemsplacerade barn 
som de tre senaste åren gått vidare till högre utbildning eller arbete med egen 
försörjning. 
 
Här fick jag till svar att sammanställning av resultat och statistik är ett 
prioriterat område för socialnämnden, vilket är bra och självklart är helt 
nödvändigt för att insatserna ska kunna utvärderas och förbättras.  
Jag kunde dock inte få svar på mina frågor på grund av att barn, placerade i 
familjehem i annan kommun då folkbokförs i familjehemmet. Det reste nya 
frågor. Är det på barnets önskan?  Innebär det att Kalmar kommun avsäger sig 
ansvaret för de barn de själva beslutat att omhänderta? Rimligen borde Kalmar 
kommun intressera sig för hur det går för dessa barn senare i livet.  
Boendekommunen har uppföljningsansvaret men vem tar ansvaret i praktiken? 
 

- Hur många familjehemsplacerade eller på institution placerade barn 
hade år 2016-2017 sin vistelse i Kalmar kommun respektive annan 
kommun? 
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- Hur stor andel av de barn som 2016-2017 har en annan vistelse-

kommun än Kalmar blir folkbokförda på den nya orten och varför?  
  __________ 
 
Roger Holmberg lämnar följande svar på interpellationen: 
 
Tack Inger för din interpellation. Socialnämnden ansvarar för alla barn i 
kommunen. När socialnämnden beslutar att med tvång eller frivillighet ge barn 
och föräldrar insatser måste kommunen fortsätta att ha ansvaret för det 
ärendet till barnet är vuxet. Detta innebär att om en eller båda förädlarna flyttar 
från kommen fortsätter den ursprunglaga kommunen att ha ansvar för barnet. 
Inga barn faller mellan kommunerna. 
 
Anledningen till att barn får insatser utanför Kommunen är barnets bästa. 
Vilka behov har barnen för att må bra och vem/vilka kan på bästa sätt 
tillgodogöra barnens behov. De familjehem, HVB som bäst kan matcha 
barnets behov finns inte alltid i kommunen utan många gånger utanför 
kommunens gränser därför placera vi ofta utanför Kalmar kommun.  
 
Här kommer svar på dina frågor. 
  
Svar på fråga 1: 
  

a) Antalet barn placerade åren 2016-2017 är totalt ca 450 inklusive 
ensamkommande barn. Både LVU och SoL. Både familjehems- och 
HVB placeringar. 
Statistiken är svår att få fram eftersom sökurvalet är ändrat i Procapita 
under 2017 och det finns risk för dubbelstatistik och att det saknas 
statistik. Säkra siffror kan bara beräknas manuellt i varje ärende.  

 
Svar på fråga 2: 
 

a) enligt Folkbokföringslagen 6 och 7 §§ är huvudregeln att en person ska 
vara folkbokfört där hon eller han är att anse som bosatt, dvs 
regelmässigt tillbringar eller kan antas komma att tillbringa sin 
dygnsvila.  
 

b) I dag har vi totalt 74 stycken egna familjehem varav 29 är bosatta i 
Kalmar kommun. Utöver dessa har vi de konsulentstödda 
familjehemmen och de är alla utanför kommunen (18 st). Antalet barn 
är större än antalet familjehem eftersom vissa familjehem har flera 
placeringar. 

 

§ 67 

Interpellation från Carl-Henrik Sölvinger (L): Hur slår 
neddragningarna inom LSS mot Kalmar? 
Dnr KS 2018/0295 
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Kommunfullmäktige beslutar att Carl-Henrik Sölvinger (L) får ställa följande 
interpellation till socialnämndens ordförande Roger Holmberg (S): 
 
Kommunerna är huvudmän för insatsen ”biträde av personlig assistent eller 
skäliga kostnader för sådan assistans till den del behovet inte täcks av 
försäkringskassan”, och har ett s.k. basansvar för den personliga assistansen. 
Oavsett insatsens omfattning ansvarar kommunerna alltid för de 20 första 
assistanstimmarna i veckan. Det är försäkringskassan som gör bedömningen 
om hur många timmar individen har rätt till assistans. Om de så kallade 
grundläggande behoven inte överstiger i genomsnitt 20 timmar per vecka avslår 
Försäkringskassan ansökan utan att ta ställning till andra behov. Den enskilde 
kan då vända sig till kommunen för att ansöka enligt LSS. Kommunen 
bedömer då behovet enligt både den första och andra punkten. 
 
Regeringens direktiv till Försäkringskassan om att spara på den personliga 
assistansen har hörsammats. Många blir nekade assistans som de tidigare haft 
rätt till och samtidigt är det nästan omöjligt att få assistans beviljad för dem 
som söker för första gången. Enligt Riksförbundet för rörelsehindrade barn 
och ungdomar får bara drygt en av tio ett ja på sin ansökan. Nästan nio av tio 
får avslag och många av dessa är barn. 
 
Sveriges kommuner och Landsting (SKL) har ställt krav på staten att ersätta 
kommunerna som fått ta över kostnaderna för personer med personlig 
assistans. I kommunstyrelsen har vi under 2017 fått redovisat att 
socialnämndens kostnad ökat med 5 Mkr 2017. 
 
Förutom Regeringens direktiv om besparingar, så arbetar parallellt en 
utredning som ska se över LSS. Den har liknande direktiv om besparingar och 
skärpt lagstiftning. Fokus i utredningen borde istället vara att utveckla LSS, inte 
att avveckla den. I detta hoppas jag att vi är helt överens. Nuvarande linje har 
som vi båda vet medfört mycket negativa konsekvenser och lidande för såväl 
individerna och dess anhöriga. I avvaktan på utredningen förordar jag att 
kommunen tar dessa kostnader. Jag hoppas du delar även denna syn? 
 
Med anledning av ovanstående frågar jag: 
 

- Hur många personer i Kalmar kommun har fått sin personliga assistans 
enligt LSS indragen eller nekad vid sin första ansökan till 
Försäkringskassan 2017 och vilka insatser erbjuder kommunen som 
konsekvens av den nekade/förändrade assistansen? 

- Vilka kostnadsökningar innebar detta 2017, samt vad är de förväntade 
kostnadsökningarna för 2018? 

  __________ 
 
Roger Holmberg lämnar följande svar på interpellationen: 
 
Tack Carl-Henrik för din interpellation i denna viktiga fråga. Dessvärre har du 
fått rikspolitiken lite om bakfoten. Lagen om stöd och service innehåller tio 
rättigheter och är en rättighetslagstiftning. Lagar beslutas av riksdagen i Sverige 
och riksdagen har inte på regeringen eller eget initiativ förändrat lagen. Det är 
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domstolar (som inte regeringen styr över) som via domar har begränsat 
enskildas rätt till assistans. 
 
Här i Kalmar fortsätter vi öka vår LSS verksamhet med ca 15 miljoner kronor 
per år. Det har vi nu gjort de senaste åren och vår treårsbudget framåt visar 
samma trend. En viktig kunskap att ha med sig när vi pratar om LSS. Nu över 
till dina frågor 
 

- Hur många personer i Kalmar kommun har fått indragen 
assistansersättning SFB från Försäkringskassan under 2017? 

 
Åtta personer har fått indragen assistansersättning. 
Två av dessa åtta har begärt inhibition vilket beviljats av Förvaltningsrätten, 
vilket innebär att SFB-beslut verkställs för närvarande. 
En av de åtta personerna fick indragen assistansersättning, personen fick bifall 
på överklagan till Förvaltningsrätten, men kraftigt minskat beslut från FK. 
Sökte och beviljades kompletterande insats från kommunen. 
Fem av dessa åtta personer som fått indragen assistansersättning har sökt och 
beviljats andra insatser i Kalmar kommun.  
  

- Hur många personer har blivit nekade vid sin första ansökan till 
Försäkringskassan? 

 
Det kan vi inte svara på, eftersom vi inte får den informationen från FK. 

 
- Vilka insatser erbjuder kommunen som konsekvens av den nekade/ 

förändrade assistansen? 
 
Personlig assistans, Bostad med särskild service, korttidstillsyn och 
ledsagarservice – alla är insatser enligt LSS. Man kan även erbjudas Boendestöd 
enligt SoL. 

 
- Vilka kostnadsökningar innebar detta 2017, samt vad är de förväntade 

kostnadsökningarna för 2018? 
 
För de sex personer som fått indragen assistansersättning 2017 är 
nettokostnaden för de beviljade kommunala insatserna 2,4 mnkr. Förväntad 
kostnadsökning 2018 för dessa personer är 3,1 mnkr.  
 

§ 68 

Interpellation från Max Troendlé (MP): Ska Kalmar 
kommun tillåta att ensamkommande ungdomar 
hamnar i hemlöshet? 
Dnr KS 2018/0297 
 
Kommunfullmäktige beslutar att Max Troendlé (MP) får ställa följande 
interpellation till socialnämndens ordförande Roger Holmberg (S): 
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Tack vare Miljöpartiet kommer regeringen lägga en proposition som innebär 
att många av de ensamkommande barn och ungdomar som kom hit under 
2015 får uppehållstillstånd. 
 
Dessa människor är en speciellt utsatt grupp i det svenska samhället som bollas 
mellan olika myndigheter och offentliga instanser, som mött extremt långa 
handläggningstider och som blivit drabbade av att många partier helt lagt om 
sin migrationspolitik av väljartaktiska skäl. En markant förhöjd självmordsrisk, 
ett utbrett självskadebeteende och en allmän psykisk ohälsa är några av 
resultaten. 
 
Ett av problemen för denna grupp är att när ensamkommande barn och 
ungdomar fyller 18 år eller blir åldersuppskrivna men ännu inte fått sitt 
asylbesked går ansvaret över till migrationsverket tills besked kommer, varpå 
de ofta omplaceras till ett boende långt från deras hemkommun. Detta skapar 
en direkt ohållbar situation där ungdomar slits ifrån sin skola, sina vänner och 
hela sitt kontaktnät och resulterar i en stor mängd mänskligt lidande och 
motverkar direkt integrationen. 
 
För att komma åt detta problem kom regeringen och Vänsterpartiet i somras 
överens om att tillsätta 195 mkr och fördela det proportionellt till 
kommunerna”[…] för att stödja de kommuner som vill låta ensamkommande 
ungdomar som rotat sig i kommunen bo kvar” (Regeringens direktiv). I 
höstbudgeten tillsattes ytterligare 195 mkr (totalt 390 för 2017), och 195 mkr 
för 2018. Sammanlagt motsvarar detta ca 3 mkr till Kalmar kommun. 
 
Tyvärr har många kommuner lagt pengarna de fördelats av regeringen på annat 
än pengarnas ändamål, enligt en enkät som SVT gjort. Tyvärr tillhör också 
Kalmar kommun till stor del de kommunerna. Efter hårt arbete från 
civilsamhället och två interpellationer från Miljöpartiet i höstas beslöt S-C-V-
majoriteten att avlägga 100 000 kr till Drömhotellet. Ett helt ideellt drivet 
boende med ca 55 ungdomar i dagsläget som lyckas hållas från hemlöshet tack 
vare engagerade människors hårda arbete. 100 000 kr motsvarar ca 3 % av 
beloppet som Kalmar kommun fått av regeringen. De övriga 97 % av pengarna 
går till annat än att ”stödja de kommuner som vill låta ensamkommande 
ungdomar som rotat sig i kommunen bo kvar”. 
 
Med anledning av ovanstående frågar jag: 
 

- Ska Kalmar kommun tillåta att ensamkommande ungdomar som bosatt 
sig i Kalmar hamnar i hemlöshet? 

 
- Kommer Kalmar kommun ge mer än 3 % av pengarna de fått av staten 

till ändamålet de är till för? 
  __________ 
 
Roger Holmberg lämnar följande svar på interpellationen: 
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Tack Max för din Interpellation i detta viktiga ärende. Måste först påpeka att 
den proposition du hänvisar till är lagd av regeringen S och MP och som det 
verkar nu kommer även vänstern och centern att rösta för den. Det är alltså 
fyra partier som är för att ungdomarna som kom hit under 2015 får 
uppehållstillstånd. 
 
Som jag har sagt tidigare som svar på medborgarförslag om hur vi har använt 
stödet på tre miljoner så har alla pengar gått till ensakommande ungdomar med 
särskilda skäl. Socialnämnden i Kalmar bedömer om ungdomarna har särskilda 
behov att vara kvar i sina boenden efter att de har fyllt 18 år och väntar på ett 
beslut om uppehållstillstånd. De ungdomar som uppfyller de särskilda skälen 
får då stanna i kommunens boenden till beslut är fattat av migrationsverket och 
domstolar om uppehållstillstånd. De särskilda skälen bedöms av social-
sekretrare och är psykiskt mående, missbruk och sociala skäl. Dessutom får de 
ungdomar som blivit medicinskt åldersbedömda stanna tills beslutet har vunnit 
laga kraft. 
 
Det är till dessa ungdomar vi har använt de tre miljonerna. Vi har dessutom 
gett Drömhotellet 100 000 kr. 
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Kommunfullmäktige 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2018-03-26 

 
   

Bilaga A 
 

§ 57 Förslag till ny organisation inför mandatperioden 2019-2022 
Ledamöter Parti K

 

Ersättare Ja Nej Avst F

 

Roger Kaliff ordf                        (S)        A

       

                                         X        
Ann-Marie Engström 1:e v ordf            (S)        A

       

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

       

                                          X      
Johan Persson                            (S)        A

       

                                         X        
Dzenita Abaza                            (S)        A

       

                                         X        
Mattias Adolfson                         (S)        A

       

                                         X        
Marie Simonsson                          (S)        A

       

                                         X        
Roger  Holmberg                          (S)        A

       

                                         X        
Magnus Lundén                            (S)        A

       

                                         X        
Michael Ländin                           (S)        A

       

                                         X        
Marianne Dahlberg                        (S)        A

       

                                         X        
Nasim Malik                              (S)        A

       

                                         X        
Annika Brodin                            (S)        A

       

                                         X        
Steve Sjögren                            (S)        A

       

                                         X        
Anette Lingmerth                         (S)        A

       

Helena Olsson                            X        
Lasse Johansson                          (S)        A

       

                                         X        
Elisabeth Gustavsson                     (S)        A

       

                                         X        
Robert Sigvardsson                       (S)        A

       

                                         X        
Mona Jeansson                            (S)        A

       

                                         X        
Bjarne Ringdahl                          (S)        A

       

Ylva Hällblad                            X        
Anne-Cathrine Lindh                      (S)        A

       

                                         X        
Stig Persson                             (S)        A

       

                                         X        
Kristina Podolak-Andersson               (S)        A

       

                                         X        
Gunilla Johansson                        (S)        A

       

                                         X        
Elisabeth Heimark Sjögren                (S)        A

       

                                         X        
Peter Olofsson                           (S)        A

       

                                         X        
Gunnel Akinder                           (S)        A

       

                                         X        
Mattias Spångberg                        (S)        A

       

Gunnar Nilsson                           X        
Ingvar Nilsson                           (S)        A

       

                                         X        
Anders Andersson                         (C)        A

       

Patric Vadman                            X        
Gunnar Olsson                            (C)        A

       

                                         X        
Ingemar Einarsson                        (C)        A

       

                                         X        
Ann-Cristin Fredriksson                  (C)        A

       

                                         X        
Anita Wollin                             (C)        A

       

                                         X        
Bertil Dahl                              (V)        A

       

                                         X        
Liselotte Ross                           (V)        A

       

                                         X        
Leila ben Larbi                          (V)        A

       

                                         X        
Christina Fosnes                         (M)        A

       

                                          X      
Per Dahl                                 (M)        A

       

                                          X      
Jonas Lövgren                            (M)        A

       

                                          X      
Alexander Critén                         (M)        A

       

                                          X      
Kajsa Hedin                              (M)        A

       

Pelle Sederkvist                          X      
Lisa Jalmander                           (M)        A

       

                                          X      
Jan R Andersson                          (M)        A

       

Kerstin Edvinsson                         X      
Måns Linge                               (M)        A

       

                                          X      
Inger Hilmansson                         (L)        A

       

                                          X      
Björn Brändewall                         (L)        A

       

                                          X      
Carl-Henrik Sölvinger                    (L)        A

       

                                          X      
Anna-Britt Wejdsten                      (L)        A

       

                                          X      
Mark Hammar                              (MP)       A

       

                                          X      

Transport: 36 14 0 0 
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Kommunfullmäktige 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2018-03-26 

 
Bilaga A, forts 

 
§ 57 Förslag till ny organisation inför mandatperioden 2019-2022 

 

Transport: 36 14 0 0 

Ledamöter Parti K

 

Ersättare Ja Nej Avst F

 

Daphne Thuvesson                         (MP)       A

       

                                          X      
Max Troendlé                             (MP)       A

       

                                          X      
Annika Carlsson Wistedt                  (MP)       A

       

                                          X      
Christopher Dywik                        (KD)       A

       

                                          X      
Bengt-Olof Roos                          (KD)       A

       

                                          X      
Thoralf Alfsson                          (SD)       A

       

                                          X      
Lars Peterson                            (SD)       A

       

                                          X      
Lars Rosén                               (SD)       A

       

                                          X      
Petra Gustafsson                         (SD)       A

       

                                          X      
Carina Falkestad                         (SD)       A

       

                                          X      
Krister Thornberg                        (SD)       A

       

                                          X      

SUMMA: 36 25 0 0 
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Kommunfullmäktige 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2018-03-26 

 
Bilaga B 

 
 § 57. Förslag till ny organisation inför mandatperioden 2019-2022 

Ledamöter Parti K

 

Ersättare Ja Nej Avst F

 

Roger Kaliff ordf                        (S)        A

       

                                         X        
Ann-Marie Engström 1:e v ordf            (S)        A

       

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

       

                                          X      
Johan Persson                            (S)        A

       

                                         X        
Dzenita Abaza                            (S)        A

       

                                         X        
Mattias Adolfson                         (S)        A

       

                                         X        
Marie Simonsson                          (S)        A

       

                                         X        
Roger  Holmberg                          (S)        A

       

                                         X        
Magnus Lundén                            (S)        A

       

                                         X        
Michael Ländin                           (S)        A

       

                                         X        
Marianne Dahlberg                        (S)        A

       

                                         X        
Nasim Malik                              (S)        A

       

                                         X        
Annika Brodin                            (S)        A

       

                                         X        
Steve Sjögren                            (S)        A

       

                                         X        
Anette Lingmerth                         (S)        A

       

Helena Olsson                            X        
Lasse Johansson                          (S)        A

       

                                         X        
Elisabeth Gustavsson                     (S)        A

       

                                         X        
Robert Sigvardsson                       (S)        A

       

                                         X        
Mona Jeansson                            (S)        A

       

                                         X        
Bjarne Ringdahl                          (S)        A

       

Ylva Hällblad                            X        
Anne-Cathrine Lindh                      (S)        A

       

                                         X        
Stig Persson                             (S)        A

       

                                         X        
Kristina Podolak-Andersson               (S)        A

       

                                         X        
Gunilla Johansson                        (S)        A

       

                                         X        
Elisabeth Heimark Sjögren                (S)        A

       

                                         X        
Peter Olofsson                           (S)        A

       

                                         X        
Gunnel Akinder                           (S)        A

       

                                         X        
Mattias Spångberg                        (S)        A

       

Gunnar Nilsson                           X        
Ingvar Nilsson                           (S)        A

       

                                         X        
Anders Andersson                         (C)        A

       

Patric Vadman                            X        
Gunnar Olsson                            (C)        A

       

                                         X        
Ingemar Einarsson                        (C)        A

       

                                         X        
Ann-Cristin Fredriksson                  (C)        A

       

                                         X        
Anita Wollin                             (C)        A

       

                                         X        
Bertil Dahl                              (V)        A

       

                                         X        
Liselotte Ross                           (V)        A

       

                                         X        
Leila ben Larbi                          (V)        A

       

                                         X        
Christina Fosnes                         (M)        A

       

                                          X      
Per Dahl                                 (M)        A

       

                                          X      
Jonas Lövgren                            (M)        A

       

                                          X      
Alexander Critén                         (M)        A

       

                                          X      
Kajsa Hedin                              (M)        A

       

Pelle Sederkvist                          X      
Lisa Jalmander                           (M)        A

       

                                          X      
Jan R Andersson                          (M)        A

       

Kerstin Edvinsson                         X      
Måns Linge                               (M)        A

       

                                          X      
Inger Hilmansson                         (L)        A

       

                                          X      
Björn Brändewall                         (L)        A

       

                                          X      
Carl-Henrik Sölvinger                    (L)        A

       

                                          X      
Anna-Britt Wejdsten                      (L)        A

       

                                          X      
Mark Hammar                              (MP)       A

       

                                          X      

Transport: 36 14 0 0 
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Kommunfullmäktige 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2018-03-26 

 
Bilaga B, forts 

 
 § 57. Förslag till ny organisation inför mandatperioden 2019-2022 

 

Transport: 36 14 0 0 

Ledamöter Parti K

 

Ersättare Ja Nej Avst F

 

Daphne Thuvesson                         (MP)       A

       

                                          X      
Max Troendlé                             (MP)       A

       

                                          X      
Annika Carlsson Wistedt                  (MP)       A

       

                                          X      
Christopher Dywik                        (KD)       A

       

                                          X      
Bengt-Olof Roos                          (KD)       A

       

                                          X      
Thoralf Alfsson                          (SD)       A

       

                                         X        
Lars Peterson                            (SD)       A

       

                                         X        
Lars Rosén                               (SD)       A

       

                                         X        
Petra Gustafsson                         (SD)       A

       

                                         X        
Carina Falkestad                         (SD)       A

       

                                         X        
Krister Thornberg                        (SD)       A

       

                                         X        

SUMMA: 42 19 0 0 
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Kommunfullmäktige 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2018-03-26 

 
Bilaga C 

§ 57. Förslag till ny organisation inför mandatperioden 2019-2022 
 

Ledamöter Parti K

 

Ersättare Ja Nej Avst F

 

Roger Kaliff ordf                        (S)        A

       

                                         X        
Ann-Marie Engström 1:e v ordf            (S)        A

       

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

       

                                         X        
Johan Persson                            (S)        A

       

                                         X        
Dzenita Abaza                            (S)        A

       

                                         X        
Mattias Adolfson                         (S)        A

       

                                         X        
Marie Simonsson                          (S)        A

       

                                         X        
Roger  Holmberg                          (S)        A

       

                                         X        
Magnus Lundén                            (S)        A

       

                                         X        
Michael Ländin                           (S)        A

       

                                         X        
Marianne Dahlberg                        (S)        A

       

                                         X        
Nasim Malik                              (S)        A

       

                                         X        
Annika Brodin                            (S)        A

       

                                         X        
Steve Sjögren                            (S)        A

       

                                         X        
Anette Lingmerth                         (S)        A

       

Helena Olsson                            X        
Lasse Johansson                          (S)        A

       

                                         X        
Elisabeth Gustavsson                     (S)        A

       

                                         X        
Robert Sigvardsson                       (S)        A

       

                                         X        
Mona Jeansson                            (S)        A

       

                                         X        
Bjarne Ringdahl                          (S)        A

       

Ylva Hällblad                            X        
Anne-Cathrine Lindh                      (S)        A

       

                                         X        
Stig Persson                             (S)        A

       

                                         X        
Kristina Podolak-Andersson               (S)        A

       

                                         X        
Gunilla Johansson                        (S)        A

       

                                         X        
Elisabeth Heimark Sjögren                (S)        A

       

                                         X        
Peter Olofsson                           (S)        A

       

                                         X        
Gunnel Akinder                           (S)        A

       

                                         X        
Mattias Spångberg                        (S)        A

       

Gunnar Nilsson                           X        
Ingvar Nilsson                           (S)        A

       

                                         X        
Anders Andersson                         (C)        A

       

Patric Vadman                            X        
Gunnar Olsson                            (C)        A

       

                                         X        
Ingemar Einarsson                        (C)        A

       

                                         X        
Ann-Cristin Fredriksson                  (C)        A

       

                                         X        
Anita Wollin                             (C)        A

       

                                         X        
Bertil Dahl                              (V)        A

       

                                         X        
Liselotte Ross                           (V)        A

       

                                         X        
Leila ben Larbi                          (V)        A

       

                                         X        
Christina Fosnes                         (M)        A

       

                                         X        
Per Dahl                                 (M)        A

       

                                         X        
Jonas Lövgren                            (M)        A

       

                                         X        
Alexander Critén                         (M)        A

       

                                         X        
Kajsa Hedin                              (M)        A

       

Pelle Sederkvist                         X        
Lisa Jalmander                           (M)        A

       

                                         X        
Jan R Andersson                          (M)        A

       

Kerstin Edvinsson                        X        
Måns Linge                               (M)        A

       

                                         X        
Inger Hilmansson                         (L)        A

       

                                          X      
Björn Brändewall                         (L)        A

       

                                          X      
Carl-Henrik Sölvinger                    (L)        A

       

                                          X      
Anna-Britt Wejdsten                      (L)        A

       

                                          X      
Mark Hammar                              (MP)       A

       

                                          X      

Transport: 45 5 0 0 
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Kommunfullmäktige 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2018-03-26 

 
Bilaga C, forts 

§ 57. Förslag till ny organisation inför mandatperioden 2019-2022 
 

 

Transport: 45 5 0 0 

Ledamöter Parti K

 

Ersättare Ja Nej Avst F

 

Daphne Thuvesson                         (MP)       A

       

                                          X      
Max Troendlé                             (MP)       A

       

                                          X      
Annika Carlsson Wistedt                  (MP)       A

       

                                          X      
Christopher Dywik                        (KD)       A

       

                                          X      
Bengt-Olof Roos                          (KD)       A

       

                                          X      
Thoralf Alfsson                          (SD)       A

       

                                         X        
Lars Peterson                            (SD)       A

       

                                         X        
Lars Rosén                               (SD)       A

       

                                         X        
Petra Gustafsson                         (SD)       A

       

                                         X        
Carina Falkestad                         (SD)       A

       

                                         X        
Krister Thornberg                        (SD)       A

       

                                         X        

SUMMA: 51 10 0 0 
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Kommunfullmäktige 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2018-03-26 

 
Bilaga D 

59. Ny grafisk profil för Kalmar kommun 
 

Ledamöter Parti K

 

Ersättare Ja Nej Avst F

 

Roger Kaliff ordf                        (S)        A

       

                                         X        
Ann-Marie Engström 1:e v ordf            (S)        A

       

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

       

                                         X        
Johan Persson                            (S)        A

       

                                         X        
Dzenita Abaza                            (S)        A

       

                                         X        
Mattias Adolfson                         (S)        A

       

                                         X        
Marie Simonsson                          (S)        A

       

                                         X        
Roger  Holmberg                          (S)        A

       

                                         X        
Magnus Lundén                            (S)        A

       

                                         X        
Michael Ländin                           (S)        A

       

                                         X        
Marianne Dahlberg                        (S)        A

       

                                         X        
Nasim Malik                              (S)        A

       

                                         X        
Annika Brodin                            (S)        A

       

                                         X        
Steve Sjögren                            (S)        A

       

                                         X        
Anette Lingmerth                         (S)        A

       

Inger Henriksson                         X        
Lasse Johansson                          (S)        A

       

                                         X        
Elisabeth Gustavsson                     (S)        A

       

                                         X        
Robert Sigvardsson                       (S)        A

       

                                         X        
Mona Jeansson                            (S)        A

       

                                         X        
Bjarne Ringdahl                          (S)        A

       

Ylva Hällblad                            X        
Anne-Cathrine Lindh                      (S)        A

       

                                         X        
Stig Persson                             (S)        A

       

                                         X        
Kristina Podolak-Andersson               (S)        A

       

                                         X        
Gunilla Johansson                        (S)        A

       

                                         X        
Elisabeth Heimark Sjögren                (S)        A

       

                                         X        
Peter Olofsson                           (S)        A

       

                                         X        
Gunnel Akinder                           (S)        A

       

                                         X        
Mattias Spångberg                        (S)        A

       

Gunnar Nilsson                           X        
Ingvar Nilsson                           (S)        A

       

Göran Wiegert                            X        
Anders Andersson                         (C)        A

       

Patric Vadman                            X        
Gunnar Olsson                            (C)        A

       

                                         X        
Ingemar Einarsson                        (C)        A

       

                                         X        
Ann-Cristin Fredriksson                  (C)        A

       

                                         X        
Anita Wollin                             (C)        A

       

                                         X        
Bertil Dahl                              (V)        A

       

                                         X        
Liselotte Ross                           (V)        A

       

                                         X        
Leila ben Larbi                          (V)        A

       

                                         X        
Christina Fosnes                         (M)        A

       

                                           X    
Per Dahl                                 (M)        A

       

                                           X    
Jonas Lövgren                            (M)        A

       

                                           X    
Alexander Critén                         (M)        A

       

                                           X    
Kajsa Hedin                              (M)        A

       

Pelle Sederkvist                           X    
Lisa Jalmander                           (M)        A

       

                                           X    
Jan R Andersson                          (M)        A

       

Kerstin Edvinsson                          X    
Måns Linge                               (M)        A

       

                                           X    
Inger Hilmansson                         (L)        A

       

                                         X        
Björn Brändewall                         (L)        A

       

                                         X        
Carl-Henrik Sölvinger                    (L)        A

       

                                         X        
Anna-Britt Wejdsten                      (L)        A

       

                                         X        
Mark Hammar                              (MP)       A

       

                                         X        

Transport: 42 0 8 0 
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Kommunfullmäktige 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2018-03-26 

 
Bilaga D, forts 

59. Ny grafisk profil för Kalmar kommun 
 
 

Transport: 42 0 8 0 

Ledamöter Parti K

 

Ersättare Ja Nej Avst F

 

Daphne Thuvesson                         (MP)       A

       

                                         X        
Max Troendlé                             (MP)       A

       

                                         X        
Annika Carlsson Wistedt                  (MP)       A

       

                                         X        
Christopher Dywik                        (KD)       A

       

                                          X      
Bengt-Olof Roos                          (KD)       A

       

                                          X      
Thoralf Alfsson                          (SD)       A

       

                                         X        
Lars Peterson                            (SD)       A

       

                                         X        
Lars Rosén                               (SD)       A

       

                                         X        
Petra Gustafsson                         (SD)       A

       

                                         X        
Carina Falkestad                         (SD)       A

       

                                         X        
Krister Thornberg                        (SD)       A

       

                                         X        

SUMMA: 51 2 8 0 
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Kommunfullmäktige 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2018-03-26 

 
Bilaga E 

§ 62. Motion från Björn Brändewall (L) om att tvätta rent utan tvättmedel 
 

Ledamöter Parti K

 

Ersättare Ja Nej Avst F

 

Roger Kaliff ordf                        (S)        A

       

                                         X        
Ann-Marie Engström 1:e v ordf            (S)        A

       

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

       

                                         X        
Johan Persson                            (S)        A

       

                                         X        
Dzenita Abaza                            (S)        A

       

                                         X        
Mattias Adolfson                         (S)        A

       

                                         X        
Marie Simonsson                          (S)        A

       

                                         X        
Roger  Holmberg                          (S)        A

       

                                         X        
Magnus Lundén                            (S)        A

       

                                         X        
Michael Ländin                           (S)        A

       

                                         X        
Marianne Dahlberg                        (S)        A

       

                                         X        
Nasim Malik                              (S)        A

       

                                         X        
Annika Brodin                            (S)        A

       

                                         X        
Steve Sjögren                            (S)        A

       

                                         X        
Anette Lingmerth                         (S)        A

       

Inger Henriksson                         X        
Lasse Johansson                          (S)        A

       

                                         X        
Elisabeth Gustavsson                     (S)        A

       

                                         X        
Robert Sigvardsson                       (S)        A

       

                                         X        
Mona Jeansson                            (S)        A

       

                                         X        
Bjarne Ringdahl                          (S)        A

       

Ylva Hällblad                            X        
Anne-Cathrine Lindh                      (S)        A

       

                                         X        
Stig Persson                             (S)        A

       

                                         X        
Kristina Podolak-Andersson               (S)        A

       

                                         X        
Gunilla Johansson                        (S)        A

       

                                         X        
Elisabeth Heimark Sjögren                (S)        A

       

                                         X        
Peter Olofsson                           (S)        A

       

                                         X        
Gunnel Akinder                           (S)        A

       

                                         X        
Mattias Spångberg                        (S)        A

       

Gunnar Nilsson                           X        
Ingvar Nilsson                           (S)        A

       

Göran Wiegert                            X        
Anders Andersson                         (C)        A

       

Patric Vadman                            X        
Gunnar Olsson                            (C)        A

       

                                         X        
Ingemar Einarsson                        (C)        A

       

                                         X        
Ann-Cristin Fredriksson                  (C)        A

       

                                         X        
Anita Wollin                             (C)        A

       

                                         X        
Bertil Dahl                              (V)        A

       

                                         X        
Liselotte Ross                           (V)        A

       

                                         X        
Leila ben Larbi                          (V)        A

       

                                         X        
Christina Fosnes                         (M)        A

       

                                         X        
Per Dahl                                 (M)        A

       

                                         X        
Jonas Lövgren                            (M)        A

       

                                         X        
Alexander Critén                         (M)        A

       

                                         X        
Kajsa Hedin                              (M)        A

       

Pelle Sederkvist                         X        
Lisa Jalmander                           (M)        A

       

                                         X        
Jan R Andersson                          (M)        A

       

Kerstin Edvinsson                        X        
Måns Linge                               (M)        A

       

                                         X        
Inger Hilmansson                         (L)        A

       

                                          X      
Björn Brändewall                         (L)        A

       

                                          X      
Carl-Henrik Sölvinger                    (L)        A

       

                                          X      
Anna-Britt Wejdsten                      (L)        A

       

                                          X      
Mark Hammar                              (MP)       A

       

                                          X      

Transport: 45 5 0 0 
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Kommunfullmäktige 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2018-03-26 

 
Bilaga E, forts 

§ 62. Motion från Björn Brändewall (L) om att tvätta rent utan tvättmedel 
 

 

Transport: 45 5 0 0 

Ledamöter Parti K

 

Ersättare Ja Nej Avst F

 

Daphne Thuvesson                         (MP)       A

       

                                          X      
Max Troendlé                             (MP)       A

       

                                          X      
Annika Carlsson Wistedt                  (MP)       A

       

                                          X      
Christopher Dywik                        (KD)       A

       

                                           X    
Bengt-Olof Roos                          (KD)       A

       

                                           X    
Thoralf Alfsson                          (SD)       A

       

                                         X        
Lars Peterson                            (SD)       A

       

                                         X        
Lars Rosén                               (SD)       A

       

                                         X        
Petra Gustafsson                         (SD)       A

       

                                         X        
Carina Falkestad                         (SD)       A

       

                                         X        
Krister Thornberg                        (SD)       A

       

                                         X        

SUMMA: 51 8 2 0 
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