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§ 144

Protokollsjusterare

Beslut

Kommunfullmäktige utser Bengt Kronblad och Karin Karlsson att
tillsammans med ordföranden justera protokollet.
_______________

Information om förslag till investeringsavtal med Fanerdun Group AB
Kommunstyrelsens ordförande Johan Persson informerar om de
förhandlingar som den 19 augusti ledde fram till ett förslag till
investeringsavtal med Fanerdun Group AB om att genom ett omfattande och långsiktigt samarbete skapa ett centrum i Kalmar för
kinesiska produkter för Europamarknaden. Centrumet kommer att
placeras i Snurrom och omfatta ca 70.000 kvadratmeter. Det kommer att bli en viktig knutpunkt dit grossister från hela Europa
kommer för att göra sina beställningar.
Utöver grossistverksamheten planeras flera satsningar inom
turismsektorn. Fanerdun Group AB planerar bl.a. att bygga hotell,
restauranger och en spa-anläggning. Vidare kommer det att byggas
bostäder i området.
Kommunchef Roland Karlsson, näringslivschef Thomas
Davidsson, företagslots Åke Pettersson och översiktsplanerare
Lena Rönning redovisar och kommenterar därefter de olika delarna
i förslaget till investeringsavtal med de åtaganden som görs av
kommunen och Fanerdun Group AB.
_______________

§ 145

Interpellation om hospiceverksamhet i Kalmar
(dnr KS 2006/500 093)
Kommunfullmäktige beslutar att Kerstin Edvinsson (m) får ställa
följande interpellation till omsorgsnämndens ordförande Steve Sjögren (s):
Hospicevård är en speciell form av lindrande vård för patienter i
livets slutskede. Sedan 70-talet har hospiceverksamhet utvecklats
på flera platser i landet. Dock saknas denna verksamhet helt i närheten till Kalmar.
Med anledning av detta skulle undertecknad önska ställa följande
frågor:
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− Anser du att det finns behov av hospiceverksamhet i Kalmar?
- Är du beredd att ta initiativ att tillsammans med landstinget eller
andra huvudmän tillskapa hospiceverksamhet i Kalmar?
_______________
Steve Sjögren lämnar följande svar på interpellationen:
Kerstin frågar hur jag ställer mig till hospiceverksamhet i Kalmar.
Frågan har varit uppe för behandling i omsorgsnämnden och den
finns med som ett uppdrag till den grupp som arbetar med att ta
fram en äldreomsorgsplan. I gruppen finns representanter för alla
partier som är representerade i omsorgsnämnden. Från
moderaterna deltar Rolf Wahlberg i gruppen. Jag är således positiv
till sådan verksamhet.
När det gäller samverkan med landstinget har vi socialdemokrater
sedan flera år efterlyst ett bättre samarbete med landstinget. Moderaterna som sitter i landstingsledningen sade redan 2003 klart ifrån
att man inte hade tid med samarbete med kommunerna, därför att
man hade för mycket interna frågor i landstinget att ta ställning till.
Jag är således mycket positiv till ökat samarbete med landstinget
i denna och andra frågor.

§ 146

Interpellation: ”Dyr entré för Folkets Park?”
(dnr KS 2006/501 093)
Kommunfullmäktige beslutar att Ingegerd Petersson (c) får ställa
följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande Johan
Persson (s):
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 maj 2005 beslutades att:
Kommunstyrelsen/kommunledningskontoret får i uppdrag att
komplettera fastighets- och inköpskontorets driftskostnadskalkyl
för byggnaderna i Folkets Park med de övriga ekonomiska konsekvenser som blir följden av att kommunen tar över ansvaret för nuvarande verksamhet i Folkets Park i Kalmar. I uppdraget ingick
även att - i samråd med berörda kommunala förvaltningar - ta fram
ett förslag till vem som i fortsättningen ska ha ansvaret för driften
av verksamheten: I avvaktan på att beslut fattas i denna fråga ansvarar fastighets- och inköpskontoret för driften av verksamheten
i Folkets Park.
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Vidare beslutades att kommunstyrelsen/kommunledningskontoret
ska - i enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 29 mars 2005
- i samråd med övriga berörda utreda förutsättningarna för att utveckla Folkets Park till ett kulturcentrum.
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till
kommunalrådet Johan Persson:
1. Hur mycket har renoveringen av Folkets Parkområdet kostat?
2. Hur mycket har driften av Folkets Parkområdet kostat Kalmar
kommun sedan köpet, inkl personalkostnader?
3. Hur mycket intäkter har uthyrningen av Folkets Park gett
Kalmar kommun?
4. Hur stor är Monokroms hyra?
5. Hur långt har utredningsuppdraget om det framtida driftsansvaret kommit?
6. Hur långt har utredningsuppdraget om den framtida utvecklingen och användningsområde för Folkets Park kommit?
_______________
Johan Persson lämnar följande svar på interpellationen:
Svar på fråga 1
Investeringar som är åtgärdade omfattar:
- nytt ytskikt av yttertak samt lagning av svall
- byte av fotplåtar, hängrännor och stuprör
- utbyte av delar av fasader
- ommålning av fasader och fönster
- byte av spillvatten och dagvattenledningar (vissa delar)
- nödbelysning (brandkrav)
- byte av låssystem (säkerhetskrav)
I dagsläget, augusti 2006, är totalt ca 1, 047 miljoner kronor förbrukade av anvisade 1,5 miljoner kronor.
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Svar på fråga 2
Hyra : 812 000 kronor/år för kapitalkostnad - investering, genomförda åtgärder på fastigheten, fastighetsskötsel, städning och övriga
driftskostnader.
Personal för uthyrning och tillsyn (Kultur- och fritidsförvaltningen): 200 000 kronor/år
Övrigt : 10 000 kronor/år
Svar på fråga 3
1 september 2005 – 15 augusti 2006 : 375 000 kronor
PRO 40 000 kronor/år
Svar på fråga 4
348 000 kronor/år
Svar på frågorna 5 och 6
Den 25 april 2006, efter kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde, hade vi planerat ett idéseminarium om Folkets Parks framtid
med alla berörda. Seminariet fick ställas in på grund av att arbetsutskottet drog kraftigt över tiden. Vid sammanträdet behandlades
bland annat både flygplatsen och Arenan. Sedan dess har vi på
grund av alla positiva händelser i Kalmar inte hittat tid för seminariet.
Vi kommer att kalla till ett nytt idéseminarium efter valet.

§ 147

Interpellation om handikapplanen, tillgänglighetsguide
m.m.
(dnr KS 2006/494 093)
Kommunfullmäktige beslutar att Inger Hilmansson (fp) får ställa
följande interpellation till omsorgsnämndens ordförande Steve Sjögren (s):
Sommaren 2002 skrev jag en partimotion angående
tillgängligheten för funktionshindrade och en förbättrad
information angående tillgänglighet i kommunens inre och yttre
miljöer. Folkpartiet liberalerna ansåg då, liksom nu fyra år senare,
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att en förbättrad tillgänglighet och en tydlig information är positivt
även för en bredare allmänhet. Att känna till vilka ytor och lokaler
som är anpassade eller ej, är ju också ett viktigt underlag för det
offentliga samtalet. Jag föreslog att Kalmar kommun bör förbättra
informationen på hemsidan och komplettera med en tydlig
turistbroschyr, kopierad på ljudkassett, som ger besökare och
boende i kommunen god handledning. Var ljudanläggningar för
hörselskadade, punktskrift för synskadade eller t.ex.
allergianpassade hotell finns, skulle redovisas. Hänvisningar för
gående med olika hjälpmedel, rullstolsramper, handikapptoaletter
m.m.
Attraktiva Kalmar tycker vi i Folkpartiet liberalerna också ska vara
lättillgängliga Kalmar, och vi blir alltfler som behöver någon form
av hjälpmedel för att känna oss lite mera fria och rörliga i vår egen
kommun.
Motionen resulterade år 2002 i beslut om en handikapplan och
även en bättre information till allmänheten utlovades.
I handikapprådet har samma problem presenterats år efter år och
det verkar svårt att gå från ord till handling. Det går bra för Kalmar. Men nu, efter nästan fyra års högkonjunktur och god tillväxt,
vill jag fråga dig:
– Tycker du att handikapplanens syfte har uppnåtts?
– Varför finns det ännu inte en tillgänglighetsguide?
– Tycker du att även Kalmars invånare med funktionshinder har
fått del av tillväxten?
_______________
Steve Sjögren lämnar följande svar på interpellationen:
Inger Hilmansson frågar om handikappolitiska programmet.
Det huvudsakliga ansvaret för att ta fram en tillgänglighetsguide
åvilar Destination Kalmar. Jag har därför inte möjlighet att ge dig
en heltäckande bild av hur arbetet där fortskrider. Men att arbetet
med en redovisning av vilka lokaler som är tillgängliga för alla
tycker även jag är synnerligen viktigt.
Varför finns det inte en tillgänglighetsguide?
Jag inser att det är ett omfattande arbete och att det därför tar lite
tid. Vi tog ju det handikappolitiska programmet här i fullmäktige
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för två år sedan. En redovisning av tillgängligheten är för mig ett
”levande” dokument som hela tiden måste uppdateras och finnas
tillgängligt på kommunens hemsida, där man också kan få det
uppläst. Ansvaret för detta åvilar Kalmarturism och informationsenheten, arbetet skall vara klart i höst.
Tycker du att även funktionshindrade har fått del av tillväxten i
Kalmar?
Ja, det tycker jag. Under de senaste fyra åren har resurserna till
LSS och psykiatrin ökat med 63 923 000 kronor, men mycket mer
behöver göras. Därför behöver vi mer tillväxt i Kalmar, så att det
blir mer att fördela till de som mest behöver det.

§ 148

Interpellation: ”Hur går vi vidare med idrottssatsningarna?”
(dnr KS 2006/497 093)
Kommunfullmäktige beslutar att Ingemar Einarsson (c) får ställa
följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande Johan
Persson (s):
Det finns ett talesätt som lyder: "Den som lär sig att älska förändringar kommer att bli för evigt lycklig." Om idrotts-Kalmar kan ta
till sig detta talesätt, är lyckan garanterad för lång tid framöver.
Sedan kommunfullmäktige i stor enighet drog upp riktlinjerna för
satsningarna har de flesta av de förutsättningar som då förelåg förändrats. IKEA har kommit till Kalmar och givit liv åt området
kring gamla Volvo-fabriken. Kalmar Arena AB har bildats och avser att bygga norr om fabriken. Sedan kommunfullmäktige den
29 maj i år gjorde en avsiktsförklaring kring denna arena har enligt
tidningsuppgifter arenabolaget gjort betydande förändringar i projektet. Är det idag samma arena som den kommunfullmäktige uttalade sig kring?
Den stora och mest dramatiska förändringen är dock den kinesiska
jätteetableringen i Snurromområdet. Vi önskar väl alla att denna
skall bli av och lyckas. Kortsiktigt är dock idrotten förlorare. Den
omfattande fotbollsverksamhet som idag finns i Snurromhallen kan
redan om någon månad vara ett minne blott och detta kräver nya
lösningar. De planerade satsningarna för bland annat issport, bordtennis och skytte måste genomföras på ett annat sätt och på en annan plats.
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Till dessa bekymmer kan läggas att vi i Kalmar har en överhettad
byggmarknad.
Jag har med tillfredsställelse noterat att både Du Johan och kulturoch fritidsnämndens ordförande Birgitta Axelsson har lovat att
alternativa lösningar snabbt skall komma fram. De förändringar av
planeringen som krävs är dock så omfattande att alla inser att några
enkla klubbslag i kultur- och fritidsnämnden inte är tillräckligt. Att
säga att vi är tillbaka på ruta ett är absolut ingen överdrift. Det
finns en befogad oro bland många idrottsledare, ungdomar och föräldrar. Man vill ha besked.
Mina frågor är därför:
1. Finns det idag någon realistisk "plan B" för idrottssatsningarna?
2. Kommer kommunfullmäktige på nytt att få ta ställning till ett
totalprogram för idrottssatsningarna i kommunen och i så fall
när beräknas detta kunna ske?
_______________
Johan Persson lämnar följande svar på interpellationen:
Fråga 1:
Planerade idrottssatsningar följer plan i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
Med anledning av försäljningen av Snurromområdet har förutsättningarna för framförallt ishallsverksamheten förändrats. Redan på
måndagen i förra veckan fick Bo Eklinder och Ola Johansson i
uppdrag att skyndsamt utreda alternativa lokaliseringar. Detta ska
göras tillsammans med berörda idrottsföreningar.
Svar på fråga 2:
Kommunfullmäktige kommer självklart att få ta ställning till de
förändrade förutsättningarna som en annan lokalisering innebär.
Det kommer att ske så fort det finns ett konkret förslag att ta ställning till. Under tiden ska regelbunden information lämnas till
kommunstyrelsen eller dess arbetsutskott.
_______________
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Gyllene stolen
Kommunfullmäktige ajournerar därefter sammanträdet för två frågor i den s.k. Gyllene stolen:
Ansökningshandlingar vid rekrytering av tjänster - offentlighetsprincipen
(dnr KS 2006/503 095)
Anders Andersson (c) ställer följande fråga till kommunstyrelsens
ordförande Johan Persson (s):
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 14 augusti uppgavs att
om en rekryteringsfirma sköter rekryteringen av tjänster åt en
kommun så är ansökningshandlingarna inte offentliga. Till stöd för
detta påstående hänvisades till regeringsrättens dom 1996 ref 25
som gäller ett fall i Gävle. Efter att jag själv tagit del av domen
konstaterar jag att informationen på kommunstyrelsens sammanträde var missvisande och felaktig.
I domen slås fast: "Intresseanmälningar i kommunalt tjänstetillsättningsärende har ansetts som inkomna till kommunen och förvarade
där även när de faktiskt funnits hos enskilt företag som haft uppdrag att medverka vid rekryteringen"
Handlingarna gäller alltså under offentlighetsprincipen. På grund
av att handlingarna för länge sedan återsänts till de sökande när
ärendet prövades av regeringsrätten fanns det dock inget att offentliggöra. Men i sakfrågan är regeringsrätten glasklar. Även om ett
rekryteringsföretag anlitas gäller samma regler som för
kommunen.
Min fråga till kommunstyrelsens ordförande är:
Förde den politiska majoriteten (s, v, mp) avsiktligt kommunstyrelsen bakom ljuset i denna viktiga principfråga?
________
Johan Persson informerar om förfarandet vid rekrytering av de fyra
aktuella chefstjänsterna. Han hänvisar vidare till
kommunstyrelsens beslut den 14 augusti att rekryteringar ska ske
öppet och med möjlighet till full insyn. Om det i enskilda fall finns
behov att anlita rekryteringsföretag ska kommunstyrelsen eller dess
arbetsutskott dessförinnan fatta särskilt beslut om detta.
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Johan Persson meddelar vidare att kommunstyrelsens presidium
idag bett rekryteringsföretaget Proffice att till kommunen lämna
över presentationerna av samtliga kandidater som varit aktuella
i ”slutomgången”.

Andra bullar .....
(dnr KS 2006/504 095)
Ingegerd Petersson (c) ställer följande fråga till kommunstyrelsens
ordförande Johan Persson (s):
I Skänninge har det kristna bokkaféet Källan serverat fika med
hembakta bullar och kakor. Fikabrödet är bakat av medlemmarna i
bokcaféet, hemma i de privata köken. Nu säger livsmedelsinspektören i Mjölby att efter den 1 juli får det inte förekomma hembakat
längre, utan nu är det Delicato och liknande som gäller.
Det gäller även för idrottsföreningar, klasser som samlar pengar till
skolresor, halvtidsfikat på fotbollsmatchen och alla andra evenemang. Det är ideellt arbetande människor som bakar och serverar
fika, för att dra in några extra kronor till föreningen och samtidigt
skapas ju trivsel och gemenskap när man fikar tillsammans. I
Mjölby bestämde kommunalrådet Jörgen Oskarsson (s) och Marianne Karlsson, vice ordförande (c) i kommunfullmäktige att strunta
i livsmedelslagen.
Min fråga till dig Johan Persson är:
1. Har ni manat ut tjänstemännen på samhällsbyggnadskontoret för
att förbjuda hembakat i föreningssammanhang?
2. Kan du tänka dig att liksom i Mjölby strunta i lagen och låta
föreningslivet fortsätta servera hembakat???
3. Kan du tänka dig att upplåta kommunala kök, exempelvis skolor
eller dagis för att låta föreningar använda ett godkänt kök för att
baka i?
________
Johan Persson svarar att han förutsätter att det används ”sunt
förnuft”. Han uttalar vidare att varken han eller någon annan
”manat ut tjänstemännen på samhällsbyggnadskontoret för att
förbjuda hembakat i föreningssammanhang”.
_______________
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Försäljning av Gesällen 23 på Kvarnholmen (friköp av
tomträtt)
(dnr KS 2006/438 256)

Handlingar

Kommunledningskontorets skrivelse den 27 juni 2006. (Bilaga,
§ 149/2006)

Bakgrund

Fastigheten Gesällen 23 vid korsningen Fiskaregatan/Kaggensgatan är upplåten med tomträtt till Allan Gustafsson och AnnMargret Gustafsson. De har accepterat att friköpa fastigheten för
1.952.000 kronor.

Beslut

Kommunstyrelsen får sälja tomträttsfastigheten Gesällen 23 på
Kvarnholmen till Allan Gustafsson och Ann-Margret Gustafsson
för 1.952.000 kronor.

§ 150

Exploateringsavtal för att genomföra förslag till detaljplan
för nytt polishus vid Erik Dahlbergs väg
(dnr KS 2006/469 251)

Handlingar

Kommunledningskontorets skrivelse den 1 augusti 2006. (Bilaga
A, § 150/2006).
Förslag till exploateringsavtal med PEAB Sverige AB. (Bilaga B,
§ 150/2006).

Bakgrund

Kommunledningskontoret har redovisat ett förslag till
exploateringsavtal mellan kommunen och PEAB Sverige AB
för att genomföra förslaget till detaljplan för nytt polishus inom
del av fastigheterna Oxhagen 2:1 samt Flodhästen 4. I förslaget till
exploateringsavtal ingår bl.a. att
- PEAB överlåter till kommunen utan ersättning den mark som i
planförslaget är allmän plats (gata, torg och park), samtidigt som
kommunen säljer ca 7.250 kvadratmeter av Oxhagen 2:1 till
PEAB på de villkor som redovisas i särskilt avtal
- kommunen förbinder sig att utföra och bekosta arbeten som beräknas kosta ca 4.300.000 kronor
- PEAB förbinder sig att utföra och bekosta arbeten som - enligt
bolagets egna beräkningar - kostar ca 6.700.000 kronor
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- om kommunens kostnad för torget öster om polishuset
överstiger 1.200.000 kronor ska PEAB svara för överskjutande
del, dock högst 500.000 kronor.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget till exploateringsavtal
med PEAB Sverige AB.

Beslut

Kommunstyrelsen får träffa exploateringsavtal med PEAB Sverige
AB enligt upprättat förslag till avtal.
Kommunstyrelsen/kommunledningskontoret anvisas 4.300.000
kronor för att utföra de investeringar som kommunen ska göra enligt exploateringsavtalet med PEAB Sverige AB. Kommunens utgift ska täckas genom att investeringsbudgeten 2006 för kommunstyrelsen/kommunledningskontoret utökas med 645.000 kronor
och genom att det budgeterade beloppet 2006 för inkomster
(försäljning av fastigheter) utökas med 3.655.000 kronor.

§ 151

Detaljplan för nytt polishus inom del av fastigheterna
Oxhagen 2:1 samt Flodhästen 4 m.m.
(dnr KS 2005/333 214)

Handlingar

Förslag till detaljplan den 21 juni 2006. (Bilaga A, § 151/2006).
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 21 juni 2006,
§ 169. (Bilaga B, § 151/2006).

Bakgrund

Samhällsbyggnadsnämnden har den 21 juni föreslagit att
kommunfullmäktige ska anta nämndens förslag till detaljplan för
nytt polishus inom del av fastigheterna Oxhagen 2:1 samt
Flodhästen 4. Detta förslag till detaljplan möjliggör lokalisering av
ett polishus vid Erik Dahlbergs väg. Vidare ingår en ny sträckning
för del av Galggatan med ny anslutning mot cirkulationsplatsen vid
Giraffenområdet.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt samhällsbyggnadsnämndens
förslag till detaljplan.

Överläggning

Under överläggningen redovisas följande förslag och protokollsanteckning:
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1. Inger Hilmansson (fp) föreslår att kommunfullmäktige ska återremittera ärendet till kommunstyrelsen.
2. Johan Persson (s) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
kommunstyrelsens förslag till beslut.
3. Bengt-Olof Roos (kd) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.
Samtidigt uttalar Bengt-Olof Roos (kd) och Anders Andersson
(c) - tillsammans med övriga företrädare för (kd) och (c) följande som en protokollsanteckning:
Vi vill tydligt markera att en etablering av polishus vid Erik
Dahlbergs väg inte får inverka menligt på Arlas expansionsmöjligheter eller åsamka dem extra kostnader. Att i ett senare
skede bygga bostäder i Arlas närområde motsätter vi oss, eftersom detta ställer ytterligare säkerhetskrav på Arla. En integrering av RIFA-fastigheten försvåras också av polishusets
tänkta placering.
_______________
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige vill avgöra ärendet
idag eller återremittera det. Han finner att kommunfullmäktige vill
avgöra ärendet idag.
Ordföranden frågar därefter om kommunfullmäktige vill bifalla
eller avslå kommunstyrelsens förslag till beslut. Han finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_______________

Beslut

Kommunfullmäktige antar samhällsbyggnadsnämndens förslag till
detaljplan för nytt polishus inom del av fastigheterna Oxhagen 2:1
samt Flodhästen 4 m.m.

Reservation

Företrädarna för (fp) reserverar sig mot kommunfullmäktiges
beslut och anför följande:
Som Folkpartiet liberalerna tidigare meddelat är polishusets läge
inte optimalt. Sakägare i området efterfrågar och vi betonar vikten
av en helhetslösning i stadsplaneringen.
Säkerhetsavstånd och infrastruktur för framtida verksamheter är ej
belysta. Nu aktualiseras planer på ett nytt häkte och fängelse i
Kalmar, vilket är mycket positivt. Folkpartiet liberalerna yrkar där-
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för på en återremiss för att inför dessa nya etableringar, klara upp
tidigare väckta och nyuppkomna frågeställningar, innan föreslagna
detaljplan antas.

§ 152

Försäljning av mark för nytt polishus vid Erik Dahlbergs
väg
(dnr KS 2006/470 253)

Handlingar

Kommunledningskontorets skrivelse den 2 augusti 2006. (Bilaga,
§ 152/2006).

Bakgrund

Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit att kommunfullmäktige
ska anta nämndens förslag till detaljplan för nytt polishus inom del
av fastigheterna Oxhagen 2:1 samt Flodhästen 4. Enligt planförslaget bildas ett nytt kvarter på 8.083 kvadratmeter. Av denna yta är
7.254 kvadratmeter kommunägd mark. Kommunledningskontoret
föreslår att kommunen ska sälja detta område till PEAB Sverige
AB som vunnit upphandlingen av det nya polishuset vid Erik
Dahlbergs väg.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt kommunledningskontorets förslag.

Beslut

Kommunstyrelsen får sälja 7.254 kvadratmeter av Oxhagen 2:1 till
PEAB Sverige AB för 5.160.000 kronor. Anläggningsavgift för anslutning till det allmänna va-nätet tillkommer.

§ 153

Yttrande över överklagande av kommunfullmäktiges
beslut att anta detaljplan för Hossmo 1:10, 1:55 m.fl.
fastigheter vid Åmunnen
(dnr KS 2005/163 214)

Handlingar

Överklaganden av kommunfullmäktiges beslut. (Bilaga A,
§ 153/2006).
Samhällsbyggnadskontorets yttrande den 5 juni 2006. (Bilaga B,
§ 153/2006).
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 21 juni 2006,
§ 178. (Bilaga C, § 153/2006).
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Kommunfullmäktige beslutade den 24 april 2006 att anta
samhällsbyggnadsnämndens förslag till detaljplan för Hossmo
1:10, 1:55 m.fl. fastigheter vid Åmunnen. Detta beslut har överklagats av boende i anslutning till planområdet.
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.

Beslut

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

§ 154

Borgen för Industriparken i Kalmar AB för lån till
investeringar i f.d. Bombardier-fastigheterna
(dnr KS 2006/387 045)

Handlingar

Skrivelse den 31 maj 2006 från Industriparken i Kalmar AB. (Bilaga A, § 154/2006).
Kommunledningskontorets skrivelse den 26 juli 2006. (Bilaga B,
§ 154/2006).

Bakgrund

Industriparken i Kalmar AB har begärt en kommunal borgen för
lån på 30 miljoner kronor för anpassningar i f.d. Bombardierfastigheterna i kvarteret Elefanten. Bl.a. behövs nya till- och
utfarter och uppdelning av el-, värme- och vattenförsörjning för
de olika företagen.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget om borgen för Industriparken i Kalmar AB.

Överläggning

Under överläggningen redovisas följande förslag och protokollsanteckning:
1. Kjell Henriksson (s) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Kommunfullmäktige 2006-08-28

190

2. Bengt Sundström (fp) föreslår att kommunfullmäktige ska avslå
kommunstyrelsens förslag till beslut.
3. Bengt-Olof Roos (kd) och Ingemar Einarsson (c) föreslår att
kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag till
beslut med följande undantag:
Den avgift som Industriparken i Kalmar AB ska betala till kommunen för borgensåtagandet ska höjas till 0,40 procent på låneskulden (dvs. 0,15 procent mer än vad som gäller enligt kommunens riktlinjer för borgensåtaganden och övriga ansvarsförbindelser).
4. Företrädarna för (c) uttalar som en protokollsanteckning: Vi bifaller kommunal borgen under förutsättning att man håller
marknadsmässiga hyror.
_______________
Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden först om
kommunfullmäktige vill bifalla eller avslå kommunstyrelsens förslag om att kommunen ska teckna borgen för Industriparken i Kalmar AB. Han finner att kommunfullmäktige bifaller detta förslag.
Ordföranden frågar därefter om kommunfullmäktige vill att
Industriparken i Kalmar AB ska betala en avgift för borgensåtagandet enligt gällande riktlinjer eller om avgiften ska höjas
enligt Bengt-Olof Roos och Ingemar Einarssons förslag. Han
finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag
om att bolaget ska betala en avgift enligt gällande riktlinjer.
_______________

Beslut

Kommunstyrelsen får teckna borgen för Industriparken i Kalmar
AB för lån på 30 miljoner kronor i svensk valuta för investeringar
i Elefanten 1 och Elefanten 6 (f.d. Bombardier-fastigheterna) för
att anpassa lokalerna för ny verksamhet.
För borgensåtagandet gäller att bolaget ska betala de avgifter och
uppfylla de övriga villkor som anges i kommunens riktlinjer för
borgensåtaganden och övriga ansvarsförbindelser.

Reservationer

1. Företrädarna för (fp) reserverar sig mot kommunfullmäktiges
beslut och anför följande:
Vi är positiva till utvecklingen av fastigheten, men vi anser att
lånen kan tas upp med t.ex. inteckning som säkerhet. Lånen
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kommer då att bli konkurrensneutrala. Det blir också lättare att
avveckla Industriparken i Kalmar AB om lånen tas med inteckningssäkerhet.
2. Företrädarna för (m), (kd) och (c) reserverar sig mot den del i
kommunfullmäktiges beslut som gäller hur hög borgensavgift
som Industriparken i Kalmar AB ska betala. De vill att bolaget
ska för kommunens borgensåtagande betala en årlig avgift som
utgör 0,40 procent på låneskulden (dvs. 0,15 procent mer än vad
som gäller enligt kommunens riktlinjer för borgensåtaganden
och övriga ansvarsförbindelser).

§ 155

Borgen för KIFAB i Kalmar AB för lån till köp av
industrifastighet i kvarteret Plåten på Berga industriområde
(dnr KS 2006/476 045)

Handlingar

Skrivelse den 8 augusti 2006 från KIFAB i Kalmar AB. (Bilaga A,
§ 155/2006).
Kommunledningskontorets skrivelse den 9 augusti 2006. (Bilaga
B, § 155/2006).

Bakgrund

LUMA Metall AB, som har sin verksamhet i Plåten 2 på Berga
industriområde, har valt att koncentrera tillverkningen på specialbelagd tunndragen tråd för avancerade ljuskällor till bl.a.
foto/kopieringsmaskiner och ljuskällor inom rymdindustrin.
Företaget har också beslutat att sälja sin fastighet.
KIFAB anser att ”fastighetens typ och läge passar bra in i KIFAB´s
bestånd och möjligheter till samordningsvinster med existerande
KIFAB-fastigheter i området bedöms som goda.” Styrelsen för
KIFAB i Kalmar AB har därför beslutat att köpa fastigheten Plåten
2 av LUMA Metall AB. Detta företag kommer att hyra minst två
tredjedelar av nuvarande yta på marknadsmässiga villkor.
Styrelsen för KIFAB i Kalmar AB har begärt en kommunal borgen
för lån på 12,4 miljoner kronor till köpet av fastigheten. Kommunstyrelsen har tillstyrkt detta förslag.
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Under överläggningen redovisas följande förslag till ändringar
jämfört med kommunstyrelsens förslag till beslut:
1. Bengt Sundström (fp) och Göran Häggfors (m) föreslår att kommunfullmäktige ska avslå förslaget om borgen för KIFAB i
Kalmar AB.
2. Bengt-Olof Roos (kd) och Anders Andersson (c) föreslår att
kommunfullmäktige ska bifalla förslaget om borgen för KIFAB
i Kalmar AB. Den avgift som bolaget ska betala till kommunen
för borgensåtagandet ska dock höjas till 0,40 procent på låneskulden (dvs. 0,15 procent mer än vad som gäller enligt kommunens riktlinjer för borgensåtaganden och övriga ansvarsförbindelser).
_______________
Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden först om
kommunfullmäktige vill bifalla eller avslå förslaget om att kommunen ska teckna borgen för KIFAB i Kalmar AB. Han finner att
kommunfullmäktige bifaller detta förslag.
Ordföranden frågar därefter om kommunfullmäktige vill att
KIFAB i Kalmar AB ska betala en avgift för borgensåtagandet enligt gällande riktlinjer eller om avgiften ska höjas enligt det förslag
som redovisats av Bengt-Olof Roos och Anders Andersson. Han
finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget om att bolaget ska
betala en avgift enligt gällande riktlinjer.
_______________

Beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner att KIFAB i Kalmar AB köper
fastigheten Plåten 2 på Berga industriområde av LUMA Metall
AB.
2. Kommunstyrelsen får teckna borgen för KIFAB i Kalmar AB
för lån på 12,4 miljoner kronor i svensk valuta till köp av
Plåten 2 på Berga industriområde.
För borgensåtagandet gäller att bolaget ska betala de avgifter
och uppfylla de övriga villkor som anges i kommunens riktlinjer
för borgensåtaganden och övriga ansvarsförbindelser.

Reservationer

Företrädarna för (m) och (fp) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut att teckna borgen för KIFAB i Kalmar AB. De vill inte
att kommunen ska teckna en sådan borgen.
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Företrädarna för (kd) och (c) reserverar sig mot den del i kommunfullmäktiges beslut som gäller hur hög borgensavgift som KIFAB
i Kalmar AB ska betala. De reserverar sig till förmån för förslaget
att bolaget ska för kommunens borgensåtagande betala en årlig
avgift som utgör 0,40 procent på låneskulden (dvs. 0,15 procent
mer än vad som gäller enligt kommunens riktlinjer för borgensåtaganden och övriga ansvarsförbindelser).

§ 156

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

Handlingar

Kommunchef Roland Karlssons skrivelse den 24 maj 2006 (med
bilaga). (Bilaga A, § 156/2006).
Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll den 19 juni 2006, § 135.
(Bilaga B, § 156/2006).

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.
Kommunfullmäktige beslutade dock den 19 juni att återremittera
ärendet till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen har den 14 augusti redovisat ett reviderat förslag. Det innehåller två tillägg till det tidigare redovisade förslaget
till beslut.
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Under överläggningen redovisas följande förslag och protokollsanteckning:
1. Johan Persson (s) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
kommunstyrelsens förslag till beslut.
2. Göran Häggfors (m) och Bengt-Olof Roos (kd) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut
med undantag för förslaget under punkt 1, andra stycket. De vill
att kommunfullmäktige ska avslå förslaget om att det, liksom
under innevarande mandatperiod, ska i barn- och ungdomsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och omsorgsnämnden finnas 2:e vice ordföranden med årsarvoden.
3. Ingemar Einarsson (c) och Inger Hilmansson (fp) föreslår att
kommunfullmäktige ska avslå förslaget om att det, liksom under
innevarande mandatperiod, ska i barn- och ungdomsnämnden,
samhällsbyggnadsnämnden och omsorgsnämnden finnas 2:e
vice ordföranden med årsarvoden (punkt 1, andra stycket i
kommunstyrelsens förslag till beslut).
4. Roland Peterson (s) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
kommunstyrelsens förslag till beslut med undantag för förslaget
under punkt 7. Han vill att kommunfullmäktige ska avslå detta
förslag om att uttala ”att målet är att samtliga kommunens helägda bolag ska ingå som dotterbolag i Kalmar Kommunbolag
AB”.
5. Ingemar Einarsson (c) föreslår att punkt 5 i kommunstyrelsens
förslag - som handlar om demokrati och brukarinflytande - ska
ändras, så att den istället får följande lydelse:
Kommunfullmäktige uttalar att det är angeläget att arbetet med
att stödja och stimulera ett ökat brukarinflytande fortsätter i hela
kommunen. Därutöver ska en kommundelsnämnd inrättas i
Norrliden. En interimsnämnd ska väljas för år 2007. Den ska
tillsammans med kommunledningskontoret och kommunens
demokratigrupp utreda det exakta geografiska området och förbereda för en ”fullvärdig” kommundelsnämnd från 2008.
6. Ingemar Einarsson (c) redovisar följande tilläggsförslag:
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att inrätta en demokratigrupp
på central politisk nivå. Den ska bl.a. stimulera arbetet med
att utveckla brukarinflytande, utveckla den kommunala orga-
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nisationen i demokratisk riktning och följa hur politikerrollen
utvecklas.
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att under mandatperioden
undersöka möjligheten att inrätta en kommundelsnämnd i den
norra kommundelen och vilka konsekvenser det blir för centrala nämnder och förvaltningar om allt mer kommunal verksamhet läggs ut på kommundelsnämnder.
- Kommunfullmäktige beslutar att återinrätta en fastighets- och
inköpsnämnd.
- En tjänst som bygglots inrättas i kommunen. Med företagslotsen som förebild ska denna tjänst bistå dem som söker
bygglov och vill bygga.
7. Bertil Dahl (v) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut med följande tillägg:
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att inrätta en demokratigrupp
på central politisk nivå. Den ska bl.a. stimulera arbetet med
att utveckla brukarinflytande, utveckla den kommunala organisationen i demokratisk riktning och följa hur politikerrollen
utvecklas.
8. Jonas Löhnn (mp) redovisar följande tilläggsförslag:
- Destination Kalmar AB och Kalmarturism AB ska ha en
gemensam styrelse.
- I de nämnder och styrelser där det inte finns 2:e vice ordföranden med årsarvoden ska presidierna förstärkas genom
att en ledamot i respektive nämnd/styrelse utses till 2:e vice
ordförande. Dessa ska arvoderas med sedvanligt
sammanträdesarvode.
- Kommunstyrelsen får ett utredningsuppdrag för en översyn
av valberedningens storlek, med ambitionen att göra den
mindre otymplig.
9. Inger Hilmansson (fp) föreslår att punkt 13 i kommunstyrelsens
förslag – som handlar om ett uppdrag att utreda en sammanslagning av hamnen och stuveriet – ska ändras, så att det i denna
punkt också anges:
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Kalmar hamn är en välskött förvaltning och denna driftform ska
bestå vid en sammanslagning av hamn och stuveriverksamheten.
10.Företrädarna för (fp) uttalar som en protokollsanteckning:
- Vi ser med tillfredsställelse att Kalmar Familjebad AB och
Kalmar Familjebad KB liksom Kalmar Slott AB ska utredas
för annan driftform och stöder en utveckling med denna inriktning.
- Om avsikten med förslaget under punkt 7 - att lägga alla helägda bolag under Kalmar Kommunbolag AB - är att kunna
överföra vinst från t.ex. Kalmarhem till t.ex. Salvestaden
i Kalmar AB, är det ingen förändring som Folkpartiet liberalerna stöder.
- Vi vill att Kalmar Vatten AB avvecklas och att verksamheten
förs in under gatu- och parkkontoret.
- Vi vill att Destination Kalmar AB:s verksamhet avvecklas
och fördelas till Kalmarturism AB, näringslivsenheten och
informationsenheten.
- Vi vill att kommunens del i Salvestaden i Kalmar AB ska
bjudas ut till försäljning omedelbart.
- För att inte ytterligare försvaga kommunfullmäktige, som är
det högsta beslutande organet, bör arbetsgrupper för större
projekt utses av kommunfullmäktige och i vissa fall vara
knutna till kommunfullmäktige i form av utskott.
- Inför framtida organisationsförändring bör möjligheterna för
fritidspolitiker att få ett större utrymme utredas. Avsikten ska
vara att ge dem ett reellt inflytande i kommunfullmäktige.
_______________
Efter att överläggningen avslutats beslutar kommunfullmäktige
först att bifalla de punkter i kommunstyrelsens förslag till beslut
där det inte redovisats några motförslag.
Ändringsförslag
För vart och ett av ändringsförslagen under punkterna 1, 5, 7 och
13 frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill bifalla dessa
ändringsförslag eller besluta enligt kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige i samtliga dessa fall
bifaller kommunstyrelsens förslag.
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Omröstning begärs när det gäller förslaget i punkt 7 (”Kommunfullmäktige uttalar att målet är att samtliga kommunens helägda
bolag ska ingå som dotterbolag i Kalmar Kommunbolag AB”).
Kommunfullmäktige fastställer följande propositionsordning: ”Den
som vill att kommunfullmäktige ska besluta enligt kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som vill att kommunfullmäktige ska
avslå kommunstyrelsens förslag röstar nej”.
Vid omröstningen avges 49 ja-röster och 9 nej-röster, medan två
ledamöter avstår från att rösta (Hur var och en röstar framgår av
bilaga C, § 156/2006). Detta innebär att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Tilläggsförslag
För vart och ett av de redovisade tilläggsförslagen frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill bifalla eller avslå dessa. Han finner att kommunfullmäktige avslår samtliga tilläggsförslag.
_______________
Detta innebär att kommunfullmäktige till alla delar beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.
_______________

Beslut

1. Kommunen ska enligt beslut i kommunfullmäktige den 25 mars
2002 ha två kommunalråd och ett oppositionsråd på heltid, ett
kommunalråd (0,60) och ett oppositionsråd (0,60).
Liksom under innevarande mandatperiod ska det i barn- och
ungdomsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och omsorgsnämnden finnas 2:e vice ordföranden med årsarvoden.
2. Kommunen ska även under nästa mandatperiod anställa
politiska sekreterare för varje parti som är representerat i
kommunfullmäktige och som så önskar. Anställningarna ska ske
enligt bestämmelserna i kommunallagen (kap 4) om politiska
sekreterare. Tjänsterna kan fördelas på flera personer efter
förslag från respektive parti.
För de politiska sekreterarna ska gälla följande bestämmelser
om tjänsternas omfattning m.m.:
a) Kommunen ska liksom under tidigare mandatperioder
anställa en politisk sekreterare (0,5-tjänst) för varje parti.
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b) På samma sätt som gällt under mandatperioden 2003-2006
får kommunen – utöver ”grundbidraget” på en 0,5-tjänst –
för kommande mandatperiod anställa ytterligare politiska
sekreterare som resurs för gruppledarna i kommunfullmäktige
eller fullmäktiges partigrupper. Sysselsättningsgraden för
dessa ska baseras på antalet mandat som varje parti erhållit
i valet till kommunfullmäktige enligt följande:
1 – 4 mandat
0,25-tjänst
5 – 15 mandat
0,50-tjänst
15 eller fler mandat
0,75-tjänst
Dessa regler ska för mandatperioden 2007-2010 kompletteras
med att det parti som har ordförandeposten i kommunstyrelsen är garanterat en ytterligare resurs, så att partiet sammanlagt under punkt b) kommer upp i en heltidstjänst som
politisk sekreterare.
c) På samma sätt som gällt under mandatperioden 2003-2006
ska under kommande mandatperiod gälla:
Det belopp som blir över genom att politiskt parti inte fullt ut
utnyttjar sina ”lönepengar” för politiska sekreterare får av
partiet istället användas för ”kringkostnader” för politiska
sekreterare. Kommunledningskontoret får betala ut dessa
pengar till det parti/de partier som begär detta. Dessa utbetalningar får göras när det finns underlag för att kunna ange
vilka belopp som blivit över av ”lönepengarna”.
d) Fr.o.m. 2007 får varje politiskt parti 20 000 kronor per år för
utbildning och andra ”kringkostnader” för de politiska sekreterarna.
3. Kommunen ska från och med granskningen av verksamheten
2007 inte ha några revisorsersättare. Som en följd av detta ska
§ 1 i reglementet för revisorerna i Kalmar kommun ändras, så
att denna paragraf får följande lydelse: Kommunen har nio revisorer.
Som en konsekvens av detta beslut ska också punkten 10 ”Revisorsersättarnas tjänstgöring” tas bort i reglementet för revisorerna.
4. Försöket som pågår sedan den 1 januari 2000 med en kommundelsnämnd i Södermöre ska fr.o.m. den 1 januari 2007 övergå
till en permanent verksamhet. På samma sätt som gällt under
försöksperioden ska barn- och ungdomsförvaltningen, kultur-
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och fritidsförvaltningen och omsorgsförvaltningen bistå kommundelsnämnden med ”centrala stödfunktioner”.
Kommunstyrelsen/kommunledningskontoret får i uppdrag att –
med anledning av Södermöres önskemål om ett större inflytande
över gatu- och parkfrågorna i kommundelen - utreda ansvarsoch uppgiftsfördelningen mellan gatu- och parknämnden och
Södermöre kommundelsnämnd. Utredningen ska redovisas före
årsskiftet 2006/2007.
5. Kommunfullmäktige uttalar att det är angeläget att arbetet med
att stödja och stimulera ett ökat brukarinflytande fortsätter i hela
kommunen, men under den närmaste tiden ska det i första hand
fokuseras på Norra centralorten.
Kommunstyrelsen/kommunledningskontoret får därför i
uppdrag att tillsammans med föreningar och boende i Norra
centralorten redovisa förslag till hur demokrati och
brukarinflytande kan utvecklas i området. Kommunstyrelsens
arbetsutskott ska utgöra styrgrupp för utredningen. Utredningen
ska redovisas före årsskiftet 2006/2007.
6. Kommunledningskontorets organisationsstruktur ska fr.o.m. den
1 januari 2007 ändras så att antalet enheter minskas från elva till
tio. Detta ska ske genom att internationella enheten och utvecklingsenheten slås samman.
7. Kommunfullmäktige uttalar att målet är att samtliga
kommunens helägda bolag ska ingå som dotterbolag i Kalmar
Kommunbolag AB.
8. 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.
9. Kommunstyrelsen/kommunledningskontoret får i uppdrag att
utreda de ekonomiska och juridiska förutsättningarna för att
Kalmar Slott AB förs över till förvaltningsform. Utredningen
ska redovisas senast under hösten 2006.
10.Det försök som pågår sedan den 1 januari 2003 med att
invandrarservice tillhör kommunledningskontoret/ arbetsmarknadsenheten ska permanentas. Liksom under försöksperioden
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ska inga förändringar göras när det gäller reglementen, delegationsregler eller överflyttning av personal och budget.
11.Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om en översyn av
verksamheterna svenska för invandrare (sfi), vuxenutbildning
för utvecklingsstörda (särvux) och grundläggande vuxenutbildning. Vidare har styrelsen för vuxenutbildningen beslutat att se
över organisationen för vuxenutbildningen för att skapa en tydligare organisation.
Kommunstyrelsen/kommunledningskontoret får i uppdrag att
bredda översynen av organisationen för vuxenutbildningen.
I översynen ska även ingå att utreda förutsättningarna för att slå
samman arbetsmarknadsenheten, invandrarservice och vuxenutbildningen. Utredningen ska även innehålla hur den politiska
styrningen av verksamheten ska utföras samt kopplingen till
näringslivsfrågorna.
12.Ansvaret för de kommunala pensionärs- och handikappråden
ska från och med den 1 januari 2007 föras över från omsorgsnämnden till kommunstyrelsen/kommunledningskontoret.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att besluta om reglemente/arbetsordning för pensionärs- och handikappråden.
13.Kommunstyrelsen/kommunledningskontoret får i uppdrag att
tillsammans med företrädare för Kalmar Hamn och Kalmar
Stufveri AB utreda frågan om en sammanslagning av hamnen
och stuveriet. Ett förslag ska redovisas före årsskiftet
2006/2007.
14.Kommunstyrelsen får ett utredningsuppdrag för en översyn av
framtida arvodeskommitté, som ska ha en sammansättning där
inga hel- eller deltidsarvoderade politiker ingår.

Reservationer

1. Företrädarna för (m), (fp), (kd) och (c) reserverar sig mot
kommunfullmäktiges beslut under punkt 1, andra stycket. De
reserverar sig till förmån för att avslå förslaget om att det i barnoch ungdomsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och omsorgsnämnden ska finnas 2:e vice ordföranden med årsarvoden.
2. Företrädarna för (mp) reserverar sig mot kommunfullmäktiges
beslut att avslå följande tilläggsförslag:
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- Destination Kalmar AB och Kalmarturism AB ska ha en
gemensam styrelse.
- I de nämnder och styrelser där det inte finns 2:e vice ordföranden med årsarvoden ska presidierna förstärkas genom
att en ledamot i respektive nämnd/styrelse utses till 2:e vice
ordförande. Dessa ska arvoderas med sedvanligt
sammanträdesarvode.
- Kommunstyrelsen får ett utredningsuppdrag för en översyn
av valberedningens storlek, med ambitionen att göra den
mindre otymplig.
3. Företrädarna för (c) reserverar sig mot kommunfullmäktiges
beslut att avslå ändringsförslaget om att punkt 5 - som handlar
om demokrati och brukarinflytande - istället ska ha följande
lydelse:
Kommunfullmäktige uttalar att det är angeläget att arbetet med
att stödja och stimulera ett ökat brukarinflytande fortsätter i hela
kommunen. Därutöver ska en kommundelsnämnd inrättas i
Norrliden. En interimsnämnd ska väljas för år 2007. Den ska
tillsammans med kommunledningskontoret och kommunens
demokratigrupp utreda det exakta geografiska området och förbereda för en ”fullvärdig” kommundelsnämnd från 2008.
4. Företrädarna för (c) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut att avslå följande tilläggsförslag:
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att inrätta en demokratigrupp
på central politisk nivå. Den ska bl.a. stimulera arbetet med
att utveckla brukarinflytande, utveckla den kommunala organisationen i demokratisk riktning och följa hur politikerrollen
utvecklas.
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att under mandatperioden
undersöka möjligheten att inrätta en kommundelsnämnd i den
norra kommundelen och vilka konsekvenser det blir för centrala nämnder och förvaltningar om allt mer kommunal verksamhet läggs ut på kommundelsnämnder.
- Kommunfullmäktige beslutar att återinrätta en fastighets- och
inköpsnämnd.
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- En tjänst som bygglots inrättas i kommunen. Med företagslotsen som förebild ska denna tjänst bistå dem som söker
bygglov och vill bygga.
5. Roland Peterson (s) och företrädarna för (fp) reserverar sig mot
kommunfullmäktiges beslut under punkt 7 att uttala att ”målet är
att samtliga kommunens helägda bolag ska ingå som dotterbolag
i Kalmar Kommunbolag AB”. De reserverar sig till förmån för
förslaget att inte göra något sådant uttalande.
Roland Peterson anför i sin skriftliga reservation mot kommunfullmäktiges beslut:
Reservationen grundar sig på att kommunala bolag som
omfattas av ”Likställighetsprincipen” och
”Självkostnadsprincipen” i kommunallagen inte får ingå i en
kommunal koncernbildning enligt samma lag.

§ 157

Ekonomisk reglering mellan kommunen och Kalmar
Vatten och Renhållning AB till följd av bildandet av
Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare
(dnr KS 2006/447 040)

Handlingar

Kommunledningskontorets skrivelse den 30 juni 2006. (Bilaga,
§ 157/2006).

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade i september 2005 att bilda
Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare. I fullmäktiges beslut ingick bl.a. att Kalmar kommun köper Kalmar
Vatten och Renhållning AB:s renhållningsverksamhet och därefter
på oförändrade villkor överlåter den till kommunalförbundet. Vidare redovisades de principer som skulle gälla för kommande köp
den 1 januari 2006.
Kommunstyrelsen/kommunledningskontoret fick samtidigt i uppdrag ”att återkomma med förslag till hur de ekonomiska mellanhavandena mellan kommunen och Kalmar Vatten och Renhållning
AB ska regleras”. Kommunledningskontoret har nu lämnat en sådan redovisning. Sammanfattningsvis innebär det att Kalmar Vatten och Renhållning AB får en skuld till kommunen på ca 4,8 miljoner kronor och att Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens
Renhållare får en skuld till kommunen på ca 28,1 miljoner kronor.
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Sammantaget motsvarar detta den deponiskuld på ca 32,9 miljoner
kronor som Kalmar kommun övertar ansvaret för.

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner kommunledningskontorets redovisning av de ekonomiska mellanhavandena till följd av bildande
av Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare.

§ 158

Ny bolagsordning för Kalmar Familjebad AB
(dnr KS 2006/477 003)

Handlingar

Kommunledningskontorets skrivelse den 8 augusti 2006. (Bilaga
A, § 158/2006).
Förslag till ny bolagsordning för Kalmar Familjebad AB. (Bilaga
B, § 158/2006).

Bakgrund

Kalmar Familjebad AB har f.n. ett flertal ärenden hos Bolagsverket. För att Bolagsverket ska godkänna ändringarna krävs att
bolagsordningen för Kalmar Familjebad AB anpassas till den nya
aktiebolagslagen. Kommunledningskontoret har därför tagit fram
ett sådant förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner förslaget till ny bolagsordning för
Kalmar Familjebad AB.
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Ny förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län
(dnr KS 2006/446 003)

Handlingar

Regionförbundets skrivelse den 29 juni 2006 (med bilagor). (Bilaga A, § 159/2006).
Förslag till ny förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län.
(Bilaga B, § 159/2006).

Bakgrund

Styrelsen för Regionförbundet i Kalmar län har godkänt ett förslag
till ny förbundsordning för regionförbundet. Styrelsen föreslår att
kommunfullmäktige i länets kommuner och landstingsfullmäktige
ska godkänna detta förslag.

Överläggning

Företrädarna för (fp) uttalar som en protokollsanteckning:
”Kalmar kommun ska verka för att Regionförbundets ledamöter
ska väljas genom direktval”.

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner förslaget till ny förbundsordning
för Regionförbundet i Kalmar län fr.o.m. den 1 januari 2007.

§ 160

Medborgarförslag om utomhusrink för skridskoåkning
och utomhusbassäng vid Snurrom
(dnr KS 2006/090 och 2006/091 094)

Handlingar

Karin och Bo Abramssons medborgarförslag den 1 februari 2006.
(Bilaga A, § 160/2006).
Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelser den 10 maj 2006. (Bilaga B, § 160/2006).
Utdrag ur kultur- och fritidsnämndens protokoll den 18 maj 2006,
§ 37. (Bilaga C, § 160/2006).
Utdrag ur kultur- och fritidsnämndens protokoll den 18 maj 2006,
§ 38. (Bilaga D, § 160/2006).

Bakgrund

Karin och Bo Abramsson har lämnat in två medborgarförslag. De
föreslår att kommunen ska placera en rink för skridskoåkning vid
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Snurrom och att det i kommande idrottssatsning vid Snurrom
också ska ingå en utomhusbassäng.
Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige ska besvara medborgarförslagen genom att hänvisa till yttrandena från
kultur- och fritidsnämnden. Det innebär att förslaget om en utomhusrink kommer att beaktas i kommande arbete med ett idrottscentrum vid Snurrom. Däremot ryms inte en satsning på ett utomhusbad inom de pengar som upptagits för utbyggnad av idrottsanläggningar 2006-2008.

Överläggning

Johan Persson (s) föreslår att kommunfullmäktige ska återremittera
ärendet till kommunstyrelsen.

Beslut

Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen.

§ 161

Medborgarförslag om nytt sportcentrum i f.d.
Bombardier-lokalerna
(dnr KS 2006/046 094)

Handlingar

Jan Beyerböcks medborgarförslag den 17 januari 2006. (Bilaga A,
§ 161/2006).
Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse den 10 maj 2006. (Bilaga B, § 161/2006).
Utdrag ur kultur- och fritidsnämndens protokoll den 18 maj 2006,
§ 40. (Bilaga C, § 161/2006).

Bakgrund

Jan Beyerböck har lämnat in ett medborgarförslag. Han vill att f.d.
Bombardierområdet ska användas för att etablera de nya idrottsanläggningar som är tänkta att förläggas till Snurrom.
Kultur- och fritidsnämnden avstyrker i sitt yttrande ”en alternativ
lokalisering av Snurromsatsningarna till Bombardierområdet”.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besvara
medborgarförslaget genom att hänvisa till detta yttrande.
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Överläggning

Johan Persson (s) föreslår att kommunfullmäktige ska återremittera
ärendet till kommunstyrelsen.

Beslut

Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen.

§ 162

Medborgarförslag om att återinföra bussförbindelsen som
passerar Kalmar Tech Park
(dnr KS 2005/500 094)

Handlingar

Eva-Lena Anderssons medborgarförslag den 28 oktober 2005. (Bilaga A, § 162/2006).
Kommunledningskontorets yttrande den 9 juni 2006. (Bilaga B,
§ 162/2006).

Bakgrund

Eva-Lena Andersson har lämnat in ett medborgarförslag. Hon föreslår att bussförbindelsen som passerar Kalmar Tech Park ska återinföras.
Kommunledningskontoret har yttrat sig över förslaget.

Beslut

Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget genom att hänvisa till kommunledningskontorets yttrande. I detta framhålls att
från nästa tidtabell, som sammanfaller med öppnandet av IKEA,
kommer området åter att trafikeras. Detta blir dock inte i form av
den gamla ringlinjen, utan en linje med en annan sträckning. Trafiken blir relativt omfattande och anpassad bl.a. för dem som arbetar
i området och kunderna i det nya handelsområdet.

§ 163

Årsredovisning och revisionsberättelse 2005 för
Kommunalförbundet Naturbruksgymnasierna i Kalmar
län
(dnr KS 2006/416 042)

Handlingar

Förvaltningschef Per-Olof Ohlssons skrivelse den 12 juni 2006.
(Bilaga A, § 163/2006).
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Årsredovisning och revisionsberättelse 2005. (Bilaga B,
§ 163/2006).

Bakgrund

Kommunalförbundet Naturbruksgymnasierna i Kalmar län har
överlämnat sin årsredovisning 2005 till kommunfullmäktige i länets kommuner. Revisorerna föreslår att kommunfullmäktige ska
godkänna årsredovisningen och bevilja ansvarsfrihet.

Jäv

Till följd av jäv deltar inte Kjell Henriksson, Bertil Dahl och Bengt
Sundström i behandlingen av detta ärende.

Beslut

Kalmar kommun godkänner årsredovisningen 2005 för
Kommunalförbundet Naturbruksgymnasierna i Kalmar län och
beviljar för sin del förbundsdirektionen ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2005.

§ 164

Anmälningsärenden
För kännedom anmäls:
a) Kvalitetsredovisning 2005 för Kommunalförbundet Naturbruksgymnasierna i Kalmar län.
(dnr KS 2006/324 042)
b) Årsredovisning 2005 och revisionsberättelse för Stiftelsen Grandinska välgörenhetsfonden.
(dnr KS 2006/422 042)
c) Medborgarförslag:
- Sänk resekostnader för personer i LSS-boende.
- Inrätta tre lågstrålande zoner ”där människor som upplever
obehag från mobiltelefonnätets elektromagnetiska strålning
kan återhämta sig”.
- Skapa dialog genom medborgargrupper om Kalmar
Skärgårdsstad.
- Ordna en gång- och cykelpassage över E 22-an vid Hossmo
kyrka.
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- Parkering till Kalmar slott, Konstmuseet och Byttan.
- Cykelvägar på Kvarnholmen.
(dnr KS 2006/402, 2006/419, 2006/432, 2006/460, 2006/472
och 2006/473 094)

§ 165

Interpellation om elöverkänslighet
(dnr KS2006/495 093)
Kommunfullmäktige beslutar att Anna-Britt Wejdsten (fp) får
ställa följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande
Johan Persson (s).
Att många människor idag mår dåligt vid användning av och kontakt med elektrisk/elektronisk utrustning är ingen nyhet.
Besvären uppkommer inte enbart vid bildskärmsarbete utan över
huvud taget närheten till el-ledningar, lysrör, elektriska apparater
m.m. kan vara utlösande faktorer för reaktioner.
Inom Försäkringskassan finns elöverkänsliga med som en patientgrupp även om Socialstyrelsen inte accepterat elöverkänslighet
som en diagnos, då man menar att vetenskapliga bevis saknas.
Flera tusen medlemmar finns idag anslutna i ett riksförbund.
I flera kommuner pågår diskussioner om att skapa s.k. frizoner där
hus/lägenheter kan byggas anpassade efter elöverkänsligas behov.
Är Du beredd att ge uppdraget att undersöka möjligheten för en
sådan frizon i Kalmar kommun?
_______________
Johan Persson lämnar följande svar på interpellationen:
I juni månad träffade jag företrädare för elöverkänsligas förbund
här i Kalmar. I augusti träffade de samhällsbyggnadsnämndens
ordförande Mona Jeansson. Före dess har man haft ett möte i Påryd
med dåvarande kommunalrådet Kjell Henriksson.
Jag precis som alla andra som stöter på personer med
elöverkänslighet blir givetvis tagen av hur de upplever sin vardag.
Deras skildringar går på tvärs med de uppgifter som finns hos våra
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centrala myndigheter. Detta gör frågan extra svår. Hur kan dagens
forskare veta strålningens effekter om tio eller tjugo år?
Jag är beredd att genom arbetsutskottet ge samhällsbyggnadsnämnden/-kontoret i uppdrag att under hösten arbeta vidare med
frågan om hur kommunen ska arbeta med frågan om elöverkänslighet. Kan vi exempelvis ta bort användandet av bärbara telefoner
inom vår egen verksamhet?
I uppdraget bör också ingå att studera frågan om så kallade frizoner. Samtidigt får inte detta innebära att man ger människor
falska förhoppningar. Möjligheterna för en kommun att exempelvis
säga nej till en operatör som vill sätta upp en basstation är svårt
med hänvisning till att det är ett lågstrålande område.

§ 166

Interpellation: ”Hur hanterar vi Salve?”
(dnr KS 2006/496 093)
Kommunfullmäktige beslutar att David Westin (fp) får ställa följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande Johan
Persson (s):
Efter ytterligare en sommar med katastrofala besökssiffror på Salve
måste man reflektera hur kommunens fortsatta intresse i bolaget
ska hanteras. Enligt uppgifter i lokalpressen har Salve endast haft
11 737 besökare mot beräknat 27 000. Det är dock inte redovisat
hur många av dessa som är betalande. Även om Salve klarar sig
utan ägartillskott detta år så är utvecklingen minst sagt oroande.
Att i framtiden låta ytterligare skattepengar gå in till Salve finner
åtminstone Folkpartiet som uteslutet. Folkpartiet har vidare svårt
att se några tendenser att utvecklingen för Salve är på väg att
vända. Vi anser därför att en omedelbar försäljning av kommunens
aktier till högstbjudande är nödvändigt. Räddas vad som räddas
kan.
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor
- Ur ett ägarperspektiv, vilka slutsatser drar du av Salves besökssiffror?
- Är du beredd att verka för en snabb avveckling av kommunens
ekonomiska intressen i Salve?
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- Kan du garantera att inga ytterligare skattepengar kommer gå in
i Salve?
_______________
Eftersom David Westin inte är närvarande bordlägger kommunfullmäktige ärendet till nästa sammanträde.

§ 167

Interpellation om Salvestadens framtid
(dnr KS 2006/499 093)
Kommunfullmäktige beslutar att Kajsa Hedin (m) får ställa följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande Johan
Persson (s):
Nyligen presenterades sommarens besökssiffror för Salvestaden.
Även om säsongen ännu inte är slut kan man konstatera att antalet
besökare inte kommer att nå upp till det kalkylerade antalet. Salvestaden kommer därmed åter att generera stora underskott.
Vidare kan man med fog bekymras över verksamhetens framtida
möjligheter att bära sina kostnader utan stora subventioner från
ägarna, vilket i allt väsentligt innebär kostnader för Kalmar kommun.
Mina frågor är med anledning av detta följande;
- Delar kommunalrådet mina farhågor kring Salvestadens möjligheter att bära sina kostnader?
- Vad avser kommunalrådet att göra för att komma tillrätta med
Salvestadens underskott?
- Anser kommunalrådet att Kalmar kommun fortsättningsvis ska
stå som huvudägare till Salvestaden, även om verksamheten inte
kan bära sina kostnader?
_______________
Johan Persson lämnar följande svar på interpellationen:
Vid kommunfullmäktiges sammanträde i april fattades beslut om
kommunens stöd och borgen för Salvestaden AB. Besluten togs
över blockgränserna. Utöver detta så innehöll beslutet ett uppdrag
till bolagets styrelse att före augusti månads utgång redovisa som-
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marens verksamhet. Man fick också uppdraget att analysera och
pröva annan driftsform för verksamheten.
Mot den bakgrunden fattade styrelsen för Salvestaden under fredagen ett beslut där man rekommenderar ägarna att söka intressent
för arrende eller övertagande av verksamheten.
Frågor:
Delar kommunalrådet mina farhågor kring Salvestadens möjligheter att bära sina egna kostnader?
- Salvestaden AB ska bedriva en verksamhet som innebär att man
bär sina egna kostnader. Kan man inte det får man förändra sin
verksamhet.
Vad avser kommunalrådet att göra för att komma tillrätta med
Salvestadens underskott?
- Enligt aktiebolagslagen så är styrelsen ansvarig för bolagets
verksamhet. Jag för kontinuerligt en dialog om verksamheten
med företrädare ur styrelsen. Styrelsen har inte för avsikt att begära pengar av kommunen om årets resultat skulle vara negativt.
Anser kommunalrådet att Kalmar kommun fortsättningsvis ska
stå som huvudägare till Salvestaden, även om verksamheten inte
kan bära sina egna kostnader?
- Jag har samma uppfattning som en enhällig styrelse i Salvestaden AB. Verksamheten bör arrenderas ut eller säljas. Formerna för detta får klaras ut under hösten.

§ 168

Interpellation: ”Inkludering – politisk toppstyrning i skolan?”
(dnr KS 2006/410 093)
Kommunfullmäktige beslutar att Birgitta Nordlöw (fp) får ställa
följande interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande
Ann-Marie Engström (s):
Under läsåret 2005-2006 har man i Kalmar kommuns skolor gjort
en stor satsning på ett projekt under namnet ”Elevhälsa”. Detta utvecklingsarbete har nu gjort avtryck i verksamheten. Man lanserar
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begreppet inkludering, vilket innebär att alla elever skall inkluderas
och att följaktligen ingen skall exkluderas.
Detta har fått till följd att rektorerna har uppmanat lärarna att helst
låta alla elever vara tillsammans i undervisningen i kärnämnena
svenska, engelska och matematik. Man har också uppmanat speciallärarna att "implementera" detta synsätt ute i verksamheten.
Nu är verkligheten en gång sådan, att en del elever behöver få mer
hjälp av speciallärarna, som ju är utbildade just för detta ändamål.
Många speciallärare och "vanliga" lärare känner sig oroliga och illa
till mods eftersom de känner, att elever med mer behov av särskilt
stöd inte får det med det här nya synsättet.
Från liberal synpunkt är detta feltänkt, eftersom man bör se på
elevernas behov på ett individuellt plan. Därför är det ofta bättre
från inlärningssynpunkt att ordna specialundervisningen anpassad
i mindre grupper.
En del lärare känner också, att de kan få kritik från skolledningen,
om de har andra åsikter.
Min fråga till dig är då: Delar du detta "nya" synsätt på elevers behov av specialundervisning och i så fall på vilka politiska styrdokument grundar du ditt ställningstagande på?
_______________
Ann-Marie Engström lämnar följande svar på interpellationen:
För oss socialdemokrater är det självklart att vi skall ha en skola
för alla. Ingen ska lämnas efter och ingen ska känna utanförskap.
Alla ska med, så enkelt är det.
Barn är olika och det finns många olika sätt att lära, men alla har
samma rätt till kunskap. Varje barn/elev har rätt till en individuell
utvecklingsplan, som ska tas fram tillsammans med elever och föräldrar och som tydligt ska ange vad som behövs för att eleven ska
nå målen och som är ett verktyg vid utvecklingssamtalen.
För barn som behöver extra stöd ska ett åtgärdsprogram, som talar
om hur eleven ska få hjälp, tas fram tillsammans med elev och föräldrar. Insatser utifrån åtgärdsprogrammet ska följas upp och utvärderas regelbundet.
Varje barn har rätt till rätt stöd vid rätt tidpunkt.
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Elevhälsa är inget projekt. Elevhälsa är skolutveckling.
Det är två utredningar, som jag upplever har fört utvecklingen
framåt. Det är ”Från dubbla spår till elevhälsa”, en SOU, som kom
1999 och det är skolverkets ”Utan fullständiga betyg”, som kom
2001.
Alla som arbetar i skolan har ett gemensamt uppdrag och det är att
se till att barnen når målen, kunskapsmålen och värdegrundsmålen.
Elevhälsans uppdrag är främst att arbeta förebyggande:
- Att utveckla flexibla arbetssätt som tar hänsyn till elevers olika
förutsättningar och behov.
- Att skapa goda miljöer för lärandet, att undanröja hinder och utforma lärandemiljön så att den är lämplig för alla elever.
I elevhälsan finns kompetenserna: skolläkare, skolsköterskor, kurator, psykologer och specialpedagoger. Specialpedagogerna gör
olika insatser. Ibland arbetar specialpedagogen med en hel klass,
ibland i mindre grupp, ibland med en enskild elev. Specialpedagogen ska också ge stöd och handledning till lärare och arbetslag.
Skolans uppdrag finns reglerat i bl.a. skollag och förordningar,
läroplan, arbetsmiljölag, allmänna råd och den av kommunfullmäktige beslutade förskole- och skolplanen.

§ 169

Interpellation om bristen på närpoliser
(dnr KS 2006/492 093)
Kommunfullmäktige beslutar att Anders Andersson (c) får ställa
följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande Johan
Persson (s):
Alla saknar närpolisen i mopedterrorns Lindsdal, kunde vi läsa
som rubrik i en av våra tidningar. Människorna som medverkar i
artikeln beskriver en situation av maktlöshet. När de ringer polisen
har de för det mesta inte tid att komma, kommer de i sin polisbil
försvinner buslivet för stunden. Alla är överens om att problemen
började när Lindsdals närpolis Sivert Andersson slutade och närpolistjänsten drogs in.
Vad som saknas är en närpolis som jobbar förebyggande, som besöker skolor och fritidsgårdar regelbundet och träffar barn och
ungdomar, lär känna dem och bygger upp relationer med ungdomarna.
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Kalmar behöver närpoliser. Men ett grundläggande problem med
polisens organisation är att endast en tredjedel av de polisanställda
jobbar med yttre tjänst. Resten sitter inne. Det är inte polisen som
skall sitta inne, utan bovarna. Poliser skall finnas ute bland människor.
Den situation som beskrivs i Lindsdal finns också mer eller mindre
på andra håll i vår kommun.
Jag vill fråga kommunalrådet Johan Persson:
1. Är Du beredd att kraftfullt agera för att polisstyrelsen åter skall
införa systemet med närpoliser?
2. Är Du också beredd att agera kraftfullt för att polisstyrelsen
skall omfördela resurserna så att fler poliser jobbar i yttre tjänst?
_______________
Johan Persson lämnar följande svar på interpellationen:
Socialdemokraterna har gjort en rejäl satsning på polisen de
senaste åren. Mellan åren 2000 och 2005 har antalet poliser ökat
med 1 200 netto. I januari 2005 var antalet poliser 17 308 i landet,
år 2000 fanns det totalt 16 089 poliser. År 2008 kommer det att
finnas 18 600 poliser i Sverige.
I vårt län har antalet poliser ökat från 342 i december 2000 till 354
i januari 2005. När nu också ekonomin för Polismyndigheten i
Kalmar län är i balans finns det utrymme för satsningar. 2007 ska
antalet poliser i länet vara ca 360.
Om Rikspolisstyrelsens förslag, som nu är ute på remiss hos
myndigheterna, rörande ny resursfördelningsmodell går igenom
innebär det en rejäl satsning på polisen i Kalmar län:
Förslaget är:
2007 får myndigheten ytterligare 2 869 tkr
2008 får myndigheten ytterligare 11 625 tkr
2009 får myndigheten ytterligare 14 212 tkr
Påståendet att det endast skulle vara en tredjedel av polisens personal som arbetar i så kallad ”yttre” tjänst är direkt felaktigt. Sanningen är att lite mer än hälften av alla poliser tjänstgör i yttre
tjänst. De som har inre tjänstgöring arbetar med utreda och före-
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bygga brottslig verksamhet vilket också länsborna kräver och förväntar sig av polisen.
Svar på fråga 1:
Är du beredd att kraftfullt agera för att polisstyrelsen åter ska
införa systemet med närpoliser.
- Jag träffar ofta poliser både i mitt uppdrag och privat.
Närpolisernas betydelse kan inte nog betonas. Eftersom jag inte
sitter i polisstyrelsen kan jag inte i detalj redogöra för hur diskussionen gått. En sak kan jag däremot garantera. Om det är någon som drivit på för att öka antalet närpoliser så är det styrelsens ordförande Birgitta Elfström.
- I full enighet man tagit ett inriktningsbeslutet om att minst 12 %
av det totala antalet poliser ska vara närpoliser. I dag finns det
46 närpoliser i Kalmar län. Inriktningsbeslutet innebär att närpolisernas roll och uppgifter renodlas.
Justitieminister Thomas Bodström har därutöver gett rikspolisstyrelsen i uppdrag att arbeta fram ett förslag som innebär att varje
skola/elev/förälder ska ha en egen kontaktpolis. Detta ska vara genomfört nästa termin.
Svar på fråga 2:
Är du också beredd att agera kraftfullt för att polisstyrelsen ska
omfördela resurserna så att fler poliser jobbar i yttre tjänst?
Som politiker och medborgare måste vi nog alla inse att polisen
både måste vara ute på gator och torg samtidigt som de arbetar
med utredningar, underrättelse- och spaningsarbete.
Enligt polisförordningen ska polisstyrelsen besluta i
- viktiga frågor om planeringen och inriktningen av verksamheten
samt ekonomi
- viktiga frågor som rör polismyndighetens organisation och
- andra frågor som länspolismästaren hänskjuter till styrelsen.
Detta innebär att beslut om fördelning av antalet poliser mellan
yttre och inre tjänst inte är en fråga som direkt är underställd Polisstyrelsen. Det är ledningen i varje enskilt fall och ytterst myndighetschefens uppgift att fördela resurserna på det mest effektiva och
flexibla sättet.
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Man kan ha synpunkter på polisförordningen, men det får man i så
fall ha i Sveriges riksdag. Det är inte en fråga för kommunfullmäktige i Kalmar.

