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§ 62
Val av protokollsjusterare
Beslut
Kommunfullmäktige utser Bjarne Ringdahl (S) och Kent Pettersson (L) tillsammans
med ordföranden justera protokollet.

§ 63
Information om årsredovisningen 2015 och möjlighet för
allmänheten att ställa frågor om årsredovisningen
Överläggning
Kommunfullmäktige ajournerar sammanträdet för att låta kommundirektör Annette
Andersson samt Kalmar Kommunbolag AB:s VD Ola Johansson informera om
årsredovisningen för 2015 och svara på frågor från såväl ledamöter som från åhörare.

§ 64
Fråga från Christopher Dywik (KD) - Vad gör Kalmar för att
motverka könsstympning?
Dnr KS 2016/0430

Kommunfullmäktige beslutar att Christopher Dywik (KD) får ställa följande fråga till
socialnämndens ordförande Roger Holmberg (S):
Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) beräknas mellan 130 och 140 miljoner
kvinnor och flickor världen över ha utsatts för könsstympning.
I Sverige är könsstympning/omskärelse av flickor och kvinnor förbjudet, oavsett om
ingreppet genomförs i Sverige eller utomlands. Men trots detta beräknar
Socialstyrelsen att närmare 38 000 flickor och kvinnor, med rötterna i Afrika och
mellanöstern, har varit utsatta för könsstympning i Sverige och/eller vid besök i
hemlandet, varav cirka 7000 är flickor under 18 år.
Denna barbariska praktik, som varken har stöd inom Islam eller kristendomen, utförs
oftast helt utan bedövning och verktyget kan vara en smutsig kniv, ett gammalt rakblad
eller en glasskärva. En del flickor dör och de flesta traumatiseras svårt och får men för
livet.
Med anledning av det vill jag fråga:
– Vad gör Kalmar kommun för att upptäcka, motverka och förhindra könsstympning
och är det tillräckligt?
__________
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Roger Holmberg lämnar följande svar på frågan:

Tack Christoffer för din fråga som jag inte tycker är enkel på något sätt men mycket
viktig.
Könsstympning är ett relativt nytt område för socialtjänsten. Det ingår idag som en del
i socialtjänstens arbete mot våld och förtryck.
Satsningar görs för att öka kunskapsnivån hos personal inom socialtjänsten både för
att tidigt se risker och förhindra, men också för att bemöta och hjälpa personer som
har utsatts för våld i form av könsstympning. Arbete pågår med att ta fram riktlinjer
för hur socialförvaltningen i Kalmar ska arbeta med Våld i nära relationer och i dessa
ingår hedersrelaterat våld och förtryck som en del. Enligt planering ska riktlinjerna upp
för beslut i juni på socialnämnden.
En viktig del i arbetet mot våld och förtryck är samverkan mellan skola, hälso- och
sjukvård och socialtjänst. Denna samverkan görs även på länsnivå i länsgemensam
ledning.
Tre viktiga arenor där flera parter samverkar och där arbetet kan utvecklas ännu mer är
elevhälsan, ungdomsmottagningen och våra familjecentraler.

§ 65
Fråga från Carl-Henrik Sölvinger (L) - När får vi en
uppdaterad vindkraftsplan?
Dnr KS 2016/0431

Kommunfullmäktige beslutar att Carl-Henrik Sölvinger (L) får ställa följande fråga till
samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mattias Adolfson (S):
Kommunen har en roll i etableringen av vindkraft genom att tillstyrka eller avråda från
etablering av verk. Länsstyrelsen är de som sedan fattar det slutliga beslutet. Som stöd i
kommunens beslut finns Vindkraftsplanen upprättad den 15 februari 2011. Planen
finnas som ett stöd för politiker, blivande exploatörer, kommunens tjänstemän och
intresserade medborgare.
Den 23 februari 2015 ställde jag frågor till dig i kommunfullmäktige kring
vindkraftsplanen. Bland annat diskuterade vi huruvida du ansåg att vindkraftsplanen
behövde uppdaterades och när så kunde ske. Det var en bra och konstruktiv debatt
med många talare om en komplex fråga som speglade alla de avvägningar som måste
göras av oss som beslutsfattare.
Av debatten framkom att vindkraftsplanen ska uppdateras i samband med en
aktualitetsprövning av översiktsplanen och att man fortsatt gör en individuell prövning
av varje etablering.
I oktober 2015 hade vi en ny debatt i kommunfullmäktige kring vindkraftsplanen med
anledning av behandlingen av en motion om skyddsavstånd kring vindkraftverk.
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Beskedet från dig var denna gång att du skulle återkomma med tidsplan och kunde inte
ge närmare besked än att vindkraftsplanen skulle uppdateras under mandatperioden.
Men att tidsplanen skulle komma inom kort.
Mer än ett år har gått sedan mina frågor och med anledning av ovanstående vill jag
därför återigen fråga:
Hur går arbetet med att uppdatera vindkraftsplanen (tidsplanen) och när får vi en
uppdaterad plan som kan antas av fullmäktige?
__________
Mattias Adolfson lämnar följande svar på frågan:
Carl-Henrik Sölvinger (L) ställer en fråga om hur det går med uppdateringen av
vindkraftsplanen (tidsplanen) samt när vi kan få en uppdaterad plan som kan antas av
fullmäktige.
Liksom mina tidigare svar så ser vi ett behov av att uppdatera vindkraftsplanen
framförallt när det gäller de större verken. Detta ska ske i samband med att
översiktplanen aktualitetsförklaras under mandatperioden. Fullmäktige har nyligen
fördubblat sina bostadsmål. Detta ställer stora krav på samhällsbyggnadskontoret att
planera för bostäder genom nya detaljplaner. Detta inom ramen för samma budget.
Översiktsplanen är relativt nyligen antagen och ett bra aktuellt underlag för
bostadsplanering. Vid en samlad bedömning av de behov som finns av att uppdatera
ÖP:n samt tillgängliga resurser så är tidsplanen att beslut kommer i fullmäktige under
år 2018.

§ 66
Interpellation från Annika Wistedt (MP) - Släpp studenterna
loss det är vår
Dnr KS 2016/0423

Kommunfullmäktige beslutar att Annika Wistedt (MP) får ställa följande interpellation
till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mattias Adolfson (S):
Under de senaste veckorna har det förekommit olika besked gällande Kalmars
kriminalvårdsanstalt i pressen. Till följd av en brandinspektion har fängelset tillfälligt
tömts och byggnaden ska anpassas. Vid sidan om detta pågår en utredning kring
framtida struktur för Kriminalvården som ska vara klar före sommaren.
Kriminalvården gör ett viktigt arbete och fängelser behövs tyvärr. Men Kalmars
kriminalvårdsanstalt måste vara en av Sveriges sämst placerade. Det finns goda
möjligheter inom kommunen för alternativa mycket bättre placeringar.
Anstalten ligger granne med det planerade kulturcentret mitt i Kalmar vid
Systraströms-kajen mellan gångbron och Tullbron som knyter ihop den gamla
stadskärnan med resten av staden.
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I miljöpartiet vill vi se platsen full av stadsliv istället för helt avskärmad från sin
omgivning. Behovet av studentbostäder är stort och både byggnaden och platsen
passar perfekt för studenterna. Det är vi inte ensamma om att tycka - till exempel
föreslog SSU Kalmar i en debattartikel (Barometern 13/4) att byggnaden skulle kunna
användas som studentbostäder.
Studentbostäder i den gamla anstaltsbyggnaden skulle innebära:
• Att byggnadens unika läge används för bostäder med hyresrätt
• Att Kalmars attraktionskraft som studentstad förbättras dramatiskt
• Att omsättningen av hyresgäster/studenter gör att många olika människor över
tid får möjlighet att bo på den vackra platsen
• Att folklivet i staden får ett bra tillskott av unga människor som inte bara vill
utan också kan gå ut.
• Att studenter som trivs och känner sig välkomna i staden stannar kvar i
Kalmar efter utbildningen i större utsträckning.
• Att Kalmar får ett bra tillskott av gästrum om studenterna erbjuds att hyra ut
sina rum till turister sommartid.
• Att studenterna/ de boende har låga krav på tillgång till parkeringsplatser på en
plats där det är stor konkurrens om markutrymmet
Med anledning av ovanstående undrar jag:
1. Om Kriminalvården beslutar att lägga ned eller flytta fängelset i Kalmar - vilka
hinder finns då för att byggnaden kan anpassas till och användas som
studentboende?
2. Hur skulle sådana eventuella hinder kunna undanröjas?
__________
Mattias Adolfson lämnar följande svar på interpellationen:
Annika Wistedt (MP) ställer i en interpellation frågor om fängelsets eventuella framtida
användning, om vilka hinder det finns för att göra studentbostäder och hur dessa kan
undanröjas.
Till att börja med så är kriminalvården och fängelset viktiga verksamheter i Kalmar
som berör många människor och jobb. Kommunen är angelägen om att vi även i
framtiden har kriminalvården, och den verksamhet som bedrivs i fängelset, kvar.
Därför har kommunledningen kontinuerlig kontakt för att följa utvecklingen. Frågan
ägs dock helt av kriminalvården. Under våren beräknas kriminalvården lämna besked
om hur man ser på den framtida verksamheten i Kalmar.
Fängelset ägs av Specialfastigheter, ett helägt statlig fastighetsbolag som äger ett flertal
säkerhetsbyggnader, som i sin tur hyr ut till kriminalvården.
Då kommunen inte äger fastigheten är det specialfastigheter som beslutar om hur man
ser på sin fastighet vid en eventuell förändring. Den frågan har inte aktualiserats till
kommunen hittills och vi har inte heller fått någon förfrågan om att göra om
detaljplanen. Vi en eventuell sådan fråga får kommunen möjlighet att ta ställning till en
framtida användning genom ny detaljplan. Vilka hinder det finns för olika framtida
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användningar prövas i en eventuellt ny detaljplan.

§ 67
Interpellation från Max Troendlé (MP) - Ingen ökning av trafik
men nytt parkeringshus?
Dnr KS 2016/0419

Kommunfullmäktige beslutar att Max Troendlé (MP) får ställa följande interpellation
till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mattias Adolfson (S):
På kommunfullmäktiges förra sammanträde (21/3) sade Bertil Dahl att trafiken inte
ökat i Kalmar på flera år. Och samma sak skriver Mikael Kalin på
samhällsbyggnadskontoret i ett mail till mig: ”Sedan 2007 ligger vi relativt konstant
kring 180 000 fordon per dygn. Enskilda gator kan dock både öka och minska över
tid.”
Majoriteten bygga ett dyrt parkeringshus för att möta behoven av parkering i Kalmar
kommun - samtidigt som kommunens egna mätningar visar att biltrafiken inte ökar.
Att hela tiden hålla i åtanke är att vi har sparkrav över alla förvaltningar och många
medborgare är missnöjda, t.ex. elever vars utbildning blir sämre.
Jag undrar:
- Anser du verkligen att parkeringshuset bör byggas, med tanke på sparkrav över alla
förvaltningar och att biltrafiken inte ökar?
- Är du beredd att leta efter billigare, effektivare och smidigare lösningar till ett
parkeringshus mitt i centrum?
__________
Mattias Adolfson lämnar följande svar på interpellationen:
Max Troendlé ställer i en interpellation frågor om det verkligen behöver byggas ett nytt
parkeringshus med tanke på besparingskrav och att biltrafiken inte ökar. Han frågar
också om jag är beredd att hitta billigare, effektivare och smidigare lösningar till ett
parkeringshus mitt i centrum.
Just nu klarar vi parkeringsfrågorna på ett bra sätt i stadskärnan. Antalet parkeringar,
ca 2700, bedöms vara tillräckligt för klara de behov av parkeringar som finns. I den
avsiktsförklaring som KS har antagit mellan kommunen och Kalmar City finns en
uppgörelse om att inte minska antalet parkeringsplatser utifrån dagens situation. Pledningssystemet har också gjort att det är lättare att hitta en ledig plats. Systemet gör
också att vi får möjlighet att mer exakt följa beläggningsgraden vid olika tidpunkter
och göra justeringar utifrån det.
De ca 2700 p-platser som finns bygger dock på att vi har tillfälliga parkeringslösningar
framförallt på Fredriksskans. I framtida planer kommer Fredriksskans att bebyggas. Då
behöver parkeringssystemet kompletteras med en eller flera nya
parkeringsanläggningar. Samhällsbyggnadskontoret har därför ett uppdrag att
återkomma med hur vi på bästa sätt klarar de framtida behoven. I
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investeringsbudgeten finns ca 60 miljoner kr avsatt för detta ändamål. Dessa medel
kommer att ligga fast.

§ 68
Interpellation från Per Dahl (M) - Uppmärksammandet av
tryckfrihetens 250-års jubileum
Dnr KS 2016/0422

Kommunfullmäktige beslutar att Per Dahl (M) får ställa följande interpellation till
kultur- och fritidsnämndens ordförande Marianne Dahlberg (S):
I december 1766 antog ständerriksdagen Sveriges första tryckfrihetsförordning.
Därmed blev Sverige unikt tidigt i att dels tillåta medborgare att utan förhandscensur
meddela sig med andra genom tryckt skrift, dels att ge medborgare rätten att ta del av
alla allmänna handlingar som inte var särskilt hemligstämplade. Vi tar i dag dessa
rättigheter för givna, men det finns ännu länder i västvärlden där sekretess för
allmänna handlingar är regel, och varje offentliggörande av dem ett särskilt beslut.
Tryckfriheten och offentlighetsprincipen är tätt sammanvävda, själva det ursprungliga
beslutet 1766 föddes i en het politisk debatt om hållbarheten i den dåtida majoritetens
ekonomiska politik. En av tryckfrihetens viktiga banerförare, kaplanen från Nedervetil
i Österbotten Anders Chydenius blev till och med utesluten från riksdagen på grund av
sin mycket skarpa kritik av hattpartiet.
Lokalt i Kalmar har rätten att ge ut skrifter och kritisera makthavare och kotterier
spelat stor roll, från de tidiga tidningarna, över Calmar-Posten till Barometern och Östra
Småland. I dag söker nyheter, debatt och kritik av makthavande nya former, men dessa
är lika beroende som tidigare av tryckfriheten och offentlighetsprincipen.
Vissa kommuner uppmärksammar trycksfrihetsjubileet, och TU har sjösatt en
vandringsutställning. Kungl Biblioteket har anordnat en större aktualiserande och
problematiserande debatt.
Kalmar kommun har en tydlig tradition av utbildning och kulturinstitutioner, och har
varit utgivningsort för ett antal tidningar av skilda inriktningar under cirka 200 år.
Även om nu några månader av 2016 har gått, finns det ännu god tid att förbereda ett
lokalt uppmärksammande, med någon kommunal kulturinstitution som bas.
Jag vill därför fråga dig
om några förberedelser för att uppmärksamma tryckfrihetens och
offentlighetsprincipens 250-årsjublieum har gjorts, och
om du, om så ej är fallet, är beredd att nu ta initiativ till ett sådant uppmärksammande.
__________
Marianne Dahlberg lämnar följande svar på interpellationen:
Även om Kalmar kommun har en tydlig tradition av utbildning och med
kulturinstitutioner, så är dock Kalmar i sammanhanget en mindre stad med färre
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resursstarka institutioner och åtskilligt mindre resurser till dylika arrangemang än t.ex.
Malmö, Stockholm och Uppsala, som kommer ha egna arrangemang kring jubileet.
Jag utesluter dock inte på något sätt att stadsbiblioteket under året uppmärksammar
detta, Fritt Ord 250 stöds dessutom av bl.a. svensk biblioteksförening. Jag utesluter
inte heller att Kultur och Fritidsförvaltningen stöttar någon del av föreningslivet eller
någon länsinstutition som önskar göra arrangemang kring detta, såsom föredrag,
utställningar eller andra aktiviteter. Naturligtvis vill kultur- och fritidsnämnden, om
möjligt, medverka till att belysa det fria ordet, dess historia och framtid.
Svar på Per Dahls frågor:
- Inga förberedelser har gjorts, enligt Bibliotekschefen, men en diskussion har
påbörjats.
- Jag ser gärna någon form av uppmärksammande, med överlåter till vår kunniga och
innovativa bibliotekspersonal att fatta beslut inom ramen för kultur- och
fritidsnämndens mål och budget.

§ 69
Interpellation från Kajsa Hedin (M) - Orimlig hyreshöjning för
boende?
Dnr KS 2016/0420

Kommunfullmäktige beslutar att Kajsa Hedin (M) får ställa följande interpellation till
omsorgsnämndens ordförande Michael Ländin (S):
För några veckor sedan kunde vi läsa en tidningsinsändare om en äldre kalmarbo som
mötts av en hyreshöjning på 3500 kronor i ett enda steg. Personen i fråga hade bott på
kommunens äldreboende på Norrlidshemmet och skulle nu flytta till det nya boendet i
Smedby vid Ingelstorpsvägen 1.
En närmare granskning visar att sakförhållandet stämde. Den som bodde på
Norrlidshemmet och hade omkring 15 000 kronor i månaden i pension fick en
hyreshöjning på omkring 3500 kronor i och med flytten till Ingelstorpsvägen.
I många fall täcker bostadsbidraget merkostnaderna för boende för gamla som
behöver särskilt boende. Men några faller utanför. Att man får en hyreshöjning vid
renovering eller byte till bättre boende är självklart rimligt, men då måste den boende
få möjlighet att välja vilken standard denne önskar, och om det inte är möjligt måste en
hyreshöjning vara inom rimliga gränser. Att ta in investeringskostnader från skyhöga
hyreshöjningar som finansieras av boende eller försäkringskassa är inte i mina ögon
etiskt korrekt. Innan en ombyggnation görs måste en kalkyl på boendekostnad
beräknas och relateras till förändringen för de boende.
Jag är intresserad av att få veta vilka bedömningar äldreomsorgen gör när det gäller
äldres boendekostnader för särskilt boende.
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Jag skulle därför vilja fråga omsorgsnämndens ordförande Michael Ländin följande:
- Ingår bedömningar av de boendes betalningsförmåga när nya boenden planeras och
hyresnivåer fastställs?
- Har de boende möjlighet att välja standard och därmed hyreskostnader?
__________
Michael Ländin lämnar följande svar på interpellationen:
I hela Sverige har 32 000 platser försvunnit i äldreomsorgen under 2000-talet. Detta
enligt SVT:s granskning.
I Kalmar går vi mot strömmen och när vi skriver april 2016 har vi helt tomt i kön till
våra äldreboenden. Alla som blir biståndsbedömda blir erbjudna plats något boende.
Vi har gott om plats på flera av boenden som finns och fortsätter dessutom byggandet
av nya äldreboenden med ytterligare utökning av antalet lägenheter. Så t.ex i Norrliden,
Södra området och Lindsdal de kommande åren.
I exemplet Kajsa Hedin lyfter flyttar någon från ett av våra äldsta boenden till vårt
nyaste. Det är klart att om någon flyttar från ett rum i Norrliden utan dusch eller kök
och med 80-talsstandard så blir det en hyreshöjning när man flyttar till en ny, rymlig,
fräsch lägenhet med egen dusch, tvättmaskin och micro.
Vi vill höja grundstandarden för alla äldre. Äldre ska inte delas upp i ett A och ett Blag där bara de som har råd ska kunna välja hög standard. Förvaltningen har därför just
nu ett uppdrag att se över hur kommunen genom avgiftssystemet kan säkerställa att
boende på framförallt Ingelstorpsvägen 1 har tillräckliga medel för personliga behov
när hyra och kost är betald. Ett förslag kommer att presenteras till majmötet i
omsorgsnämnden.
1.

Ingår bedömningar av de boendes betalningsförmåga när nya boenden planeras?
När hyresnivån fastställs i nytt äldreboende ingår flera parametrar:
- jämförelse med hyresnivåer i andra kommuner
- regelverket för bostadstillägg
- standard i boendet
- storlek
- produktionskostnad.

Den enskildes betalningsförmåga ingår inte och är knappast möjlig eftersom
hyressättning ska vara klar innan vi vet vilka som flyttar in. Det ligger ca 30%
subvention på hyran jämfört med produktionskostnad.
2.

Har boende möjlighet att välja standard och därmed hyreskostnader?
Boende har alltid möjlighet att önska vilket boende man vill flytta till. Men
samtidigt finns inte alltid plats där just när behovet av äldreboende ska tillgodoses.
Möjlighet finns då att flytta till det boende när det blir ledigt.
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§ 70
Lekmannarevisorernas granskningsrapporter för Kalmar
Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen
Dnr KS 2016/0304

Handlingar
Granskningsrapporter för år 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de
majoritetsägda dotterbolagen.
Kommunstyrelsens protokoll den 5 april 2016, § 62.
Bakgrund
Lekmannarevisorerna har upprättat sina granskningsrapporter för verksamhetsåret
2015 för Kalmar Kommunbolag AB och dess majoritetsägda dotterbolag.
Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige lägger granskningsrapporterna till handlingarna.
Beslut
Kommunfullmäktige lägger granskningsrapporterna till handlingarna.

§ 71
Årsredovisning 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de
majoritetsägda dotterbolagen
Dnr KS 2016/0304

Handlingar
Årsredovisningar och revisionsberättelser för Kalmar Kommunbolag AB och de
majoritetsägda dotterbolagen.
Skrivelse från Kalmar Kommunbolag AB den 23 mars 2016.
Kommunstyrelsens protokoll den 5 april 2016, § 63.
Bakgrund
Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen har upprättat årsredovisningar för räkenskapsåret 2015. Vidare har revisionsberättelser för respektive
bolag inkommit och där tillstyrker auktoriserade revisorerna Berth Larsson och PerGunnar Petersson att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för
bolagen och koncernen, disponerar resultaten i enligt med förslagen i
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsernas ledamöter och verkställande
direktörerna ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige uppmanar sina ombud att
följa respektive bolags revisionsberättelse.
Beslut
Kommunfullmäktige ger följande direktiv till kommunens ombud vid årsstämmorna
med Kalmar Kommunbolag AB och dotterbolagen:
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Ombuden ska vid årsstämmorna se till att beslut fattas i enlighet med de auktoriserade
revisorernas revisionsberättelser för respektive bolag.
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningar och koncernredovisning för
räkenskapsåret 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda
dotterbolagen.

§ 72
Ägardirektiv 2016 för Kalmar Kommunbolag AB och de
majoritetsägda dotterbolagen
Dnr KS 2016/0271

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 17 mars 2016.
Förslag till ägardirektiv.
Kommunstyrelsens protokoll den 5 april 2016, § 64.
Förslag till ändringar och tillägg från S, C, V, M, L och KD.
Bakgrund
Koncernledningen i Kalmar kommun har tagit fram ett förslag till ägardirektiv för de
kommunala bolagen.
Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige antar förslag till ägardirektiv
för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen.
Överläggning
Under överläggningen redovisas följande förslag:
1.

Anders Andersson (C) – med instämmande av Carl-Henrik Sölvinger (L), Björn
Brändewall (L), Christopher Dywik (KD) och Christina Fosnes (M) – föreslår att
kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag med de ändringar och
tillägg som redovisas i överenskommelse med den politiska majoriteten och M, L
och KD. Förslaget redovisas i bilaga D.

2.

Christopher Dywik (KD) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla följande
ändring under Destination Kalmar AB på sidan 87:
” Bolaget ska även samordna och administrera evenemang, marknadsföra Kalmars
unika histioria och kulturbebyggelse, vår vackra landsbygd och kulturmiljö, samt
utveckla idrottsturismen i Kalmar kommun. Vidare ska bolaget i samverkan med
Statens Fastighetsverk ansvara för och driva kultur-, turist- och
evenemangsverksamhet på Kalmar slott.”

Sedan överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill bifalla
kommunstyrelsens förslag till ägardirektiv eller de förslag till ägardirektiv som
redovisats av Anders Andersson m.fl. Han finner att kommunfullmäktige bifaller
Anders Anderssons m.fl. förslag.
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Härefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill bifalla eller avslå Christopher
Dywiks ändringsförslag avseende Destination Kalmar AB. Han finner att
kommunfullmäktige avslår förslaget.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition: ”Den som vill avslå Christopher Dywiks ändringsförslag röstar ja, den
som vill bifalla det röstar nej”. Vid omröstningen avges 37 ja-röster och 11-nej röster,
12 ledamöter avstår ifrån att rösta och 1 ledamot är frånvarande (hur var och en röstar
framgår av bilaga A). Det innebär att kommunfullmäktige beslutar att avslå
Christopher Dywiks ändringsförslag.
Beslut
Kommunfullmäktige antar förslag till ägardirektiv för Kalmar Kommunbolag AB och
de majoritetsägda dotterbolagen.

§ 73
Upphandling av personlig assistansverksamhet på
entreprenad
Dnr KS 2015/1136

Handlingar
Socialförvaltningens skrivelse den 2 december 2015.
Utdrag ur socialnämndens protokoll den 15 december 2015, § 209.
Utredning Entreprenaddrift av kommunens personliga assistansverksamhet.
Stockholms stads/Norrmalms stadsdelsförvaltnings förfrågningsunderlag Dnr 2.2.2.29/2014.
Kommunstyrelsens protokoll den 5 april 2016, § 69.
Bakgrund
Socialförvaltningen har på socialnämndens uppdrag utrett möjligheterna till
entreprenaddrift av kommunens personliga assistansverksamhet. Det är en del i arbetet
i att ta fram effektiviseringsförslag för att uppnå kravet på minskade kostnader med
sammanlagt 24 miljoner kronor från år 2015-2017 utan att brukare påverkas negativt.
Utredningens slutsats och samlade bedömning är att en verksamhetsövergång genom
entreprenaddrift av kommunens personliga assistansverksamhet genererar en
sammanlagd besparing på minst sju miljoner kronor, samtidigt som förutsättningarna
för brukarens lagliga rätt till inflytande över sin assistans ökar eftersom en privat
utförare har bättre förutsättningar att möta den assistansberättigades krav och önskan
om vem som ska anställas och på vilket sätt assistansen ska utföras. Risk finns dock
för delvis försämrade arbetsvillkor för de anställda personliga assistenterna ett år efter
det att verksamhetsövergången är genomförd.
En verksamhetsövergång bidrar till såväl besparingar som till ökad kostnadskontroll.
Den största besparingspotentialen och kostnadskontrollen ligger i utgifterna för jour.
Vid verkställighet i kommunen är det merkostnader som kommunen inte kan påverka.
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Varje ärende med beslut om väntetid/jour som tillkommer eller avslutas påverkar
kommunens merkostnader upp eller ner. Den besparingspotential på 4,5 miljoner
kronor som socialförvaltningen uppskattar finns för jour i dagsläget, kan snabbt
förändras och bli både större och mindre beroende på antal beslut om väntetid som
kommunen har att verkställa.
Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Socialnämnden får, tillsammans med serviceförvaltningens upphandlingsenhet,
upphandla och ta fram förfrågningsunderlag för att överlåta kommunens personliga
assistansverksamhet på entreprenad. Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar därefter
tilldelningsbeslut och ger uppdrag om att teckna avtal med den entreprenör som
vinner upphandlingen.
Arbetsutskottet har tillstyrkt socialnämndens förslag med följande tillägg:
-

Alla medarbetare som väljer att gå över till entreprenör i samband med
verksamhetsövergång ska erbjudas en möjlighet att ta tjänstledigt i 15 månader.
Medarbetaren ska meddela återgång till Kalmar kommun tolv månader efter
övergången.
Medarbetaren kan återgå till Kalmar kommun tre månader efter tillsägelse om
detta.
Medarbetare som ej vill gå över till entreprenör har rätt att vara kvar som
anställd i Kalmar kommun.

Kommunstyrelsen har tillstyrkt arbetsutskottets förslag.
Överläggning
Under överläggningen redovisas följande förslag:
1. Bertil Dahl (V) – med instämmande av Thoralf Alfsson (SD), Max Trondlé (MP)
och Liselotte Ross (V) – föreslår i första hand att ärendet återremitteras. I andra
hand, om kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag, föreslås att
kommunfullmäktige avslår kommunstyrelsens förslag. I tredje hand, om
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag, föreslås bifall på
tilläggsförslagen om tjänstledighet m.m. för berörd personal.
2. Roger Holmberg (S) – med instämmande av Carl-Henrik Sölvinger (L), Anders
Andersson (C), Inger Hilmansson (L) och Christopher Dywik (KD) – föreslår att
kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag.
Sedan överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill avgöra
ärendet idag eller återremittera det. Han finner att kommunfullmäktige vill avgöra
ärendet idag.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition: ”Den som vill avgöra ärendet idag röstar ja, den som vill återremittera det
röstar nej”. Vid omröstningen avges 48 ja-röster, 11nej- röster och 2 ledamöter är
frånvarande (hur var och en röstar framgår av bilaga B). Det innebär att
kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag.

15 (46)

Kommunfullmäktige

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-04-25

Härefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill bifalla eller avslå
kommunstyrelsens förslag. Han finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition: ”Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill
avslå det röstar nej”. Vid omröstningen avges 40 ja-röster, 11 nej- röster, 8 ledamöter
avstår ifrån att rösta och 2 ledamöter är frånvarande (hur var och en röstar framgår av
bilaga C). Det innebär att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens
förslag.
Beslut
Socialnämnden får, tillsammans med serviceförvaltningens upphandlingsenhet,
upphandla och ta fram förfrågningsunderlag för att överlåta kommunens personliga
assistansverksamhet på entreprenad. Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar därefter
tilldelningsbeslut och ger uppdrag om att teckna avtal med den entreprenör som
vinner upphandlingen.
Alla medarbetare som väljer att gå över till entreprenör i samband med
verksamhetsövergång ska erbjudas en möjlighet att ta tjänstledigt i 15 månader.
Medarbetaren ska meddela återgång till Kalmar kommun tolv månader efter
övergången.
Medarbetaren kan återgå till Kalmar kommun tre månader efter tillsägelse om detta.
Medarbetare som ej vill gå över till entreprenör har rätt att vara kvar som anställd i
Kalmar kommun.
Reservationer
Ledamöterna från V reserverar sig skriftligen mot beslutet och anför:
”Vi yrkar avslag på förslaget att privatisera/entreprenadupphandla verksamheten med
personlig assistans av bland annat följande skäl:
1)

Vi saknar en genomlysning av verksamheten med personlig assistans för att se om
det finns möjligheter till effektiviseringar inom verksamheten.

2)

Argumentet att privatisera för att anställningsvillkoren är sämre inom de privata
företagen är dålig personalpolitik. Vi ska stå för de avtal som gäller inom aktuellt
område och som förhandlats fram av exempelvis Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL). Vi ska vara ett föredöme som arbetsgivare och ha trygga bra
arbetsvillkor som ger anställda bra arbetsförhållanden. Att använda det av
kommunfullmäktige beslutade ’rätten till heltid’ som ett annat argument för
privatisering är bristande respekt för av kommunfullmäktige fattade beslut. I
princip alla anställda som kommunalt arbetar med personlig assistans har idag
heltid. I privata företag kan andra avtal gälla efter ett år och många får antagligen
då lägre tjänstgöringsgrad.

3)

Utredningen antar att minst 7 miljoner kan sparas. Inga kostnader har beräknats
för dem omställningskostnader som alltid uppstår, inte minst om väldigt många
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väljer att inte gå över till privata företag. Det finns inget självklart att privata
företag driver verksamheten till mindre kostnad. Företagen ska förutom
nuvarande kostnader även ta ut en vinst. Skattepengar kan då gå till vinstutdelning
istället för att användas i verksamheten.
4)

Den nuvarande kommunala verksamheten har hög kvalitet med välutbildad och
erfaren personal. Utredningen anger också att kvaliteten ökar för den som har
personlig assistans. Det finns inget i utredningen som styrker detta.

5)

Valfriheten för personlig assistans kommer att bli noll. Det pratas mycket om
valfrihet i vissa sammanhang. När nu det kommunala alternativet helt försvinner
och bara privata finns så blir valfriheten mellan kommunal och privat noll, men
inget nämns om detta i utredningen.

6)

Kommunen har alltid huvudansvaret ansvaret för verksamhetens kvalitet och
även kostnaderna i vissa delar och alltid om en ’brukare’ riskerar att inte få den
service personen har rätt till. Detta kan innebära kostnader. I utredningen finns
inget beskrivet om detta.”

Ledamöterna från SD reserverar sig skriftligen mot beslutet och anför:
”Sverigedemokraterna är mycket tveksamma till den förväntade besparingen enligt
förslaget kan uppnås om inte både brukarens och de anställdas situation försämras.
Med att lägga ut på entreprenad äventyras brukarens liv och hälsa. Brukarna måste
känna sig trygga med sin personal som de har nu. Stor vikt att personalen är utbildad
och stannar länge hos brukaren så att trygghet och kontinuitet uppstår. Den personal
som är anställd i kommunen har god utbildning och lång erfarenhet. Efter ett års
anställning hos det privata assistansbolaget kommer sannolikt en stor otrygghet uppstå
för de anställda med försämrade arbetsvillkor.
När nu beslutet om att privatisera personliga assistansen tas av kommunstyrelse och
kommunfullmäktige finns inget avtalsförslag att ta ställning till. Något
förfrågningsunderlag för att ta in anbud finns inte ens upprättat. Detta gör beslutet än
mer osäkert och svårbedömt.
Sverigedemokraterna anser att ett beslut om privatisering slutgiltigt skall fattas av
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, först sedan ett avtalsförslag finns
tillgängligt för granskning och bedömning av effekterna för kommunen och de
anställda.”
Ledamöterna från MP reserverar sig mot beslutet till förmån för egna förslag.
Protokollsanteckningar
Ledamöterna från L redovisar en protokollsanteckning enligt följande:
”Utredningen presterar en diger lista på alla områden där kommunen som utförare
enligt sig själv är underlägsen. För låg flexibilitet, för mycket administration och extra
generösa kollektivavtal, är några av sakerna som återkommer gång på gång i
utredningen. Inte undra på att kommunen behöver spara.
Vi frågar oss inom hur många fler områden kommunen bedriver en ineffektiv
verksamhet som företagare skulle kunna göra med samma kvalitet, men effektivare. I
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år ut och år in har vi efterfrågat en genomlysning av kommunens verksamheter.
Dagens utredning borde om något fungera som en väckarklocka för att faktiskt
påbörja ett sådant arbete.
Vi röstar ja till dagens beslut, som enligt utredningen inte innebär några försämringar
för brukarna och där idag två tredjedelar av brukarna redan använt sin valfrihet inom
LSS för att välja en privat utförare av sin personliga assistans. Kommunen är också
självklart garanten för kvalité oavsett utförare. Vi delar dock inte majoritetens (S, V C)
motiv. Deras främsta motiv är att punktvis spara pengar snabbt. Detta då de system de
själva byggt upp med strukturella fördyringar inte går i takt med deras egna sparkrav.
Liberalerna vill se fler utredningar av detta slag och inom fler områden. Vårt motiv i
ett sådant utredningsarbete skulle vara systematiskt. Det skulle präglas av långsiktighet,
rationalitet och en respekt för skattebetalarnas pengar. Vi vet att mer företagande i de
kommunala verksamheterna, med fortsatt fokus på kvalité och valfrihet är vägen mot
en effektivare kommun.”

§ 74
Revisionsberättelse för räkenskapsåret 2015 samt
revisorernas granskning av årsredovisningen 2015
Dnr KS 2016/0083

Handlingar
Revisionsberättelse för räkenskapsåret 2015.
Granskning av årsbokslut, årsredovisning och intern kontroll 2015.
Skrivelse från kommunfullmäktiges presidium den 22 april 2016.
Bakgrund
Kommunens revisorer har redovisat sin revisionsberättelse för räkenskapsåret
2015. Av revisionsberättelsen framgår att revisionen tillstyrker ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen, nämnderna och den gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksamhet samt att årsredovisningen för 2015 godkänns.
Överläggning
Ordföranden bland kommunens revisorer Eva Örtengren Björk redogör för
revisionsberättelsen och den granskning som revisorerna lämnat för räkenskapsåret
2015.
Kommunfullmäktiges ordförande Roger Kaliff (S) redogör för kommunfullmäktiges
presidiums förslag till beslut.
Beslut
Kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen, nämnderna och den gemensamma
nämnden för hjälpmedelsverksamhet och de enskilda förtroendevalda i dessa organ
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

18 (46)

Kommunfullmäktige

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-04-25

Jäv
Det antecknas till protokollet att berörda ledamöter och ersättare inte deltar i beslutet
om ansvarsfrihet för de nämnder där de själva suttit i under 2015.

§ 75
Revisorernas utvärderingsberättelse för år 2014 och
årsrapport för år 2015
Dnr KS 2016/0083

Handlingar
Revisorernas utvärderingsberättelse för år 2014 och årsrapport för år 2015.
Bakgrund
Kommunens revisorer lämnar årligen en uppföljningsrapport över de granskningar
som gjorts under de båda föregående verksamhetsåren.
Beslut
Kommunfullmäktige lägger revisorernas utvärderingsberättelse för år 2014 och
årsrapport för år 2015 till handlingarna.

§ 76
Kalmar kommuns årsredovisning 2015
Dnr KS 2016/0083

Handlingar
Kalmar kommuns årsredovisning 2015.
Bakgrund
Kommunledningskontorets ekonomienhet har upprättat årsredovisning för 2015.
Årets resultat för kommunen uppgår till 62,5 miljoner kronor. Vid avstämning mot
kommunallagens ”balanskrav” redovisas ett justerat resultat på 47,9 miljoner kronor.
Det negativa balanskravsresultatet på 21,7 miljoner kronor från år 2014 är därmed
återställt.
För kommunkoncernen – som omfattar Kalmar kommun, hel- och delägda bolag,
kommunalförbund samt bolag som kommunen har ett väsentligt inflytande över –
redovisas ett resultat på 198,3 miljoner kronor.
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen 2015.

§ 77
Motion från Kajsa Hedin (M) om att utreda möjlighet och
konsekvens av ett kommunförbund för IT-service
Dnr KS 2015/1052

Handlingar
Motion den 20 oktober 2015.
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Serviceförvaltningens skrivelse den 9 februari 2016.
Utdrag ur servicenämndens protokoll den 17 februari 2016, § 19.
Kommunstyrelsens protokoll den 5 april 2016, § 77.
Bakgrund
Den inkomna motionen beskriver ett behov av samverkan från de mindre
kommunerna i länet, att IT-stödet blir en allt viktigare faktor för samtliga verksamheter
där investeringar och IT-drift driver betydande resursåtgångar. För att dela på
investeringarna samt att underlätta vardagen för och stötta de mindre kommunerna
föreslås det att Kalmar kommun låter utreda vilka möjligheter och konsekvenser ett
gemensamt kommunförbund inom IT-service innebär.
Kalmar kommun samverkar idag med övriga kommuner i länet inom IT-området
genom LänsIT-rådet, en länsgemensam arbetsgrupp bestående av IT-chefer, ITstrateger och verksamhetutvecklare från kommuner, landsting och regionförbund.
Rådet träffas regelbundet och diskuterar gemensamma utmaningar kopplat till den
dagliga driften men även till den regionala digitala agendan. Idag bedrivs arbeten inom
bland annat gemensam e-tjänsteplattform samt en utredning om gemensam
licenshantering.
Enligt en utredning som jurister på uppdrag från Cesam Öst utfört så kommer de nya
regelverk om upphandling som kommer under 2016 att öppna upp för samverkan på
ett bättre sätt än tidigare då tolkningen möjliggör köp mellan kommuner utan
upphandling. Om detta håller så kommer även möjligheterna för kommunerna i
Kalmar län att samverka förenklas avsevärt.
Förslag för att ytterligare stärka samverkan är på agendan för kommunchefsgruppen
där LänsIT-rådet lämnat förslag på verksamhetsplan 2016 som innehåller bland annat
ett förslag att utreda hur en gemensam IT-drift skulle kunna hanteras och i det arbetet
utreda lämpliga organisationsformer. Att sätta en organisation för samverkan skulle
förenkla arbetet med att stärka kvalitet och robusthet inom IT-området då vi skulle
kunna dela på befintlig kompetens och investeringar över organisationsgränserna
istället för att var och en ska ansvara för sitt och på så vis stärka både personlig
utveckling, säkra IT-drift och arbeta med gemensamma utvecklingsprojekt på en högre
nivå än idag.
Servicenämnden har föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att servicenämndens
yttrande utgör svar på motionen. Kommunstyrelsen har tillstyrkt servicenämndens
förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att servicenämndens yttrande ska utgöra svar på Kajsa
Hedins (M) motion om att utreda möjlighet och konsekvens av ett kommunförbund
för IT-service.
Motionen ska härmed anses vara besvarad.

20 (46)

Kommunfullmäktige

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-04-25

§ 78
Motion från Patricia Vildanfors (MP) om källsortering på
skolor
Dnr KS 2015/1105

Handlingar
Motion från Patricia Vildanfors (MP) den 2 november 2015.
Barn- och ungdomsförvaltningens skrivesle den 27 januari 2016.
Utdrag ur barn- och ungdomsnämndens protokoll den 16 mars 2016, § 19.
Kommunstyrelsens protokoll den 5 april 2016, § 78.
Bakgrund
Patricia Vildanfors (MP) föreslår i en motion att servicenämnden får i uppdrag att
tillsammans med barn- och ungdomsnämnden se över kommunens alla grundskolor
och förbättra förutsättningarna för källsortering för eleverna. Vidare föreslås att barnoch ungdomsnämnden får i uppdrag att tillsammans med servicenämnden genom
skolornas elevråd, vaktmästare och miljösamordnare inhämta ytterligare önskemål och
idéer om hur skolorna kan rustas för att stimulera elevernas miljömedvetenhet och
ansvarstagande om sin och vår gemensamma miljö.
Barn- och ungdomsnämnden har yttrat sig över motionen i samråd med Södermöre
kommundelsnämnd och föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen. Av
yttrandet framgår att i de flesta skolor sorteras (troligen) redan nu samtliga avfallsfraktioner. I och med vår certifiering (ISO 14001) finns dokumenterade rutiner att
förhålla oss till som rör sortering av avfall. För att få en detaljerad nulägesbild av vad
som sorteras i klassrum, i korridorer och i miljöhus (ute på skolgårdar) kommer
förvaltningens miljösamordnare att skicka ut en enkät med, ett fåtal, klargörande
frågor. I samma enkät ges möjlighet att lämna önskemål och idéer om hur skolan kan
rustas enligt de tankar motionslämnaren beskriver. Här ges även utrymme för att göra
ett överslag av eventuella kostnader knutna till önskemålen/idéerna. Kommunstyrelsen
har tillstyrkt barn- och ungdomsnämndens förslag.
Överläggning
Under överläggningen föreslår Max Troendlé (MP) att kommunfullmäktige ska bifalla
kommunstyrelsens förslag.
Sedan överläggningen avslutats beslutar kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige bifaller motionen från Patricia Vildanfors (MP) om källsortering
på skolor.

§ 79
Motion från Björn Brändewall (L): Frångå kösystemet så att
även friskolor kan ta emot nyanlända elever
Dnr KS 2015/0947
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Handlingar
Motion från Björn Brändewall den 23 oktober 2015.

Barn- och ungdomsförvaltningens skrivesle den 27 januari 2016.
Utdrag ur barn- och ungdomsnämndens protokoll den 16 mars 2016, § 20.
Kommunstyrelsens protokoll den 5 april 2016, § 79.
Bakgrund
Björn Brändewall (L) föreslår i motion att kommunfullmäktige ska besluta att Kalmar
kommun ska göra undantag i kösystemet för fristående grundskolor i syfte att dessa
ska kunna ta emot nyanlända elever samt att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda hur
det kan genomföras och vilka resurser som skall följa med ett sådant undantag.
Barn- och ungdomsnämnden har yttrat sig över motionen. Av yttrandet framgår att
regeringen beslutade den 26 november 2015 att tillkalla en särskild utredare med
uppdrag att bl.a. utreda och föreslå åtgärder för att säkra kommuners möjlighet att
tillgodose till Sverige nyanlända elevers rätt till utbildning. Utredningen, som har
antagit namnet Utredningen om utbildning för nyanlända, överlämnade sitt
delbetänkande Plats för nyanlända i fler skolor (SOU 2016:9) till regeringen den 18
januari 2016. Barn- och ungdomsnämnden hänvisar i sitt yttrande till regeringens
pågående utredning om utbildning för nyanlända och föreslår utifrån det
kommunfullmäktige besluta att anse motionen som besvarad. Kommunstyrelsen har
tillstyrkt barn- och ungdomsnämndens förslag.
Överläggning
Under överläggningen föreslår Björn Brändewall (L) att kommunfullmäktige ska bifalla
kommunstyrelsens förslag.
Sedan överläggningen avslutats beslutar kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att barn- och ungdomsnämndens yttrande med
hänvisning till regeringens pågående utredning om utbildning för nyanlända ska utgöra
svar på Björn Brändewalls (L) motion om att frångå kösystemet så att även friskolor
kan ta emot nyanlända elever.
Motionen ska härmed anses vara besvarad.

§ 80
Motion från Patricia Vildanfors (MP) om fler ute/
naturförskolor
Dnr KS 2015/0895

Handlingar
Motion den 14 oktober 2015.
Barn- och ungdomsförvaltningens yttrande den 27 oktober 2015.
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Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll den 12 januari 2016, § 16.
Barn- och ungdomsförvaltningens yttrande den 23 februari 2016.
Utdrag ur barn- och ungdomsnämndens protokoll den 16 mars 2016, § 22.
Kommunstyrelsens protokoll den 5 april 2016, § 80.
Bakgrund
Patricia Vildanfors föreslår följande i motionen ”Fler ute/naturförskolor till Kalmars
barnfamiljer”:
- att öka andelen ute/naturförskolor i Kalmar kommun
- att kommunen antar som mål att det ska finnas minst en ute/naturförskola
i varje skolområde
- att barn- och ungdomsförvaltningen får i uppdrag att stärka
utomhuspedagogiken i kommunens förskolor och grundskolor.
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 12 januari 2016 att återremittera
ärendet till barn- och ungdomsnämnden för att i svaret även redogöra för motionens
tredje förslag, dvs. att stärka utomhuspedagogiken i kommunens förskolor och
grundskolor.
Barn- och ungdomsnämnden har i samråd med Södermöre kommundelsnämnd
upprättat ett förslag till svar på motionen. Av yttrandet framgår att ambitionen är att
kunna erbjuda vårdnadshavarna någon form av uteförskola/uteverksamhet i varje
geografiskt nätverk. Dessa ser olika ut utifrån enhetens förutsättningar.
Förvaltningarna avser också att uppmuntra förskolor att tänka ute-/naturförskolor vid
nybyggnation eller utökning av avdelningar på enheten. I dag erbjuds uteverksamhet
på olika sätt i sex av sju geografiska nätverk. Kompetensutveckling och ökade
kunskaper inom området på förskolor och skolor kommer fortsätta att uppmuntras.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt barn- och ungdomsnämndens förslag.
Överläggning
Under överläggningen redovisas följande förslag:
1. Max Troendlé (MP), med instämmande av Christopher Dywik (KD), föreslår att
kommunfullmäktige ska bifalla motionen.
2. Lasse Johansson (S) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsen
förslag.
Sedan överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill bifalla
motionen eller kommunstyrelsens förslag. Han finner att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige antar barn- och ungdomsnämndens yttrande som svar på motion
från Patricia Vildanfors (MP) om fler ute/naturförskolor till Kalmars barnfamiljer.
Motionen ska härmed anses vara besvarad.
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Reservation
Ledamöterna från MP och KD reserverar sig mot beslutet till förmån för egna förslag
att bifalla motionen.

§ 81
Motion från Ami Höglund (M) om nytt övergångsställe
Dnr KS 2015/1118

Handlingar
Motion den 25 november 2015.
Samhällsbyggnadskontorets yttrande den 2 mars 2016.
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 16 mars 2016, § 57.
Kommunstyrelsens protokoll den 5 april 2016, § 81
Bakgrund
Ami Höglund (M) föreslår i en motion att ett övergångsställe ska målas och skyltas
upp vid busstationens västra utfart mot Slottsvägen/Tullslätten.
Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig över motionen och föreslår att den avslås.
Detta med anledning av att trafikgruppen utrett frågan och kommit fram till att det ska
vara väjningsplikt för gående och cyklister gentemot bussarna. Kommunstyrelsen har
tillstyrkt förslaget.
Beslut
Kommunfullmäktige avslår Ami Höglunds motion om nytt övergångsställe.
Protokollsanteckning
Ledamöterna från M, L och KD redovisar en protokollsanteckning enligt följande:
”Det är viktigt att tydliggöra att busstrafiken har företräde framför gång- och
cykeltrafiken och avlägsna eventuella rester av övergångsställe och markera bussarnas
företräde.”

§ 82
Redovisning av motioner och medborgarförslag som ännu
inte besvarats 2015
Dnr KS 2016/0317

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 30 mars 2016.
Kommunstyrelsens protokoll den 5 april 2016, § 86.
Bakgrund
Kommunstyrelsen ska enligt fullmäktiges arbetsordning en gång varje år redovisa de
motioner och medborgarförslag som inte har beretts färdigt.
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Enligt kommunallagen bör motioner och medborgarförslag beredas så att fullmäktige
kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes. Det finns två motioner och
ett medborgarförslag som inkom 2015 och som ännu inte har besvarats. De är
följande:
- Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L): Förebygg fallolyckor hos äldre (dnr KS
2015/1051), inkom den 24 november 2015.
- Motion från Björn Brändewall (L): Hjälp Kalmarbor att öppna sina hem för
flyktingar (dnr KS 2015/1117), inkom den 14 december 2015.
- Medborgarförslag om cykeltunnel till Berga centrum – farlig skolväg (dnr KS
2015/1149), inkom den 30 december 2015.
Det kan noteras att varken motionerna eller medborgarförslaget är äldre än ett år.
Upplysningsvis inkom det under 2015 22 motioner, motsvarande siffra för 2014 var 12
stycken. När det gäller medborgarförslag inkom det 44 stycken 2015, motsvarande
siffra 2014 var 23 stycken. Kommunstyrelsen har överlämnat redovisningen till
kommunfullmäktige.
Beslut
Kommunfullmäktige lägger redovisningen av motioner och medborgarförslag som inte
ännu besvarats till handlingarna.

§ 83
Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige
Dnr KS 2016/0302

Handlingar
Skrivelse från valberedningens presidium den 25 april 2016.
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Nicholas Murigu (MP).
Kommunfullmäktige anhåller att länsstyrelsen kallar in en efterträdare efter Nicholas
Murigu (MP) och utser en ny ersättare i kommunfullmäktige för Miljöpartiet.

§ 84
Lennart O Werner (C) avsägelse från uppdrag som ledamot i
omsorgsnämnden
Dnr KS 2016/0390

Handlingar
Skrivelse från valberedningens presidium den 25 april 2016.
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Lennart O Werner (C).
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§ 85
Fyllnadsval av ledamot i omsorgsnämnden efter Lennart O
Werner (C)
Dnr KS 2016/0390

Handlingar
Skrivelse från valberedningens presidium den 25 april 2016.
Beslut
Kommunfullmäktige väljer Marita Fransson (C) till ledamot i omsorgsnämnden till och
med den 31 december 2018.
Kommunfullmäktige väljer Filip Qvarnström (C) till ersättare i omsorgsnämnden efter
Marita Fransson (C) till och med den 31 december 2018.

§ 86
Katarina Boustedt (opol) avsägelse från uppdrag som
ledamot i Destination Kalmar AB
Dnr KS 2016/0345

Handlingar
Skrivelse från valberedningens presidium den 25 april 2016.
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Katarina Boustedt (opol).

§ 87
Fyllnadsval av ledamot (opol) i styrelsen för Destination
Kalmar AB
Dnr KS 2016/0345

Handlingar
Skrivelse från valberedningens presidium den 25 april 2016.
Beslut
Kommunfullmäktige väljer Ulrika Wirstam (opol) till ledamot i styrelsen för
Destination Kalmar AB till och med bolagsstämman 2019.

§ 88
Interpellation från Inger Hilmansson (L) - Genvägar kan bli
senvägar
Dnr KS 2016/0421

Kommunfullmäktige beslutar att Inger Hilmansson (L)) får ställa följande
interpellation till servicenämndens ordförande Ingemar Einarsson (C):
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I sin vision för 2020 har kommunfullmäktige slagit fast ”att det i Kalmar utövas ett
öppet politiskt ledarskap och välkomnar medborgarnas insyn och delaktighet”. Praktik
och retorik har inte följts åt och Kalmar står mycket långt från denna visionära
öppenhet.
”Den bästa garantin för en väl fungerande kommunal demokrati är att många
människor är delaktiga i besluten”, skriver du och Anders Andersson i en artikel om
den maktkoncentration som startade för flera år sedan i Kalmar.
Sedan dess har S,V och C, i sin iver att korta beslutsvägarna ökat antalet delegeringar
och i var för sig små steg, koncentrerat makten till slutna utskott, där oppositionen är
dåligt representerad. I många fall sker delegering, alltså överlåtelse av beslutsrätt, direkt
till tjänstemännen och det innebär att besluten inte blir kända för Kalmars invånare
förrän i efterhand. Liberalerna har också sett med oro på denna utveckling och också
meddelat vår inställning i diskussioner, reservationer och protokollsanteckningar.
Sedan Centern blev en del av makten, och du själv blivit nämndsordförande, har det
politiska inflytandet inte bara koncentrerats från nämnderna till stadshuset. Makten
och besluten har också koncentrerats inom stadshuset och då främst till utskotten och
måndagarnas ”majoritetsmöten”.
Men har de kortade beslutsprocesserna gjort det kommunala arbetet effektivare?
Många olösta frågor finns ofta kvar efter beslut, och den uteblivna offentliga
diskussionen gör att kunskap som kunde avvärjt förseningar, fördyringar eller
överklaganden kommer först i efterhand.
Ärenden som delegerats till ordförande och tjänsteman är omöjliga för medborgare
och opposition att känna till och påverka före beslut. Denna utveckling innebär ett
kraftigt hot mot den kommunala demokratin och mina frågor till dig är:
-

Har din inställning till en ökad maktkoncentration förändrats sen du själv blev
en del av makten?
Är du beredd att medverka till en utvärdering av hur de ”kortade
beslutsvägarna” har påverkat utvecklingen med tanke på effektivitet, kvalitet
och demokratiskt inflytande ur ett medborgarperspektiv?
__________

Ingemar Einarsson lämnar följande svar på interpellationen:
Jag delar uppfattningen att man skall vara försiktig med alltför långtgående
delegationer. Att ett ärende förekommer på ett nämnds- eller utskottssammanträde ger
som interpellanten antyder en bredare kännedom om frågan, vilket i sin tur ökar
förutsättningar för dialog och kritiskt granskande.
Människors krav och kommunens utveckling kräver ofta snabbhet och effektivitet i
beslutsfattandet. Detta kräver delegationer och effektiva beslutsforum. Den politiska
utmaningen är att hitta balansgången mellan de olika intressena. De utskott som finns
under kommunstyrelsen är sammansatta enligt gällande regelverk, efter det utfall som
det senaste kommunfullmäktigevalet gav. Samtliga partigrupper har tillgång till de
handlingar som utskotten får.

27 (46)

Kommunfullmäktige

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-04-25

Den nuvarande majoriteten har hittat bra arbetsformer som bland annat inkluderar de
måndagsmöten som interpellationen nämner. Det är givetvis en uppgift för
oppositionen att hitta sitt sätt. Från den tid då vi i Centerpartiet fanns med i
oppositionen vet jag att det var svårt att lyckas med detta. Träffarna med
kommunstyrelsefolket, de politiska sekreterarna och vice ordförandena i nämnder och
bolag var dåligt besökta. Det var inte centerpartisterna som uteblev. Det var dock
aldrig något problem att få kommunens tjänstemän att komma för att informera och
det utgår jag från att det inte är nu heller.
Det är en styrka för det Kalmar som skall utvecklas om vi inom politiken kan ha ett
bra samtalsklimat. Det finns gott om exempel på kommuner som tagit skada genom
destruktiva låsningar i politiken. Demokrati är ju inte bara att 51 procent bestämmer
över 49. Det är en styrka för en majoritet om oppositionen är välinformerad och att
samtalen kan ske under så kunskapsmässigt lika förutsättningar som möjligt. Omvänt
ger en möjlighet för oppositionen att påverka, att deras arbete blir mer meningsfullt.
Sedan kan och skall vi givetvis inte alltid bli överens och då får vi vara redo att ta även
en tuff debatt; men med blanka vapen.
Just nu sker en översyn av kommunens reglemente. Detta kan vara ett tillfälle att hitta
en organisation som alla kan känna sig bekväma med. Oavsett var som står på ett
papper är nog det viktigaste vilket förhållningssätt vi politiker har till varandra och
vilken respekt vi visar för den andres roll.
Kommunal demokrati handlar ju inte bara om politiskt beslutsfattande. Ett exempel är
att Södermöre kommundelsnämnd deltagit i ett nationellt projekt om
medborgardialog. Detta arbete förs nu vidare till övriga nämnder. Arbetet med att hitta
platsen för den nya simhallen är ett exempel.
Svar på frågor:
1. Min strävan är alltid att Kalmar kommun skall vara öppen och demokratisk. I
min roll som nämndsordförande vill jag lyssna och vara ordförande för hela
nämnden och inte bara för majoriteten.
2. Jag utgår från att allt det som Kalmar kommun gör och hur vi gör det skall
utvärderas. Eftersom vi arbetar på medborgarnas uppdrag är det givetvis deras
perspektiv som skall vara utgångspunkten.

§ 89
Interpellation från Björn Brändewall (L) - Har fler personer
registrerats när de begärt ut allmänna handlingar?
Dnr KS 2016/0417

Kommunfullmäktige beslutar att Björn Brändewall (L) får ställa följande intrepellation
till kommunalrådet Bertil Dahl (V):
I en anmälan till Justitieombudsmannen (JO) framgår det att två journalister på
Barometern och Östran sedan år 2014 har registrerats på samhällsbyggnadskontoret,
när de begärt ut allmänna handlingar enligt offentlighetsprincipen.
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I år är det 250 år sedan tryckfrihetsförordningen och offentlighetsprincipen infördes i
Sverige. En grundbult för journalistikens möjlighet att granska den offentliga makten
och försvara det öppna, demokratiska samhället, är att man anonymt och utan rädsla
för repressalier kan få ut allmänna handlingar och se hur makten förvaltas.
Registrering av vem som begär ut handlingar är inte en småsak, för det hotar i
förlängningen meddelarskyddet. Till exempel ska kommunen inte kunna efterforska
om det varit en anställd som begärt ut en handling och sedermera spridit vidare den till
journalister eller andra.
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor:
• I vilken utsträckning har andra medborgare än ovan nämnda journalister
registrerats när de begärt ut allmänna handlingar från kommunen?
• Hur ska Kalmar kommun försäkra sig om att det fortsättningsvis inte kommer att
ske någon mer registrering, i någon förvaltning, av vilka allmänna handlingar som
begärs ut?
__________
Bertil Dahl lämnar följande svar på interpellationen:
Det som har hänt på samhällsbyggnadskontoret är beklagligt eftersom Kalmar
kommun värnar om offentlighetsprincipen vars viktigaste syften är att skapa ett fritt,
demokratiskt och öppet samhälle. Det ska dock poängteras att det inte funnits någon
baktanke med registreringen. Samhällsbyggnadsnämnden har den 21 april 2016 yttrat
sig till JO över anmälan.
När någon begär att få ta del av en allmän handling hos en myndighet får myndigheten
som huvudregel inte efterforska vem hen är. Ett undantag från detta gäller om
uppgiften behövs för att myndigheten ska kunna ta ställning till om det finns något
hinder mot att handlingen lämnas ut. Bestämmelsen innebär att var och en har rätt att
ta del av alla offentliga handlingar hos en myndighet utan att behöva uppge vem hen
är, det s.k. anonymitetsskyddet. Kommunens tjänstemän har inte efterforskat vilka de
är som begärt ut allmänna handlingar. Anteckningen i diariet har enbart grundat sig på
inkommande personuppgifter från de som har begärt ut allmänna handlingar. På grund
av detta så har dessa personer inte varit anonyma.
Kalmar kommun värnar om meddelarfriheten som innebär att var och en fritt kan
lämna ut uppgifter om syftet är att uppgifterna ska publiceras i tryckt skrift, på nätet, i
radio eller TV. Meddelarfriheten, med några undantag i offentlighets- och
sekretesslagen, innebär att myndigheters tjänstemän normalt kan lämna hemliga
uppgifter muntligt till journalister. Meddelandet ska dock vara avsett för publicering
eller ”mera indirekt tjäna som underlag för en kommande publicering”.
Det är viktigt att notera att det som inträffat inte har något med varken
meddelarfriheten eller efterforskningsförbudet att göra.
Kalmar har under väldigt många år arbetat med att vara en öppen kommun, mot
kommunens invånare och mot media. Vi beslutade tidigt att ha öppna
kommunstyrelsemöte och öppna nämndsammanträden. Vi har löpande öppna dialoger
med invånare, föreningar, organisationer, företag, osv. Både politiker och tjänstemän
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försöker så långt som möjligt att vara tillgängliga för invånare och media. Media finns
hela tiden i närheten av den kommunala verksamheten och oss förtroendevalda. Det är
bara att öppna en lokaltidning och se hur mycket som handlar om den kommunala
verksamheten. Vi betonar hårt offentlighetsprincipen, meddelarfrihet, rätten till insyn i
vår verksamhet och det öppna arbetssättet i vårt arbete.
Svar på dina frågor:
1.

I vilken utsträckning har andra medborgare än ovan nämnda journalister
registrerats när de begärt ut allmänna handlingar från kommunen?
Enligt uppgift har även andra personer som begärt ut handlingar registrerats i
diariet då de har mailat in sin begäran om uppgifter eller på annat sätt redogjort
för vilka de är. Detta är naturligtvis helt felaktigt och ska inte förekomma.
Samhällsbyggnadsnämnden har sett över rutinerna kring diarieföring och numera
registreras inga sådana uppgifter.

2.

Hur ska Kalmar kommun försäkra sig om att det fortsättningsvis inte kommer att
ske någon mer registrering, i någon förvaltning, av vilka allmänna handlingar som
begärs ut?
Den här frågan har redan diskuterats i kommunens förvaltningschefsgrupp under
kommundirektörens ledning. Vidare kommer kommunens jurister att informera
registratorer vid kommande nätverksträff samt att vara extra tydliga kring hur
dessa frågor ska hanteras vid utbildningar i offentlighet- och sekretesslagen för
kommunens chefer och medarbetare.

§ 90
Interpellation från Max Troendlé (MP) - Hur blir det med det
positiva förhållningssättet till husdjur?
Dnr KS 2016/0418

Kommunfullmäktige beslutar att Max Troendlé (MP) får ställa följande interpellation
till omsorgsnämndens ordförande Michael Ländin (S):
I en motion som behandlades av kommunfullmäktige 26/1 2015 föreslog Liberalerna
genom Birgitta Nordlöw att ”man på omsorgförvaltningen utreder möjligheten att
öppna ett demensboende med djurprofil, t.ex. på Varvsholmen i Kalmar”, med
hänvisning till de positiva effekter som sällskapsdjur har inom äldrevården.
I yttrandet från omsorgsförvaltningen som skulle utgöra svar på motionen föreslogs
att inte bifalla Birgitta Nordlöws motion utan istället att ”[…] det skapas ett öppet och
positivt förhållningssätt till husdjur (hund och katt) på alla boenden. Huruvida det är
lämpligt med närvarande djur, på respektive ställe, beror på allergikänsligheten hos
personal och boende”.
Jag undrar därför:
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- Hur många äldreboenden i Kalmar kommun har i dagsläget valt att ha sällskapsdjur
sedan motionen besvarats?
- Gör du fortfarande bedömningen att omsorgförvaltningens yttrande är det det
bästa sättet att jobba med att få fler äldreboenden att ha husdjur?
__________
Michael Ländin lämnar följande svar på interpellationen:
Fråga 1. Hur många äldreboenden i Kalmar kommun har i dagsläget valt att ha
sällskapsdjur sedan motionen besvarats?
Sedan cirka fem år tillbaka har Enlidens vård och omsorgsboende i Rockneby en
djurprofil på sitt boende. Man har haft både hundar och katter. Detta innebär att
verksamheten har ett positivt förhållningssätt till sällskapsdjur. I dagsläget har boendet
två huskatter ”Bullen och Melvin”. Djurprofileringen innebär också att omsorgstagare
som flyttar in på Enliden kan ta med sig sina egna sällskapsdjur. Enliden är ett boende
som ligger beläget på landsbygden med gröna ytterområden om lägenheter ligger i
markplan vilket gör det lättillgängligt för djuren att kunna vistas både inne och ute.
Vård och omsorgsboendet Frikadellen i Lindsdal har haft sällskapsdjur sedan cirka 15
år tillbaka och det handlar om en huskatt.
De boenden som i övrigt vi ser passar bäst att ha djur på är Ingelstorpsvägen 1 samt
boenden i Södermöre som ligger ”lantligt” med bra tillgänglighet för att djuren ska
kunna gå in och ut.
Det finns dock en rad saker att tänka på när det gäller husdjur på boenden:
När man använder sig av sällskapsdjur i omsorgen behöver man se på flera perspektiv.
Verksamheten måste göra riskbedömningar ur ett arbetsmiljöperspektiv, systematiskt
kvalitétsarbete, jordbruksverkets riktlinjer gällande djurhållning.
Syftet med arbetsmiljölagen (1977:1160) är att förebygga ohälsa och olycks-fall i
arbetet samt att uppnå en god arbetsmiljö för alla arbetstagare och här måste hänsyn
tas till bland annat allergi bland personal.
Systematiskt kvalitétsarbete innebär att den verksamhetsansvarige har det yttersta
ansvaret för kvalitets- och säkerhetsfrågorna enligt Socialstyrelsen. I det ansvaret ingår
att kvalitetssäkra arbetet med hund, dvs. att följa upp och utvärdera resultatet av
insatsen.
Med smittskyddslagen (2004:168) regleras i princip alla smittsamma sjukdomar som
kan överföras till och mellan människor. Vi följer våra basala hygienrutiner och har en
skyldighet att göra riskbedömningar enligt det systematiska kvalitétsarbetet.
Verksamheter som tillhandahåller djur måste ta hänsyn till Jordbruksverkets
föreskrifter och allmänna råd gällande djurhållning. Enligt djurskyddslagen (1988:534)
ska djur i Sverige behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom.
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Fråga 2. Gör du fortfarande bedömningen att omsorgförvaltningens yttrande är det
bästa sättet att jobba med att få fler äldreboenden att ha husdjur?
Ja vi kommer fortsätta att ha ett positivt förhållningssätt till sällskapsdjur utifrån
ovanstående svar på fråga 1 för att skapa en god omsorg utifrån personal,
omsorgstagare och husdjur.
Jag har även försökt leta bland de senaste 10 åren men inte kunnat hitta ett enda fall
där vi nekat en boende att ta med sig sitt husdjur till oss.

§ 91
Anmälningsärenden
-

Kommunstyrelsens protokoll den 5 april 2016

-

Medborgarförslag om ombyggnad av skolväg samt samhällsbyggnadsnämndens svar
Dnr KS 2015/1149

-

Medborgarförslag om placering av simhallen/idrottscenter samt
samhällsbyggnadsnämndens svar
Dnr KS 2016/0117

-

Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) och Björn Brändewall (L):
Öppna upp våra nätverk för besökare och invånare
Dnr KS 2016/0301

-

Motion från Max Troendlé (MP): Öppna upp demokratin - låt frågor få replikeras
Dnr KS 2016/0308

-

Motion från Max Troendlé (MP): Underlätta för bilister
Dnr KS 2016/0351

-

Medborgarförslag om att ändra Postgatans trafikgenomströmning genom enkelriktning
Dnr KS 2016/0294

-

Medborgarförslag om att sänk hastigheten på Ådalsvägen
Dnr KS 2016/0313

-

Medborgarförslag om skejtpark i anslutning till UNIK
Dnr KS 2016/0344

-

Medborgarförslag om cykelbana längs Tallhagsvägen vid infarten till Svensknabben
Dnr KS 2016/0360

-

Skrivelse från Union of the Baltic Cities med anledning av flyktingsituationen

32 (46)
PROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2016-04-25

Bilaga A
§ 72 Ägardirektiv 2016 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen
Ledamöter
Roger Kaliff ordf
Ann-Marie Engström 1:e v ordf
Per-Olof Jonsson 2:e v ordf
Johan Persson
Dzenita Abaza
Mattias Adolfson
Marie Simonsson
Roger Holmberg
Magnus Lundén
Michael Ländin
Marianne Dahlberg
Nasim Malik
Annika Brodin
Steve Sjögren
Anette Lingmerth
Lasse Johansson
Elisabeth Gustavsson
Robert Sigvardsson
Mona Jeansson
Bjarne Ringdahl
Anne-Cathrine Lindh
Stig Persson
Kristina Podolak-Andersson
Erik Holm
Elisabeth Heimark
Peter Olofsson
Gunnel Akinder
Mattias Spångberg
Ylva Granqvist
Anders Andersson
Gunnar Olsson
Ingemar Einarsson
Ann-Cristin Fredriksson
Anita Wollin
Bertil Dahl
Liselotte Ross
Leila ben Larbi
Christina Fosnes
Per Dahl
Jonas Lövgren
Karl Holst
Kajsa Hedin
Lisa Jalmander
Jan R Andersson
Måns Linge
Inger Hilmansson
Björn Brändewall
Carl-Henrik Sölvinger
Kent Pettersson
Patricia Vildanfors

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

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

Ersättare

Ja
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nikos Strachinis

Helena Olsson
Ylva Hällblad

Inger Henriksson
Gunnar Nilsson

Nej

Avst

F

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

Britt Dicksson

X
Transport:

37

0

12

1
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Bilaga A, forts
§ 72 Ägardirektiv 2016 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen
Transport:
Ledamöter
Anna Thore
Max Troendlé
Annika Carlsson Wistedt
Christopher Dywik
Bengt-Olof Roos
Thoralf Alfsson
Lars Peterson
Lars Rosén
Petra Gustafsson
Carina Falkestad
Krister Thornberg

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

K Ersättare
A Daphne Thuvesson
A
A
A
A
A
A
A Lennart Johansson
A
A
A
SUMMA:

37

0

12

1

Ja

Nej
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Avst

F

37

11

12

1
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Bilaga B
§ 73 Upphandling av personlig assistansverksamhet på entreprenad
Ledamöter
Roger Kaliff ordf
Ann-Marie Engström 1:e v ordf
Per-Olof Jonsson 2:e v ordf
Johan Persson
Dzenita Abaza
Mattias Adolfson
Marie Simonsson
Roger Holmberg
Magnus Lundén
Michael Ländin
Marianne Dahlberg
Nasim Malik
Annika Brodin
Steve Sjögren
Anette Lingmerth
Lasse Johansson
Elisabeth Gustavsson
Robert Sigvardsson
Mona Jeansson
Bjarne Ringdahl
Anne-Cathrine Lindh
Stig Persson
Kristina Podolak-Andersson
Erik Holm
Elisabeth Heimark
Peter Olofsson
Gunnel Akinder
Mattias Spångberg
Ylva Granqvist
Anders Andersson
Gunnar Olsson
Ingemar Einarsson
Ann-Cristin Fredriksson
Anita Wollin
Bertil Dahl
Liselotte Ross
Leila ben Larbi
Christina Fosnes
Per Dahl
Jonas Lövgren
Karl Holst
Kajsa Hedin
Lisa Jalmander
Jan R Andersson
Måns Linge
Inger Hilmansson
Björn Brändewall
Carl-Henrik Sölvinger
Kent Pettersson
Patricia Vildanfors

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

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

Ersättare

Ja
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nikos Strachinis

Helena Olsson
Ylva Hällblad

Inger Henriksson
Gunnar Nilsson

Nej

Avst

F

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

Britt Dicksson

X
Transport:

46

3

0

1
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Bilaga B
§ 73 Upphandling av personlig assistansverksamhet på entreprenad
Transport:
Ledamöter
Anna Thore
Max Troendlé
Annika Carlsson Wistedt
Christopher Dywik
Bengt-Olof Roos
Thoralf Alfsson
Lars Peterson
Lars Rosén
Petra Gustafsson
Carina Falkestad
Krister Thornberg

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

K Ersättare
A Daphne Thuvesson
A
A
A
A
A
A
A Lennart Johansson
A
A
A

46

3

0

1

Ja

Nej
X
X

Avst

F

X
X
X
X
X
X
X
X
X
SUMMA:

48

11

0

2
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Bilaga C
§ 73 Upphandling av personlig assistansverksamhet på entreprenad
Ledamöter
Roger Kaliff ordf
Ann-Marie Engström 1:e v ordf
Per-Olof Jonsson 2:e v ordf
Johan Persson
Dzenita Abaza
Mattias Adolfson
Marie Simonsson
Roger Holmberg
Magnus Lundén
Michael Ländin
Marianne Dahlberg
Nasim Malik
Annika Brodin
Steve Sjögren
Anette Lingmerth
Lasse Johansson
Elisabeth Gustavsson
Robert Sigvardsson
Mona Jeansson
Bjarne Ringdahl
Anne-Cathrine Lindh
Stig Persson
Kristina Podolak-Andersson
Erik Holm
Elisabeth Heimark
Peter Olofsson
Gunnel Akinder
Mattias Spångberg
Ylva Granqvist
Anders Andersson
Gunnar Olsson
Ingemar Einarsson
Ann-Cristin Fredriksson
Anita Wollin
Bertil Dahl
Liselotte Ross
Leila ben Larbi
Christina Fosnes
Per Dahl
Jonas Lövgren
Karl Holst
Kajsa Hedin
Lisa Jalmander
Jan R Andersson
Måns Linge
Inger Hilmansson
Björn Brändewall
Carl-Henrik Sölvinger
Kent Pettersson
Patricia Vildanfors

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

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

Ersättare

Ja
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nikos Strachinis

Nej

Avst

F

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Helena Olsson
Ylva Hällblad

X
X
X
X
X
X
X
Inger Henriksson
Gunnar Nilsson

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

Britt Dicksson

X
Transport:

38

3

8

1
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Bilaga C, forts
§ 73 Upphandling av personlig assistansverksamhet på entreprenad
Transport:
Ledamöter
Anna Thore
Max Troendlé
Annika Carlsson Wistedt
Christopher Dywik
Bengt-Olof Roos
Thoralf Alfsson
Lars Peterson
Lars Rosén
Petra Gustafsson
Carina Falkestad
Krister Thornberg

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

K Ersättare
A Daphne Thuvesson
A
A
A
A
A
A
A Lennart Johansson
A
A
A

38

3

8

1

Ja

Nej
X
X

Avst

F

X
X
X
X
X
X
X
X
X
SUMMA:

40

11

8

2
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Bilaga D

Ägardirektiv 2016 för Kalmar Kommunbolag AB
med sina dotterbolag (förutom Kalmar Energi
Holding AB)
Beslutade av kommunfullmäktige den 15 december 2008, § 21.
Ändring beslutad den 29 mars 2010, § 24, den 26 april 2011, § 97,
den 23 april 2012, § 84, den 29 april 2013, § 75, den
28 april 2014, § 53 och den 30 mars 2015, § 53.

Gemensamma direktiv
I kommunallagen markeras kommunfullmäktiges överordnade roll i
förhållande till de kommunala bolagen. Vidare innehåller lagen
bestämmelser om att kommunstyrelsen ska ha uppsikt över den
verksamhet som bolagen bedriver. Utifrån Kalmar Kommunbolag
AB:s riktlinjer ska bolagets styrelse i årsredovisningen, utöver vad
aktiebolagslagen i detta avseende stadgar, redovisa och bedöma hur
verksamheten bedrivits och utfallit mot bakgrund av det i
bolagetsordningen och i kommunens ägardirektiv angivna syftet och
ramarna för densamma. Styrelsen ska uttala om verksamheten under
föregående kalenderår bedrivits och utvecklats dels i förhållande till
det fastställa ändamålet med verksamheten, dels i förhållande till de
kommunala befogenheterna som utgör ram för verksamheten.
Kommunfullmäktige i Kalmar ser vikten av ett kommunalt
koncerntänkande och har samlat de kommunala bolagen i en
aktiebolagsrättslig koncern under kommunen. Med denna
konstruktion äger kommunen
ett (1) bolag. Kalmar Kommunbolag AB är i sin tur ägare av de
kommunala bolagen. Kommunen och dess företag måste ses som en
ekonomisk beslutsenhet för vilken fullmäktige har det yttersta
ansvaret såväl ekonomiskt som politiskt.
Kommunfullmäktige har angett bland annat följande skäl för att ge
ägardirektiv till kommunens bolag:
•

Kommunallagen förutsätter ett kommunalt inflytande över
bolagen eftersom de är ett instrument för kommunal
verksamhet.

•

Kommunen har ett politiskt och ekonomiskt ansvar för
verksamheten i bolagen.

•

Förtroendet för kommunal verksamhet ökar om omvärlden kan
konstatera att de kommunala bolagen är en del av
ägaren/kommunen.
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•

Bolagen är kommunens egendom. Det finns alltså ett
ägaransvar inför kommun-medborgaren. Kommunen är
dessutom i borgen för bolagens engagemang vilket understryker
ägaransvaret.

De kommunägda bolagens verksamhet och förhållande till
kommunen regleras genom:
• Kommunallagen, aktiebolagslagen samt andra lagar och
författningar
•

Bolagsordning

•

Ägardirektiv

•

Kalmar kommuns budget och ekonomiska planering

•

Särskilda direktiv av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

•

Avtal mellan bolagen och kommunen

Bolagens styrelser ska i samband med konstituerande styrelsemöte
årligen gå igenom ägardirektiven och göra en plan för hur man lever
upp till dem.
Insyn i bolagens verksamhet
Kommunallagen slår fast att insynsfrågorna är viktiga ur
demokratisk synpunkt. Bolagen ska ha en öppen attityd i dessa
frågor.
I bolagsordningarna anges: ”Allmänheten har rätt att ta del av
handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna
handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen,
offentlighets- och sekretesslagen”.
Koncernens uppföljningar per april och augusti, årsbokslut samt
övriga ärenden till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska
vara tillgängliga på kommunens externa hemsida.
I bolagsordningarna för de kommunala bolagen anges att bolagen
”ska bereda kommunfullmäktige i Kalmar kommun möjlighet att ta ställning innan sådana
beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars
av större vikt fattas.
Vidare gäller att ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens
arbetsutskott ska få kallelser till sammanträden med styrelserna för
de kommunägda bolagen. De har rätt att närvara vid dessa
sammanträden och har rätt att delta i överläggningarna men inte i

40 (46)

Kommunfullmäktige

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-04-25

besluten. De har också rätt att på begäran få sin mening antecknad
till protokollet.
Samråd mellan kommunens och bolagens revisorer
Kommunfullmäktige utser för varje bolag två lekmannarevisorer
och lika många ersättare för att ”granska det kommunala ändamålet,
effektivitet, kvalitet och internkontroll”. Dessa revisorer väljs ur
kretsen av kommunens revisorer. Kostnader för den revision
lekmanna-revisorerna utför ska belasta bolagen.
Det är ur ett koncernperspektiv angeläget att bolagens och
kommunens revisorer kan samråda med varandra i frågor som rör
bolagens angelägenheter.
Utgångspunkter för bolagens verksamhet
Kommunens bolag ska skötas på ett sätt där stor hänsyn tas till de
fördelar som kan skapas för kommuninvånarna. Bolagen är redskap
för att skapa utveckling i hela kommunen. Verksamheten ska drivas
på ett affärsmässigt sätt. Effektivitetsvinster för bolagen ska alltså
innebära fördelar för kommunen som helhet (koncernnyttan).
Kommunen och respektive bolag ska därför i samråd söka lösningar
som tillgodoser dessa gemensamma intressen.
Bolagen får inte bedriva någon säljverksamhet som står i strid med
konkurrenslagstiftningen.
Bolagen ska prestera ständiga förbättringar.
Bolagen ska verka för de beslut som kommunfullmäktige fattar.
Bolagen ska verka för utveckling och tillväxt i hela Kalmar kommun.
För samarbetet mellan kommunen och bolagen ska vidare gälla
följande riktlinjer:
Ekonomisk planering och redovisning:
Bolagens ekonomiska planering och redovisning ska vara sådan att
den kan samordnas med kommunens. Bolagen ska rapportera i
enlighet med instruktioner från kommunen för att uppfylla
bestämmelserna om ”sammanställd redovisning” i lagen om
kommunal redovisning.
Kalmar Kommunbolag AB med dotterbolag ska använda samma
redovisningsprinciper och värderingsregler enligt Kalmar
Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagens
tillämpning av K3.
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Kalmar Kommunbolag AB ska tidigt vid ekonomiska obalanser och
löpande i tertialrapporter delge kommunstyrelsen en ekonomisk och
verksamhetsmässig information från kommunens hel- och delägda
bolag.
Bolagen ska (med god framförhållning) samråda med Kalmar
Kommunbolag AB avseende skattefrågor, nedskrivningsbehov och
övriga bokslutsdispositioner.
I bolagens årsredovisningar ska ingå uppgifter om lön, övriga
löneförmåner och avgångs-vederlag för VD. Styrelsearvoden och
VD-löner ska särredovisas.
Personal- och lönepolitik:
Kommunens nämnder och de kommunala bolagen ska ha en
gemensam personal- och lönepolitik. Det innebär bl.a. att styrelserna
för bolagen ska ha en avstämning med kommunstyrelsens
personaldelegation inför förhandlingar om kollektivavtal och
tillämpning av dessa. Frågor som rör de verkställande direktörernas
anställnings- och lönevillkor handläggs av VD i Kalmar
Kommunbolag AB i samråd med kommunstyrelsens
personaldelegation.
Tillsättning av tjänst som verkställande direktör i något av bolagen
handläggs av styrelsen i Kalmar Kommunbolag AB i samråd med
bolagens presidier.
Kommunens regler för representation ska gälla även för de
kommunala bolagen.
Medverkan i annan planering:
Bolagen ska medverka i den fysiska planeringen och i miljö- och
naturresursplaneringen. Bolagen ska också ge underlag till svar på
frågor som ställs i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Administrativa system:
Bolagen ska använda sig av administrativa system som underlättar
utbyte av information mellan kommunen och de kommunägda
bolagen. Det är också viktigt att kommunen utåt visar upp ett
enhetligt ansikte.
Beredskap och säkerhet:
Krisledningsnämnden ansvarar ytterst för arbetet vid höjd
beredskap och extraordinära händelser i Kalmar kommun.
Nämnden ska vid extraordinära händelser erbjudas erforderliga
resurser från berörda bolag i den omfattning som är nödvändig med
hänsyn till den extra-ordinära händelsen. Vidare ska bolagen, i den
utsträckning som de blir kallade, delta i övningar.
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Verksamhetens inriktning
Utöver vad som anges i budgeten ska bolagen också följa de mål,
uppdrag och andra direktiv som berör dem och som meddelas i
olika policy, program och riktlinjer som antagits av
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Bolagen ska så långt det
är möjligt medverka i samordnade kommunövergripande
upphandlingar eller samordnade upphandlingar för bolagskoncernen
på uppdrag från Kalmar Kommunbolag AB.
Bolagen ska vara pådrivande i utvecklingen av det långsiktigt
hållbara samhället socialt, ekologiskt och ekonomiskt.
Bolagen ska i samverkan med övrig kommunal verksamhet söka
samordningsfördelar och arbeta aktivt med energieffektivisering.
I bolagens årsredovisningar ska tydligt framgå hur bolagen uppfyllt
de bolagsspecifika ägardirektiven.
Bolagen ska följa och arbeta efter de övergripande kontrollplaner
som Kalmar Kommunbolag AB fastställer. Ex. övergripande
finanspolicy och internkontrollplaner.
Ekonomi
Kalmar Kommunbolag AB ska årligen lämna en utdelning. Förslag
till utdelning görs efter direktiv från koncernledningen och eller
dotterbolagens behov av koncernbidrag. Utdelningsbara medel
beräknas genom att redovisat årsresultat först ska täcka balanserad
förlust. Av återstående vinstmedel och övrigt fritt eget kapital får
sedan utdelning ske till aktieägarna. Utdelningen får inte hindra
Kalmar Kommunbolag AB från att fullgöra sina förpliktelser på kort
och lång sikt och den föreslagna värdeöverföringen måste kunna
försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 § 2-3 st.
Soliditeten måste vara betryggande mot bakgrund av att bolagets
verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet. Även likviditeten i
bolaget måste bedömas kunna upprätthållas på en betryggande nivå.
Kalmar Kommunbolag AB anger de avkastningskrav och
värdeöverföringar som ska gälla för dotterbolagen.
Beslut på årsstämmorna
Vid årsstämmorna ska kommunens ombud överlämna de
ägardirektiv som kommun-fullmäktige beslutat ska gälla för bolagen.
Dessa direktiv kan också överlämnas till bolagen i form av
protokollsutdrag eller skrivelse.
För styrelsearvoden och ersättningar ska gälla de regler som
fastställts av kommunfullmäktige. Arvoden till auktoriserade
revisorer och ersättare ska följa den upphandling som
kommunstyrelsen gjort av revision för de kommunägda företagen.
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För de olika bolagen ska i övrigt gälla:

Styrelsen i respektive kommunalt bolag ska hålla moderbolaget
informerad om sin verksamhet och om planerade åtgärder av större
vikt. Kommunbolaget har rätt att få ta del av den information från
bolagen som Kommunbolaget anser nödvändig för att detta
uppdrag ska kunna fullgöras.
Kalmar Kommunbolag AB och dess dotterbolag ska medverka till
att utveckla och stärka det lokala näringslivet i hela kommunen.
Genom sådana satsningar på olika utvecklingsprojekt stärker
bolagen sin ”kundbas”. Detta innebär att kommunens bolag på sikt
förbättrar sitt ekonomiska resultat.

Bolagsspecifika ägardirektiv
Kalmar Kommunbolag AB
Bolaget ska förvalta aktier i Kalmar kommuns hel- eller delägda
bolag, utveckla samarbetet mellan bolagen i koncernen samt
samordna övergripande koncerngemensamma frågor. Bolaget ska
svara för en löpande ägardialog med respektive dotterbolag i
koncernen. Moderbolaget ska åt kommunen bereda och samordna
förslag till försäljning av fastigheter och bolag inom koncernen och
andra frågor avseende bolagens tillgångsportföljer med undantag av
frågor som ligger inom det beslutsmandat som anges i respektive
bolags bolagsordning. Vidare ska bolaget efter särskilt uppdrag
genomföra näringslivsbefrämjande projekt.
Kalmarhem AB
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av
kommunallagens likställighetsprincip främja bostadsförsörjningen i
Kalmar kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till
boendeinflytande och inflytande i bolaget.
Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.
Bolaget ska erbjuda människor som bor i eller vill flytta till Kalmar
”den goda bostaden”. Med den ”goda bostaden” aves att ge
människor, oavsett inkomst, bostadsort och social situation,
likvärdiga möjligheter att leva i goda bostäder i bra miljöer och till
rimliga kostnader.
Bolaget ska garantera hyresrätten och utifrån bruksvärdesprincipen
främja en hyressättning med stabila och rimliga hyror i olika stadsoch kommundelar. Bolaget ska aktivt arbeta för att med sin del av
hyresrätter i Kalmar kommun minska bostadssegregationen,
hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden.
Bolaget har ett speciellt ansvar för att ordna bostäder till studerande,
liksom andra grupper med särskilda behov som t.ex. äldre och
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personer med funktionsnedsättningar. Det är också viktigt att
bolaget fortsätter arbetet med att på olika sätt utveckla och stärka
inflytandet för de boende.
Bolaget ska vara den centrala aktören i kommunens bostadspolitik
och utveckling.
Kalmar Vatten AB
Bolaget ska svara för en miljömässigt god vattenförsörjning och
avloppsrening. En huvud-uppgift för bolaget är vidare att trygga den
framtida vattenförsörjningen, däribland en långsiktig vattenreserv.
Bolaget ska aktivt arbeta för att minska kväve- och fosforutsläppen i
Kalmarsund.
I samband med grävarbeten för vatten och avlopp ska bolaget så
långt det är möjligt lägga ner tomrör för att möjliggöra en
bredbandsutbyggnad.
Det är viktigt att de ökade inkomsterna till följd av höjd va-taxa går
till en förnyelse av va-nätet. Bolaget ska i samband med kommande
budget och bokslut redovisa hur stor del av de ökade inkomsterna
som använts till reinvesteringar.
KIFAB i Kalmar AB
Bolagets huvuduppgift är att tillhandahålla lokaler för näringsliv,
utbildningsverksamhet och vid behov andra offentliga
verksamhetslokaler. Bolaget ska därigenom medverka till att
utveckla och stärka näringslivet i kommunen.
Bolaget ska fortlöpande se över sitt fastighetsbestånd och
genomföra fastighetsförvärv/ försäljningar för att på bästa sätt
kunna utföra de uppdrag som åligger bolaget.
Kalmar Science Park AB
Bolaget ska utgöra mötesplats för idéer och innovativa företag som
vill utvecklas med målsättning att främja en långsiktig ekonomisk
utveckling i Kalmar och regionen. I nära samarbete med näringslivet
och Linnéuniversitetet ska bolaget bygga nätverk och vara en
utvecklingspartner för nya företag i Kalmar. Bolaget ska erbjuda
verktygen och miljön för att utveckla nya idéer, företag och
marknader.
Bolaget ska medverka till nytänkande och inspiration, bidra till att
Kalmars attraktivitet stärks och vara en förebild för andra
kunskapsintensiva miljöer.
Följande övergripande mål ska nås de kommande åren:
-

utveckla fokusområdena e-tjänster och digitala marknader
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-

fortsätta samarbetet med Landstinget och Linnéuniversitetet
kring läkarutbildning och innovationer

Kalmar Öland Airport AB
Bolaget ska utgöra en tjänst av allmänt intresse (SGEI flygplats) med
skäl och enligt villkor som följer de krav som uppställs av EU
kommissionen i sitt beslut av den 20 december 2011. Bolaget ska i
samverkan med Kalmar kommun och näringslivet i Kalmarregionen
utveckla, driva och förvalta Kalmar flygplats. Bolaget ska utveckla
kommunikationerna mellan Kalmarregionen och andra delar av
Sverige samt övriga världen.
Bolaget ska fortsätta arbetet med att göra flygplatsen klimatneutral
Följande övergripande mål ska nås de kommande åren:
-

-

Bolaget ska fortsatt med hög säkerhet utveckla reseupplevelsen
och servicen på
Kalmar Öland Airport i syfte att behålla och stärka flygplatsens
roll i Regionens infrastruktur.
Med vision 2025 som grund utreda hur flygplatsens tillgänglighet
i Regionen kan förbättras och hur den kan fungera bättre med
andra transportslag.
Undersöka praktiska och ekonomiska möjligheter att etablera en
depå för biobränsle på
flygplatsen.

Destination Kalmar AB
Bolaget ska i samverkan med näringslivet utveckla, profilera och
marknadsföra Kalmar kommun som besöksmål. Bolaget ska även
samordna och administrera evenemang samt utveckla
idrottsturismen i Kalmar kommun. Vidare ska bolaget bedriva
turistbyråverksamhet samt driva verksamhet i gästhamnen i Kalmar.
Bolaget ska i samverkan med Statens Fastighetsverk ansvara för och
driva kultur-, turist- och evenemangsverksamhet på Kalmar Slott.
Följande övergripande mål ska nås de kommande åren:
-

Bolaget ska i fortsatt samverkan med näringslivet utveckla
besöksnäringen och Kalmar som evenemangstad och
behålla/förbättra sin position som attraktiv sommarstad.
Utveckla idrottsturismen i Kalmar kommun och regionalt i
projekt.
I samverkan med Statens Fastighetsverk fortsatt utveckla
Kalmar Slott med gjorda investeringar för att öka
tillgängligheten och antalet besökare.

Kalmar Hamn AB
Bolagets huvuduppgift är att tillhandahålla en hamnanläggning samt
utföra hamn-, sjöfarts- och logistikrelaterade tjänster. Bolaget ska
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erbjuda hamnens kunder ett prisvärt, flexibelt, miljöriktigt och
tillförlitligt utbud av service och tjänster av hög kvalitet.
Bolaget har uppdraget att utveckla samarbetet med närliggande
hamnar.

