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§ 102

Protokollsjusterare

Beslut

Kommunfullmäktige utser Sven-Erik Ekblad och Ann-Mari
Jeansson att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§ 103

Interpellation om parkeringshus: ”Saknas politisk vilja”
(dnr KS 2006/357 093)
Kommunfullmäktige beslutar att Inger Hilmansson (fp) får ställa
följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande Johan
Persson (s):
I dag är tiden viktig. Hälften av de som arbetar på Kvarnholmen
behöver bilen till arbetet. Redan 1980 diskuterades ett P-hus i
Kalmar, men inget hände. Före valet 2002 diskuterade Kvarnholmens centrumförening och kommunens företrädare ett P-hus,
men inget hände. Kalmar är en stad som byggdes innan bilen var
varje människas egendom och centrum har nu förtätats, utan att
majoriteten tagit parkeringssituationen på allvar.
Jag skrev därför år 2003 en motion i syfte att lösa parkeringsfrågan
inför en framtid då handeln är en del av upplevelseturismen. Denna
motion besvarades inte förrän efter två år. I svaret hänvisade majoriteten till den pågående utredningen om parkeringspolicy och parkeringsnorm (som initierats efter en interpellation från mig i kommunfullmäktige).
Kvarnholmens centrumförening lämnade inför motionens behandling i kommunfullmäktige ett brev där handeln vädjar om kraftsamling för att ordna fler P-platser. Eftersom parkeringssituationen
nu är akut hade centrumföreningen skickat med ett förslag på åtgärder inför årets sommar.
Vad blev då majoritetens slutliga svar på Folkpartiet liberalernas
motion? Ytterligare en utredning! En utredning som garanterat inte
blir klar före valet. Dessutom låter det nu som om man inte utreder
placeringen av ett P-hus utan om det behövs ett P-hus!
Från Folkpartiet liberalerna skickade vi med ett tillägg att vi förväntar oss en tidplan och en budget för planering och delfinansiering av ett P-hus. Vi har inte sett något av det.
Jag befarar att det inte finns någon politisk vilja till ett P-hus i centrum.
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Mina frågor till Johan Persson är därför:
-

Tycker majoriteten att det behövs ett parkeringshus i Kalmars
centrala delar?
Hur många nya parkeringsplatser har hittills skapats inför sommaren?
Varför finns det ingen finansiering för planering och delfinansiering för parkeringshus i 2007 års budget?
_______________

Johan Persson lämnar följande svar på interpellationen:
Nej – Inger Hilmansson - det saknas inte politisk vilja för att förbättra parkeringssituation på Kvarnholmen och för övriga platser i
Kalmar kommun. Som du kanske noterat så saknas inte heller politisk ambition och initiativ för ytterligare förbättringar/förändringar
när det gäller parkeringsfrågor nu och i framtiden.
Jag träffar ofta företrädare för handeln och för fastighetsägarna på
Kvarnholmen och jag delar deras oro för konsekvenserna av brist
på parkeringsplatser. Tillskapandet av nya parkeringsplatser på
Kvarnholmen måste i allt väsentligt ske genom byggande av parkeringshus.
Därför har gatu- och parknämnden och arbetsgruppen för
parkeringspolicyn/norm fått i uppdrag att förutsättningslöst studera
och komma med konkreta förslag när det gäller parkeringshus och
parkeringsledningssystem – ett arbete som pågår bl.a. i samarbete
med Kvarnholmens centrumförening och Destination Kalmar.
Parkeringsfrågan i Kalmar och speciellt avseende Kvarnholmen
måste lösas i nära samverkan med fastighetsägarna och företrädare
för handeln. Jag tar därför initiativ till att bjuda in dessa för en diskussion om bildandet av ett gemensamt parkeringsbolag.
Vi har varken tid eller råd att var och en sitter på sin kammare och
försöker lösa parkeringsproblematiken. Vi måste samarbeta och
sätta parkeringskunden i centrum.
Vidare är jag inte alls övertygad om att den fortsatta utbyggnaden
av parkeringsplatser – på kort sikt och på lång sikt – enbart skall
finansieras via skatten. Erfarenheter från andra kommuner – av
Kalmars storlek och förutsättningar - visar att intäkterna från parkeringsbolagsverksamheten ger en så pass god avkastning att en
hygglig grundplåt för framtida investeringar kan säkerställas.

Kommunfullmäktige 2006-05-29

114

Konkret inför sommaren har 30 nya parkeringsplatser iordningsställts i kvarteret Lustgården. I kvarteret Kocken kommer
drygt 80 platser att kunna nyttjas av besökare och turister när Högskolan stänger för sommarferie. Vidare kommer gymnasieskolornas parkeringsplatser att kunna nyttjas efter skolans slut. I första
hand Stagneliusskolan, men även Jenny Nyströmsskolan och Lars
Kaggskolan.

§ 104

Interpellation: ”Inte yes till flera gäss”
(dnr KS 2006/367 093)
Kommunfullmäktige beslutar att Anna-Britt Wejdsten (fp) får
ställa följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande
Johan Persson (s):
Nu kan vi se små söta dunbollar spatserande efter mamma Canadagås på flera av Kalmar kommuns grönytor. Efter ett antal veckor
har den stora kullen vuxit till sig och lämnar tydliga spår efter sig.
Dessa fåglar äter stora mängder och lämnar också stora mängder
efter sig på badstränder och grönområden liksom i stadens parker.
Hur många av oss har inte trampat eller satt oss i dessa stora högar
med träck? Små barn som leker i parker och på badstränder blir
nedkletade, stoppar fingrarna i mun och vilka virus kan inte sprida
sig genom detta nya gissel som tycks bli värre för varje sommar.
Vad hjälper det om badstränderna rustas upp inför säsongen om
inte nedskräpande oönskade gäss(ter) kan hållas borta.
Turistnäringen är viktig för Kalmar kommun och hela länet.
Algblomningen medförde att många turister lämnade vårt område
föregående sommar tidigare än beräknat. Det måste till åtgärder för
att inte ytterligare negativa orsaker får turisterna att välja bort Kalmar.
– Är du beredd att snarast inför sommarsäsongen vidta åtgärder
för att decimera antalet Canadagäss samt förhindra att spridningen av träck ska förstöra våra parker och badstränder?
– Om ja, vilka åtgärder är du beredd att vidta?
_______________
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Johan Persson lämnar följande svar på interpellationen:
Först ett tack för att du lyfter den här frågan. Den berör verkligen
både kalmarbor och besökare. Jag har ingen annan uppfattning än
dig när det gäller själva sakfrågan. Gässen och det de lämnar efter
sig är ett bekymmer på våra stränder men också i exempelvis
Stadsparken. Jag är ju själv jägare och hade själv mer handgripligt
kunnat ta i frågan, detta under förutsättning att gässen hade funnits
utanför planlagt område.
Som du vet så är det samhällsbyggnadskontoret som bedriver jakt
på skadedjur. De djurarter som omfattas är rådjur i planlagda områden, kaniner, duvor, gäss, mås- och kråkfågel. Avskjutning sker
från 16 augusti till 15 april. Normalt görs ett uppehåll under häckningssäsongen då det är etiskt stötande att avliva djuren som har
ägg eller ungar.
Under häckningssäsongen sker undantagsvis avskjutning om sanitära problem uppstår. Exempel på detta är gäss på badplatser och
fågel på uteserveringar. Det innebär att kontoret under perioden
april till halva augusti har kapacitet för att öka avskjutningen om
så begärs.
Gäss vid badplatser kan inte helt elimineras med avskjutning. Låga
staket som är lätta att stiga över även för små barn hindrar också
effektivt gäss från att gå upp på land. Gatu- och parkkontoret får
titta på den frågan.
På övriga kommunala grönytor kan avskjutning bedrivas efter tillstånd av länsstyrelsen.
Något som också bekymrar mig är den ökade förekomsten av skarv
vid bland annat Ängö och Laboratorieholmen.
Med anledning av din fråga kommer jag att bjuda in företrädare för
miljökontoret och gatu- och parkkontoret . Om presidiet i
samhällsbyggnadsnämnden har möjlighet att delta på det mötet
skulle jag sätta stort värde på det. Vid det tillfället skulle jag vilja
diskutera problemen med både gäss och skarv.
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Interpellation om storbildsförevisning i samband med VM
i fotboll
(dnr KS 2006/368 093)
Kommunfullmäktige beslutar att Ann Hellenborg (mp) får ställa
följande interpellation till kultur- och fritidsnämndens ordförande
Birgitta Axelsson (v):
Tänk så bra lilla Sverige är. Vi är den första nationen som under
samma säsong både tagit OS-guld och VM-guld i ishockey.
Nu stundar upp till bevis för vårt svenska fotbollslandslag.
Fotboll är ett trevligt nöje och är ett sätt att umgås för många. Här
kan man samlas gammal som ung och heja fram de våra tillsammans.
Jag tycker det vore trevligt om Kalmar kommun kunde samla gammal som ung oavsett föreningstillhörighet, nationalitet, kön eller
yrkestillhörighet för att tillsammans titta på underhållande fotbollsmatcher.
Därför frågar jag nu:
Har kultur- och fritidsförvaltningen tänkt anordna någon storbildsförevisning med anledning av VM-fotbollen som startar den 10
juni?
_______________
Birgitta Axelsson lämnar följande svar på interpellationen:
Kultur- och fritidsnämnden har inte planerat att ordna någon
storbildsförevisning av VM i fotboll. I ärlighetens namn har vi
överhuvudtaget inte diskuterat frågan, och den har heller inte
väckts av någon nämndsledamot.
Min uppfattning är att detta inte är en fråga som kommunen bör
driva. Däremot ser vi naturligtvis positivt på att föreningar eller
andra intresserade visar fotboll, eller annan idrott för den delen,
på storbild. Kommunen bör också ta hänsyn till att det finns
näringsidkare som en viktig del i sin affärsidé väljer att visa
idrottsevenemang. Vi bör inte konkurrera med dem.
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Interpellation: ”Utskänkningstillstånd till föreningar med
ungdomsverksamhet i samband med VM i fotboll?”
(dnr KS 2006/364 093)
Kommunfullmäktige beslutar att Ann Hellenborg (mp) får ställa
följande interpellation till socialnämndens ordförande Christina
Magnusson (s):
”Kommunens strävan är att uppmärksamma problemen och med
gemensamma krafter försöka vända trenden från alkoholens och
andra drogers negativa inverkan på våra liv och i vårt samhälle."
Har här ovan tagit ett citat från Kalmar kommuns drogpolitiska
program vars revidering finns på dagens dagordning.
Som ju alla känner till så stundar snart fotbolls-VM i Tyskland och
svenska landslaget skall där kämpa om de ädla medaljerna.
Vi har i Kalmar restauranger som serverar god mat och dryck samtidigt som man kan se storbildsskärm från fotbollsmatcherna, trevligt tycker jag.
Nu är det ju också så att jag tycker att idrott och alkohol inte hör
ihop. Som vuxen kan man agera därefter, men vi vet att ungdomar
gör inte som vi säger utan de gör som vi gör.
Nu är det ju så att flera andra föreningar också vill visa VM samt
sälja alkoholhaltiga drycker. Huruvida man får ett tillstånd eller ej
finns det ju lagar som styr.
Därför undrar jag:
Kommer du att verka för att föreningar som har ungdomsverksamhet inte kan erhålla utskänkningstillstånd?
_______________
Christina Magnusson lämnar följande svar på interpellationen:
Jag delar Ann Hellenborgs uppfattning att alkohol och idrott inte
hör ihop, än mindre om kopplingar finns till barn och ungdomar.
Det ligger därför i sakens natur att jag intar en restriktiv hållning
när och om föreningar med ungdomsverksamhet söker sådant tillstånd.
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Men det är ändå så att om en sådan förening ansöker om utskänkningstillstånd och uppfyller lagens samtliga krav, t.ex. vad gäller
restaurangkök, kan ett tillstånd komma att beviljas.

§ 107

Fråga: Vad har hänt med motionen ”Fler boendemöjligheter för äldre”?
(dnr KS 2006/365 095)
Kommunfullmäktige beslutar att Göran Häggfors (m) får ställa följande fråga till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (s):
I augusti/september 2005 lämnade Moderata Samlingspartiet i Kalmar in en motion benämnd "Fler boendemöjligheter för äldre", ett
område med hög aktualitet. Vad har hänt med motionen?
________________
Johan Persson lämnar följande svar på frågan:
Göran Häggfors undrar i en fråga till mig vad som hänt med den
moderata motionen ”Fler boendemöjligheter för äldre”. Svaret är
att motionen bereds på samhällsbyggnadskontoret.
Utöver svaret på den konkreta frågan så vill jag ta tillfället i akt
och instämma i de intentioner som beskrivs i motionen. Vi behöver
fler seniorbostäder och vi behöver ha dem i hela kommunen.
Var jag än kommer så dyker den här frågan upp. Fler äldre vill
flytta till boenden som är bättre anpassade och utformade efter
seniorens förutsättningar och önskemål. På så sätt frigörs också
andra bostäder som kan efterfrågas av andra grupper i samhället.
Kommunledningen kommer därför att inrätta en arbetsgrupp under
kommunledningskontoret med representanter från samhällsbyggnadskontoret, omsorgsförvaltningen och Kalmarhem. Uppdraget är
att se hur dagens och framtidens bostadsbehov ska lösas för att ge
våra äldre bättre valmöjligheter.
Idag har alla dessa aktörer ett ansvar för att inom sina respektive
områden arbeta med seniorbostäder. Nu vill vi knyta ihop säcken
och på det sättet få en samlad bild av följande frågeställningar:
- Hur många seniorbostäder finns idag i Kalmar kommun?
- Hur många av våra befintliga bostäder är byggda på ett sätt som
innebär att de på ett enkelt sätt kan förvandlas till seniorbostäder?
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- Hur stort är det samlade behovet inom en femårsperiod?
- Var i kommunen finns behoven?
- Hur ska dessa seniorbostäder utformas för att bäst passa målgruppen?
Till gruppen ska knytas en särskild referensgrupp med företrädare
för organisationer med särskilt intresse för frågan. Det kan vara
pensionärsorganisationer men också andra typer av organisationer.
Uppdraget ska redovisas senast i december 2006. Den motion (m)
som lämnats in ska finnas med som ett underlag i arbetet.
Ett liknande uppdrag gavs i helgen nationellt av vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson till en nyinrättad seniorboendedelegation.
Jag vill i detta sammanhang också framhålla den utvecklingsdialog
som ska hållas i varje tätort. Genom utvecklingsdialogen ska en
dialog med kalmarborna om bland annat detta kunna ske. Jag vill
också nämna förslaget att bygga bostäder på träningsplanerna intill
Fredrikskans. Idén från kommunledningens sida är att den eller de
byggare som får komma över detta attraktiva område också ska
förbinda sig att producera seniorbostäder i vår kommun.

§ 108

Interpellation: Biogas i Kalmar kommun
(dnr KS 2006/366 093)
Kommunfullmäktige beslutar att Anna-Britt Wejdsten (fp) får
ställa följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande
Johan Persson (s):
Den i Kalmar kommun befintliga biogasanläggningen har funnits
i ett antal år. Men hur kommer biogasen i kommunen att utvecklas
i framtiden?
De kommunala bilar som idag kan köras på biogas tycks inte utnyttja detta i den utsträckning som de borde.
Hur ställer sig majoriteten till biogas vid t.ex. upphandling av nya
fordon till kommunen? Vilka satsningar är kommunen beredd att
göra? Det handlar om mycket stora investeringar!
Vad ska det bli av biogasen i framtiden i kommunen?
Hur anser du att övergången till fossilfritt bränsle ska ske i kommunen (Regionförbundets beslut om fossilbränslefri region)?
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_______________
Johan Persson lämnar följande svar på interpellationen:
Anna Britt Wejdsten ställer flera viktiga frågor om biogas och om
Kalmar som fossilbränslefri region.
Jag börjar med det viktigaste först. Nämligen hur vi ska komma
bort från de fossila bränslena. Klimatfrågorna och växthuseffekten
är kanske vår viktigaste framtidsfråga.
Kalmar kommun har en lång tradition med både biobränsle och
biogas. Det framtidsprojekt som ger den största positiva effekten är
byggandet av ett nytt kraftvärmeverk. Det kraftvärmeverk som
Kalmar Energi planerar kommer årligen att ersätta närmare 4 000
m3 olja bara för uppvärmning. Dessutom kommer det att
producera el som också ersätter fossila bränslen. I de redovisningar
som gjorts för bland annat kommunstyrelsens arbetsutskott framgår
att Kalmar även i övrigt ligger väldigt långt framme i arbetet med
att ersätta de fossila bränslena.
När det sedan gäller biogasen så vill jag redovisa följande:
- Kommunen har anlitat ett konsultföretag, som tagit fram en rapport om alternativa fordonsbränslen i framtiden. Rapporten pekar på att biogasen kan få en viktig roll som fordonsbränsle.
Kalmar Vatten AB håller på att ta fram ekonomiska kalkyler för
fortsatt och utökad produktion av biogas.
- För att kunna utnyttja mer gas som fordonsbränsle, måste vi få
till ytterligare ett tankställe, mer centralt placerat. Det skulle
också innebära att vi använder mer biogas i våra befintliga biogasbilar.
- Vi förbereder oss nu för en ny upphandling av kollektivtrafiken
inför år 2008. Vi vill att dessa stadsbussar ska drivas på biogas.
Det ger en stabil efterfrågan på en utvecklad biogasproduktion.
Ett nytt tankställe borde därför placeras vid bussarnas uppställningsplats.
- I den rese- och transportpolicy, som är på väg fram till kommunfullmäktige anges bland annat när det gäller inköp/leasing av
fordon till kommunen: Välj fordon enligt Vägverkets miljöbilsdefinition och för övriga fordon som ej täcks in i Vägverkets
definition, välj miljöklass 2005, Euro 3 eller motsvarande. Då
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kommunen har stor egen produktion av biogas prioriteras biogasbilar.
Det finns alltså många skäl för att vi ska fortsätta att utveckla biogasen som fordonsbränsle. Det är också ett steg mot målet att bli en
fossilbränslefri region.
För att lyckas tror jag dock att det är viktigt att vi knyter till oss
ytterligare kompetens. Av den anledningen har jag inlett samtal
med EON. De har en uttalad klimatstrategi och ett intresse av att
stärka distributionen av biogas som fordonsbränsle. I vilken form
detta samarbete kommer att ske är för tidigt att uttala sig om.
_______________

Gyllene stolen
Kommunfullmäktige ajournerar därefter sammanträdet för följande
fråga i den s.k. Gyllene stolen från Ingegerd Petersson (c) till
gatu - och parknämndens ordförande Ingvar Nilsson (s):
När börjar de handikappades badsäsong i Kalmar?
(dnr KS 2006/370 095)
Under tidigare år, ja även under förra mandatperioden var upprustningen och skötseln av handikappbadet vid Koudden en fråga som
ofta var uppe på Handikapprådets sammanträden. Även vid de årliga debatterna som DHR i Kalmar ordnar har majoriteten lovat
och lovat…
Efter många påtryckningar så finns det nu ekonomiska resurser
avsatta i budgeten för innevarande år.
I helgen var jag ute på Koudden, och ser till min glädje byggställningar vid ena gaveln på stugan. Nu är iordningställandet äntligen i gång. Förutom att stugan ska rustas upp, med bl.a. vatten
inomhus, ska även omklädningsrum, toalett och duschmöjligheter
ordnas. De provisorier som finns i dag fyller inte de krav man kan
ställa på tillgänglighet och personlig integritet. Vidare ska ju handikapprampen säkras och botten rengöras.
Men för att försäkra mig om att allt blir klart till badsäsongen, vill
jag ställa följande frågor:
Är det de här åtgärderna, som beskrivs ovan, som ska genomföras?
När blir det färdigt?
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__________
Ingvar Nilsson framhåller i sitt svar att en byggnadsingenjör gått
igenom vad som behöver göras på Koudden. Han bekräftar att de
arbeten som Ingegerd redovisat i sin fråga kommer att utföras.
Arbetena kommer att vara klar till badsäsongen.
________________

§ 109

Information om årsredovisningen för 2005 och möjlighet
för allmänheten att ställa frågor om årsredovisningen
Roland Karlsson och Urban Sparre informerar om årsredovisningen för 2005. De kommenterar bl.a. årets viktigaste händelser
samt resultaträkning och balansräkning för kommunen och kommunkoncernen.
Ordföranden hänvisar till bestämmelsen i kommunallagen
(kapitel 8, § 20) om att allmänheten får ställa frågor om årsredovisningen. Syftet är att ”främja öppenhet i den kommunala
ärendehanteringen och öka allmänhetens intresse för hur politikerna sköter ekonomin i kommunen.”
Ordföranden frågar om någon eller några av åhörarna vill utnyttja
möjligheten att ställa frågor om årsredovisningen för 2005. Några
sådana frågor ställs dock inte.

§ 110

Årsredovisning 2005
(dnr KS 2006/206 042)

Handlingar

Årsredovisning 2005. (Bilaga, § 110/2006)

Bakgrund

Beslut

Ekonomienheten har upprättat årsredovisning 2005. Årets resultat
för kommunen uppgår till + 34,9 miljoner kronor. För kommunkoncernen - som omfattar Kalmar kommun, helägda bolag och delägda bolag m.fl. som kommunen har ett väsentligt inflytande över redovisas ett resultat på + 50,6 miljoner kronor.
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för 2005.

§ 111

Revisionsberättelse för räkenskapsåret 2005
(dnr KS 2006/307 042)
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Handlingar

Revisionsberättelse för räkenskapsåret 2005 (Bilaga, § 111/2006).

Bakgrund

Kommunens revisorer har den 25 april 2006 överlämnat sin revisionsberättelse för räkenskapsåret 2005.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar - enligt revisorernas förslag - att bevilja kommunstyrelsen, hamndirektionen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2005.

§ 112

Budgetuppföljning 2006
(dnr KS 2006/271 042)

Handlingar

Kommunledningskontorets rapport: Budgetuppföljning efter mars
med prognos för bokslutet 2006. (Bilaga, § 112/2006).

Bakgrund

Kommunledningskontoret har redovisat en sammanställning över
de olika nämndernas och förvaltningarnas prognoser efter mars
månad om det beräknade budgetutfallet för 2006. Av sammanställningen framgår bl.a. att årets resultat förväntas bli 18,9 miljoner
kronor, vilket innebär en budgetavvikelse med + 3,6 miljoner kronor.

Beslut

Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av kommunledningskontorets rapport.

§ 113

Årsredovisning och revisionsberättelse 2005 för Regionförbundet i Kalmar län
(dnr KS 2006/227 042)

Handlingar

Regionförbundets skrivelse den 30 mars 2006. (Bilaga A,
§ 113/2006).
Utdrag ur protokoll från sammanträde med Regionförbundets styrelse den 23 mars 2006, § 26. (Bilaga B, § 113/2006).
Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2005 för Regionförbundet. (Bilaga C, § 113/2006).
Revisionsberättelse. (Bilaga D, § 113/2006).

Bakgrund

Regionförbundet har fr.o.m. 2003 ombildats till samverkansorgan
(kommunalförbund). I samband med detta har förbundsordningen
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ändrats och istället för fullmäktige finns enbart en
förbundsstyrelse. Som en följd av detta är det medlemmarna
(kommunerna och landstinget) som beslutar om ansvarsfrihet för
regionförbundet.
Revisorerna föreslår att fullmäktige ska bevilja ansvarsfrihet för
2005 och godkänna årsredovisningen för Regionförbundet.
Överläggning

Kjell Henriksson (s), Johan Persson (s), Birgitta Elfström (s),
Göran Häggfors (m), Bertil Dahl (v), Jonas Löhnn (mp), Mona
Jeansson (s), Bengt-Olof Roos (kd), Anders Andersson (c), Jan R
Andersson (m) och Anna-Britt Wejdsten (fp) uttalar att de - till
följd av jäv - kommer att avstå från att delta i kommande beslut
om ansvarsfrihet.

Beslut

Kalmar kommun godkänner årsredovisningen 2005 för Regionförbundet i Kalmar län och beviljar för sin del Regionförbundets
styrelse och de förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för
2005.

§ 114

Köp av Lyckhult 1:81 i Halltorp
(dnr KS 2006/272 252)

Handlingar

Kommunledningskontorets skrivelse den 28 april 2006. (Bilaga,
§ 114/2006).

Bakgrund

Socialförvaltningen har under en längre tid bevakat fastighetsmarknaden för att hitta en lämplig fastighet att kunna disponera
i sin verksamhet.
Kommunen har lämnat anbud på en fastighet i Halltorp, Lyckhult
1:81. Kommunledningskontoret föreslår - efter samråd med socialförvaltningen och fastighets- och inköpskontoret - att kommunen
ska köpa denna fastighet.

Beslut

Kommunstyrelsen får köpa Lyckhult 1:81 i Halltorp för 500.000
kronor.
Kommunens utgift för köpet ska täckas genom att budgetramen
2006 för kommunstyrelsen/kommunledningskontoret för investeringar/markförvärv utökas med 500.000 kronor.

§ 115

Planprogram för kvarteret Bilen (f.d. Volvofabriken m.m.)
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(dnr KS 2006/277 210)
Handlingar

Förslag till planprogram. (Bilaga A, § 115/2006).
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 20 april 2006,
§ 84. (Bilaga B, § 115/2006).

Bakgrund

Kvarteret Bilen avgränsas av E 22, Ölandsleden och Trångsundsvägen. Den norra delen domineras av f.d. Volvofabriken och i den
södra delen pågår etableringen av IKEA:s varuhus.
Syftet med planprogrammet är att klargöra förutsättningar och
möjligheter för att utveckla handeln i området kring kvarteret
Bilen. Genom ett avtal med Kalmar kommun har IKEA förvärvat
marken för att tillsammans med Nordfjord AB utveckla området
för handelsverksamhet. Förhandlingar pågår med flera intressenter.

Överläggning

Företrädarna för (fp) och (mp) uttalar som en
protokollsanteckning: ”Återvinningsanläggning bör inplaneras i
området, då erfarenheten visar att lösningar i efterhand möter
mycket motstånd och ej integreras lika lätt i området.”

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner planprogrammet som underlag
för fortsatt detaljplanearbete.

§ 116

Avsiktsförklaring, ”Arenaprojektet”
(dnr KS 2005/636 106)

Handlingar

Förslag till avsiktsförklaring (Bilaga § 116/2006).

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade den 8 maj att tillstyrka en avsiktsförklaring om ”Arenaprojektet”. I denna uttalar kommunen ”sitt
stora intresse att i nära samverkan med Kalmar Fotbollförening,
KFF gemensamt skapa en modern arena för fotboll, konserter,
stora evenemang, mässor och utställningar”. Avsiktsförklaringen
redovisas i sin helhet som en bilaga till detta protokoll.

Överläggning

Johan Persson (s), Inger Hilmansson (fp), Anders Andersson (c),
Göran Häggfors (m), Bengt-Olof Roos (kd), Bertil Dahl (v) och
Jonas Löhnn (mp) föreslår att kommunfullmäktige ska godkänna
förslaget till avsiktsförklaring.

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner förslaget till avsiktsförklaring om
Arenaprojektet.
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Övertagande och framtida drift av Kalmar flygplats
(dnr KS 2006/260 010)

Handlingar

Projektledare Bertil Stolts skrivelse den 21 april 2006 (med
bilagor).
(Bilaga A, § 117/2006).
Kommunalrådet Johan Perssons skrivelse den 21 april 2006. (Bilaga B, § 117/2006).

Bakgrund

Luftfartsverket (LFV) har klassat Kalmar flygplats och ytterligare
fyra av sina flygplatser som ”vinstfria”. Detta innebär att LFV inte
räknar med att kunna driva flygplatserna i egen regi med vinst.
Sedan hösten 2005 har förhandlingar förts mellan kommunen och
LFV om förutsättningarna för att kommunen övertar ansvaret för
en fortsatt drift av Kalmar flygplats. En överenskommelse har träffats om en sådan överlåtelse från den 1 januari 2007.
Ett stort ansvar läggs på kommunen för att stärka flygplatsens viktiga funktioner som regional flygplats. En översyn och rationalisering av verksamheten behöver göras. Målet är att på sikt förbättra
nuvarande resultat. Detta kommer att ställa stora krav på organisation och ledning. Det mest lämpliga är att bedriva verksamheten i
bolagsform.
Kommunstyrelsen har redovisat ett förslag till beslut, som
innehåller två punkter:
- Kommunstyrelsen får teckna avtal med Luftfartsverket om övertagande och framtida drift av Kalmar flygplats.
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med förslag om att bilda ett bolag för driften av
Kalmar flygplats.

Överläggning

Under överläggningen redovisas följande förslag, uttalande och
protokollsanteckningar:
1. Johan Persson (s), Göran Häggfors (m), och Bengt-Olof Roos
(kd) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.
2. Ingemar Einarsson (c) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ingemar Einarsson uttalar vidare - tillsammans med övriga företrädare för Centerpartiet - följande som en protokollsanteckning:
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Vi biträder förslaget om ett kommunalt övertagande av Kalmar
flygplats. Avtalsförslaget förefaller i det korta perspektivet vara
rimligt, såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt. Sett i ett
längre perspektiv ser vi dock fördelar om sydöstra Sverige
kunde samlas kring ett trafikcentrum i Emmaboda. Med snabbtågsförbindelser från Kalmar, Karlskrona och Växjö som sammanstrålar vid en gemensam flygplats skulle förutsättningar
skapas för fler och bättre flygförbindelser, både inom landet och
till destinationer i utlandet. Ett samarbete skulle vara mer fruktsamt för Sydostsverige än en situation där vi konkurrerar med
varandra och kanske måste skjuta till kommunala subventioner
till de egna flygplatserna.
3. Inger Hilmansson (fp) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag om att kommunen ska ta över
och driva Kalmar flygplats. Däremot föreslår hon att kommunfullmäktige ska avslå förslaget om att återkomma med ett
förslag om att bilda ett bolag för driften av Kalmar flygplats.
Hon vill istället att flygplatsen ska drivas i förvaltningsform.
4. Jonas Löhnn (mp) uttalar att han - liksom övriga företrädare för
Miljöpartiet de Gröna - kommer att avstå från att delta i kommande beslut om övertagande och framtida drift av flygplatsen.
Företrädarna för (mp) uttalar som en protokollsanteckning: Vi
har inte beretts erforderlig tid för att kunna göra en väl underbyggd bedömning av för- och nackdelar med förslaget, eftersom
utredningen som initierades för drygt ett år sedan genomfördes
utan vår vetskap.
Först sent i vår, när ett avtalsförslag var färdigformulerat, fick vi
kännedom om den totala omsvängningen när det gäller Kalmar
kommuns strategi kring flygplatsen. Fram till dess hade det rått
konsensus om att det fanns ett värde i att Luftfartsverket var
huvudman, så att vår flygplats var en nationell angelägenhet.
De nya bedömningar som nu gjorts kan ha fog för sig, men har
inte kommunicerats med oss i tid för att vi ska kunna ta ansvar
för ett övertagande.
_______________
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag
under punkt 1 (Kommunstyrelsen får teckna avtal med Luftfartsverket om övertagande och framtida drift av Kalmar flygplats).
Ordföranden frågar därefter om kommunfullmäktige vill bifalla
eller avslå kommunstyrelsens förslag under punkt 2 (Kommun-
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styrelsen får i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med
förslag om att bilda ett bolag för driften av Kalmar flygplats). Hon
finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_______________
Beslut

1. Kommunstyrelsen får teckna avtal med Luftfartsverket (LFV)
om övertagande och framtida drift av Kalmar flygplats på i huvudsak de villkor som framgår av upprättat ”Avtal om överlåtelse av verksamhet”.
Detta innebär i huvudsak följande:
- Kommunen övertar den 1 januari 2007 driftansvaret, mark
(ca 254 hektar), byggnader och infrastrukturanläggningar
(bokfört värde den 1 januari 2007: 34 miljoner kronor) utan
kostnad.
- LFV överlåter till kommunen eller till av kommunen anvisat
bolag maskiner, inventarier och annan utrustning som används i verksamheten (bokfört värde den 1 januari 2007:
7 miljoner kronor) utan kostnad.
- LFV genomför under 2006 investeringar på flygplatsen på
totalt cirka 7,5 miljoner kronor.
- LFV erlägger till kommunen eller till av kommunen anvisat
bolag 13,5 miljoner kronor som ett engångsbelopp.
- Kommunen erbjuder driftpersonalen på flygplatsen (23,5 årsarbetare) anställning fr.o.m. den 1 januari 2007 hos Kalmar
kommun eller hos av kommunen anvisat bolag.
- LFV:s samtliga avtal som hör till flygplatsverksamheten
övertas av kommunen eller av kommunen anvisat bolag.
- På kommunens begäran åtar sig LFV att uppföra ett
instrumentlandningssystem (ILS) vid flygplatsen i den banriktning som idag saknar detta, om sådant myndighetskrav
ställs. Kommunen förbinder sig att hyra anläggningen när den
uppförts.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att snarast återkomma till kommunfullmäktige med förslag om att bilda ett bolag för driften av
Kalmar flygplats.
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Reservation

Företrädarna för (fp) reserverar sig mot punkt 2 i kommunfullmäktiges beslut. De vill att flygplatsen istället ska drivas i förvaltningsform.

§ 118

Avgifter för upplåtelse av offentliga platser - ändring av
taxor för uteserveringar
(dnr KS 2006/210 206)

Handlingar

Samhällsbyggnadskontorets och gatu- och parkkontorets skrivelse
den 7 mars 2006. (Bilaga A, § 118/2006).
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 16 mars
2006, § 65. (Bilaga B, § 118/2006).
Gatu- och parkkontorets skrivelse den 15 mars 2006. (Bilaga C,
§ 118/2006).
Utdrag ur gatu- och parknämndens protokoll den 24 mars 2006,
§ 40. (Bilaga D, § 118/2006).

Bakgrund

En arbetsgrupp med företrädare för samhällsbyggnadskontoret och
gatu- och parkkontoret har påbörjat en översyn av programmet för
uteserveringar. I detta arbete har aktualiserats en översyn av avgifterna för upplåtelse av mark för uteserveringar.
Det nuvarande taxesystemet skiljer inte mellan områden som har
goda respektive mindre goda förutsättningar för att bedriva uteserveringar. Taxan har upplevts som orättvis och arbetsgruppen
föreslår därför att det ska införas ett differentierat taxesystem. Det
innehåller tre zoner med olika avgifter för sommarsäsong och vintersäsong. Sommarsäsongen föreslås bli förlängd med två månader,
så att den omfattar tiden 1 april - 31 oktober.
Gatu- och parknämnden och samhällsbyggnadsnämnden har tillstyrkt förslaget till ett differentierat taxesystem för uteserveringarna.
Kommunstyrelsen har den 8 maj tillstyrkt förslaget till ändrade avgifter för upplåtelse för uteserveringar.

Överläggning

Ingvar Nilsson (s), Inger Hilmansson (fp), Mona Jeansson (s) och
Jonas Löhnn (mp) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
kommunstyrelsens förslag till beslut.
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Göran Häggfors (m) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla det
förslag till avgifter för uteserveringar som företrädarna för (m) och
(c) i gatu- och parknämnden redovisat i sin reservation mot nämndens beslut den 24 mars.
_______________
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens eller Göran Häggfors förslag till beslut. Hon finner att
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
_______________
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att göra den ändringen i ”Avgifter
för upplåtelse av offentliga platser”, att det i punkt A 6 - som
handlar om upplåtelse för uteserveringar - ska ingå följande högsta
avgifter inom olika zoner under sommarsäsong (1 april - 31
oktober) och vintersäsong:
- Zon 1: Uteservering med utskänkningstillstånd på Larmtorget
och dess närmaste omgivning (omfattningen av detta område
framgår av karta/bilaga).
Sommarsäsong: 500 kronor/kvadratmeter och säsong.
Vintersäsong: 300 kronor/kvadratmeter och säsong.
- Zon 2: Uteservering med utskänkningstillstånd, övriga delar av
Kvarnholmen.
Sommarsäsong: 350 kronor/kvadratmeter och säsong.
Vintersäsong: 300 kronor/kvadratmeter och säsong.
- Zon 3: Uteservering med utskänkningstillstånd, övriga platser
samt uteservering utan utskänkningstillstånd.
Sommarsäsong: 200 kronor/kvadratmeter och säsong.
Vintersäsong: 150 kronor/kvadratmeter och säsong.

Reservation

Företrädarna för (m) och (c) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut. De reserverar sig till förmån för det förslag till avgifter
för uteserveringar som företrädarna för (m) och (c) i gatu- och
parknämnden redovisat i sin reservation mot nämndens beslut den
24 mars 2006, § 40.

§ 119

Revidering av det drogpolitiska programmet
(dnr KS 2005/556 008)

Handlingar

Utdrag ur socialnämndens protokoll den 15 november 2005, § 114.
(Bilaga A, § 119/2006).
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Utdrag ur barn- och ungdomsnämndens protokoll den 16 november 2005, § 86. (Bilaga B, § 119/2006).
Utdrag ur Södermöre kommundelsnämnds protokoll den 16 november 2005, § 129. (Bilaga C, § 119/2006).
Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse den 30 november 2005.
(Bilaga D, § 119/2006).
Utdrag ur kultur- och fritidsnämndens protokoll den 8 december
2005, § 67. (Bilaga E, § 119/2006).
Utdrag ur kultur- och fritidsnämndens protokoll den 16 mars 2006,
§ 12. (Bilaga F, § 119/2006).
Utdrag ur styrelsens för Kalmarsunds gymnasieförbund protokoll
den 30 mars 2006, § 22. (Bilaga G, § 119/2006).
Förslag till drogpolitiskt program. (Bilaga H, § 119/2006).
Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2004 att anta ett drogpolitiskt
program. En arbetsgrupp med företrädare för flera kommunala förvaltningar och Polismyndigheten redovisade under hösten 2005 ett
förslag till revidering av programmet. Socialnämnden, barn- och
ungdomsnämnden, Södermöre kommundelsnämnd, kultur- och
fritidsnämnden och styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund
har yttrat sig över detta förslag.
Efter remissbehandlingen har några av punkterna i programmet
och som gäller olika effektmål justerats. Dessa ändringar har
”arbetats in” i det förslag till nytt drogpolitiskt program som
redovisats.
I detta program ingår vision, verksamhetsmål och effektmål.
Kommunstyrelsen har den 8 maj tillstyrkt förslaget till
drogpolitiskt program, med en komplettering av ett av effektmålen.

Överläggning

Birgitta Elfström (s), Bengt Sundström (fp), Jonas Löhnn (mp),
Christina Magnusson (s) och Joachim Håkansson (fp) föreslår att
kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige antar förslaget till nytt drogpolitiskt program
med följande tillägg:
Effektmålet om att öka antalet föreningar som har ett handlingsprogram mot droger med 15 st per år kompletteras, så det får följande lydelse: Öka antalet föreningar som har ett handlingsprogram
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mot droger med 15 st per år, genom t.ex. arbetet med ”Säker &
Trygg förening”.

§ 120

Förbud mot förtäring av alkohol på offentlig plats vid området utanför Palace och Corehouse - tillägg till § 10 i de
lokala ordningsföreskrifterna
(dnr KS 2006/199 003)

Handlingar

Samhällsbyggnadskontorets skrivelse den 14 februari 2006.
(Bilaga A, § 120/2006).
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 16 februari
2006, § 44. (Bilaga B, § 120/2006).
Kanslichefens skrivelse den 26 april 2006. (Bilaga C, § 120/2006).

Bakgrund

Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit att kommunfullmäktige
ska utöka förbudet att förtära alkohol till att också omfatta offentliga platser runt Palace och Corehouse. Med anledning av detta har
kanslichefen redovisat vilka tillägg som behöver göras i paragraf
10 i de lokala ordningsföreskrifterna. Kommunstyrelsen har tillstyrkt detta förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att komplettera § 10 ”Förtäring av
alkohol” i de lokala ordningsföreskrifterna med att förbudet att
förtära spritdrycker, vin och starköl också ska omfatta offentlig
plats vid Palace och Corehouse.
Som en följd av detta ska § 10 i de lokala ordningsföreskrifterna
för Kalmar kommun fr.o.m. den 1 juni 2006 ha följande lydelse:
Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras på offentlig plats på
Kvarnholmen, i Sylvanderparken, i Stadsparken, vid Slottet, vid
Rävspelet, vid Restaurang Sandra, vid Folkets Park, vid Palace, vid
Corehouse samt i och vid kvarteret Giraffen, annat än i samband
med tillåten utskänkning av sådana drycker. Områdenas avgränsning framgår av bifogade kartor, bilagorna 1, 2, 2 B och 2 C.

§ 121

Köp av mobilkran till hamnen
(dnr KS 2006/281 043)

Handlingar

Hamnchefens skrivelse den 23 mars 2006. (Bilaga A, § 121/2006).

Kommunfullmäktige 2006-05-29

133

Utdrag ur hamndirektionens protokoll den 6 april 2006, § 8. (Bilaga B, § 121/2006).
Bakgrund

Hamndirektionen vill köpa en ny mobilkran till hamnen för att
öka lastnings- och lossningskapaciteten och flexibiliteten i godshanteringen. För ett sådant inköp vill hamndirektionen få disponera
10 miljoner kronor ur sin resultatutjämningsfond.

Överläggning

Göran Häggfors (m) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
hamndirektionens förslag.

Beslut

Hamndirektionen får disponera 10 miljoner kronor ur hamnens
resultatutjämningsfond för att köpa en ny mobilkran.

§ 122

Förslag till ändringar i stadgarna för Kalmar kommuns
forsknings- och utvecklingsstiftelse
(dnr KS 2006/284 003)

Handlingar

VD Lars Malmborgs skrivelse den 28 april 2006. (Bilaga,
§ 122/2006).

Bakgrund

Stadgarna för Kalmar kommuns forsknings- och utvecklingsstiftelse - Graningestiftelsen behöver ses över, eftersom den nye
ägaren E.ON. inte har för avsikt att fortsätta att sätta in pengar i
stiftelsen. VD Lars Malmborg föreslår därför att paragraferna 2, 3,
8 och 15 i stiftelsens stadgar ska ändras. Det innebär bl.a. att styrelsen kommer att bestå av fyra ledamöter som representerar Kalmar
kommun.

Beslut

Kommunfullmäktige föreslår att styrelsen för Kalmar kommuns
forsknings- och utvecklingsstiftelse - Graningestiftelsen ska
besluta att ändra paragraferna 2, 3, 8 och 15 i stiftelsens stadgar
enligt VD Lars Malmborgs förslag.

§ 123

Arvoden till lekmannarevisorer i kommunala bolag
(dnr KS 2005/183 och 2006/280 024)

Handlingar

Revisorernas skrivelse den 8 april 2005. (Bilaga A, § 123/2006).
Utdrag ur personaldelegationens protokoll den 4 april 2006, § 19.
(Bilaga B, § 123/2006).

Bakgrund

Lekmannarevisorerna i kommunens bolag har ”efter de senaste
årens erfarenheter av tyngden i arbetet med lekmannarevision funnit skäl att begära en uppgradering och en förändrad struktur av er-
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sättningen för lekmannarevision”. Arvodeskommittén har med anledning av detta redovisat ett förslag till ändrade bestämmelser för
ersättning till lekmannarevisorerna.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att göra den ändringen i § 6
i ”Bestämmelser för ersättning till Kalmar kommuns förtroendevalda” att för ersättning till lekmannarevisorer i kommunala bolag
ska följande gälla fr.o.m. den 1 juni 2006:
Till lekmannarevisorer i kommunala bolag utbetalas ett halvt
grundarvode (f.n. 380 kronor) per månad. Dessutom utbetalas ett
förrättningsarvode för möten och sammankomster mellan företrädare för bolaget och lekmannarevisorerna samt för högst tre
dagar som används för egna granskningar.
Kostnaden för lekmannarevisorerna betalas av respektive bolag.

§ 124

Fyllnadsval av ledamot i styrelsen för KIFAB i Kalmar
AB
(dnr KS 2006/328 102 och KS 2006/371 102)

Handlingar

Avsägelse från Anders Akthagen (v).
Skrivelse den 29 maj 2006 från valberedningens ordförande och
vice ordförande.

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Anders Akthagen
(v).
Kommunfullmäktige väljer Lars Holmberg (v) till ledamot i styrelsen för KIFAB i Kalmar AB t.o.m. ordinarie bolagsstämman
2007.

§ 125

Fyllnadsval av ledamot i förbundsfullmäktige för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare
(dnr KS2006/371 och KS 2006/383 102)

Handlingar

Avsägelse från Kjell Henriksson (s).
Skrivelse den 29 maj 2006 från valberedningens ordförande och
vice ordförande.

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Kjell Henriksson
(s).
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Kommunfullmäktige väljer Mona Jeansson (s) till ledamot i
förbundsfullmäktige för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare t.o.m. den 31 december 2006.

§ 126

Fyllnadsval av ersättare i gatu- och parknämnden
(dnr KS 2006/300 023 och KS 2006/371 102)

Handlingar

Avsägelse från Jonas Franzén (s).
Skrivelse den 29 maj 2006 från valberedningens ordförande och
vice ordförande.

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Jonas Franzén (s).
Kommunfullmäktige väljer Frida Johansson (s) till ersättare i gatuoch parknämnden t.o.m. den 31 december 2006.

§ 127

Val av två ledamöter i styrelsen för Kalmar kommuns
forsknings- och utvecklingsstiftelse
(dnr KS 2006/371 102)

Handlingar

Skrivelse den 29 maj 2006 från valberedningens ordförande och
vice ordförande.

Belsut

Kommunfullmäktige väljer Birgitta Elfström (s) och Helena Swahn
Håkansson (fp) till ledamöter i styrelsen för Kalmar kommuns
forsknings- och utvecklingsstiftelse t.o.m. den 31 december 2006.
Detta beslut gäller under förutsättning att styrelsen för Kalmar
kommuns forsknings- och utvecklingsstiftelse – Graningestiftelsen
beslutar att ändra paragraferna 2, 3,8 och 15 i stiftelsens stadgar
enligt VD Lars Malmborgs förslag.

§ 128

Anmälningsärenden
För kännedom anmäls:
a) Länsstyrelsen har den 8 maj 2006 utsett Zeljko Krajisnik (m)
till ledamot och Rolf Wallergård (m) till ersättare i kommunfullmäktige.
(dnr KS 2006/329 101)
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b) Medborgarförslag från Ingrid Randevall den 11 april 2006 om
att ”ge lika villkor för funktionshindrade som för andra vid resor inom kommunen”.
(dnr KS 2006/244 094)
c) Medborgarförslag från Karl-Erik Svensson den 2 maj 2006 om
förändring av organisationen för kommunala jägare.
(dnr KS 2006/296 094)
d) Medborgarförslag från Ingemar Brandén den 10 maj 2006 om
att flytta verksamheten i ”Riskvarnen” till f.d. Bombardier och
att istället inrätta bostäder i ”Riskvarnen” m.m.
(dnr KS 2006/320 094)
e) Medborgarförslag från Bert Pettersson den 16 maj 2006 om att
handikappanpassa simhallen.
(dnr KS 2006/338 094)
f) Välfärdsbokslut för Kalmar kommun 2005
(dnr KS 2006/273 041)

Bilaga, § 116/2006
AVSIKTSFÖRKLARING

Kalmar kommun vill med denna avsiktsförklaring uttala sitt stora intresse att i
nära samverkan med Kalmar Fotbollförening, KFF gemensamt skapa en modern arena för fotboll, konserter, stora evenemang, mässor och utställningar
(Arenan). Kalmar Fotbollförening, KFF har förklarat att målet är att förutom
egen verksamhet erbjuda Arenan för andra föreningar. Arenan ska lokaliseras
till fastighet inom kvarteret Bilen.
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Denna avsiktsförklaring är inte bindande men uttalar Kalmar kommuns
avsikt, viljeinriktning och intentioner.
Kalmar kommun ska verka för att Arenan med tillhörande träningsplaner och
parkeringsplatser kan byggas och vara klar senast den 1 april 2008. Kommunen ska utreda förutsättningarna för att kommunägd mark som ligger i anslutning till kvarteret Bilen kan iordningställas för till exempel träningsplaner och
parkeringsplatser.
Kalmar kommun avser att till Kalmar Fotbollförening, KFF utge ett 20-årigt
föreningsbidrag enligt redovisad kalkyl inkl. driftkostnader med max. 5,5
mkr/år avseende Arenan, omfattande fotbollsverksamhet . Tjänster
omfattande Arenans normala grönyteskötsel och läktarstädning (exklusive vid
evenemang) kommer att utföras i lika omfattning som utförs på
Fredriksskans. Eventuellt nya träningsplaner utanför Arenan som kommer att
uthyras av kultur- och fritidsförvaltningen debiteras planhyra enligt särskild
fastställd taxa.
Utöver föreningsstödet avser Kalmar kommun att ge Kalmar Fotbollförening,
KFF ett föreningsbidrag på 350 000 kr under 2006 för utredning och planering.
Ovanstående avsikter ska efter förhandlingar läggas till grund för avtal mellan
de berörda innan en projektering av arenan påbörjas. Innan avtal tecknas
avser kommunen att ta fram en konsekvensanalys beträffande kostnader och
placering avseende träningsplaner samt parkeringsplatser. En förutsättning för
att ta beslut om projektet är att kommunen bedömer att projektet ryms inom
de ekonomiska ramarna. Vidare måste kommunen ta ställning till de villkor
som ställs och granska dessa utifrån ett juridiskt perspektiv. Frågor om
tillstånd m.m. hanteras enligt gällande lagstiftning.
Vardera parten ska stå för sina egna kostnader för det pågående samarbetet
och förstudien avseende arenan intill dess berörda enas om något annat (exklusive kostnader som följer av kommunala taxor, plan- och va-kostnader
etc.).
Om projektet av någon anledning inte skulle komma att genomföras ska vardera parten stå för sina egna därtill uppkomna kostnader.

