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Roger Kaliff
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Micael Ullerteg
Anslaget på kommunens anslagstavla den 5 juli 2006.
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§ 129

Protokollsjusterare

Beslut

Kommunfullmäktige utser Ann-Marie Engström och Micael Ullerteg att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§ 130

Interpellation: ”Vem styr de kommunala bolagen?”
(dnr KS 2006/409 093)
Kommunfullmäktige beslutar att Inger Hilmansson (fp) får ställa
följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande Johan
Persson (s):
Kommuner och aktiebolag är viktiga enheter för välståndet i Sverige. De har olika uppgifter och verkar under olika lagar. Av insynsskäl vill Folkpartiet liberalerna att kommunal verksamhet skall
styras i förvaltningsform. Styrelsens kompetens avgör bolagens
framtid och i avsaknad av politisk styrning tar en företagsam Vd
över. I ett bolag är det styrelsens viktigaste uppgift att göra affärsmässiga bedömningar, med syfte att skapa vinst för ägarna. Av
detta skäl skall vi politiker hålla våra fingrar borta från en mera
sluten och riskfylld verksamhetsform.
Under socialdemokratisk styrning växer nya bolag upp som svampar ur jorden och det är därför viktigt att lyfta fram betydelsen av
tydliga beslutsordningar och demokratisk kontroll för de befintliga
kommunala bolagen i Kalmar kommun.
Destination Kalmar AB är ett kommunalt marknadsföringsbolag
med 6 miljoner om året i ersättning från Kalmar kommun. Bolagets
ekonomi är minst sagt ansträngd.
Revisorerna har nu granskat Destination Kalmar AB med anledning av en studieresa till USA som genomfördes våren 2005.
Resan kostade 22 858 kr och styrelsens ordförande Kjell Henriksson har ställt sig bakom resan och räknar i ett brev till revisorerna upp flera verksamheter som t.ex. månatliga frukostmöten,
som kommit igång just på grund av resan. Det hade räckt att läsa
Fp:s alternativa budgetförslag de senaste åren, med vårt förslag till
frukostmöten med information mellan företagare och kommun.
Revisorerna delar inte ordförandens positiva uppfattning om resans
betydelse. De skriver: "således har inte något under 2005 visat att
resan varit ändamålsenlig och effektiv för berörda bolag. Inte
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heller har visats att man för planeringen av verksamheten för 2006
haft nytta av USA-resan". Revisorerna har också synpunkter på
beslutsordningen och arbetsfördelningen mellan styrelse och Vd.
Med hänvisning till ovan anförda vill jag ställa följande frågor:
– Kommer du att verka för att kommunfullmäktige ges en större
möjlighet till insyn, utvärdering och kontroll av de kommunala
bolagen?
– Vilka slutsatser drar du av den granskning som gäller styrelsens
möjligheter att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation?
– Vilka direktiv gavs till Vd och vilka syften och mål sattes upp
för studieresan?
– Hur vill du förhindra att skattemedel i framtiden lämnas för
studieresor med svag förankring och tveksamt utfall?
____________________
Johan Persson lämnar följande svar på interpellationen:
De kommunägda bolagens verksamhet och förhållande till kommunen regleras genom
- kommunallagen, aktiebolagslagen samt andra lagar och författningar
- bolagsordning och ägardirektiv
- Kalmar kommuns politiska riktlinjer
- särskilda direktiv av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
- avtal mellan bolagen och kommunen
Kommunfullmäktige utser dessutom för varje bolag två lekmannarevisorer och lika många ersättare för att ”granska det kommunala
ändamålet, effektiviteten, kvalitén och internkontrollen”.
Jag anser därför att kommunfullmäktige redan har stora
möjligheter till insyn, utvärdering och kontroll av de kommunala
bolagen. Kommunfullmäktige har dessutom varje år möjlighet att
justera ägardirektiven.
Destination Kalmars ordförande har redan besvarat lekmannarevisorernas synpunkter (Bilaga, § 130/2006). Jag har därför inget
ytterligare att tillägga när det gäller dina avslutande frågor.
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Yttrande över överklagande av kommunfullmäktiges
beslut att anta detaljplan för del av Berga 10:19 m.fl. fastigheter i Berga
(dnr KS 2005/572 214)

Handlingar

Överklaganden från Rune Nilsson, Per Knutsson, Maj-Britt
Knutsson, Åsa Werin, Julio Heumann Bauer, Evald Isaksson och
Ulla Isaksson. (Bilaga A, § 131/2006).
Samhällsbyggnadskontorets yttrande den 8 maj 2006. (Bilaga B,
§ 131/2006).
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 18 maj 2006,
§ 134. (Bilaga C, § 131/2006).

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 27 februari 2006 anta ett förslag till detaljplan för del av Berga 10:19 m.fl. fastigheter i Berga.
Detta beslut har överklagats av boende i området.
Samhällsbyggnadskontoret har yttrat sig över överklagandena och
anser att kommunens tidigare ställningstagande bör stå fast. Samhällsbyggnadsnämnden hänvisar till detta yttrande och föreslår att
länsstyrelsen ska avslå överklagandena. Kommunstyrelsen har tillstyrkt samhällsbyggnadskontorets yttrande.

Överläggning

Företrädarna för (kd) och (mp) uttalar som en
protokollsanteckning: Vi har noterat de boendes synpunkter. Trots
information till de boende så menar dessa att både risken för
översvämningar och trafiksäkerhetsriskerna är överhängande. Vi
vill genom denna protokollsanteckning förstärka att det är fortsatt
viktigt att återigen möta de boende för att klara ut dessa
frågetecken.

Beslut

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

§ 132

Detaljplan för del av Stadsparken 1, nytt konstmuseum
(dnr KS 2006/005 och 2006/350 214)

Handlingar

Förslag till detaljplan den 18 maj 2006. (Bilaga A, § 132/2006).
Samhällsbyggnadskontorets utlåtande den 18 maj 2006. (Bilaga B,
§ 132/2006).
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Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 18 maj 2006,
§ 135. (Bilaga C, § 132/2006).
Bakgrund

Samhällsbyggnadsnämnden har den 18 maj föreslagit att kommunfullmäktige ska anta nämndens förslag till detaljplan för del av
Stadsparken 1. Syftet med denna detaljplan är att möjliggöra uppförandet av ett nytt konstmuseum i anslutning till restaurang
Byttan i Stadsparken.

Överläggning

Företrädarna för (fp), (kd) och (c) uttalar som en protokollsanteckning: Fler parkeringsplatser, även för funktionshindrade,
bör tillskapas inom området samt att gatu- och parkkontorets
arbetslokaler byggs i omedelbar anslutning till Stadsparken och
i samband med uppförandet av det nya konstmuseet.

Beslut

Kommunfullmäktige antar samhällsbyggnadsnämndens förslag till
detaljplan för del av Stadsparken 1, nytt konstmuseum.

§ 133

Nybyggnad av konstmuseum i Stadsparken
(dnr KS 2006/395 010)

Handlingar

Kommunledningskontorets skrivelse den 7 juni 2006. (Bilaga A,
§ 133/2006).
Kostnadsberäkning den 7 juni 2006. (Bilaga B, § 133/2006).
Regionförbundets skrivelse den 2 juni 2006. (Bilaga C,
§ 133/2006).

Bakgrund

För ett år sedan påbörjades detaljprojekteringen av det vinnande
tävlingsförslaget till nytt konstmuseum i Stadsparken ritat av arkitekterna Bolle Tham och Martin Videgård-Hansson. Museibyggnaden utgörs av en kvadratisk huskropp i fyra våningar som länkas
till restaurang Byttan genom en glasad entrédel med ingång både
från park- och sjösidan. I byggnaden finns också lokaler för barnoch ungdomsförvaltningens skapande verksamhet, den s.k. Ateljén.
Projektledare Sune Johansson, kommunledningskontoret har redovisat att den totala utgiften för att uppföra konstmuseet uppgår till
42 miljoner kronor. Boverket, Regionförbundet, Statens kulturråd
och Konstföreningen kommer att bidra med sammanlagt 12,45
miljoner kronor. Vidare täcks sammanlagt 2,15 miljoner kronor
genom anslag för underhåll av Byttan och för markarbeten i Stadsparken.
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I kommunens ekonomiska planering finns 22,45 miljoner kronor
för kommunens del av utgiften för att uppföra ett konstmuseum.
Detta innebär att investeringsbudgeten för 2007 behöver utökas
med 4,95 miljoner kronor. Kommunstyrelsen har tillstyrkt detta.
Överläggning

Under överläggningen redovisas följande förslag:
1. Johan Persson (s), Göran Häggfors (m), Jonas Löhnn (mp), Bertil Dahl (v), Birgitta Elfström (s), Nils Fredrik Aurelius (m),
Mona Jeansson (s) och Christina Magnusson (s) föreslår att
kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag till
beslut.
2. Anders Andersson (c), Inger Hilmansson (fp), Bengt-Olof Roos
(kd), Anna-Britt Wejdsten (fp) och Kajsa Hedin (m) föreslår att
kommunfullmäktige ska avslå förslaget om att i investeringsbudgeten för 2007 ta upp ett utökat anslag med 4,95 miljoner
kronor för att uppföra ett konstmuseum i Stadsparken. De uttalar
att de är beredda att stå fast vid tidigare beslut att satsa 19 miljoner kronor i kommunalt investeringsbidrag till ett nytt konstmuseum.
_______________
Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill bifalla eller avslå kommunstyrelsens förslag till beslut. Han finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_______________

Beslut

1. Kommunstyrelsen/fastighets- och inköpskontoret anvisas
40,65 miljoner kronor för att uppföra ett konstmuseum i Stadsparken och gatu- och parknämnden 1,35 miljoner kronor
för att utföra markarbeten i Stadsparken.
Anslagen på sammanlagt 42 miljoner kronor ska täckas på följande sätt:
- Bidrag från Boverket
4,9 miljoner kronor
- Bidrag från Kalmar konstförening 5,0 miljoner kronor
- Bidrag från Regionförbundet
2,35 miljoner kronor
- Bidrag från Statens kulturråd
0,2 miljoner kronor
- Anslag som upptagits för underhåll
av Byttan
0,8 miljoner kronor
- Anslag till gatu- och parknämnden
2007 för markarbeten i Stadsparken 1,35 miljoner kronor
- Anslag till kommunstyrelsen/
fastighets- och inköpskontoret
i investeringsbudget för 2005 och
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- Anslag till kommunstyrelsen/
fastighets- och inköpskontoret i
investeringsbudget för 2007

22,45 miljoner kronor

4,95 miljoner kronor

2. Fastighets- och inköpskontoret får i uppdrag att finna bästa möjliga miljölösningar och energieffektiviseringar för det nya
konstmuseet, eller ”Konstens hus” som det hellre kan benämnas,
framförallt för att sänka driftkostnaderna. Inriktningen ska vara
att lägre driftkostnader går före en minskad utgift för investeringen.
3. Kommunfullmäktige har den 20 juni 2005 beslutat att uppdra åt
kommunstyrelsen att – om bestämmelserna i detaljplanen ändras
så att de tillåter bostäder – återkomma till kommunfullmäktige
med ett förslag om försäljning för bostadsändamål av ”Gamla
konstmuseet” med dess byggrätt.
Kommunfullmäktige kompletterar sitt beslut med att inriktningen på detaljplanearbetet ska vara att åstadkomma ett blandat
boende, där det även ingår mindre lägenheter.
Protokollsanteckning

Göran Häggfors (m) uttalar som företrädare för (m) följande:
”Vi är kritiska till de fördyringar som genom hela processen
följt projektet med ett nytt konstmuseum. Vi menar att större
förutsägbarhet borde vara möjlig än vad som varit fallet. Dock
ser vi svårigheter i att framkomma på annat sätt än så som
beslutades idag. En förutsättning för vårt ställningstagande att
bygga nytt konstmuseum är därför att Kalmar kommun kan
realisera värden i konstmuseets gamla lokaler som kan täcka en
rimlig del av aviserade merkostnader”.

Reservationer

Företrädarna för (fp) reserverar sig mot kommunfullmäktiges
beslut att utöka anslaget för uppförande av konstmuseum i
Stadsparken. I sin reservation uttalar de: ”Vi ser verkligen fram
emot ett nytt konstmuseum, men inte till vilket pris som helst för
skattebetalaren. Folkpartiet liberalerna har ställt sig bakom den
uppgörelse som innebär 19 miljoner + driftskostnader. Det var
den avsiktsförklaring som låg till grund för designarkivets flytt
till Nybro.
Vi har också förespråkat möjligheten till ett kulturhus för ungdomar i konstmuseets nuvarande lokaler, vilket med dagens
uppgörelse försvåras. Kostnaden för kommunens del blir nu
ca 27, 4 miljoner kronor + ökade driftskostnader. Det är en kostnadsökning som vi säger nej till.”

Kommunfullmäktige 2006-06-19

147

Företrädarna för (kd) och (c) samt Sonny Lindgren (m) och
Kajsa Hedin (m) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut
att utöka anslaget för uppförande av konstmuseum i Stadsparken
och uttalar: ”Vi är beredda att stå fast vid tidigare beslut att satsa
19 miljoner kronor i kommunalt investeringsbidrag till ett nytt
konstmuseum”.

§ 134

Riskhanteringsmodell vid planering för nybyggnader och
etableringar
(dnr KS 2006/349 250)

Handlingar

Räddningschef Rickard Hansens skrivelse den 31 mars 2006. (Bilaga A, § 134/2006).
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 18 maj 2006,
§ 132. (Bilaga B, § 134/2006).

Bakgrund

För att säkerställa acceptabla risknivåer använder sig myndigheter
av generella avståndsregler. Exempel på detta är Vägverkets krav
på en bebyggelsefri zon vid större transportleder och Boverkets
rekommendation om minsta avstånd mellan bostäder och leder för
farligt gods.
Generella avståndsregler tar inte hänsyn till den verkliga risk som
en verksamhet genererar. Brandkåren har därför presenterat ett förslag till en annan riskhanteringsmodell vid planering för nybyggnader och etableringar i Kalmar kommun. Denna modell bygger på
ett ”probabilistiskt synsätt”. Detta innebär att sannolikheten för
olika olyckor uppskattas, liksom att bedömningar görs om konsekvenserna, t.ex. dödsfall, av en olycka.
Till grund för bedömningar och beslut ligger vissa grundläggande
principer. De beaktas genom att kriterier ställs upp för ”individrisk” och ”samhällsrisk”. Vidare görs en ”kostnad-nytta-analys”
där hänsyn tas till såväl riskerna som kostnaderna för säkerhetshöjande åtgärder.

Beslut

Kommunfullmäktige antar brandkårens förslag till riskhanteringsmodell vid planering för nybyggnader och etableringar i Kalmar
kommun.

§ 135

Uppföljning av den kommunala organisation som gäller
från årsskiftet 2002/2003
(dnr KS 2005/006 001)
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Handlingar

Kommunchef Roland Karlssons skrivelse den 24 maj 2006 (med
bilaga). (Bilaga, § 135/2006).

Bakgrund

I budgeten för 2005 fick kommunstyrelsen i uppdrag att ”under
2005 påbörja arbetet med att följa upp erfarenheterna av den politiska organisation som gäller från årsskiftet 2002/2003”. Kommunstyrelsen beslutade därefter i februari 2005 att uppdra åt arbetsutskottet att tillsammans med en företrädare för Centerpartiet vara
ledningsgrupp för uppföljningen av organisationen. Samtidigt fick
varje parti i kommunfullmäktige möjlighet att utse var sin ledamot
i en referensgrupp.
Arbetsutskottet har tillsammans med referensgruppen träffats vid
åtta tillfällen för att följa upp organisationen och diskutera behov
av eventuella justeringar. De punkter där det är aktuellt med särskilda beslut i kommunfullmäktige redovisas i kommunchefens
skrivelse den 24 maj. Kommunstyrelsen har tillstyrkt detta förslag.

Överläggning

Under överläggningen redovisas ett flertal förslag.
Efter att sammanträdet ajournerats och återupptagits föreslår
ordföranden – efter samråd med förslagsställarna - att ärendet ska
återremitteras till kommunstyrelsen för att beredas ytterligare.

Beslut

Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen.

§ 136

Partimotion (fp): Mera bad för pengarna!
(dnr KS 2005/396 092)

Handlingar

Partimotion (fp) den 12 augusti 2005. (Bilaga A, § 136/2006).
Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse den 9 oktober 2005. (Bilaga B, § 136/2006).
Utdrag ur kultur- och fritidsnämndens protokoll den 13 oktober
2005, § 42. (Bilaga C, § 136/2006).

Bakgrund

Folkpartiet liberalerna föreslår i sin partimotion att kommunfullmäktige ska besluta att ”utreda hur ändrade driftsformer skulle
kunna erbjuda medborgarna bästa möjliga bad för deras skattepengar”.

Beslut

Kommunfullmäktige besvarar partimotionen (fp) genom att hänvisa till att det i organisationsöversynen ingår följande förslag:
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”Kommunstyrelsen/kommunledningskontoret får i uppdrag att utreda de ekonomiska och juridiska förutsättningarna för att föra
över verksamheten i Kalmar Familjebad AB och Kalmar
Familjebad KB i förvaltningsform under kultur- och
fritidsnämnden. Utredningen ska redovisas senast under hösten
2006.”

§ 137

Partimotion (mp) om upphandling av kaffe
(dnr KS 2005/627 092)

Handlingar

Partimotion (mp) den 14 december 2005. (Bilaga A, § 137/2006).
Fastighets- och inköpskontorets yttrande den 10 maj 2006. (Bilaga
B, § 137/2006).

Bakgrund

Miljöpartiet de gröna föreslår i sin partimotion att ”Kalmar kommun fortsättningsvis endast köper in rättvisemärkt kaffe”.
Fastighets- och inköpskontoret har yttrat sig över motionen.

Beslut

Kalmar kommun ska i kommande upphandling av kaffe ställa krav
på att kaffet ska vara etiskt odlat (t.ex. rättvisemärkt).
Partimotionen (mp) ska därmed anses besvarad.

§ 138

Översyn av bestämmelserna om ersättning till Kalmar
kommuns förtroendevalda
(dnr KS 2006/398 024)

Handlingar

Utdrag ur personaldelegationens protokoll den 11 maj 2006, § 29.
(Bilaga A, § 138/2006).
Förslag till ”Bestämmelser om ersättning till Kalmar kommuns förtroendevalda”. (Bilaga B, § 138/2006).

Bakgrund

Överläggning

Kommunstyrelsens personaldelegation har - tillsammans med företrädare för de partier som inte är representerade i delegationen redovisat ett förslag till ändringar i arvodesreglerna. Kommunstyrelsen har tillstyrkt personaldelegationens förslag.
Under överläggningen redovisas följande förslag:
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1. Birgitta Elfström (s) och Anita Wollin (c) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag till ”Bestämmelser om ersättning till Kalmar kommuns förtroendevalda” .
2. Bertil Dahl (v) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag till bestämmelser med följande undantag:
- Bestämmelsen om att ersättningarna i fortsättningen ska räknas upp ”med den genomsnittliga procentsats som gäller efter
avslutade löneöversynsförhandlingar med de fackliga organisationerna” ska ersättas med att uppräkningen av ersättningarna fortsättningsvis ska ske med det genomsnittliga
krontal som lönerna ökar med för de anställda.
3. Bengt-Olof Roos (kd) och Bengt Sundström (fp) föreslår att
kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag med
följande undantag:
- Arvoden ska utbetalas vid kommunfullmäktiges sammanträden men inte till möte med partigrupp inför kommunfullmäktiges sammanträden.
4. Jonas Löhnn (mp) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
kommunstyrelsens förslag till ”Bestämmelser om ersättning till
Kalmar kommuns förtroendevalda” med följande undantag:
- Arvoden ska utbetalas vid kommunfullmäktiges sammanträden men inte till möte med partigrupp inför kommunfullmäktiges sammanträden.
- Nästa år ska arvodena för förtroendevalda med årsarvoden
sänkas med 5 %. De två därefter följande åren ska nivån
frysas.
- Bestämmelsen om att ersättningarna i fortsättningen ska räknas upp ”med den genomsnittliga procentsats som gäller efter
avslutade löneöversynsförhandlingar med de fackliga organisationerna” ska ersättas med att uppräkningen av ersättningarna fortsättningsvis ska ske med det genomsnittliga
krontal som lönerna ökar med för de anställda.
_______________
Efter att överläggningen avslutats beslutar kommunfullmäktige
först att bifalla de delar i kommunstyrelsens förslag där det inte
finns några motförslag.
Härefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill bifalla
eller avslå Bertil Dahls och Jonas Löhnns ändringsförslag om att
uppräkningen av ersättningarna fortsättningsvis ska ske med det
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genomsnittliga krontal som lönerna ökar med för de anställda. Han
finner att kommunfullmäktige avslår förslaget.
Omröstning begärs och följande propositionsordning fastställs:
Den som vill att kommunfullmäktige ska avslå Bertil Dahls och
Jonas Löhnns förslag röstar ja, medan den som vill bifalla förslaget
röstar nej.
Vid omröstningen avges 52 ja-röster och sju nej-röster (Hur var
och en röstar framgår av bilaga C, § 138/2006).
Härefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill bifalla
eller avslå Jonas Löhnns förslag om att sänka arvodena för förtroendevalda med årsarvoden. Han finner att kommunfullmäktige
avslår förslaget.
Vidare frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill bifalla eller
avslå Bengt-Olof Roos m.fl. förslag om att arvoden ska utbetalas
vid kommunfullmäktiges sammanträden men inte till möte med
partigrupp inför kommunfullmäktiges sammanträden. Han finner
att kommunfullmäktige avslår förslaget.
Omröstning begärs och följande propositionsordning fastställs:
Den som vill att kommunfullmäktige ska avslå Bengt-Olof Roos
m.fl. förslag röstar ja, medan den som vill bifalla förslaget röstar
nej.
Vid omröstningen avges 47 ja-röster och tolv nej-röster (Hur var
och en röstar framgår av bilaga D, § 138/2006).
_______________
Beslut

Kommunfullmäktige bifaller förslaget till ” Bestämmelser om
ersättning till Kalmar kommuns förtroendevalda”. Bestämmelserna
ska gälla fr.o.m. den 1 januari 2007.

Reservationer

Företrädarna för (v), (kd) och (mp) reserverar sig till förmån för
sina egna ändrings- och tilläggsförslag.

§ 139

Årsredovisning och revisionsberättelse 2005 för Samordningsförbundet i Kalmar län
(dnr KS 2006/304 042)
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Samordningsförbundets skrivelse den 3 maj 2006. (Bilaga A,
§ 139/2006).
Årsredovisning 2005. (Bilaga B, § 139/2006).
Revisionsberättelse. (Bilaga C, § 139/2006).

Bakgrund

Revisorerna föreslår att medlemmarna i Samordningsförbundet
i Kalmar län ska bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för tiden
1 oktober - 31 december 2005. Kommunstyrelsen har tillstyrkt
förslaget.

Överläggning

Johan Persson (s) och Bengt Sundström (fp) uttalar att de - till följd
av jäv - kommer att avstå från att delta i kommande beslut om ansvarsfrihet.

Beslut

Kalmar kommun beviljar för sin del styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län ansvarsfrihet för tiden 1 oktober - 31 december 2005.

§ 140

Årsredovisningar och revisionsberättelser 2005 för Stiftelsen Kalmar Läns Museum samt Jenny Nyström och Curt
Stoopendaals stiftelse
(dnr KS 2006/287 042)

Handlingar

Årsredovisningar, verksamhetsberättelser och revisionsberättelser
för 2005. (Bilaga, § 140/2006).

Bakgrund

Stiftelsen Kalmar Läns Museum samt Jenny Nyström och Curt
Stoopendaals stiftelse har överlämnat årsredovisningar och verksamhetsberättelser för 2005.
Revisorerna tillstyrker att styrelserna för de båda stiftelserna beviljas ansvarsfrihet för 2005. Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget.

Beslut

Kalmar kommun beviljar för sin del styrelserna för Stiftelsen Kalmar Läns Museum samt Jenny Nyström och Curt Stoopendaals
stiftelse ansvarsfrihet för 2005.

§ 141

Preliminär budget för 2007 och ekonomisk planering för
2008 - 2009
(dnr KS 2006/211 041)
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag den 9 maj 2006 till preliminär budget för 2007 och ekonomisk planering för 2008-2009.
(Bilaga A, § 141/2006).
Förhandlingsprotokoll den 16 maj 2006. (Bilaga B, § 141/2006).
Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll den 30 maj 2006, § 117.
(Bilaga C, § 141/2006).
Skrivelse den 7 juni 2006 från kommunalråden Johan Persson, Birgitta Elfström, Bertil Dahl och Jonas Löhnn: Förslag till justeringar
i arbetsutskottets förslag till preliminär budget för 2007 och ekonomisk planering för 2008-2009. (Bilaga D, § 141/2006).

Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott har redovisat ett förslag till preliminär budget för 2007 och ekonomisk planering för 2008-2009.
Kommunalråden Johan Persson, Birgitta Elfström, Bertil Dahl och
Jonas Löhnn har den 7 juni lagt fram ett förslag till justeringar
i arbetsutskottets förslag. Dessa justeringar berör kommunstyrelsen/kommunledningskontoret och fastighets- och inköpskontoret,
samhällsbyggnadsnämnden, gatu- och parknämnden, kultur- och
fritidsnämnden, socialnämnden och Södermöre kommundelsnämnd. Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslagen.

Handläggningsordning

Kommunfullmäktige godkänner följande handläggningsordning:
- Först blir det en allmän debatt där företrädare för de olika partierna redovisar sina budgetförslag.
- Efter detta överlägger kommunfullmäktige om förslagen under
de olika nämnderna, förvaltningarna och bolagen. Då redovisas
också ändrings- och tilläggsförslag som gäller respektive verksamhet.
- Efter att överläggningen avslutats tar kommunfullmäktige för
varje nämnd, förvaltning och bolag ställning till de ändringsoch tilläggsförslag som redovisats och som inte återkallats under
överläggningen.

Överläggning

Under den allmänna debatten redovisas följande förslag:
1. Johan Persson (s) och Steve Sjögren (s) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag.
2. Göran Häggfors (m) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
kommunstyrelsens förslag med de ändringar som redovisas i

Kommunfullmäktige 2006-06-19

154

Moderaternas förslag till budget för 2007: “Vi älskar Kalmar”
(bilaga E, § 141/2006).
3. Inger Hilmansson (fp) och Joachim Håkansson (fp) föreslår att
kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag med
de ändringar som redovisas i Folkpartiet liberalernas budgetalternativ 2007: “Vi håller vad vi lovar!” (bilaga F,
§ 141/2006).
4. Bengt-Olof Roos (kd) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag med de ändringar som redovisas
i Kristdemokraternas budgetalternativ 2007-2009 (bilaga G,
§ 141/2006).
.
5. Anders Andersson (c) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag med de ändringar som redovisas
i Centerpartiets förslag till ändringar i budget 2007 (bilaga H,
§ 141/2006).
6. Bertil Dahl (v) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag.
7. Jonas Löhnn (mp) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
kommunstyrelsens förslag. Vidare föreslår han att kommunfullmäktige ska bifalla det förslag till uppdrag/uttalande om avsättning för framtida pensionsutbetalningar som han redovisat
vid kommunstyrelsens sammanträde.
_______________
Kommunfullmäktige överlägger därefter om förslagen under
respektive nämnd, förvaltning och bolag.
Efter att en avstämning gjorts av de förslag som redovisats och
som inte återkallats tar kommunfullmäktige för varje nämnd, förvaltning och bolag ställning till de olika ändrings- och tilläggsförslagen. Detta görs med ledning av kansliets sammanställning av
förslag till ändringar jämfört med kommunstyrelsens förslag till
budget för 2007 och ekonomisk planering 2008-2009 (bilaga I,
§ 141/2006).
1. Förslag som berör flera nämnder och förvaltningar
I kansliets sammanställning av ändrings- och tilläggsförslag
jämfört med kommunstyrelsens förslag ingår punkterna
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1 a) – 1 v). Bengt-Olof Roos (kd) återkallar dock förslaget
under punkt 1 v) eftersom detta förslag i princip överensstämmer med förslaget under punkt 1 a).
_______________
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige vill bifalla eller
avslå de olika ändrings- och tilläggsförslagen. Han finner att
kommunfullmäktige bifaller förslagen under punkterna 1 g),
1 o), 1 q), 1 r) och 1 u).
Vidare finner ordföranden att kommunfullmäktige avslår övriga förslag under punkt 1. Omröstning begärs när det gäller
punkterna 1 a) och 1 t).
Punkt 1 a)
Kommunledningskontoret ska ta fram ett förslag till policy för
kommunens bemötande gentemot medborgare och företagare
och som ska leda till en servicegaranti inom kommunens alla
områden.
Kommunfullmäktige fastställer följande propositionsordning:
Den som vill att kommunfullmäktige ska avslå förslaget röstar
ja medan den som vill bifalla förslaget röstar nej.
Vid omröstningen avges 32 ja-röster och 29 nej-röster (Hur var
och en röstar framgår av bilaga J, § 141/2006).
Punkt 1 t)
Kommunen ska ansöka hos regeringen ”om att få bli försökskommun för hushållsnära tjänster”
Kommunfullmäktige fastställer följande propositionsordning:
Den som vill att kommunfullmäktige ska avslå förslaget röstar
ja medan den som vill bifalla förslaget röstar nej.
Vid omröstningen avges 32 ja-röster och 28 nej-röster. En
ledamot avstår från att rösta. (Hur var och en röstar framgår av
bilaga K, § 141/2006).
_______________
Detta innebär att kommunfullmäktige under punkt 1 beslutar
att bifalla följande tilläggs- och ändringsförslag (uppdrag och
uttalanden):
1 g)
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Kommunen ska medverka till skärpt konkurrens i dagligvaruhandeln
1 o)
Kalmar kommun ska fortsätta att utveckla samverkan mellan
näringsliv, gymnasium och högskola
1 q)
”Kalmar kommun ska tillse att en utbyggnad av hela E 22:an
kan komma till stånd genom alternativa finansieringsformer.
Förbifart Rinkabyholm ska inledas under nästa mandatperiod.”
1 r)
”Kommunen ska verka för en upprustning av riksväg 25, som
är en viktig länk i den gemensamma Högskole- och arbetsmarknadsregion som kan bilda ett nytt viktigt tillväxtcentra
i sydöstra Sverige”.
1 u)
”Endast livsmedel som framställts enligt den svenska djurskyddslagstiftningen och som är garanterat fria från antibiotika
och hormoner skall upphandlas av Kalmar kommun”.

2. Kommunstyrelsen: Kommunledningskontoret
I kansliets sammanställning av ändrings- och tilläggsförslag
jämfört med kommunstyrelsens förslag ingår punkterna
2 a) - 2 öq). Anna-Britt Wejdsten (fp) meddelar dock att i förslaget under punkt 2 öb) ska ordet ”Flexbuss” ändras till ”Närtrafik”. Vidare tillkommer – på förslag av Ingegerd Petersson
(c) - en ny punkt, 2 ua): ”Ungdomar som inte fyllt 18 år vid
sommarlovets början och som inte lyckats skaffa ett eget sommarjobb får en plats i prova-på-praktiken. Detta finansieras
inom kommunledningskontorets budget.”
_______________
Efter att överläggningen avslutats beslutar kommunfullmäktige
först att bifalla de delar i kommunstyrelsens förslag där det inte
redovisats några motförslag.
Härefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill
bifalla eller avslå de olika ändrings- och tilläggsförslagen. Han
finner att kommunfullmäktige bifaller förslagen under
punkterna 2 c), 2 f), 2 g), 2 h), 2 k), 2 l), 2 ä), 2 ög), 2 öp) och
2 öq).
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Vidare finner ordföranden att kommunfullmäktige avslår övriga förslag under punkt 2. Omröstning begärs när det gäller
punkterna 2 x) och 2 öh).
Punkt 2 x)
Guide med anpassad information om ”graden av tillgänglighet
för människor med funktionshinder, i kommunens yttre och
inre miljöer”
(Driftkostnad på 200.000 kronor och investeringar på 500.000
kronor)
Kommunfullmäktige fastställer följande propositionsordning:
Den som vill att kommunfullmäktige ska avslå förslaget röstar
ja medan den som vill bifalla förslaget röstar nej.
Vid omröstningen avges 32 ja-röster och 13 nej-röster. 16
ledamöter avstår från att rösta (Hur var och en röstar framgår
av bilaga L, § 141/2006).
Punkt 2 öh)
Kalmar kommun ska agera kraftfullt för att polisens organisation förändras så att antalet poliser ökar i yttre tjänst
Kommunfullmäktige fastställer följande propositionsordning:
Den som vill att kommunfullmäktige ska avslå förslaget röstar
ja medan den som vill bifalla förslaget röstar nej.
Vid omröstningen avges 32 ja-röster och 29 nej-röster. (Hur
var och en röstar framgår av bilaga M, § 141/2006).
_______________
Detta innebär att kommunfullmäktige under punkt 2 bifaller
kommunstyrelsens förslag och följande tilläggs- och ändringsförslag (uppdrag och uttalanden):
2 c)
”Fortsatt program för högskolan skall förlängas efter EONs
engagemang upphört“

2 f)
“Kommunen bör, när så blir möjligt, sända kommunfullmäktiges sammanträden till allmänheten via olika media“
2 g)
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”Dialogen mellan medborgare och kommun bör ske tidigt inför
viktiga beslut för att ge ökad insyn och färre överklaganden.”
2 h)
”I arbetet med översyn av översiktsplanen ska underlättande av
exploatering vara ledande”
2 k)
”Skapa fler mindre bostäder, anpassade både för ungdomar och
äldre”
2 l)
”Garantera ändamålsenliga bostäder för äldre i såväl seniorboende som särskilt boende”
2 ög)
Näringslivsenheten ska göra en särskild satsning för att öka det
kvinnliga företagandet i Kalmar
2 öp)
Uppdrag att ”tillsammans med landstinget och ytterligare samarbetspartners utreda möjligheten till fler välplacerade och välutvecklade familjecentraler”
2 öq)
Uppdrag att ”tillsammans med landstinget utreda förutsättning
att uppföra ”barnahus” enligt Rädda Barnens modell”
Detta innebär också att kommunfullmäktige under punkt 2 bifaller ändringsförslaget under 2 ä) om att utöka anslaget för
närtrafik med 100.000 kronor.
3. Kommunstyrelsen: Fastighets- och inköpskontoret
I kansliets sammanställning av ändrings- och tilläggsförslag
jämfört med kommunstyrelsens förslag ingår punkterna
3 a) - 3 h).
Efter att överläggningen avslutats beslutar kommunfullmäktige
först att bifalla de delar i kommunstyrelsens förslag där det inte
redovisats några motförslag.
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Härefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill
bifalla eller avslå de olika ändrings- och tilläggsförslagen. Han
finner att kommunfullmäktige avslår samtliga dessa förslag.
Detta innebär att kommunfullmäktige till alla delar bifaller
kommunstyrelsens förslag.

4. Kommunstyrelsen: Finansiering
I kansliets sammanställning av ändrings- och tilläggsförslag
jämfört med kommunstyrelsens förslag ingår punkterna
4 a) - 4 v). Bengt-Olof Roos (kd) återkallar dock förslaget
under punkt 4 v): ”Allianspartierna i ny nationell regering,
förstärkning för Kalmar kommun” (ökad intäkt med 6,7 miljoner kronor).
_______________
Efter att överläggningen avslutats beslutar kommunfullmäktige
först att bifalla de delar i kommunstyrelsens förslag där det inte
redovisats några motförslag.
Härefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill
bifalla eller avslå de olika ändrings- och tilläggsförslagen. Han
finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget under punkt 4
g) och avslår övriga förslag.
_______________
Detta innebär att kommunfullmäktige under punkt 4 bifaller
kommunstyrelsens förslag och följande tilläggsförslag (uppdrag och uttalanden):
4 g)
”KIFAB ska vidta åtgärder för att realisera delar av sitt fastighetsbestånd”.

5. Kommunens revisorer
Efter att överläggningen avslutats beslutar kommunfullmäktige
att bifalla kommunstyrelsens förslag (= förslag från kommunfullmäktiges presidium).
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6. Kalmarsunds gymnasieförbund
I kansliets sammanställning av ändrings- och tilläggsförslag
jämfört med kommunstyrelsens förslag ingår punkterna
6 a) – 6 b).
_______________
Efter att överläggningen avslutats beslutar kommunfullmäktige
först att bifalla de delar i kommunstyrelsens förslag där det inte
redovisats några motförslag.
Härefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill
bifalla eller avslå de olika ändringsförslagen. Han finner att
kommunfullmäktige avslår dessa förslag.
Detta innebär att kommunfullmäktige till alla delar bifaller
kommunstyrelsens förslag.

7. Hamndirektionen
I kansliets sammanställning av ändrings- och tilläggsförslag
jämfört med kommunstyrelsens förslag ingår punkt 7 a).
_______________
Efter att överläggningen avslutats beslutar kommunfullmäktige
först att bifalla de delar i kommunstyrelsens förslag där det inte
redovisats några motförslag.
Härefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill bifalla eller avslå ändringsförslaget under punkt 7 a). Han finner
att kommunfullmäktige avslår detta förslag.
Detta innebär att kommunfullmäktige till alla delar bifaller
kommunstyrelsens förslag.

8. Samhällsbyggnadsnämnden
I kansliets sammanställning av ändrings- och tilläggsförslag
jämfört med kommunstyrelsens förslag ingår punkterna
8 a) - 8 k). Kajsa Hedin (m) meddelar dock att förslaget under
punkt 8 k) ska ändras, så att det får följande lydelse: ”Vatten-
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dykningen vid räddningstjänsten ska finnas kvar”. Vidare
redovisar Ingemar Einarsson (c) att punkten 8 ja) - som handlar
om en plan för rekryteringen till deltidsbrandkårerna – ska
kompletteras med följande mening: ”I detta arbete skall även
näringslivsenheten involveras”.
_______________
Efter att överläggningen avslutats beslutar kommunfullmäktige
först att bifalla de delar i kommunstyrelsens förslag där det inte
redovisats några motförslag.
Härefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill
bifalla eller avslå de olika ändrings- och tilläggsförslagen. Han
finner att kommunfullmäktige bifaller förslagen under
punkterna 8 a), 8 c), 8 d), 8 ja) och 8 k). Vidare finner
ordföranden att kommunfullmäktige avslår övriga förslag
under punkt 8.
_______________
Detta innebär att kommunfullmäktige under punkt 8 bifaller
kommunstyrelsens förslag och följande tilläggs- och ändringsförslag (uppdrag och uttalanden):
8 a)
”Samhällsbyggnadsnämnden ska verka för en god planberedskap och flexibla lösningar samt ge en hög servicegrad
för medborgare och andra intressenter”
8 c)
Samhällsbyggnadsnämnden ska ”medverka till att underlätta
bostadsförtätningen av Kalmar”
8 d)
”Nämnden ska medverka till framförhållen planering för äldreoch seniorboenden i enlighet med motion från Moderaterna”
8 ja)
”Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att presentera en
plan för hur rekryteringen till deltidsbrandkårerna i framtiden
skall ske. I detta arbete skall även näringslivsenheten involveras.”
8 k)
Vattendykningen vid räddningstjänsten ska finnas kvar.
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9. Gatu- och parknämnden
I kansliets sammanställning av ändrings- och tilläggsförslag
jämfört med kommunstyrelsens förslag ingår punkterna
9 a) - 9 n).
_______________
Efter att överläggningen avslutats beslutar kommunfullmäktige
först att bifalla de delar i kommunstyrelsens förslag där det inte
redovisats några motförslag.
Härefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill
bifalla eller avslå de olika ändrings- och tilläggsförslagen. Han
finner att kommunfullmäktige bifaller förslagen under
punkterna 9 f), 9 h), 9 i) och 9 j) samt det förslag under punkt 9
c) som innebär ett utökat anslag på 300.000 kronor för
uppsnyggning av de mindre tätorterna. Vidare finner
ordföranden att kommunfullmäktige avslår övriga förslag
under punkt 9.
_______________
Detta innebär att kommunfullmäktige under punkt 9 bifaller
kommunstyrelsens förslag och följande tilläggs- och ändringsförslag (uppdrag och uttalanden):
9 f)
Gatu- och parknämnden ska ”prioritera arbetet mot klotter,
nedskräpning och annan förstörelse för en ren och snygg kommun. Områdesföreningar eller andra sammanslutningar ska
kunna få ersättning för att sanera klotter och annan skadegörelse.”
9 h)
”Gatu- och parknämnden ska initiera en studie i syfte att
framta plan för utökade promenad- och handelsstråk på
Kvarnholmen”

9 i)
”Stadskärnan ska stärkas bland annat genom förbättrad
tillgänglighet vad gäller parkeringssituationen. Detta skall
göras i samverkan med näringen i centrala Kalmar”
9 j)
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”I syfte att underlätta för gående och cyklister att säkert röra
sig i centrala Kalmar ska nämnden se över trafiksystemet samt
genom information och uppföljning öka trafiksäkerheten och
framkomligheten”

Detta innebär också att kommunfullmäktige under punkt 9 bifaller ändringsförslaget under 9 c) om ett utökat anslag på
300.000 kronor för uppsnyggning av de mindre tätorterna.

10. Kultur- och fritidsnämnden
I kansliets sammanställning av ändrings- och tilläggsförslag
jämfört med kommunstyrelsens förslag ingår punkterna
10 a) - 10 o).
Under överläggningen redovisas dessutom följande ändringsförslag:
- Birgitta Axelsson (v) föreslår att av det anslag på 300.000
kronor som upptagits under kultur- och fritidsnämnden för
utökat stöd till det lokala kulturlivet ska 36.000 kronor överföras till Södermöre kommundelsnämnd. Detta innebär att
för kultur- och fritidsnämnden upptas 264.000 kronor för utökat stöd till det lokala kulturlivet.
- Johan Persson (s) föreslår att kommunstyrelsens förslag om
utökad budgetram för kultur- och fritidsnämnden för bidrag
till investeringar i föreningsägda anläggningar ska ersättas
med att ”Kalmarbygdens Fältrittklubb får under 2007 ett engångsanslag på 400.000 kronor för investeringar i bl.a. en
paddock”
_______________
Efter att överläggningen avslutats beslutar kommunfullmäktige
först att bifalla de delar i kommunstyrelsens förslag där det inte
redovisats några motförslag.
Härefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill
bifalla eller avslå de olika ändrings- och tilläggsförslagen i
kansliets sammanställning. Han finner att kommunfullmäktige
avslår samtliga dessa förslag.
Ordföranden frågar vidare om kommunfullmäktige vill bifalla
eller avslå Birgitta Axelssons och Johan Perssons ändrings-
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förslag. Han finner att kommunfullmäktige bifaller båda dessa
förslag.
_______________
Detta innebär att kommunfullmäktige under punkt 10 bifaller
kommunstyrelsens förslag med följande ändringar:
- Av det anslag på 300.000 kronor som upptagits under
kultur- och fritidsnämnden för utökat stöd till det lokala
kulturlivet överförs 36.000 kronor till Södermöre kommundelsnämnd. Detta innebär att för kultur- och fritidsnämnden
upptas 264.000 kronor för utökat stöd till det lokala kulturlivet.
- Förslaget om utökad budgetram för kultur- och fritidsnämnden för bidrag till investeringar i föreningsägda anläggningar ersätts med att ”Kalmarbygdens Fältrittklubb
får under 2007 ett engångsanslag på 400.000 kronor för
investeringar i bl.a. en paddock”

11. Barn- och ungdomsnämnden
I kansliets sammanställning av ändrings- och tilläggsförslag
jämfört med kommunstyrelsens förslag ingår punkterna
11 a) - 11 m).
_______________
Efter att överläggningen avslutats beslutar kommunfullmäktige
först att bifalla de delar i kommunstyrelsens förslag där det inte
redovisats några motförslag.
Härefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill
bifalla eller avslå de olika ändrings- och tilläggsförslagen. Han
finner att kommunfullmäktige avslår samtliga dessa förslag.

Omröstning begärs när det gäller punkt 11 b):
”Föräldrar och barn ska ges möjlighet att aktivt välja förskola
och skola. Alla barn, ungdomar och föräldrar ska få information om kommunens alla skolor. Det ska klart framgå att förskolan och allmän förskoleklass är valfritt för föräldrarna”.
Kommunfullmäktige fastställer följande propositionsordning:
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Den som vill att kommunfullmäktige ska avslå förslaget röstar
ja medan den som vill bifalla förslaget röstar nej.
Vid omröstningen avges 33 ja-röster och 27 nej-röster. (Hur
var och en röstar framgår av bilaga N, § 141/2006).
_______________
Detta innebär att kommunfullmäktige till alla delar bifaller
kommunstyrelsens förslag.

12. Omsorgsnämnden
I kansliets sammanställning av ändrings- och tilläggsförslag
jämfört med kommunstyrelsens förslag ingår punkterna
12 a) - 12 s).
_______________
Efter att överläggningen avslutats beslutar kommunfullmäktige
först att bifalla de delar i kommunstyrelsens förslag där det inte
redovisats några motförslag.
Härefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill
bifalla eller avslå de olika ändrings- och tilläggsförslagen. Han
finner att kommunfullmäktige bifaller förslagen under
punkterna 12 a), 12 b), 12 d), 12 p) och 12 q). Vidare finner
ordföranden att kommunfullmäktige avslår övriga förslag
under punkt 12.
_______________
Detta innebär att kommunfullmäktige under punkt 12 bifaller
kommunstyrelsens förslag och följande tilläggs- och ändringsförslag (uppdrag och uttalanden):
12 a)
”Alla personer över 65 år med biståndsbehov ska fr.o.m. 2009
garanteras tillgång till boendeform efter eget behov och val”

12 b)
”Tryggheten för omsorgstagarna ska öka genom hög personaltäthet under dygnets alla timmar samt välutbildad personal.
Satsningar på utbildning inom psykiatri ska genomföras”
12 d)
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”Omsorgstagare som själv valt att bo kvar hemma ska erbjudas
möjligheter till ökade personliga kontakter och andra sociala
aktiviteter”
12 p)
Utredningsuppdrag: ”Införa flyttbidrag till bättre anpassat
boende för äldre”
12 q)
Utredningsuppdrag: ”Skapa en parboendegaranti för par som
önskar bo tillsammans i särskilt boende”

13. Socialnämnden
I kansliets sammanställning av ändrings- och tilläggsförslag
jämfört med kommunstyrelsens förslag ingår punkterna
13 a) - 13 g).
_______________
Efter att överläggningen avslutats beslutar kommunfullmäktige
först att bifalla de delar i kommunstyrelsens förslag där det inte
redovisats några motförslag.
Härefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill
bifalla eller avslå de olika ändrings- och tilläggsförslagen. Han
finner att kommunfullmäktige bifaller förslagen under
punkterna
13 a), 13 f) och 13 g) samt överlämnar förslaget under punkt
13 b) till kommunstyrelsen/kommunledningskontoret för att
tas upp i samband med den föreslagna översynen av organisationen för vuxenutbildningen m.m. Vidare finner ordföranden
att kommunfullmäktige avslår övriga förslag under punkt 13.
_______________
Detta innebär att kommunfullmäktige under punkt 13 beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag och följande tilläggs- och
ändringsförslag (uppdrag och uttalanden):

13 a)
”Arbetet att prioritera barn och ungdomar med olika former av
social problematik skall fortsätta”
13 b)
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Ärendet om ansvaret för arbetslösa ungdomar överlämnas till
kommunstyrelsen/kommunledningskontoret för att tas upp i
samband med den föreslagna översynen av organisationen för
vuxenutbildningen m.m.
13 f)
Socialnämnden ska rikta särskild uppmärksamhet gentemot
barn som utsatts för eller bevittnat våld i hemmet.
13 g)
Socialnämnden ska i samverkan med barn- och ungdomsnämnden medverka till kompetensutveckling för skolpersonal i
syfte att upptäcka signaler från barn och ungdomar som far
illa.

14. Södermöre kommundelsnämnd
I kansliets sammanställning av ändrings- och tilläggsförslag
jämfört med kommunstyrelsens förslag ingår punkterna
14 a) - 14 f). Ingemar Einarsson (c) återkallar dock förslaget
under punkt 14 a), eftersom förutsättningarna ändrats genom
att kommunstyrelsen - efter att arbetsutskottet redovisat sitt
budgetförslag - tillstyrkt en utökad budgetram för kommundelsnämnden för en tjänst som fritidsledare.
Under överläggningen redovisar dessutom Birgitta Axelsson
(v) följande tilläggsförslag:
- För utökat stöd till det lokala kulturlivet upptas 36.000 kronor fr.o.m. 2007. Dessa pengar ska användas för insatser
som har en positiv betydelse för det lokala kulturlivet, som
t.ex. stöd till kulturföreningar och mångkultursatsningar.
_______________
Efter att överläggningen avslutats beslutar kommunfullmäktige
först att bifalla de delar i kommunstyrelsens förslag där det inte
redovisats några motförslag.
Härefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill
bifalla eller avslå de olika ändrings- och tilläggsförslagen i
kansliets sammanställning. Han finner att kommunfullmäktige
avslår samtliga dessa förslag.
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Ordföranden frågar vidare om kommunfullmäktige vill bifalla
eller avslå Birgitta Axelssons tilläggsförslag. Han finner att
kommunfullmäktige bifaller detta förslag.
_______________
Detta innebär att kommunfullmäktige under punkt 14 bifaller
kommunstyrelsens förslag med följande ändring:
- För utökat stöd till det lokala kulturlivet upptas 36.000 kronor fr.o.m. 2007. Dessa pengar ska användas för insatser
som har en positiv betydelse för det lokala kulturlivet, som
t.ex. stöd till kulturföreningar och mångkultursatsningar.

15. Kommunägda företag
I kansliets sammanställning av ändrings- och tilläggsförslag
jämfört med kommunstyrelsens förslag ingår punkt
15 a).
_______________
Efter att överläggningen avslutats beslutar kommunfullmäktige
att bifalla kommunstyrelsens förslag.

16. Förslag till beslut
Ordföranden konstaterar att kommunfullmäktige beslutat att
bifalla punkt 1 i kommunstyrelsens förslag med de justeringar
som är en följd av besluten under olika nämnder/förvaltningar
att bifalla ändrings- och tilläggsförslag.
Härefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill
bifalla eller avslå övriga punkter i kommunstyrelsens förslag
till beslut. Han finner att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag.

Beslut

1. Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag till preliminär budget för 2007 (den slutliga budgeten
fastställs av nyvalda fullmäktige) och ekonomisk planering för
2008-2009 med de kommentarer och uppdrag som ingår i förslaget, dock med följande ändringar och tillägg:
a) Kommunfullmäktige bifaller de förslag till justeringar som
kommunalråden Johan Persson, Birgitta Elfström, Bertil Dahl
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och Jonas Löhnn redovisat i sin skrivelse den 7 juni 2006.
Dessa justeringar berör kommunstyrelsen/kommunledningskontoret och fastighets- och inköpskontoret, samhällsbyggnadsnämnden, gatu- och parknämnden, kultur- och
fritidsnämnden, socialnämnden och Södermöre kommundelsnämnd.
Följande ändringar görs dock jämfört med Johan Perssons
m.fl. förslag:
- Av det anslag på 300.000 kronor som upptagits under kultur- och fritidsnämnden för utökat stöd till det lokala kulturlivet överförs 36.000 kronor till Södermöre kommundelsnämnd. Detta innebär samtidigt att anslaget för kulturoch fritidsnämnden för utökat stöd till det lokala
kulturlivet blir 264.000 kronor.
- Förslaget om utökad budgetram för kultur- och fritidsnämnden för bidrag till investeringar i föreningsägda anläggningar ersätts med att ”Kalmarbygdens Fältrittklubb
får under 2007 ett engångsanslag på 400.000 kronor för
investeringar i bl.a. en paddock”
b) Kommunfullmäktige beslutar att utöka anslagen 2007 för
kommunstyrelsen/kommunledningskontoret för närtrafik
med 100.000 kronor och för gatu- och parknämnden för
uppsnyggning av de mindre tätorterna med 300.000 kronor.
c) Kommunfullmäktige beslutar att bifalla de tilläggs- och
ändringsförslag (uppdrag och uttalanden) som anges i sammanfattningen av beslut i denna paragraf under punkt 1
”Förslag som berör flera nämnder och förvaltningar”,
punkt 2 ”Kommunstyrelsen: Kommunledningskontoret”,
punkt 4 ”Finansiering”, punkt 8 ”Samhällsbyggnadsnämnden”, punkt 9 ”Gatu- och parknämnden”, punkt
12 ”Omsorgsnämnden” och punkt 13 ”Socialnämnden”.
2. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa målet att Kalmar ska
nå 70.000 invånare.
Kommunfullmäktige beslutar vidare att höja det mål på 260
bostäder per år som anges i nuvarande bostadsförsörjningsprogram till minst 500 nya bostäder per år.
3. Anslag i budgeten för 2007 anvisas direkt till nämnderna som
“totala nettoanslag“ i driftbudgeten och investeringsbudgeten.
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För ombudgeteringar av anslag gäller:
- Nämnd får inte fatta beslut om ombudgeteringar som medför
väsentliga ändringar av servicenivå, berör frågor av principiell art eller annars är av särskild vikt. Sådana förslag ska
överlämnas till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige för beslut.
I övriga fall kan nämnd besluta om ombudgeteringar inom
sitt verksamhetsområde.
- Nämnd får uppdra åt sin ordförande och vice ordförande eller
åt förvaltningschefen att fatta beslut om rutinmässiga ombudgeteringar.
- Kommunstyrelsen får fatta beslut om sådana ombudgeteringar mellan nämnder som inte medför ändringar av servicenivå, berör frågor av principiell art eller annars är av särskild
vikt. Övriga förslag ska överlämnas till kommunfullmäktige
för beslut.
4. Kommunstyrelsen får rätt att besluta om senareläggning av planerade investeringar i budgeten för 2007, om det riskerar att bli
avvikelser mot fastställd budget som begränsar kommunens
finansiella handlingsutrymme.
5. Kommunstyrelsen får fr.o.m. 2007 ta upp lån på högst 250 miljoner kronor för finansiering av del av investeringar.
6. För åren 2000-2005 är det ackumulerade resultatet för avstämning mot kommunallagens krav på ekonomisk balans - 23,4
miljoner kronor. Kommunfullmäktige beslutar att detta belopp
ska återställas genom att kommande år budgetera och redovisa
positiva resultat. Det budgeterade resultatet för 2006 och förslag
till budget för 2007 innebär sammantaget att hela beloppet beräknas vara återställt vid årsskiftet 2007/2008.
7. Kommunstyrelsen/kommunledningskontoret får i uppdrag att
under hösten 2006 ta fram förslag till mål för kommunens verksamheter. Beslut om målen ska därefter tas i samband med att
den slutliga budgeten fastställs av nyvalda kommunfullmäktige.
8. Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för år 2007 till
21:56 per skattekrona.
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Reservationer

Företrädarna för (m), (fp), (kd), (c) och (mp) reserverar sig mot de
delar i beslutet där kommunfullmäktige inte bifallit ändrings- och
tilläggsförslag från respektive parti.

Protokollsanteckning

Med anledning av kommunfullmäktiges sätt att behandla budgeten
uttalar företrädarna för (v) följande:
Kommunfullmäktiges beslut om den ekonomiska planeringen för
de kommande åren är ett mycket viktigt beslut. Det rör stora ekonomiska åtaganden och berör alla kommunens verksamheter. Besluten har direkt påverkan på alla kommuninvånares vardag.
Därför är det viktigt att alla beslut är korrekta på alla sätt.
Vår upplevelse är att den aktuella fullmäktigedebatten blev rörig,
ostrukturerad och med i flera fall oklara beslut. Vi är medvetna om
att den politiska församlingen till största delen är orsaken till detta.
Otydligheten gäller främst behandlingen av tilläggsförslagen från
de borgerliga partierna. Många av dessa förslag finns redan
tidigare beslutade i fullmäktige eller i nämnder. Ändå tillät
presidiet och fullmäktigeförsamlingen att besluten skulle tas
ytterligare en gång. Vissa beslut om utredningar berörde uppdrag
som redan pågår. Vissa förslag var så luddigt formulerade att de
bara gav en allmän uppfattning utan att ge direkta förslag till
uppdrag.
Konsekvensen av detta kan bli:
- Ett förlöjligande av politiker och den politiska debatten.
- Ge en uppfattning om att besluten är nya och inte redan
beslutade.
- Besluten blir så luddiga att de blir svåra att gå vidare med i
organisationen.
- Debatten och besluten blir svåra att uppfatta för press och kommuninvånare.
Vi föreslår därför att kommunfullmäktiges presidium tillsammans
med företrädare för de olika partierna i kommunfullmäktige
- tar fram förslag på bättre och tydligare arbetsformer för budgetmötet i kommunfullmäktige.
- i sammanställningen över tilläggsförslag och uppdrag anger om
dessa förslag redan finns beslutade (finns beslut som täcker förslagen behöver ej frågan tas upp för ytterligare beslut)
- i samband med förslag försöker uppmana förslagsställaren att
förtydliga förslaget (om det finns skäl till detta)
- förtydligar kravet på beredning av vissa förslag.
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§ 142

Fyllnadsval av ledamot och ersättare i styrelsen för Stiftelsen Krusenstjernska gården

Handlingar

Avsägelse från Birgit Franzén (s). (Bilaga A, § 142/2006).
Skrivelse den 19 juni 2006 från valberedningens ordförande och
vice ordförande. (Bilaga B, § 142/2006).

Beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Birgit Franzén
(s).
Kommunfullmäktige väljer Leif Johansson (s) till ledamot
i styrelsen för Stiftelsen Krusenstjernska gården t.o.m. den
31 december 2006.
2. Kommunfullmäktige väljer Lena Bromberg (s) till ersättare
i styrelsen för Stiftelsen Krusenstjernska gården t.o.m. den
31 december 2006. Hon efterträder Leif Johansson (s) som
blivit ledamot i styrelsen för stiftelsen.

§ 143

Anmälningsärenden
För kännedom anmäls:
a) Partimotion (c) den 22 maj 2006: Vi vill att kommunen ordnar
bättre kontakt med och mellan de mindre företagen!
(dnr KS 2006/342 092)
b) Partimotion (c) den 22 maj 2006: Kan vi producera mer biogas?
(dnr KS 2006/343 092)
c) Partimotion (fp) den 24 maj 2006: Ett sammanhållet
chefsförsörjningsprogram för Kalmar kommun
(dnr KS 2006/356 092)
d) Partimotion (kd) den 24 maj 2006: Låt Kalmar kommun utveckla ”Äldrelots”!
(dnr KS 2006/354 092)
e) Motion från Matz Edin (kd) den 2 juni 2006 om bildande av
byalag.
(dnr KS 2006/391 092)
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f) Årsredovisningar 2005 för Destination Kalmar och Salvestaden
i Kalmar AB.
(dnr KS 2006/286 042)
g) Revisorernas rapporter om granskning av
- årsredovisningen för 2005
- kommunens arbete med droger
- behovsberäkning inom förskoleverksamheten och
skolbarnsomsorgen
(Dnr KS 2006/206 042, 2006/220 007 och 2006/221 007)

