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§ 64

Protokollsjusterare

Beslut

Kommunfullmäktige utser Ingemar Einarsson och Kjell Axelsson
att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§ 65

Interpellation: ”Likvärdiga betyg”
(KS 2006/262 093)
Kommunfullmäktige beslutar att Jan R Andersson (m) får ställa
följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande Johan
Persson (s):
Under förra vårens budgetbehandling skickade Barn- och
ungdomsnämnden en rekommendation till kommunstyrelsen att
besluta om att skapa bästa förutsättningar för en likvärdig
betygssättning på alla Kalmars skolor. Barn- och
ungdomsnämnden ville tillsammans med Gymnasieförbundet göra
en uppföljning av hur betygen sattes på olika skolor och därigenom
kunna förbättra likvärdigheten i betygssättning mellan skolor.
Barn- och ungdomsnämndens beslut om att rekommendera
kommunfullmäktige att ge ett sådant uppdrag till Kalmarsunds
gymnasieförbund blev dock aldrig effektuerat.
Med anledning av detta vill jag ställa följande frågor;
1. Delar du uppfattningen om att likvärdig betygssättning är en
viktig fråga för eleverna i Kalmars skolor?
2. Kommer du att tillse att detta beslut från Barn- och ungdomsnämnden därmed blir behandlat av kommunstyrelsen?
______________
Johan Persson lämnar följande svar på interpellationen:
Mitt svar på dina två frågor är: Dubbel-ja!
Vi kommer att träffa företrädare för övriga tre medlemskommuner
i Kalmarsunds gymnasieförbund inom den närmaste tiden för att
diskutera budgeten för 2007. Då kommer jag att ta upp barn- och
ungdomsnämndens förslag om att gymnasieförbundet ska få i uppdrag att ”ta fram lämpliga verksamhetsmått för elevernas resultatutveckling för återkoppling till respektive grundskola”. Därefter
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räknar jag med i samband med budgetarbetet kunna ta upp ärendet
i kommunstyrelsen.

§ 66

Interpellation om ”tillfällig skattehöjning i Kalmar”
(dnr KS 2006/264 093)
Kommunfullmäktige beslutar att Göran Häggfors (m) får ställa följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande Johan
Persson (s):
1994/95 höjde den socialdemokratiska majoriteten tillfälligt
skatten med 50 öre. Det extra skatteuttaget skulle gå till
näringslivssatsningar för att skapa fler jobb. Dåvarande
kommunstyrelseordförande, Kjell Henriksson (s), betonade flera
gånger att skattehöjningen var tillfällig.
Därför skulle jag till det nya kommunalrådet vilja ställa följande
frågor:
1. Kan du Johan tänka dig att börja betala tillbaka av denna tillfälliga skattehöjning med en sänkning av skatten med 50 öre?
2. Kan detta komma som ett tidigt vallöfte från dig och Socialdemokraterna?
______________
Johan Persson lämnar följande svar på interpellationen:
Göran Häggfors har ställt två frågor till mig angående den
skattehöjning som skedde i början av 90-talet. Frågorna som ställs
är följande:
1. Kan du Johan tänka dig att börja betala tillbaka av denna
tillfälliga skattehöjning med en sänkning av skatten med 50
öre?
Svar: Jag ser inte höga skatter som något egenvärde. Skatter har vi
för att finansiera det som kommuninnevånarna anser är gemensamma angelägenheter, som exempelvis en väl fungerande skola,
en trygg äldreomsorg och en trafik- och miljövänlig infrastruktur.
Den sittande majoritetens ambitioner för välfärden är högt ställda.
Det kräver ett relativt högt skatteuttag. Vi vill fortsätta utveckla
kvaliteten, inte göra nedskärningar och besparingar. Den uppfatt-
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ningen är vi starkt förvissande om att de allra flesta kalmarbor delar.
Jag ser därför inga möjligheter att på kort sikt sänka skatten med
50 öre. Det skulle motsvara omkring 50 000 000 kronor mindre i
skatteintäkter. Var och en som sätter sig in i kommunens ekonomi
vet att besparingar för motsvarande summa skulle ge förödande
konsekvenser för framför allt omsorgen om barnen och de äldre.
Om moderaterna i sitt budgetförslag föreslår en skattesänkning på
50 öre så ser jag fram emot att få motsvarande besparingar konkret
redovisade.
2. Kan detta komma som ett tidigt vallöfte från dig och Socialdemokraterna?
Svar: Nej, jag ställer inte ut några vallöften om sänkta skatter. Det
jag lovar är att fortsätta förvalta varje skattekrona noggrant och se
till att effektivisera verksamheten där det går, så att skattebetalarna
får den höga kvaliteten på verksamheterna som de förtjänar.

§ 67

Interpellation: ”Vem ska få hjälp?”
(dnr KS 2006/263 093))
Kommunfullmäktige beslutar att Lisa Jalmander (m) får ställa
följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande Johan
Persson (s):
I flera av våra grannländer har man förstått att det inte bara är på
ålderns höst som saker kan vara svåra att klara. Självklart behöver
många äldre hjälp i hemmet med olika saker. Men många
pensionärer är idag å andra sidan piggare och aktivare än tidigare
generationer och har dessutom mycket tid. Andra pensionärer är
inte lika pigga men inte tillräckligt sjuka för att få hjälp från
kommunen.
I Finland finns exempelvis ett system med skatteavdrag för
hushållsnära tjänster som blivit en succé för många, bland andra
barnfamiljer. Genom en relativt billig peng kan många få behövlig
tid för familjen.
Med anledning av detta vill jag ställa följande frågor:
1. Anser du att skattesubventionerade hushållsnära tjänster ska införas?
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2. Anser du att bara äldre ska kunna få subventionerade hushållsnära tjänster?
______________
Johan Persson lämnar följande svar på interpellationen:
Lisa Jalmander har ställt två frågor till mig angående skatteavdrag
för hushållsnära tjänster:
1. Anser du att skattesubventionerade hushållsnära tjänster
ska införas?
Jag tycker att det är mycket positivt att tjänstesektorn växer och att
allt fler människor får sin försörjning genom olika tjänsteföretag.
Jag tror att tjänstesektorn, inte minst här i Kalmar, har en ljus
framtid för sig.
I tron att stimulera tjänstesektorn ytterligare föreslår moderaterna
att det ska införas ett avdrag för hushållsnära tjänster. Jag ställer
mig avvisande till förslaget. Det gör jag av två skäl: Dels är konstruktionen orättvis och dels tycker jag att det finns betydligt bättre
insatser samhället kan göra för att allmänt förbättra villkoren för
företagandet än att rikta selektiva skattesänkningar.
I praktiken innebär moderaternas förslag att den som har råd att
lägga 100 000 kronor på att betala för exempelvis städning får
50 000 kronor i sänkt skatt. Förslaget skulle leda till att samhället
subventionerade människor med höga inkomster till att köpa tjänster som redan har råd med samtidigt som inkomstbortfallet för staten skulle behöva kompenseras med nedskärningar i skola, vård
och omsorg. Det vill jag inte medverka till.
Det har också visat sig att det Finländska exemplet inte har varit så
framgångsrikt som många vill få det att låta. Enligt Konjunkturinstitutet (KI) är resultatet i själva verket blygsamt. KI har tagit del
av en utredning över de samhällsekonomiska effekterna i Finland
gjord av forskningsinstitutet LTT-Tutkimus Oy på uppdrag av Arbetsministeriet. Nettotillskottet av årsarbetstillfällen kopplade till
skattereduktionen uppskattas till mellan 2 880 och 3 644, vilket
motsvarar 0,1–0,2 procent av sysselsättningen i Finland. Många
gör bedömningen att kostnaderna för skattereduktionen skulle
kunna användas effektivare och därigenom ge fler arbetstillfällen.

2. Anser du att bara äldre ska kunna få subventionerade hushållsnära tjänster?
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Ja, om det är någon grupp som jag tycker att det verkligen är
motiverat att ge subventionerad hjälp till så är de äldre. Vi vet att
det inom denna grupp finns många som inte har ekonomiska marginaler till att köpa extra tjänster, som exempelvis fönsterputsning.
Vi socialdemokrater vill därför att äldre ska kunna få hjälp med
hushållsnära tjänster till rimliga priser och hög kvalitet.
Inom ramen för den ”Nationella utvecklingsplanen för vård och
omsorg om äldre” arbetar regeringen nu på en lagändring som ger
kommunerna laglig möjlighet att ge servicetjänster åt äldre utan biståndsprövning. Det tycker jag känns betydligt mer angeläget än att
subventionera städning för familjer som redan har råd att betala
själva.
Vi tittar nu på hur detta rent praktiskt ska kunna förvekligas i vår
kommun.

§ 68

Interpellation om kommunala rehabiliteringsplatser för
strokepatienter
(dnr KS 2006/255 093)
Kommunfullmäktige beslutar att Anders Andersson (c) får ställa
följande interpellation till omsorgsnämndens ordförande Steve
Sjögren (s):
Årligen drabbas ganska många människor i vår kommun av stroke.
Under den senaste tiden har jag fått flera samtal från anhöriga, som
beskriver en situation som inte är tillfredställande. Den situation
som flera beskriver är att strokepatienter, som skrivs ut från sjukhuset, har ett stort behov av att snabbt komma igång med rehabilitering och träning. Det förutsätts att kommunen skall ge denna rehabilitering.
Tyvärr har inte kommunen tillräckligt med arbetsterapeuter och
sjukgymnaster för att klara detta. Patienterna placeras ofta på ett
korttidsboende, där inte tillräcklig träning sker på grund av brist på
kommunal rehabiliteringspersonal. Tyvärr innebär detta ibland att
den rehabilitering som kunde ha skett uteblir. Dessa patienter hamnar därför på ett särskilt boende istället för att efter en tidig rehabilitering kunna återvända till sitt hem, där de kan leva ett normalt liv
och kanske till och med återgå till förvärvsarbete.
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Detta är självklart för många en personlig tragedi, men det innebär
också väsentligt högre kostnader för kommunen än om rehabilitering satts in i tid.
Jag vill fråga omsorgsnämndens ordförande Steve Sjögren:
Är du beredd att verka för att särskilda rehabiliteringsplatser inrättas, där strokepatienter får den rehabilitering och omsorg som de är
i behov av för att kunna leva ett mer normalt liv?
______________
Steve Sjögren lämnar följande svar på interpellationen:
I första hand bör Du ställa denna fråga till Din namne inom landstinget.
Ansvaret för rehabilitering åvilar landstinget, dels inom sjukhusvård och dels för de som bor hemma i eget boende, genom ansvaret
för hemsjukvården.
Landstinget har bedömt att dessa drabbade ej har behov av eller ej
är berättigade till rehabilitering.
Att frivilligt kompensera brister inom landstinget är jag inte beredd
att göra utan att denna fråga får beaktas i de diskussioner som pågår angående ansvaret för hemsjukvården.
Däremot är vi helt överens om att denna grupp behöver mer resurser totalt sett.
(Problemet är att när de hamnar på en korttidsplats så har vi rehabansvaret som motsvaras av hemsjukvården. Vid vårdplaneringar
har ofta sjukhuspersonal och/eller distriktssköterskan redan
bestämt att man behöver en korttidsplats eftersom man inte kan gå
hem.)
Vi har i TIC-huset stödgrupper för anhöriga till strokepatienter. Jag
är väl medveten om hur svårt och hur tungt dessa har det. Jag
kommer att se till att frågan får sin lösning i samband med förhandlingarna med landstinget om hemsjukvården.
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Detaljplan för Hossmo 1:10, 1:55 m.fl. fastigheter vid
Åmunnen
(dnr KS 2005/163 214)

Handlingar

Förslag till detaljplan den 29 september 2005. (Bilaga A, §
69/2006).
Samhällsbyggnadskontorets utlåtande den 30 januari 2006. (Bilaga
B, § 69/2006).
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 16 februari
2006, § 38. (Bilaga C, § 69/2006).
Länsstyrelsens beslut den 29 mars 2006 om ”områden som ej
längre ska omfattas av strandskydd inom detaljplan för Hossmo
1:10, 1:55 m.fl. fastigheter vid Åmunnen”. (Bilaga D, § 69/2006).

Bakgrund

Samhällsbyggnadsnämnden har den 16 februari 2006 föreslagit att
kommunfullmäktige ska anta nämndens förslag till detaljplan för
Hossmo 1:10, 1:55 m.fl. fastigheter vid Åmunnen. Planområdet på
ca 4,8 hektar ligger ca 1 km från Hossmo. Syftet med planen är att
möjliggöra ny bostadsbebyggelse med ca 12 villatomter och någon/några tomt(er) för flerbostadshus.
Kommunstyrelsen tillstyrkte den 6 mars samhällsbyggnadsnämndens förslag till detaljplan. Kommunfullmäktige beslutade dock
den 27 mars att återremittera ärendet till kommunstyrelsen, eftersom det då inte fanns något beslut från länsstyrelsen om att upphäva strandskyddet inom det aktuella området.
Länsstyrelsen har den 29 mars beslutat om vilket område inom
detaljplanen som inte längre ska omfattas av strandskydd.

Beslut

Kommunfullmäktige antar samhällsbyggnadsnämndens förslag till
detaljplan för Hossmo 1:10, 1:55 m.fl. fastigheter vid Åmunnen.
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Yttrande över överklagande av kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplan för del av Tallhagen 2:4, Gröndals
idrottsplats
(dnr KS 2005/227 214)

Handlingar

Birgit Svenssons, Eddy Svenssons och Helena Swahn Håkanssons
överklagande av kommunfullmäktiges beslut. (Bilaga A, §
70/2006).
Samhällsbyggnadskontorets yttrande den 27 februari 2006. (Bilaga
B, § 70/2006).
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 16 mars
2006, § 61. (Bilaga C, § 70/2006).

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 19 december 2005 att anta
samhällsbyggnadsnämndens förslag till detaljplan för del av
Tallhagen 2:4, Gröndals idrottsplats.
Birgit Svensson, Eddy Svensson och Helena Swahn Håkansson har
överklagat kommunfullmäktiges beslut. Utöver detta har synpunkter mot planförslaget framförs av Ulf Broman och ytterligare 74
personer som undertecknat listor med stöd för ett överklagande av
kommunfullmäktiges beslut. Enligt plan- och bygglagens bestämmelser har dock Ulf Broman och de 74 personerna inte rätt att
överklaga kommunfullmäktiges beslut.
Samhällsbyggnadskontoret hänvisar i sitt yttrande till att de synpunkter som redovisats i skrivelsen från Birgit och Eddy Svensson
samt Helena Swahn Håkansson framförs tidigare under planprocessen. Dessa synpunkter har bemötts i samrådsredogörelse och utlåtande. Samhällsbyggnadskontoret bemöter vidare en ny synpunkt
som framförts i överklagandet och föreslår att ”kommunens tidigare ställningstagande bör stå fast”.
Samhällsbyggnadsnämnden har tillstyrkt samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande.
Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige ska besluta att hänvisa till samhällsbyggnadskontorets yttrande och föreslå länsstyrelsen att avslå överklagandena.
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Överläggning

Birgitta Elfström (s) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslut

Kommunfullmäktige hänvisar till samhällsbyggnadskontorets yttrande och föreslår att länsstyrelsen ska avslå Birgit och Eddy
Svenssons samt Helena Swahn Håkanssons överklagande.

§ 71

Yttrande över överklagande av kommunfullmäktiges beslut att anta områdesbestämmelser för avfallsanläggning
vid Moskogen
(dnr KS 2004/163 361)

Handlingar

Överklagande från Johan Fredriksson. (Bilaga A, § 71/2006).
Överklagande från Åke och Elisabeth Adolfsson. (Bilaga B, §
71/2006).
Samhällsbyggnadskontorets yttrande den 23 februari 2006. (Bilaga
C, § 71/2006).
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 16 mars
2006, § 63. (Bilaga D, § 71/2006).

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2005 att anta samhällsbyggnadsnämndens förslag till områdesbestämmelser för avfallsanläggning vid Moskogen. Syftet med dessa bestämmelser är att
reservera ytor där det kan ske en komplettering av verksamheten
vid Moskogen och att säkerställa nya skyddszoner.
Johan Fredriksson samt Elisabeth och Åke Adolfsson har överklagat kommunfullmäktiges beslut. Samhällsbyggnadskontoret har
yttrat sig och ”avstyrker bifall till överklagandena”.
Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige ska besluta att hänvisa till samhällsbyggnadskontorets yttrande och föreslå att länsstyrelsen ska avslå överklagandena.

Överläggning

Anders Andersson (c) uttalar som en protokollsanteckning: Vid
varje tillfälle då frågan om områdesbestämmelser för avfallsanläggningen vid Moskogen har behandlats har jag påpekat att det är
viktigt att företrädare för kommunen och våra bolag är lyhörda för
grannarnas önskemål och synpunkter. Vårt mål måste vara att hitta
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lösningar tillsammans med de personer som lever i närheten av avfallsanläggningen för att undvika konflikter.

Beslut

Kommunfullmäktige hänvisar till samhällsbyggnadskontorets yttrande och föreslår att länsstyrelsen ska avslå överklagandena.

§ 72

Köp av mark vid Moskogen
(dnr KS 2005/267 260)

Handlingar

Sydsvensk Markvärdering AB:s skrivelse den 23 maj 2005.
(Bilaga A, § 72/2006).
Kommunledningskontorets skrivelse den 13 mars 2006. (Bilaga B,
§ 72/2006).
Överenskommelse om fastighetsreglering mellan Källstorp 9:1 och
Moskogen 1:1. (Bilaga C, § 72/2006).

Bakgrund

Kommunledningskontoret har träffat en överenskommelse med
ägaren till Källstorp 9:1, Johan Fredriksson, om att kommunen köper ca 64,3 hektar skogsmark vid Moskogen för 2 miljoner kronor.
Den aktuella marken omfattas av de områdesbestämmelser för avfallsanläggning vid Moskogen som kommunfullmäktige beslutat
anta.
Johan Fredriksson avser att ta tillbaka sitt överklagande av
kommunfullmäktiges beslut att anta områdesbestämmelserna,
när kommunen har tagit sitt beslut om att köpa marken.

Beslut

Kommunstyrelsen får köpa ca 64,3 hektar av Källstorp 9:1 på
de villkor som framgår av förslag till överenskommelse om
fastighetsreglering mellan Källstorp 9:1 och Moskogen 1:1.
Kommunens utgift på 2 miljoner kronor för köpet ska täckas
genom att 1 miljon kronor tas ur anslaget för markförvärv i budgeten för 2006 och genom att budgetramen 2006 för kommunstyrelsen/kommunledningskontoret för investeringar/markförvärv utökas
med 1 miljon kronor.
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Utvecklingsbidrag till Salvestaden i Kalmar AB och utökad borgen för investeringar i Salvestaden
(dnr KS 2006/142 045)

Handlingar

Skrivelse den 7 mars 2006 från Salvestaden i Kalmar AB. (Bilaga,
§ 73/2006).

Bakgrund

Styrelsen för Salvestaden i Kalmar AB har beslutat om en budget
för 2006 som bygger på 27.000 besökare i Salvestaden. Budgeten
visar på ett minus på 2.433.000 kronor. Kalmar kommun äger 51
procent av aktierna i Salvestaden i Kalmar AB och bolaget vill därför att kommunen ska lämna ett utvecklingsbidrag på 1.241.000
kronor.
Bolaget vill dessutom ha en utökad kommunal borgen på 5 miljoner kronor för investeringar i Salvestaden. Av detta belopp avser
1,7 miljoner kronor redan gjorda investeringar 2005, medan 3,3
miljoner kronor avser planerade investeringar 2006.
Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige ska besluta:
1. Kalmar kommun ska för 2006 lämna Salvestaden i Kalmar AB
ett utvecklingsbidrag på 1.241.000 kronor. Som en följd av detta
kommer det budgeterade resultatet 2006 för kommunen att
minska med motsvarande belopp.
2. Kommunstyrelsen får - utöver tidigare beslut i kommunfullmäktige den 24 november 2003 om borgen på högst 9,9 miljoner
kronor 2004-2006 för lån för bolagets investeringar - teckna
borgen för Salvestaden i Kalmar AB för lån på högst 5 miljoner
i svensk valuta för bolagets investeringar i Salvestaden.
För borgensåtagandet gäller att bolaget ska betala de avgifter
och uppfylla de övriga villkor som anges i kommunens riktlinjer
för borgensåtaganden och övriga ansvarsförbindelser.
3. Styrelsen för Salvestaden i Kalmar AB får i uppdrag att skyndsamt under hösten 2006 återkomma med förslag om Salvestadens framtid, när bolaget utvärderat årets säsong.
Vidare ska i uppdraget till styrelsen för Salvestaden i Kalmar
AB ingå att förutsättningslöst utreda annan driftsform för verksamheten.
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Under överläggningen redovisas följande förslag:
1. Anders Andersson (c) föreslår att kommunfullmäktige ska
återremittera ärendet till kommunstyrelsen.
2. Inger Hilmansson (fp) föreslår att kommunfullmäktige ska avslå
kommunstyrelsens förslag till beslut.
3. Jonas Löhnn (mp) föreslår att kommunfullmäktige ska avslå
kommunstyrelsens förslag under punkterna 1 och 2. Vidare föreslår han att kommunfullmäktige ska bifalla förslaget under
punkt 3.
4. Kjell Henriksson (s), Bertil Dahl (v), Bengt-Olof Roos (kd) och
Göran Häggfors (m) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Göran Häggfors (m) föreslår dock – med instämmande av Kjell
Henriksson (s) – det tillägget att utvärderingen av årets säsong
ska ske senast den 31 augusti 2006.
Vidare föreslår Göran Häggfors (m) och Bengt-Olof Roos (kd)
att den avgift som Salvestaden ska betala till kommunen för
kommunens borgensåtagande ska höjas till 0,35 procent på låneskulden ( 0,10 procent mer än vad som gäller enligt kommunens
riktlinjer för borgensåtaganden och övriga ansvarsförbindelser).
_______________
Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden först om
kommunfullmäktige vill avgöra ärendet idag eller återremittera
det till kommunstyrelsen. Hon finner att kommunfullmäktige
vill avgöra ärendet idag.
Ordföranden frågar härefter om kommunfullmäktige vill bifalla
eller avslå kommunstyrelsens förslag till beslut
• under punkt 1
• under punkt 2, första stycket.
Hon finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Härefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill att Salvestaden i Kalmar AB ska betala en avgift för borgensåtagandet
enligt kommunstyrelsens förslag under punkt 2, andra stycket
eller om avgiften ska höjas enligt Göran Häggfors och Bengt-

Kommunfullmäktige 2006-04-24

89

Olof Roos förslag. Hon finner att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag.
Slutligen beslutar kommunfullmäktige – efter att ordföranden
ställt proposition på förslagen – att bifalla kommunstyrelsens
förslag till beslut under punkt 3 med det tillägg som föreslagits
av Göran Häggfors och Kjell Henriksson.
______________

Beslut

1. Kalmar kommun ska för 2006 lämna Salvestaden i Kalmar AB
ett utvecklingsbidrag på 1.241.000 kronor. Som en följd av detta
kommer det budgeterade resultatet 2006 för kommunen att
minska med motsvarande belopp.
2. Kommunstyrelsen får - utöver tidigare beslut i kommunfullmäktige den 24 november 2003 om borgen på högst 9,9 miljoner
kronor 2004-2006 för lån för bolagets investeringar - teckna
borgen för Salvestaden i Kalmar AB för lån på högst 5 miljoner
i svensk valuta för bolagets investeringar i Salvestaden.
För borgensåtagandet gäller att bolaget ska betala de avgifter
och uppfylla de övriga villkor som anges i kommunens riktlinjer
för borgensåtaganden och övriga ansvarsförbindelser.
3. Styrelsen för Salvestaden i Kalmar AB får i uppdrag att skyndsamt under hösten 2006 återkomma med förslag om Salvestadens framtid, när bolaget senast den 31 augusti 2006 utvärderat
årets säsong.
Vidare ska i uppdraget till styrelsen för Salvestaden i Kalmar
AB ingå att förutsättningslöst utreda annan driftsform för verksamheten.

Reservationer

1. Företrädarna för (fp) reserverar sig mot kommunfullmäktiges
beslut.
2. Företrädarna för (mp) reserverar sig mot kommunfullmäktiges
beslut under punkterna 1 och 2.
3. Företrädarna för (m) och (kd) reserverar sig mot den del i kommunfullmäktiges beslut i punkt 2 som gäller hur hög borgensavgift som Salvestaden i Kalmar AB ska betala.
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4. Företrädarna för (c) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut och anför: ”Vi är beredda att tillstyrka driftbidrag och borgen under förutsättning att övriga delägare tecknar borgen för
sin ägarandel.
Driftbidraget är det lilla risktagandet i Salveprojektet. Det stora
risktagandet är borgensåtagandet. Det är därför rimligt att varje
delägare borgar för sin andel.
Är inte de övriga delägarna villiga att ta sin andel av borgensåtagandet anser Centerpartiet att kommunen måste säga nej till ytterligare driftbidrag och borgen till Salve.”

§ 74

Ägardirektiv för Kalmar Kommunbolag AB med helägda
dotterbolag samt Kalmar Slott AB, Destination Kalmar
AB med dotterbolag och Kalmar Familjebad AB och KB
(dnr KS 2006/190 003)

Handlingar

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till ägardirektiv. (Bilaga
A, § 74/2006).

Bakgrund

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. I förarbetena till
kommunallagen betonas också tydligt vikten av ett kommunalt
koncerntänkande. Det sägs där att ”kommunen och dess företag
måste ses som en ekonomisk beslutsenhet för vilken fullmäktige
har det yttersta ansvaret såväl ekonomiskt som politiskt”.
Liksom för tidigare år har det tagits fram ett förslag till
ägardirektiv för Kalmar Kommunbolag AB med helägda
dotterbolag samt Kalmar Slott AB, Destination Kalmar AB med
dotterbolag och Kalmar Familjebad AB och KB.
Ägardirektiven gäller följande frågor:
- Insyn i bolagens verksamhet
- Samråd mellan kommunens och bolagens revisorer
- Utgångspunkter för bolagens verksamhet
- Verksamhetens inriktning
- Ekonomi
- Beslut på bolagsstämmorna.
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Kommunstyrelsen har tillstyrkt arbetsutskottets förslag till
ägardirektiv.
Överläggning

Under överläggningen redovisas följande förslag:
1. Bengt Sundström (fp) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag till ägardirektiv med undantag
för de ändringsförslag som framgår av Folkpartiet liberalernas
skrivelse (Bilaga B, § 74/2006).
2. Jan R Andersson (m) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
kommunstyrelsens förslag med undantag av de ändringsförslag
som framgår av Moderata samlingspartiets skrivelse (Bilaga C,
§ 74/2006).
3. Johan Persson (s) föreslår – med instämmande av Bertil Dahl (v)
och Jonas Löhnn (mp) - att kommunfullmäktige ska bifalla
kommunstyrelsens förslag till ägardirektiv med följande undantag:
• I avsnittet ” Verksamhetens inriktning” ska första meningen
under KIFAB i Kalmar AB ha följande lydelse: ”Bolagets
huvuduppgift är att tillhandahålla lokaler för näringsliv och
högskola.”
• Avsnittet ”Ekonomi” ska ändras och ersättas med den lydelse
som framgår av Bilaga D, § 74/2006.
• I avsnittet ”Utgångspunkter för bolagens verksamhet” ska
den del som avser ekonomisk planering kompletteras med
punkt 2 i Folkpartiet liberalernas ändringsförslag.
(Kommunstyrelsen skall tidigt vid ekonomiska obalanser och
alltid minst en gång om året delges en ekonomisk och
verksamhetsmässig information från kommunens hel- och
delägda bolag.)
______________
Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden först om
kommunfullmäktige vill bifalla eller avslå kommunstyrelsens förslag i de delar där det inte finns något ändringsförslag. Hon finner
att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Härefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill bifalla
eller avslå Johan Perssons förslag till ändringar i avsnitten
• ”Verksamhetens inriktning”
• ”Ekonomi”.
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Hon finner att kommunfullmäktige bifaller Johan Perssons ändringsförslag.
Ordföranden frågar härefter om kommunfullmäktige vill bifalla
eller avslå de ändringsförslag som redovisats av Folkpartiet liberalernas skrivelse, med undantag av punkt 2. Hon finner att
kommunfullmäktige avslår ändringsförslagen.
Vidare frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill bifalla eller
avslå punkt 2 i Folkpartiet liberalernas ändringsförslag, vilket
också tillstyrkts av Johan Persson m fl. Hon finner att kommunfullmäktige bifaller ändringsförslaget.
Slutligen frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill bifalla
eller avslå de ändringsförslag som redovisats av Moderata samlingspartiet. Hon finner att kommunfullmäktige avslår ändringsförslagen.
______________

Beslut

Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till
ägardirektiv för Kalmar Kommunbolag AB med helägda dotterbolag samt Kalmar Slott AB, Destination Kalmar AB med dotterbolag och Kalmar Familjebad AB och KB med följande undantag:
• I avsnittet ” Verksamhetens inriktning” ska första meningen under KIFAB i Kalmar AB ha följande lydelse: ”Bolagets huvuduppgift är att tillhandahålla lokaler för näringsliv och högskola.”
• Avsnittet ”Ekonomi” ska ändras så att andra stycket ersätts med
följande text: Kalmar Kommunbolag AB ska ge en utdelning på
975 tkr. Utdelningen är beroende av utdelningsbara medel hos
dotterbolagen. För Kalmarhem AB gäller lagen om allmännyttiga bostadsföretag (2002:102) som begränsar att utdelningen
beräknas på aktiekapitalet och att den ska vara skälig. I förordningen om skälig utdelning från allmännyttiga bostadsföretag
(2003:348) anges högsta tillåtna utdelning till den genomsnittliga statslåneräntan under föregående räkenskapsår med ett
tillägg av en procentenhet. Utdelningen får dock inte överstiga
bostadsföretagets resultat för föregående räkenskapsår.
För övriga dotterbolag beräknas utdelningen genom att redovisat
årsresultat först ska täcka balanserad förlust. Av återstående
vinstmedel och övrigt fritt eget kapital får sedan utdelning ske
till aktieägarna.
• Under avsnittet ” Utgångspunkter för bolagens verksamhet” ska
den del som avser ekonomisk planering kompletteras med:
Kommunstyrelsen skall tidigt vid ekonomiska obalanser och all-
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tid minst en gång om året delges en ekonomisk och verksamhetsmässig information från kommunens hel- och delägda
bolag.
Reservationer

1. Företrädarna för (fp) reserverar sig mot kommunfullmäktiges
beslut att avslå punkterna 1 och 3-23 i Folkpartiet liberalernas
ändringsförslag.
2. Företrädarna för Moderata samlingspartiet reserverar sig mot
kommunfullmäktiges beslut att avslå deras ändringsförslag.

§ 75

Bolagsordning för Kalmar Vatten AB
(dnr KS 2006/191 003)

Handlingar

Kommunledningskontorets förslag till bolagsordning för Kalmar
Vatten AB. (Bilaga, § 75/2006).

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade i september 2005 att godkänna att
Kalmar kommun köper Kalmar Vatten och Renhållning AB:s renhållningsverksamhet och att denna verksamhet därefter på oförändrade villkor överlåts till Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare.
I kommunfullmäktiges beslut ingick också ett uppdrag till
kommunstyrelsen att till följd av kommunfullmäktiges beslut återkomma med förslag till ändringar i bolagsordningen för Kalmar
Vatten och Renhållning AB. Kommunledningskontoret har med
anledning av detta tagit fram ett förslag till bolagsordning och som
bl.a. innehåller att bolagets firma ändras till Kalmar Vatten AB.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt detta förslag.

Beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner att § 1 i bolagsordningen för
Kalmar Vatten och Renhållning AB ändras, så att bolagets firma
är Kalmar Vatten AB. Kommunfullmäktige godkänner också
övriga förslag till ändringar i den aktuella bolagsordningen,
vilket medför att bolagsordningen för Kalmar Vatten AB får den
lydelse som framgår av kommunledningskontorets förslag.
2. Kommunfullmäktige ger följande direktiv till kommunens ombud vid bolagsstämmor med Kalmar Vatten och Renhållning
AB: Kommunens ombud ska vid kommande bolagsstämma
föreslå att bolagsordningen för Kalmar Vatten och Renhållning
AB ändras enligt kommunfullmäktiges beslut.
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Reservation

Företrädarna för (fp) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut. I sin reservation anför de: Vi vill att det som är kvar av Kalmar Vatten och Renhållning AB istället ska återföras till förvaltningsform.

§ 76

Partimotion (fp):”Utveckla, istället för att avveckla äldreboenden”
(dnr KS 2005/569 092)

Handlingar

Partimotion (fp) den 25 november 2005. (Bilaga A, § 76/2006).
Omsorgsförvaltningens skrivelse den 24 januari 2006. (Bilaga B, §
76/2006).
Utdrag ur omsorgsnämndens protokoll den 23 februari 2006, § 16.
(Bilaga C, § 76/2006).

Bakgrund

Folkpartiet liberalerna föreslår i sin partimotion att omsorgsförvaltningen ska få i uppdrag att dels utöka de särskilda boendena med
20 platser 2006, dels kartlägga behovet för 2007 och därefter återkomma till kommunfullmäktige.
Omsorgsförvaltningen har i sitt yttrande över motionen redovisat
planeringen för att lösa behovet av särskilt boende för äldre. Omsorgsnämnden och kommunstyrelsen har tillstyrkt omsorgsförvaltningens förslag till svar på partimotionen (fp).

Överläggning

Under överläggningen redovisas följande förslag:
1. Ingegerd Petersson (c), Steve Sjögren (s), Birgitta Elfström (s),
Kerstin Edvinsson (m) och Ingemar Einarsson (c) föreslår att
kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag till
svar på partimotionen (fp).
2. Birgitta Nordlöw (fp), Anna-Britt Wejdsten (fp) och Bengt-Olof
Roos (kd) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla förslagen i
partimotionen (fp).
3. Birgitta Nordlöw (fp) föreslår – med instämmande av Birgitta
Elftsröm (s), Anna-Britt Wejdsten (fp), Kerstin Edvinsson (m),
Bengt-Olof Roos (kd), Ingemar Einarsson (c) och Steve Sjögren
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(s) – att omsorgsnämnden ska få i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa en trygghetsgaranti enligt ”Piteåmodellen”, vilken innebär att kommunen alltid har ett visst antal platser i särskilda boenden disponibla.
______________
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen vill tillstyrka förslagen i
partimotionen (fp) eller kommunstyrelsens förslag till beslut. Hon
finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag
till svar på partimotionen (fp).
Härefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill bifalla
eller avslå Birgitta Nordlöws m.fl. tilläggsförslag. Hon finner att
kommunfullmäktige bifaller tilläggsförslaget.
______________
Beslut

Kommunfullmäktige besvarar partimotionen (fp) genom att
hänvisa till omsorgsförvaltningens redovisning av planeringen för
att lösa behovet av särskilt boende för äldre. Frågan om ökade resurser för sådant boende prövas i samband med budgetarbetet. Vidare kommer en äldreomsorgsplan att tas fram under 2006 och
i den kommer såväl hemtjänst som särskilt boende att belysas.
Omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att
införa en trygghetsgaranti enligt ”Piteåmodellen”, vilken innebär
att kommunen alltid har ett visst antal platser i särskilda boenden
disponibla.

Reservation

Företrädarna för (fp) och (kd) reserverar sig mot
kommunfullmäktiges beslut till förmån för förslagen i partimotionen (fp).

§ 77

Motion från Kerstin Edvinsson (m) om spårningsarmband
(dnr KS 2005/522 092)

Handlingar

Kerstin Edvinssons motion den 10 november 2005. (Bilaga A, §
77/2006).
Omsorgsförvaltningens skrivelse den 14 februari 2006. (Bilaga B,
§ 77/2006).
Utdrag ur omsorgsnämndens protokoll den 23 februari 2006, § 17.
(Bilaga C, § 77/2006).
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Bakgrund

Kerstin Edvinsson (m) föreslår i sin motion bl.a. att omsorgsförvaltningen ska få i uppdrag att utreda möjligheten att införa
spårningsarmband som hjälp för att lokalisera personer som förirrat
sig bort från t.ex. särskilt boende.

Beslut

Kommunfullmäktige besvarar motionen på följande sätt:
Kommunfullmäktige ställer sig bakom förslagen i Kerstin Edvinssons motion. Omsorgsnämnden får därför - enligt nämndens
förslag - i uppdrag att utreda hur spårningsarmband kan användas i
verksamheten och fastställa riktlinjer.

§ 78

Motion från Ingegerd Petersson (c):”Ge föräldrarna
ökade valmöjligheter i barnomsorgen”
(dnr KS 2005/579 092)

Handlingar

Ingegerd Peterssons motion den 30 november 2005. (Bilaga A, §
78/2006).
Barn- och ungdomsförvaltningens skrivelse den 25 januari 2006.
(Bilaga B, § 78/2006).
Utdrag ur barn- och ungdomsnämndens protokoll den 15 februari
2006, § 9. (Bilaga C, § 78/2006).
Utdrag ur Södermöre kommundelsnämnds protokoll den 15 februari 2006, § 23. (Bilaga D, § 78/2006).

Bakgrund

Ingegerd Petersson (c) föreslår i sin motion att Kalmar kommun
ska införa den s.k. Hedemoramodellen, som i korthet innebär en
möjlighet för föräldrar att starta enskilda familjedaghem för såväl
egna som andras barn.
Barn- och ungdomsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd
har yttrat sig över motionen.
Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige ska bifalla
förslaget i Ingegerd Peterssons motion om att i Kalmar kommun
införa den s.k. Hedemoramodellen för enskilda familjedaghem.
Detta gäller under förutsättning att de riktlinjer som anges i barn-
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och ungdomsförvaltningens skrivelse den 25 januari 2006
tillämpas för avtal om att driva enskilda familjedaghem.

Överläggning

Under överläggningen redovisas följande förslag:
1. Birgitta Elfström (s), Ann-Marie Engström (s), Inger Hilmansson (fp), Jonas Löhnn (mp), Jan R Andersson (m) och Christina
Magnusson (s) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
kommunstyrelsens förslag till svar på motionen.
2. Ingegerd Petersson (c) och Jan R Andersson (m) föreslår att
kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag till
svar på motionen. Andra punkten i barn- och ungdomsförvaltningens förslag till riktlinjer ska dock kompletteras, så att den
får följande lydelse: Verksamheten bedrivs i dagbarnvårdarens
eget hem eller i annan lämplig lokal.
3. Bertil Dahl (v) och Birgitta Axelsson (v) föreslår att
kommunfullmäktige ska avslå förslaget i Ingegerd Peterssons
motion.
4. Ann-Marie Engström (s), Birgitta Elfström (s), Birgitta
Axelsson (v), Christina Magnusson (s) och Jonas Löhnn (mp)
föreslår att kommunfullmäktige ska avslå Ingegerd Peterssons
och Jan R Anderssons tilläggsförslag.
______________
Ordföranden frågar först om kommunfullmäktige vill bifalla eller
avslå kommunstyrelsens förslag till svar på motionen. Hon finner
att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden frågar därefter om kommunfullmäktige vill bifalla
eller avslå Ingegerd Petersson och Jan R Anderssons tilläggsförslag. Hon finner att kommunfullmäktige avslår detta förslag.
______________

Beslut

Kommunfullmäktige bifaller förslaget i Ingegerd Peterssons motion om att i Kalmar kommun införa den s.k. Hedemoramodellen
för enskilda familjedaghem. Detta gäller under förutsättning att de
riktlinjer som anges i barn- och ungdomsförvaltningens skrivelse
den 25 januari 2006 tillämpas för avtal om att driva enskilda familjedaghem.
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1. Företrädarna för (c) och (m) reserverar sig till förmån för sitt
tilläggsförslag.
2. Företrädarna för (v) reserverar sig mot kommunfullmäktiges
beslut och anför följande: Vi anser att Centerpartiets motion
skall avslås i sin helhet. Det är inte förenligt med god resurshållning att utan reella tillsyns- och sanktionsmöjligheter stoppa
skattepengar i privata företags fickor när vi behöver dem till en
såväl efterfrågad som behovsstyrd utbyggnad av den
kommunala förskolan, en förskola som bedriver en
dokumenterat god pedagogisk verksamhet med hög kvalitet. Vi
anser dessutom att det inte är förenligt med god personalpolitik
att utsätta våra egna anställda i kommunens familjedaghem för
en överhängande övertalighetsrisk. För övrigt finner vi det högst
anmärkningsvärt att en kommun styrd av (v), (s) och (mp) kan
bifalla en motion som har en så tydlig borgerlig prägel. Det är
beklagligt att vi är det enda partiet som står upp för våra
gemensamt drivna förskolor och familjedaghem. Det är en
tydlig signal till vår personal.

§ 79

Motion från Ingegerd Petersson (c): ”Fler provapåpraktik-platser, PPP”
(dnr KS 2006/139 092)

Handlingar

Ingegerd Peterssons motion den 19 februari 2006. (Bilaga A, §
79/2006).
Johan Perssons skrivelse den 28 mars 2006. (Bilaga B, § 79/2006).

Bakgrund

Ingegerd Petersson (c) föreslår i sin motion att ”Kalmar kommun
utökar satsningen med PPP-platser, så att alla ungdomar som inte
fyllt 18 år vid sommarlovets ingång och som inte själva lyckats
ordna något sommarjobb kan få en plats”.
Johan Persson har redovisat ett förslag till svar på motionen.

Överläggning

Ingegärd Petersson (c) och Johan Persson (s) föreslår att kommunfullmäktige ska återremittera ärendet till kommunstyrelsen.
______________
Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill avgöra ärendet idag eller återremittera det till
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kommunstyrelsen. Hon finner att kommunfullmäktige återremitterar ärendet.
Beslut

Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen.

§ 80

Fyllnadsval av ledamot i kommunstyrelsen
(dnr KS 2006/266 102)

Handlingar

Skrivelse den 24 april från valberedningens ordförande och vice
ordförande.

Beslut

Kommunfullmäktige väljer Göran Häggfors (m) till ledamot i
kommunstyrelsen t.o.m. den 31 december 2006. Han efterträder
Jan-Olof Wernersson (m) som avlidit.

§ 81

Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen
(dnr KS 2006/266 102)

Handlingar

Skrivelse den 24 april från valberedningens ordförande och vice
ordförande.

Beslut

Kommunfullmäktige väljer Jonas Lövgren (m) till ersättare i
kommunstyrelsen t.o.m. den 31 december 2006. Han efterträder
Göran Häggfors (m) som blivit ledamot i kommunstyrelsen.

§ 82

Fyllnadsval av vice ordförande i kommunstyrelsen
(dnr KS 2006/266 102)

Handlingar

Skrivelse den 24 april från valberedningens ordförande och vice
ordförande.

Beslut

Kommunfullmäktige väljer Göran Häggfors (m) till vice ordförande i kommunstyrelsen t.o.m. den 31 december 2006. Han efterträder Jan-Olof Wernersson (m) som avlidit.
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§ 83

100

Val av oppositionsråd
(dnr KS 2006/266 102)

Handlingar

Skrivelse den 24 april från valberedningens ordförande och vice
ordförande.

Beslut

Kommunfullmäktige väljer Göran Häggfors (m) till oppositionsråd
1 maj 2006 - 31 december 2006.
Kommunfullmäktiges beslut innebär att omfattningen av Göran
Häggfors uppdrag som oppositionsråd fr.o.m. den 1 maj 2006 utökas med 0,30 jämfört med kommunfullmäktiges beslut den 27
mars 2006, § 62 att välja honom som oppositionsråd (0,70) under
tiden 1 april - 31 december 2006.

§ 84

Fyllnadsval av ledamot i krisledningsnämnden
(dnr KS 2006/266 102)

Handlingar

Skrivelse den 24 april från valberedningens ordförande och vice
ordförande.

Beslut

Kommunfullmäktige väljer Göran Häggfors (m) till ledamot i krisledningsnämnden t.o.m. den 31 december 2006. Han efterträder
Jan-Olof Wernersson (m) som avlidit.

§ 85

Fyllnadsval av vice ordförande i krisledningsnämnden
(dnr KS 2006/266 102)

Handlingar

Skrivelse den 24 april från valberedningens ordförande och vice
ordförande.

Beslut

Kommunfullmäktige väljer Göran Häggfors (m) till vice ordförande i krisledningsnämnden t.o.m. den 31 december 2006. Han
efterträder Jan-Olof Wernersson (m) som avlidit.
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§ 86

101

Fyllnadsval av ledamot i gatu- och parknämnden
(dnr KS 2006/266 102)

Handlingar

Skrivelse den 24 april från valberedningens ordförande och vice
ordförande.

Beslut

Kommunfullmäktige väljer Tamas Lakatos (m) till ledamot i gatuoch parknämnden 1 maj - 31 december 2006. Han efterträder
Göran Häggfors (m) som blivit oppositionsråd.

§ 87

Fyllnadsval av ersättare i gatu- och parknämnden
(dnr KS 2006/266 102)

Handlingar

Skrivelse den 24 april från valberedningens ordförande och vice
ordförande.

Beslut

Kommunfullmäktige väljer Tobias Hedin (m) till ersättare i gatuoch parknämnden 1 maj - 31 december 2006. Han efterträder
Tamas Lakatos (m) som blivit ledamot i nämnden.

§ 88

Fyllnadsval av vice ordförande i gatu- och parknämnden
(dnr KS 2006/266 102)

Handlingar

Skrivelse den 24 april från valberedningens ordförande och vice
ordförande.

Beslut

Kommunfullmäktige väljer Tamas Lakatos (m) till vice ordförande
i gatu- och parknämnden 1 maj - 31 december 2006. Han efterträder Göran Häggfors (m) som inte längre tillhör nämnden.

§ 89

Fyllnadsval av ersättare i kultur- och fritidsnämnden
(dnr KS 2006/266 102)

Handlingar

Skrivelse den 24 april från valberedningens ordförande och vice
ordförande.
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Beslut

Kommunfullmäktige väljer Karin M. Ekelund (m) till ersättare i
kultur- och fritidsnämnden t.o.m. den 31 december 2006. Hon efterträder Nickolina Krajisnik (m) som flyttat från Kalmar.

§ 90

Fyllnadsval av ersättare i valnämnden
(dnr KS 2006/186 023 och 2006/266 102)

Handlingar

Birgit Franzéns avsägelse.
Skrivelse den 24 april från valberedningens ordförande och vice
ordförande.

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Birgit Franzén (s).
Kommunfullmäktige väljer Helena Jarl (s) till ersättare i valnämnden t.o.m. den 31 december 2006.

§ 91

Fyllnadsval av ledamot i styrelsen för Kalmar
Kommunbolag AB
(dnr KS 2006/266 102)

Handlingar

Skrivelse den 24 april från valberedningens ordförande och vice
ordförande.

Beslut

Kommunfullmäktige väljer Göran Häggfors (m) till ledamot i
styrelsen för Kalmar Kommunbolag AB fr.o.m. ordinarie bolagsstämman 2006 t.o.m. ordinarie bolagsstämman 2007. Han efterträder Jan-Olof Wernersson (m) som avlidit.

§ 92

Fyllnadsval av ersättare i styrelsen för KIFAB i Kalmar
AB
(dnr KS 2006/216 023 och 2006/266 102)

Handlingar

Sven Austrins avsägelse.
Skrivelse den 24 april från valberedningens ordförande och vice
ordförande.

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Sven Austrin (fp).
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Kommunfullmäktige väljer Ingrid Thour (fp) till ersättare i styrelsen för KIFAB i Kalmar AB fr.o.m. ordinarie bolagsstämman 2006
t.o.m. ordinarie bolagsstämman 2007.

§ 93

Fyllnadsval av ledamot i styrelsen för Kalmar Science
Park AB
(dnr KS 2006/266 102)

Handlingar

Skrivelse den 24 april från valberedningens ordförande och vice
ordförande.

Beslut

Kommunfullmäktige väljer Göran Häggfors (m) till ledamot i
styrelsen för Kalmar Science Park AB fr.o.m. ordinarie bolagsstämman 2006 t.o.m. ordinarie bolagsstämman 2007. Han efterträder Jan-Olof Wernersson (m) som avlidit.

§ 94

Fyllnadsval av ledamot i direktionen för
Kommunalförbundet Naturbruksgymnasierna i Kalmar
län
(dnr KS 2006/266 102)

Handlingar

Skrivelse den 24 april från valberedningens ordförande och vice
ordförande.

Beslut

Kommunfullmäktige väljer Göran Häggfors (m) till ledamot i
direktionen för Kommunalförbundet Naturbruksgymnasierna i
Kalmar län t.o.m. den 31 december 2006. Han efterträder Jan-Olof
Wernersson (m) som avlidit.

§ 95

Fyllnadsval av ersättare för ombud vid bolagsstämmor
med Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB
(dnr KS 2006/266 102)

Handlingar

Skrivelse den 24 april från valberedningens ordförande och vice
ordförande.

Beslut

Kommunfullmäktige väljer Zeljko Krajisnik (m) till ersättare för
kommunens ombud vid bolagsstämmor med Kalmar Läns Pen-
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sionskapitalförvaltning AB t.o.m. den 31 december 2006 och han
ska också representera kommunen vid konsortiemöten inför
bolagsstämmorna. Han efterträder Jan-Olof Wernersson (m) som
avlidit.

§ 96

Fyllnadsval av ersättare för ombud vid bolagsstämmor
med Kalmar Science Park AB
(dnr KS 2006/266 102)

Handlingar

Skrivelse den 24 april från valberedningens ordförande och vice
ordförande.

Beslut

Kommunfullmäktige väljer Ingvar Nilsson (s) till ersättare för
kommunens ombud vid bolagsstämmor med Kalmar Science Park
AB t.o.m. den 31 december 2006. Han efterträder Johan Persson
(s) som av kommunfullmäktige den 27 mars 2006, § 57 valts till
ledamot i styrelsen för Kalmar Science Park AB.

§ 97

Val av ledamot i styrelsen för Sustainable Sweden
Southeasts AB – ändring av tidigare beslut
(dnr KS 2006/266 102)

Handlingar

Skrivelse den 24 april från valberedningens ordförande och vice
ordförande.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar - med upphävande av kommunfullmäktiges beslut den 16 december 2002, § 253 - att ge följande
direktiv till kommunens ombud vid bolagsstämmor med
Sustainable Sweden Southeast AB:
Jonathan Ramsden bör utses till ledamot i styrelsen för Sustainable
Sweden Southeast AB fr.o.m. ordinarie bolagsstämman 2006
t.o.m. ordinarie bolagsstämman 2007.

§ 98

Förslag till fyllnadsval av ledamot i förbundsstyrelsen för
Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare
(dnr KS 2006/243 023 och 2006/266 102)

Handlingar

Avsägelse från Kjell Henriksson.
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Skrivelse den 24 april från valberedningens ordförande och vice
ordförande.

Beslut

Kommunfullmäktige föreslår att förbundsfullmäktige för
Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare ska välja
Mona Jeansson (s) till ledamot i förbundsstyrelsen för kommunalförbundet t.o.m. den 31 december 2006. Hon föreslås efterträda
Kjell Henriksson (s) som avsagt sig detta uppdrag.

§ 99

Förslag till fyllnadsval av ordförande i förbundsstyrelsen
för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare
(dnr KS 2006/243 023 och 2006/266 102)

Handlingar

Avsägelse från Kjell Henriksson.
Skrivelse den 24 april från valberedningens ordförande och vice
ordförande.

Beslut

Kommunfullmäktige föreslår att förbundsfullmäktige för
Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare ska välja
Mona Jeansson (s) till ordförande i förbundsstyrelsen för kommunalförbundet t.o.m. den 31 december 2006. Hon föreslås efterträda
Kjell Henriksson (s) som avsagt sig detta uppdrag.

§ 100

Interpellation: ”Tar kommunen hand om våra unga?”
(dnr KS 2006/254 093)
Kommunfullmäktige beslutar att David Westin (fp) får ställa följande interpellation till kommunalrådet Birgitta Elfström (s):
En av de grupper i samhället som ofta missas i den samhälliga
debatten är den grupp av ungdomar som aldrig påbörjar några
gymnasiestudier. Ofta "försvinner" dessa ungdomar och finns varken hos skola, arbetsförmedling eller sociala myndigheter. Det är
därför särskilt viktigt att uppmärksamma deras livssituation och
hjälpa dem till en bra start i livet.
Enligt skollagen som började gälla den 1 juli 2005 skall kommunerna nu ha ett uppföljningsansvar för 16-19-åringar som inte fullföljt, eller inte påbörjat, en gymnasieutbildning. Ungdomarna ska
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erbjudas utbildning eller ett jobb. Detta för att hjälpa de som riskerar att hamna utanför samhället.
Ett utanförskap kan få katastrofala följder för individen och i
förlängningen också för samhället i stort. Förutom att det är
lagarna vi har att följa är det också en humanistisk gärning mot
individen i fråga. Ett arbete eller en utbildning som kan leda till
arbete stärker självkänslan och möjliggör sociala kontakter, istället
för utanförskap och isolering från samhället som annars kan bli
följden.
Därför ställer jag följande frågor.
− Hur många ungdomar mellan 16 och 19 år har inte fullföljt, eller
påbörjat, sina gymnasiestudier i Kalmar kommun?
− Hur arbetar Kalmar kommun för att säkerställa att dessa ungdomar inte drabbas av utanförskap och istället får en bra start på livet?
______________
Birgitta Elfström lämnar följande svar på interpellationen:
David Westin (fp) ställer två frågor till mig angående kommunens
uppföljningsansvar för ungdomar.
1) Hur många ungdomar mellan 16 och 19 år har inte fullföljt, eller påbörjat, sina gymnasiestudier i Kalmar kommun?
Enligt senast tillgängliga uppgifter från kommunen (2004) avbryter
cirka två procent sina gymnasiestudier. Det motsvarar ungefär 60
till 70 elever per år. Avbrotten är lägre än för riksgenomsnittet som
är tre procent.
Orsakerna till avbrotten varierar starkt, allt ifrån att man vill studera utomlands eller får arbete till skoltrötthet.
Antalet elever i årskurs nio som inte går vidare till gymnasiestudier
är ett tiotal. Övriga hittar andra sysselsättningar, exempelvis arbete,
praktik, folkhögskolestudier eller är inskrivna hos arbetsförmedlingen.
2. Hur arbetar Kalmar kommun för att säkerställa att dessa ungdomar inte drabbas av utanförskap och istället får en bra start
på livet?

Kommunfullmäktige 2006-04-24

107

De ungdomar som interpellationen handlar om är en utsatt grupp
som särskilt uppmärksammats genom den nationella utredningen
”Unga utanför” som presenterades i november 2003. Utredningen
tittade på gruppen ungdomar i åldern 16-24 år som inte studerade
och inte heller återfanns inom arbetskraften eller hade någon annan
känd sysselsättning. Utredningen kom bl.a. fram till att det i
Sverige gick att urskilja en grupp unga människor som uppskattades till cirka 25 000 – 30 000 unga per år under 1990-talet som tillhört gruppen ”Unga utanför”.
I skollagen regleras kommunernas uppföljningsansvar. Där står
bl.a. att ”En hemkommun skall löpande hålla sig informerad om
hur de ungdomar i kommunen som fullgjort sin skolplikt men som
inte fyllt 20 år är sysselsatta, i syfte att kunna erbjuda dem
lämpliga individuella åtgärder.”
Det är naturligtvis inte acceptabelt att ungdomar ofrivilligt hamnar
utanför samhället. Utanförskap kan precis som David Westin påpekar få katastrofala följder för både individen och samhället. Vi
måste därför göra allt vi kan för att förhindra att ungdomar hamnar
i en sådan situation.
Representanter från gymnasieförbundet, arbetsmarknadsenheten,
socialförvaltningen och arbetsförmedlingen träffas regelbundet för
att hantera denna viktiga grupp. En särskild rutin har upparbetats
för att fånga upp gruppen. Rutinerna innebär bland annat att avbrutna gymnasiestudier alltid ska rapporteras till Skola- Arbetslivscentrum som kontaktar aktuella elever, bokar tid för samtal för
eventuell inskrivning eller förslag till andra åtgärder.
Elever som inte påbörjar ett nationellt program erbjuds plats på IVprogrammet.
Samtliga ungdomar folkbokförda i kommunen i aktuella
åldersgrupper har kartlagts genom en jämförelse med hur många
som är inskrivna på gymnasieskolorna, på arbetsförmedlingen och
hos socialförvaltningen. När denna kartläggning gjordes (man tittade då på dem som var födda 1986 – 1989) framkom glädjande
nog att det inte var så många ungdomar som inte påbörjade någon
gymnasieutbildning. Av de aktuella årskullarna var det endast elva
ungdomar som aldrig började gymnasiet. Dessa har gymnasieförbundet försökt få kontakt med och några av dem finns t.ex. inskrivna på särskolan. Några har tyvärr inte gått att få kontakt med
då de saknar folkbokföringsadress alternativt inte svarar på vare sig
brev eller telefon.
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Givetvis vill vi inte att någon ska tillhöra denna grupp men
utanförskapet kan som jag tidigare sa också bero på sjukdom eller
att man befinner sig utomlands. Därför kommer det alltid att finnas
en liten grupp ungdomar som det inte är möjligt att kartlägga fullt
ut.
Vi är medvetna om att det tyvärr finns vissa brister när det gäller
vår uppföljning idag, precis som det gör i många andra kommuner.
Men – vi arbetar för fullt med att åtgärda dessa och förfina vårt
uppföljningssystem. Parallellt med detta arbetar
gymnasieförbundet kraftfullt med att nå sitt övergripande mål om
att så många elever som möjligt ska komma in på sitt
förstahandsval.
Monokrom och IV-programmet driver sedan hösten 2005 en
försöksverksamhet med specialinriktning musik. I dagsläget finns
det plats för 12 elever. Tanken är att genom musik som specialintresse motivera eleverna till att också ta tag i sina kärnämnesstudier, ge skoltrötta och omotiverade elever en chans till återhämtning och att särskilt kunna arbeta med utsatta ungdomar. Det pågår
just nu ett arbete för att utveckla verksamheten och nå ännu fler
elever genom att även erbjuda inriktningen drama/teater.
Samarbetet mellan grundskolan och gymnasieskolan måste också
förstärkas för att tidigare fånga upp de elever i grundskolan som
behöver särskilt stöd. Detta är ytterligare ett område där det just nu
pågår insatser. Ett annat område som nu utreds är kopplat till gymnasiereformen och nya tankar kring det individuella programmet
och samverkan med olika instanser som t.ex. näringslivet. Lärlingsplatser är också ett mycket bra alternativ för många
ungdomar. Det ger möjligheter till praktik på arbetsplatser
kombinerat med utbildning i kärnämnena.
Sammantaget kan vi därför säga att det just nu pågår många insatser för att fånga upp och förstärka ungdomarnas möjligheter att
slutföra sina gymnasiestudier.
Kalmar har sökt och beviljats pengar från Ungdomsstyrelsen för att
kunna titta på något som kallas Navigatorcentrum. Tanken med ett
Navigatorcentrum är att samordna lokala resurser för att gemensamt arbeta med att bryta ungas utanförskap på arbetsmarknaden.
Verksamheten i ett Navigatorcentrum ska rikta sig till arbetslösa
ungdomar mellan 16 och 25 år. Ungdomar som står långt ifrån arbetsmarknaden eller har hoppat av gymnasiet är prioriterade. Representanter från arbetsmarknadsenheten, socialförvaltningen,
kultur- och fritidsförvaltningen, Skola-Arbetslivs-centrum och ar-
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betsförmedlingen kommer att besöka tre Navigatorcentrum i Sverige för att få kunskap om hur de arbetar. Tanken är att se om de
har arbetssätt och metoder som vi i Kalmar kan anamma. Dessa
studiebesök genomförs under april och maj i år.
Kalmar kommun har genom ett avtal mellan arbetsmarknadsenheten och arbetsförmedlingen ett ansvar för de ungdomar som finns
inskrivna på arbetsförmedlingen i åldern upp till 20 år. Arbetsförmedlingen har därför en möjlighet att anvisa dessa ungdomar till
arbetsmarknadsenheten. Samtliga ungdomar som arbetsförmedlingen anvisar till kommunen placerar enheten ut på praktik antingen i kommunen eller hos det privata arbetslivet. När dessa placeringar görs utgår enheten alltid från ungdomarnas egna intressen,
önskemål och behov. Vi eftersträvar dock, så långt det är möjligt,
att samtliga ungdomar erbjuds och fullföljer en gymnasieutbildning. Som jag tidigare sa är utbildning ett av de främsta verktygen
för att minska risken för utanförskap.
Ett annat sätt för oss att samverka kring våra arbetslösa ungdomar
är det nära samarbete som finns mellan ungdomshandläggarna på
arbetsmarknadsenheten, socialförvaltningen och arbetsförmedlingen. Genom regelbundna träffar och gemensam kompetensutveckling arbetar de med att hitta ännu bättre rutiner för att på bästa
sätt kunna hjälpa aktuella ungdomar.

§ 101

Anmälningsärenden
För kännedom anmäls:
a) Länsstyrelsen har den 7 april 2006 beslutat att för mandatperioden 1 november 2006 – 31 oktober 2010 ska utses 30 ledamöter
i Kalmar Norra valkrets och 31 ledamöter i Kalmar Södra valkrets.
(dnr KS 2006/245 110)

b) Partimotion (fp) den 4 april 2006 om alkolås i kommunens fordon

