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§ 170

Protokollsjusterare

Beslut

Kommunfullmäktige utser Inger Akinder och Anders Andersson
att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§ 171

Interpellation om ledighet vid muslimska högtider
(dnr KS 2006/480 093)
Kommunfullmäktige beslutar att Jan R Andersson (m) får ställa
följande interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande
Ann-Marie Engström (s):
I tidningarna kunde man nyligen läsa att socialdemokraterna i Kalmar vill införa ledighet för alla elever vid Kalmars grundskolor
i samband med muslimska högtider.
Med anledning av detta vill jag till barn- och ungdomsnämndens
ordförande ställa följande frågor:
1. Kommer du att verka för att alla Kalmars elever ska få ledigt
i samband med muslimska högtider?
2. Anser du att ledigheter vid religiösa högtider ska gälla även
andra religioner?
3. Om ledigheter för att fira även andra religioners högtider ska införas, ska alla elever även vara lediga vid firandet av dessa högtider?
4. Hur ska elever som på grund av missade undervisningstimmar
kompenseras? Ska det ske genom längre terminer, längre skoldagar eller inte alls?
_______________
Ann-Marie Engström lämnar följande svar på interpellationen:
Var 10:e Kalmarbo har sin bakgrund utanför Sverige. Mångfalden
är en utvecklingsfaktor, som ska tas tillvara. Ett sätt är att uppmärksamma mer av världens traditioner i skolan. Det kan skolan
göra genom att t.ex. förlägga lovdagar när många elever behöver
vara lediga. Att lägga lovdagar när många elever ändå tar ledigt ger
fler barn möjlighet att faktiskt få de undervisningsdagar och den
undervisningstid de har rätt till.
Ett läsår ska vara minst 178 skoldagar för eleverna och 194 arbetsdagar för lärarna. Ramen för när läsåret börjar och slutar fattas av
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barn- och ungdomsnämnden efter en rekommendation från regionförbundet.
Det senaste beslutet fattade vi i juni:
"Barn- och ungdomsnämnden fastställer läsårstider m.m. läsåret
2007/2008 för förskoleklassen, grundskolan och särskolan samt
uppdrar åt resp. rektor att fastställa de fem ej fastlagda lovdagarna
senast 2007-08-23. Vidare delegerar barn- och ungdomsnämnden
till rektor att besluta om skoldagens början och slut ("schemaramar") läsåret 2007/2008 samt ger rektor möjligheten att efter
samråd förlägga läsårsavslutningen 2007/2008, så att lokala förutsättningar bäst tillvaratas".
Jag har fullt förtroende för att varje rektor med hänsyn till rektorsområdets förutsättningar efter samråd med samverkansgrupp och
brukarråd förlägger de fem ej fastlagda lovdagarna så att det bäst
gagnar skolans elever.

§ 172

Interpellation: ”Räknat fel eller gjort fel?”
(dnr KS 2006/534 093)
Kommunfullmäktige beslutar att Ingemar Einarsson (c) får ställa
följande interpellation till kommunalrådet Bertil Dahl (v):
Ett inslag i den sjukförsäkringsreform som genomfördes för något
år sedan var att arbetsgivaren skulle få ett ökat incitament till åtgärder och ökat ansvar för dem som blir långtidssjukskrivna. Efter
den förlängda sjuklöneperioden på två veckor skulle arbetsgivaren
stå för 15 procent av lönen om den anställde inte till någon del kan
återgå i arbete eller få rehabilitering. Även om reformen i sin
helhet var synnerligen tveksam, måste man ändå säga att syftet i
denna del var gott. Ju längre man är borta från arbetet och ju längre
man får vänta på rehabilitering, desto svårare blir det att komma
tillbaka.
När man studerar utfallet för Kalmar kommun som arbetsgivare
kan man konstatera att resultatet inte är särskilt lysande. För 2005
budgeterades kostnader för den särskilda sjukförsäkringsavgiften
(15-procentaren) på 2.704.000 kronor. Det verkliga utfallet blev
4.280.000 kronor. En differens på 1.576.000 kronor. I år ser det
ännu värre ut. Underskottet kommer enligt prognos att bli
2.139.000 kronor. Bakom dessa siffror döljer sig människor som
kanske kommit allt längre bort från arbetslivet och som inte fått
viktig rehabilitering.
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Mina frågor till dig Bertil Dahl är därför följande:
l. Var det en "glädjebudget" eller är det misslyckade åtgärder som
ligger bakom de siffror jag redovisat?
2. Om det är det senare, vilka åtgärder kommer att vidtas framöver
för att förbättra situationen?
_______________
Bertil Dahl lämnar följande svar på interpellationen:
Kalmar den 25 september 2006, en vecka efter valet, en vecka närmare en vänsterseger i riksdagsvalet 2010, om nu den borgerliga
alliansen håller ut så länge eller om svenska folket står ut så
länge……….
Särskild sjukförsäkringsavgift
När systemet infördes den 1 januari 2005 sänktes arbetsgivaravgiften med 0,24 procent. Denna sänkning skulle innebära kostnadsneutralitet för arbetsgivarkollektivet. Sveriges Kommuner och
Landsting hänvisar i cirkulär 2004:100 till regeringens bedömning
att ungefär 95 procent av kommunerna kommer att drabbas av
kostnadsökningar. I Kalmar kommun täcker inte den sänkta arbetsgivaravgiften den verkliga kostnaden.
Budgeten till nämnderna ändrades däremot inte med anledning av
sänkningen av arbetsgivaravgiften. De 0,24 procenten beräknas på
löneunderlaget för respektive nämnd och den totala summan i budget 2006 är 2 877,6 tkr. Budgeten har således inte beräknats utifrån
tidigare kända sjukskrivningar utan baseras enbart på sänkningen
av arbetsgivaravgiften, därav skillnaden mellan budget och utfall.
Respektive nämnd svarar för mellanskillnaden. Desto fler av de
heltidssjukskrivna som kommer tillbaka i arbetet på hel- eller deltid, desto mer minskar nämndens kostnader.
Den särskilda sjukförsäkringsavgiften på 15 procent som kommunen betalar baseras på den uppgivna lönesumman från den anställde till Försäkringskassan och där ingår bl.a. övertids- och jourersättningar.
Dina frågor
1. Det är varken en ”glädjebudget” eller misslyckade åtgärder som
ligger bakom siffrorna. Se förklaringen ovan!
2. Sjukfrånvaron (i procent av arbetstid) är i Kalmar kommun
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7,9 procent (juni 2006). Av dessa är 59 % långtidssjukskrivna
mer än 59 dagar. Antalet långtidssjukskrivna har under året
sjunkit från 271 vid årets början till 260 personer den 1 augusti.
Av de långtidssjukskrivna är cirka hälften sjukskrivna på heltid.
Det kan noteras att 45 % av de anställda i kommunen inte haft
en enda sjukdag under de senaste tolv månaderna.
Sedan flera år pågår olika arbeten och projekt för att genom ett
helhetstänkande skapa ännu bättre ”arbetsmiljö” och minska
sjukskrivningarna. Det femåriga arbetet med ”En frisk satsning”
tillsammans med försäkringsbolaget AFA omfattar alla förvaltningar och handlar om den fysiska och psykosociala arbetsmiljön, men även om vår egen livsstil. Arbetet fortsätter.

§ 173

Interpellation: ”Hur hanterar vi Salve?”
(dnr KS 2006/496 093)
Kommunfullmäktige beslutade den 28 augusti 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?
- Kan du garantera att inga ytterligare skattepengar kommer gå in
i Salve?
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_______________
Johan Persson lämnar följande svar på interpellationen:
Ur ett ägarperspektiv, vilka slutsatser drar du av Salves besökssiffror?
- I likhet med många andra anläggningar av Salves slag så är
besökssiffrorna låga. Den exceptionellt varma sommaren är en
förklaring.
Är du beredd att verka för en snabb avveckling av kommunens
ekonomiska intressen i Salve?
- I likhet med en enhällig styrelse i Salvestaden AB så tycker jag
att verksamheten bör arrenderas ut eller säljas. Hösten får användas till att hitta formerna för detta.
Kan du garantera att inga ytterligare skattepengar kommer gå in
i Salve?
- Det är min uppfattning att verksamheten ska arrenderas ut eller
säljas. Därmed blir inget ytterligare driftsstöd aktuellt.
_______________

Gyllene stolen
Kommunfullmäktige ajournerar därefter sammanträdet för följande
fråga i den s.k. Gyllene stolen från Ingegerd Petersson (c) till
kommunalrådet Birgitta Elfström (s):
Äldreboende i Vasallparken??
(dnr KS 2006/537 095)
Ärendet med nybyggnation i Vasallparken har dragit ut på tiden.
Överklaganden från närboende har prövats i olika rättsliga instanser. I juni innevarande år fick kommunen besked från regeringen
att inga hinder finns för den fastställda detaljplanen.
I Vasallparken planeras en nybyggnation av 154 bostäder, varav
omsorgsförvaltningen planerar ca 40 lägenheter som gruppboende
för äldre och dementa. Dessa platser är omsorgsförvaltningen
verkligen i behov av, platserna behövs ”idag”
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Vid kontakter med samhällsbyggnadskontoret har jag fått veta att
inget bygglov ännu är sökt.
Kalmarhem som ska bygga, har alltså inte satt i gång processen för
att så snart som möjligt skapa ny platser i gruppboende.
Nu undrar jag, varför har inget hänt sedan i juni?
När blir gruppboendena färdiga i Vasallparken så våra äldre som
behöver en sådan plats kan flytta in?
________
Birgitta Elfström hänvisar i sitt svar till att ärendet dragit ut på
tiden. Vidare har Kalmarhem planerat äldreboendet i Vasallparken
som den sista etappen i bygget. Det är dock inte acceptabelt att
vänta så länge med att få fram de aktuella äldrebostäderna. Företrädare för Kalmarhem och omsorgsnämnden kommer därför att
inbjudas till en överläggning om planeringen för äldreboende i
Vasallparken eller om det går att tidigarelägga byggandet av äldrebostäder på andra ställen i kommunen.
_______________

§ 174

Förköp av Vassmolösa 13:1, ”Tingshusgården”
(dnr KS 2006/502 257)

Handlingar

Kommunledningskontorets skrivelse den 28 augusti 2006. (Bilaga,
§ 174/2006).

Bakgrund

Kommunen har för prövning enligt förköpslagen fått ett köpekontrakt om en försäljning av Vassmolösa 13:1, ”Tingshusgården”
för 2,4 miljoner kronor.
Presidiet i Södermöre kommundelsnämnd hänvisar i ett yttrande
till att nämnden under flera år verkat för att starta en förskola i
Vassmolösa. I den ekonomiska planeringen finns 3,2 miljoner
kronor för nybyggnad av förskola i Vassmolösa.
Kommundelsnämnden anser att det finns goda möjligheter att anpassa byggnaden och tomten på ”Tingshusgården” för förskoleverksamhet. Kommunen bör därför utöva sin förköpsrätt.
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Kommunledningskontoret och fastighets- och inköpskontoret anser
att byggnaderna på ”Tingshusgården” kan anpassas för två daghemsavdelningar. Kontoren gör därför ”den gemensamma bedömningen att detta blir en snabbare och billigare lösning än om kommunen först ska förvärva mark och därefter genomföra nybyggnad
av daghemmet”.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget om att kommunen ska
utöva sin förköpsrätt.

Överläggning

Johan Persson (s) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslut

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utöva kommunens förköpsrätt vid försäljningen av Vassmolösa 13:1 enligt köpekontrakt
den 2 augusti 2006.
Kommunstyrelsen får
- underrätta köparen, säljaren och tingsrätten om beslutet att
utöva förköpsrätten innan detta beslut vunnit laga kraft
- hos regeringen ansöka om tillstånd till förköpet enligt § 9
i förköpslagen om säljaren eller köparen motsätter sig att
kommunen utövar sin förköpsrätt
- hos tingsrätten begära att köpevillkoren jämkas enligt § 5
i förköpslagen om det inte går att träffa en frivillig överenskommelse.
2. Kommunens utgift för att utöva förköpsrätten ska täckas genom
att 2.500.000 kronor omdisponeras från fastighets- och inköpskontorets anslag 2006 för nybyggnad av förskola i Vassmolösa
till kommunstyrelsen/kommunledningskontoret för köp av fastigheten Vassmolösa 13:1.
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Investeringsavtal med Fanerdun Group AB
(dnr KS 2006/488 015)

Handlingar

Förslag till ”Investment Agreement”/Investeringsavtal med Fanerdun Group AB (Bilaga, § 175/2006).

Bakgrund

Kommunstyrelsen har redovisat 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 Snurrrom 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.
I det förslag till investeringsavtal som träffats med Fanerdun Group
AB redovisas de åtaganden som görs av de båda avtalsparterna.

Överläggning

Under överläggningen redovisas följande förslag och protokollsanteckningar:
1. Johan Persson (s), Anders Andersson (c), Bengt-Olof Roos (kd),
Bertil Dahl (v), Göran Häggfors (m) och Birgitta Axelsson (v)
föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Vidare föreslår Johan Persson (s) att kommunfullmäktige ska
förklara denna paragraf för omedelbart justerad.
2. Företrädarna för (mp) uttalar som en protokollsanteckning:
Inför beslut kring markköp och planer för Fanerdun Group AB
anser vi att det borde avtalas mellan parterna om tydliga krav på
exploatören att de kinesiska arbetare som kommer hit omfattas
av svenska kollektivavtal och beskattas i Sverige. Det ska också
förutsättas att de omfattas av försäkringar som ger godkänt
arbetarskydd.
Vi vill också se ett gemensamt risktagande när det gäller kostnaderna för infrastruktur (50-50).
3. Anders Andersson (c) uttalar som en protokollsanteckning:
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Jag är positiv till investeringsavtalet, men anser att Kalmar kommun borde analysera skattekonsekvenserna ytterligare.
_______________
Efter att överläggningen avslutats beslutar kommunfullmäktige att
bifalla kommunstyrelsens förslag och att förklara paragrafen för
omedelbart justerad.
_______________

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner förslaget till investeringsavtal med
Fanerdun Group AB.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att till kommunfullmäktige redovisa förslag till försäljning av mark och de övriga förslag som behövs för att fullfölja investeringsavtalet med Fanerdun Group AB.
Kommunfullmäktige förklarar denna paragraf för omedelbart justerad.

§ 176

Försäljning av Kläckeberga 10:10 vid Snurrom, f.d.
Chokladfabriken
(dnr KS 2006/506 256)

Handlingar

Förslag till ”Purchase Agreement”/köpekontrakt (Bilaga,
§ 176/2006).

Bakgrund

Kommunstyrelsen har tillstyrkt 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. Som en följd av det åtagande som
görs i detta avtal har det upprättats ett förslag till köpekontrakt som
innebär att kommunen säljer fastigheten Kläckeberga 10:10 till
Fanerdun Group AB för 12,2 miljoner kronor.

Överläggning

Johan Persson (s) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. Han föreslår vidare att kommunfullmäktige ska förklara denna paragraf för omedelbart justerad.
_______________
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Efter att överläggningen avslutats beslutar kommunfullmäktige att
bifalla kommunstyrelsens förslag och att förklara paragrafen för
omedelbart justerad.
_______________

Beslut

Kommunstyrelsen får sälja Kläckeberga 10:10 till Fanerdun Group
AB för 12,2 miljoner kronor och på de övriga villkor som anges
i förslaget till köpekontrakt.
Kommunfullmäktige förklarar denna paragraf för omedelbart justerad.

§ 177

Reservation av mark för Fanerdun Group AB
(dnr KS 2006/506 256)

Handlingar

Kommunledningskontorets skrivelse den 29 augusti 2006. (Bilaga,
§ 177/2006).

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade i april 2005 att anta ”Program för
norra Kalmar stad”. I detta program finns bl.a. ett område på ca
200.000 kvadratmeter (område 13) som är utlagt för ”trafikorienterade verksamheter”.
I förslaget till investeringsavtal med Fanerdun Group AB ingår
bl.a. att området reserveras för bolaget för framtida köp i ett år
från kommunfullmäktiges beslut om markreservationen.

Beslut

Kommunfullmäktige reserverar ca 200.000 kvadratmeter av
Kläckeberga 10:1 och Västerslät 17:1 för Fanerdun Group AB
för framtida köp t.o.m. den 25 september 2007.

§ 178

”Projekt Fanerdun” - organisation och budget
(dnr KS 2006/488 015)

Handlingar

Kommunchef Roland Karlssons och VD Lars Malmborgs skrivelse
den 24 augusti 2006. (Bilaga A, § 178/2006).
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Utdrag ur protokoll från sammanträde den 25 augusti 2006 med
samverkansgruppen för kommunledningskontoret. (Bilaga B,
§ 178/2006).
Utdrag ur protokoll från sammanträde den 25 augusti 2006 med
kommuncentrala samverkansgruppen. (Bilaga C, § 178/2006).

Bakgrund

Kommunchef Roland Karlsson och VD Lars Malmborg har redovisat ett förslag till organisation och budget för ”Projekt Fanerdun”. Kommunstyrelsen har den 4 september tillstyrkt detta förslag.

Överläggning

Johan Persson (s) meddelar att Regionförbundet beslutat att bidra
med sammanlagt 3 miljoner kronor för marknadsföringen. Vidare
kommer regionförbundet att för projektet avdela en halvtidstjänst
som bitr. projektledare.
Med anledning av de ändrade ekonomiska förutsättningarna till
följd av regionförbundets beslut föreslår Johan Persson att kommunfullmäktige ska bifalla hans ändringsförslag (Bilaga D,
§ 178/2006). Detta innebär bl.a. att budgetramarna för driftkostnader 2006-2007 inte behöver utökas lika mycket som
enligt kommunstyrelsens förslag den 4 september.
Jonas Löhnn (mp) och Inger Hilmansson (fp) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla Johan Perssons ändringsförslag.
_______________
Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut eller
Johan Perssons ändringsförslag. Hon finner att
kommunfullmäktige bifaller Johan Perssons förslag.
_______________

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner förslagen till organisation och
budget för ”Projekt Fanerdun” med följande undantag:
- I budgeten för projektet ska kommunens kostnad för marknadsföring minskas till 1 miljon kronor 2006 och 2 miljoner kronor
2007.
- I budgeten ska det inte tas upp något belopp för en tjänst som
bitr. projektledare.
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Som en följd av detta beslut utökas budgetramarna för driftkostnader för kommunstyrelsen/kommunledningskontoret med 2.775.000
kronor 2006 och med 6.750.000 kronor 2007.

§ 179

Bolagsordning för Kalmar Airport AB
(dnr KS 2006/510 003)

Handlingar

Kommunledningskontorets skrivelse den 30 augusti 2006
(Bilaga A, § 179/2006).
Förslag till bolagsordning för Kalmar Airport AB. (Bilaga B,
§ 179/2006).

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 29 maj att kommunstyrelsen
får teckna avtal med Luftfartsverket om övertagande och framtida
drift av Kalmar flygplats. Vidare fick kommunstyrelsen i uppdrag
att snarast återkomma till kommunfullmäktige med förslag om att
bilda ett bolag för driften av Kalmar flygplats.
Kommunledningskontoret har redovisat ett förslag till bolagsordning för Kalmar Airport AB. Kommunstyrelsen har den 4 september tillstyrkt detta förslag.

Överläggning

Johan Persson (s) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.
Företrädarna för (mp) uttalar som en protokollsanteckning att de
– liksom i samband med kommunfullmäktiges beslut i maj 2006
om övertagande och drift av flygplatsen – kommer att avstå från att
delta i kommande beslut om bolagsordning för Kalmar Airport
AB.

Beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner förslaget till bolagsordning för
Kalmar Airport AB med följande tillägg:
I § 18 ”Insyn i verksamheten” ska också ingå att bolaget minst
två gånger per år ska lämna information till kommunstyrelsen
om bolagets verksamhet och ekonomi.
2. Kalmar Airport AB ska ingå som dotterbolag i Kalmar
Kommunbolag AB.

Kommunfullmäktige 2006-09-25

231

3. Valberedningen får i uppdrag att föreslå ledamöter och ersättare
i styrelsen, revisor och revisorsersättare, lekmannarevisorer och
ersättare, ombud och observatör samt ersättare för dessa vid
årsstämmor i Kalmar Airport AB.

§ 180

Budgetuppföljning 2006
(dnr KS 2006/271 042)

Handlingar

Kommunledningskontorets rapport: Budgetuppföljning efter juni
med prognos för bokslutet 2006 (Bilaga A, § 180/2006).
Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll den 4 september 2006,
§ 180 (Bilaga B, § 180/2006).

Bakgrund

Kommunledningskontoret har redovisat en sammanställning över
de olika nämndernas och förvaltningarnas prognoser efter juni månad om det beräknade budgetutfallet för 2006. Av sammanställningen framgår bl.a. att årets resultat förväntas bli 14,9 miljoner
kronor, vilket innebär en budgetavvikelse med + 2,4 miljoner kronor.
Kommunledningskontorets rapport har på kommunstyrelsens sammanträde den 4 september kompletterats med att Sveriges Kommuner och Landsting redovisat en ny bedömning av slutavräkningen för 2005 års skatteintäkter och de preliminärt utbetalda
skatteintäkterna för 2006. Sammantaget ger denna nya prognos en
resultatförbättring för kommunen för 2006 med 15 miljoner
kronor.
Sveriges Kommuner och Landsting har också redovisat att pågår
en översyn av den rekommenderade modellen för beräkning av
pensionsskulden, bl.a. med hänsyn till det nya pensionsavtalet
KAP-KL. För att undvika en för lågt värderad pensionsskuld vid
årsskiftet 2006/2007 avser Sveriges Kommuner och Landsting att
ändra den rekommenderade diskonteringsräntan. En sådan
justering kommer att medföra en engångskostnad för kommunen i
storleksordningen 6 miljoner kronor.

Beslut

Kommunfullmäktige fattar inte något beslut med anledning av rapporten om budgetuppföljningen 2006.
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Ombyggnad för förskola i kvarteret Rapsen i Djurängen
(dnr KS 2006/514 058)

Handlingar

Fastighets- och inköpskontorets skrivelse den 31 augusti 2006 (Bilaga, § 181/2006).

Bakgrund

Fastighets- och inköpskontoret har tagit in anbud på ombyggnad av
f.d. kontorslokaler i kvarteret Rapsen i Djurängen till Montessoriförskola. För denna ombyggnad finns i kommunens investeringsbudget 2.060.000 kronor och vidare kan fastighets- och inköpskontoret ur sin underhållsbudget ta 3.430.000 kronor. Detta
innebär att det för investeringen finns sammanlagt 5.490.000
kronor.
Den totala byggkostnaden har beräknats till 5.940.000 kronor.
Som en följd av detta behöver ytterligare 450.000 kronor anvisas
för ombyggnaden för förskola. Fastighets- och inköpskontoret
föreslår att detta ska lösas genom att omdisponera pengar från
anslag för campingstugor på Stensö.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att i investeringsbudgeten 2007 för
kommunstyrelsen/fastighets- och inköpskontoret omdisponera
450.000 kronor från anslag för campingstugor på Stensö till ombyggnad av f.d. kontorslokaler i kvarteret Rapsen i Djurängen till
Montessoriförskola.

§ 182

Årsredovisning och revisionsberättelse 2005 för Kalmarsunds Gymnasieförbund
(dnr KS 2006/485 042)

Handlingar

Skrivelse från Kalmarsunds gymnasieförbund (Bilaga A,
§ 182/2006).
Årsredovisning och revisionsberättelse 2005 (Bilaga B,
§ 182/2006).

Bakgrund

Kalmarsunds gymnasieförbund har överlämnat sin årsredovisning
2005 till kommunfullmäktige i de fyra medlemskommunerna.
Revisorerna föreslår att kommunfullmäktige ska godkänna årsredovisningen och bevilja ansvarsfrihet.
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Jäv

Till följd av jäv deltar inte Anders Andersson, Johan Persson, Peter
Persson, David Westin, Stig Persson och Birgitta Höistad Sjögren i
behandlingen av detta ärende.

Beslut

Kalmar kommun godkänner årsredovisningen 2005 för Kalmarsunds gymnasieförbund och beviljar för sin del styrelsen (förbundsdirektionen) för gymnasieförbundet ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2005.

§ 183

Partimotion (fp) om att införa alkolås i alla kommunens
fordon
(dnr KS 2006/228 092)

Handlingar

Partimotion (fp) den 4 april 2006 (Bilaga A, § 183/2006).
Fastighets- och inköpskontorets yttrande den 11 augusti 2006 (Bilaga B, § 183/2006).

Bakgrund

Folkpartiet liberalerna föreslår i sin partimotion att målet ska vara
att ”alla kommunens fordon i framtiden ska vara utrustade med
alkolås”.
Fastighets- och inköpskontoret har yttrat sig över motionen. Kontoret föreslår att det i kommande upphandlingar ska ställas krav på
alkolås under förutsättning att funktionen garanteras. Alkolås bör
införas i takt med löpande utbyte av kommunens fordon.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt fastighets- och inköpskontorets förslag till svar på motionen.

Överläggning

Inger Hilmansson (fp) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
kommunstyrelsens förslag till svar på motionen.

Beslut

Kommunfullmäktige uttalar att målet är att alla kommunens fordon
i framtiden ska vara utrustade med alkolås. I kommande upphandlingar ska därför ställas krav på alkolås under förutsättning att
funktionen garanteras. Med hänsyn till att funktionen för närvarande inte är helt driftsäker för alla typer av fordon bör alkolås
införas i takt med löpande utbyte av kommunens fordon.
Partimotionen (fp) ska därmed anses besvarad.
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Medborgarförslag om att anpassa simhallen för funktionshindrade
(dnr KS 2006/338 094)

Handlingar

Bert Petterssons medborgarförslag den 12 maj 2006 (Bilaga A,
§ 184/2006).
Yttrande från Kalmar Familjebad KB den 9 juni 2006 (Bilaga B,
§ 184/2006).

Bakgrund

Bert Pettersson redovisar i sitt medborgarförslag flera åtgärder som
han vill att bolaget ska genomföra för att anpassa simhallen för
funktionshindrade.
Kalmar Familjebad KB har i sitt yttrande redovisat sina synpunkter
och bolagets planering för att göra simhallen bättre anpassad för
funktionshindrade.

Beslut

Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget genom att hänvisa till Kalmar Familjebad KB:s yttrande. I detta yttrande redovisar bolaget sina avsikter och planering för att göra simhallen
bättre anpassad för funktionshindrade.

§ 185

Medborgarförslag om att kommunen ska gynna grönskande och variationsrika miljöer i tätorterna
(dnr KS 2006/100 094)

Handlingar

Medborgarförslag den 13 februari 2006 från Anders Henriksson,
Claes Gårdinger och Susanna Råberg (Bilaga A, § 185/2006).
Gatu- och parkkontorets skrivelse den 15 mars 2006 (Bilaga B,
§ 185/2006).
Utdrag ur gatu- och parknämndens protokoll den 24 mars 2006,
§ 43. (Bilaga C, § 185/2006).

Bakgrund

Anders Henriksson, Claes Gårdinger och Susanna Råberg vill att
”kommunen gynnar grönskande och variationsrika miljöer i tätorterna eftersom att dessa är hälsofrämjande”. I sitt medborgarförslag redovisar de förslag till åtgärder inom fyra olika områden.
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Gatu- och parknämnden har yttrat sig över medborgarförslaget.

Beslut

Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget genom att hänvisa till gatu- och parknämndens yttrande och det arbete som pågår
med att ta fram en grönstrukturplan.

§ 186

Anmälningsärenden
För kännedom anmäls:
a) Länsstyrelsen har avslagit överklaganden av kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplan för del av Tallhagen 2:4, Gröndals
idrottsplats samt detaljplan för del av Berga 10:19 m.fl. fastigheter i Berga
(dnr KS 2005/227 och KS 2005/572 214)
b) Medborgarförslag från Ludwig Adolfsson den 10 augusti 2006
om basketplan utomhus
(dnr KS 2006/479 094)
c) Medborgarförslag från Gunnar Wahlberg den 6 september 2006
om att bygga om fängelset till vandrarhem m.m.
(dnr KS 2006/526 094)
d) Medborgarförslag och svar från gatu- och parknämnden och
kultur- och fritidsnämnden
(dnr KS 2005/237, 2005/451, 2005/464, 2005/626, 2006/041,
2006/327 och 2006/389 094)

_______________
I anslutning till sammanträdet tackar ordföranden de ledamöter
och ersättare som lämnar kommunfullmäktige. Hon överlämnar
en glasskål som minne av deras uppdrag i kommunfullmäktige.
Iréne Andersson framför sitt tack för de 27 år hon fått förtroendet
att vara vice ordförande i kommunfullmäktige. Hon önskar
nyvalda kommunfullmäktige lycka till i det kommande arbetet.

