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_______________

Under tiden nyvalda kommunfullmäktige samlas till sitt första
sammanträde under mandatperioden spelar Thomas Eidrup några
låtar på sitt piano.
Roger Kaliff inleder därefter sammanträdet med att som ålderspresident i kommunfullmäktige hälsa ledamöterna och ersättarna
välkomna till sin viktiga uppgift och betonar det stora ansvar som
följer med uppdraget. Han vänder sig speciellt till dem som för
första gången deltar i kommunfullmäktiges sammanträden.
Roger Kaliff gör vidare en historisk återblick och konstaterar att
det kommunala självstyret har en lång tradition. Han hänvisar
också till att fortfarande är Kalmars profil starkt internationellt
präglad. Roger betonar också att med viktiga etableringar som
t.ex. IKEA och Kina-satsningen kommer det att ställas stora krav
på god ordning och väl fungerande infrastruktur i kommunen.
_______________

§ 187

Protokollsjusterare

Beslut

Kommunfullmäktige utser Johan Persson och Nils Fredrik
Aurelius att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§ 188

Val av presidium i kommunfullmäktige (ordförande,
förste och andre vice ordförande)

Beslut

Kommunfullmäktige väljer Roger Kaliff (s) till ordförande i kommunfullmäktige t.o.m. den 31 oktober 2010.
Vidare väljer kommunfullmäktige Marianne Dahlberg (s) till
1:e vice ordförande och Nils Fredrik Aurelius (m) till 2:e vice
ordförande i kommunfullmäktige t.o.m. den 31 oktober 2010.
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§ 189

Val av 13 ledamöter och 7 ersättare i valberedningen

Beslut

Kommunfullmäktige väljer följande ledamöter och ersättare i valberedningen t.o.m. den 31 oktober 2010:
Ledamöter
Christina Magnusson (s)
Ingvar Nilsson (s)
Jussi Gröhn (s)
Ann-Marie Engström (s)
Nasim Malik (s)
Peter Persson (v)
Jean Welander (mp)
Ove Aronson (m)
Sonny Lindgren (m)
Anders Andersson (c)
Ann-Cristin Fredriksson (c)
Bengt Sundström (fp)
Ann-Mari Jeansson (kd)
Ersättare
Marianne Dahlberg (s)
Mattias Adolfson (s)
Stig Persson (s)
Kerstin Gustafsson (v)
Jan R Andersson (m)
Sebastian Hallén (fp)
Karl-Gustav Kyrk (kd)

§ 190

Val av ordförande och vice ordförande i valberedningen

Beslut

Kommunfullmäktige väljer Christina Magnusson (s) till ordförande
och Ove Aronson (m) till vice ordförande i valberedningen t.o.m.
den 31 oktober 2010.

§ 191

Interpellation om seniorboenden
(dnr KS 2006/627 093)
Kommunfullmäktige beslutar att Rolf Wahlberg (m) får ställa följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande Johan
Persson (s):

Kommunfullmäktige 2006-11-06

241

För ett drygt år sedan fick samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att
ta fram en plan för lokalisering av seniorboenden i olika delar av
Kalmar kommun. Sedan dess har det varit tyst från majoritetens
sida.
Vi moderater presenterade 13 olika förslag på tänkbara lokaliseringsområden. Således även i ytterområden såsom Läckeby, Rinkabyholm, Rockneby och Smedby m fl. Centralt har vi bland annat
föreslagit Vattentornet, Karlssons Äng, Bergagården och Solvägen.
Du, Johan Persson har i ditt program för utveckling av Kalmar,
som en punkt, nämnt att seniorboende är viktigt för många Kalmarbor. Jag kan bekräfta för dig att du har helt rätt i detta. Jag har
det senaste halvåret träffat många av dina väljare och ingen har
sagt något ofördelaktigt om seniorboende.
Johan Persson bör redogöra för hur han ser på framtagning av nya
seniorboenden. Jag saknar tydlighet från socialdemokraterna om
hur dom vill göra med seniorboenden i Kalmar.
Med ovanstående som information emotser jag tacksamt svar på
min fråga:
– Vad händer med moderaternas partimotion om seniorboende,
som lämnades den 29 augusti 2005?
_______________
Johan Persson lämnar följande svar på interpellationen:
Under maj månad i år fick jag en fråga från Göran Häggfors (m)
om vad som hänt med den moderata motionen ”Fler boendemöjligheter för äldre”. Svaret i maj var att frågan bereds av samhällsbyggnadskontoret.
Vid sidan av svaret på den konkreta frågan betonade jag vikten av
fler seniorbostäder i hela Kalmar kommun. Kommunledningskontoret fick också i uppdrag under ledning av mark- och planeringsenheten inrätta en arbetsgrupp med representanter från Kalmarhem, omsorgsförvaltningen och samhällsbyggnadskontoret.
Uppdraget är att se hur dagens och framtidens bostadsbehov ska
lösas, detta för att ge våra äldre större valfrihet. Syftet med detta
uppdrag var att knyta ihop säcken och ta ett samlat grepp kring frågan. Till denna arbetsgrupp ska också knytas en referensgrupp.
Den moderata motionen ska vara en del i underlaget för arbetet.
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Parallellt med detta kommer den av fullmäktige beslutade ”utvecklingsdialogen” att starta. Denna syftar till att kartlägga kraften i
kommunens olika tätorter, undersöka behov och se på möjligheter
för den enskilda orten. Frågan om seniorboende är självklart något
som särskilt kommer att belysas. Även detta arbete kommer att
ledas från mark- och planeringsenheten. Under våren kommer man
att börja med två av kommunens tätorter. Under hösten är sedan
tanken att ytterligare två orter ska komma ifråga.
Rolf Wahlberg behöver inte vara orolig för socialdemokraternas
ambitioner när det gäller seniorboende. Vi hade med frågan i vårt
valprogram och kommer att driva frågan.
Vad händer med moderaternas partimotion om seniorboende,
som lämnades 29 augusti 2005?
- Samhällsbyggnadsnämnden kommer att behandla motionen
under nästa månad. Svaret kommer att innehålla en redovisning
av aktuellt planläge för de områden som finns i motionen.
Eftersom merparten av områdena ägs av kommunen kommer
kommunen att styra exploateringen av aktuella områden så att
den även täcker in behovet av seniorbostäder.

§ 192

Interpellation: ”Vi vill vitalisera kommunfullmäktige!
(dnr KS 2006/628 093)
Kommunfullmäktige beslutar att Inger Hilmansson (fp) får ställa
följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande Johan
Persson (s):
Denna interpellation är avsedd att locka fler åhörare till kommunfullmäktige. Jag tror att fler engagerade åhörare i kommunfullmäktige också skulle kunna höja intresset för politiska frågor i kommunen. Att fler granskar det demokratiska systemet är enbart positivt.
För att vitalisera kommunfullmäktige har Folkpartiet liberalerna
tidigare föreslagit en voteringsanläggning där publiken bl.a. kan
följa ärendets hantering och namnen på den föredragande.
Röstning och votering blir tydlig, effektiv och mera intressant att
följa för åhöraren. Denna teknik är redan inarbetad i flera svenska
kommuner. Tillsammans med en förbättring av högtalarsystem
m.m. skulle denna investering dessutom göra lokalen mera
attraktiv för uthyrning.
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Men det finns även andra outnyttjade redskap för att vitalisera
kommunfullmäktige. Ett sådant är den s.k. Gyllene stolen, där
åhörarna kan ställa frågor till olika ledamöter i fullmäktige.
Frågorna skall lämnas till presidiet före kl. 17 00, och vem som vill
kan ställa en fråga. Nu har jag frågat många, och upptäckt att nästan ingen vet om denna möjlighet, som ju funnits i flera år.
Det finns ingen information om möjligheten till denna frågestund
på kommunens hemsida, och inte heller i samband med annonsering inför kommunfullmäktige. Endast i en skrift för nyinflyttade
har vi hittat uppgiften. Det är bra, men även kommuninvånare som
bott i kommunen länge, bör uppmärksammas på möjligheten.
Med hänvisning till ovanstående ställer jag följande frågor:
– Tycker du att kommunfullmäktige behöver vitaliseras?
– Hur ser tidplanen ut för investering av en voteringsanläggning
i Kalmar kommun?
– På vilket sätt informeras Kalmars invånare idag om sina möjligheter att, i den s.k. Gyllene stolen, ställa frågor till ledamöterna
i kommunfullmäktige?
– Är du beredd att verka för en ökad medvetenhet om frågestunden, s.k. "Den Gyllene Stolen"?
_______________
Johan Persson lämnar följande svar på interpellationen:
Du tar i din interpellation upp frågor om hur vi kan vitalisera kommunfullmäktige. För att hitta nya inslag för att stärka arbetet i fullmäktige och hitta nya inslag för att öka demokratin träffade kommunfullmäktiges presidium den 15 mars i år de sju gruppledarna
i kommunfullmäktige för en överläggning.
På kommunfullmäktiges sammanträde den 27 mars informerade
sedan fullmäktiges ordförande Roger Kaliff om olika sätt att förnya
sammanträdesformerna. I fullmäktiges protokoll från detta sammanträde framgår att vid mötet mellan presidiet och gruppledarna
bl.a. diskuterades
- hanteringen av interpellationer och frågor
- olika sätt att öka antalet frågor i ”Gyllene stolen”
- särskilda debatter i större frågor
- information om större ärenden som är i ett inledande skede
- information från utomstående
- uppföljning av verksamheterna i nämnder och bolag
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- tillfälliga utskott i kommunfullmäktige i början på nästa mandatperiod
- lokalfrågor m.m.
Till detta kan jag nämna att – enligt den information jag fått –
så var frågan om en voteringsanläggning med bland det som togs
upp vid mötet den 15 mars. Det konstaterades då att denna fråga
inte kan ses isolerad från andra frågor som gäller lokal för fullmäktiges sammanträde och andra ”tekniska faciliteter”.
Till sist kan jag konstatera att interpellanten nog missat en del information om ”Gyllene stolen”. Alla hushåll fick i våras tidningen
Kalmar.se (nr 2/2006) som innehöll en artikel med tillhörande
färgbild med rubriken ”Ställ en fråga i Gyllene stolen”. Dessutom
har som du påpekar den aktuella frågan också tagits upp i en skrift
för nyinflyttade.
_______________

Gyllene stolen
Kommunfullmäktige ajournerar därefter sammanträdet för följande
fråga i den s.k. Gyllene stolen från Christina Magnusson (s) till
Ingegerd Petersson (c):
Pröva På Praktik för ungdomar (PPP)
Kalmar kommun har under flera år på ett mycket ambitiöst sätt
ordnat särskilda praktikplatser för ungdomar som vill
sommarjobba. För oss socialdemokrater, vänsterpartister och
miljöpartister är dessa praktikplatser prioriterade. Vi har under våra
år i majoritet arbetat för att få fram tillräckligt med resurser så att
så många ungdomar som möjligt ska få något vettigt att göra under
sommaren.
Under sommarlovet 2006 sysselsattes 465 ungdomar av Kalmar
kommun. Utöver detta sysselsatte kommunen också 53 ungdomar
i särskilda skolprojekt på exempelvis Slottet och Salve. Kostnaden
har beräknats till cirka 2,1 miljoner kronor. Av detta har staten
tidigare tillskjutit cirka 700.000 kronor.
Nu hotas PPP-verksamheten av att den nya borgerliga regeringen
helt och hållet vill slopa det statliga stödet från januari 2007. Vi
tycker beslutet är oklokt, eftersom regeringen brukar hävda att man
vill hjälpa ungdomar ut på arbetsmarknaden. Än mer obegripligt

Kommunfullmäktige 2006-11-06

245

blir beslutet med tanke på att du Ingegerd i början på året föreslog
ännu fler praktikplatser i kommunen.
Jag vill därför uppmana Ingegerd och dina borgerliga kamrater att
uppvakta regeringen med budskapet att tänka om. Min fråga till
dig är därför: Är du beredd att uppvakta Maud Olofsson i frågan
om det statliga stödet till PPP-verksamheten?
_______
Ingegerd Petersson uttalar att hon på några timmar inte hunnit få
fram tillräckligt med underlag för ett svar om stödet till PPPverksamheten. Hon är dock beredd att senare återkomma i denna
fråga.

§ 193

Försäljning av Kvarnholmen 2:28 vid Skeppsbron (friköp
av tomträtt)
(dnr KS 2006/549 256)

Handlingar

Kommunledningskontorets skrivelse den 28 september 2006. (Bilaga, § 193/2006).

Bakgrund

Fastigheten Kvarnholmen 2:28 vid Skeppsbron är upplåten med
tomträtt till Zappa Fastigheter AB. Bolaget har accepterat att friköpa fastigheten för 425.000 kronor.

Beslut

Kommunstyrelsen får sälja tomträttsfastigheten Kvarnholmen 2:28
till Zappa Fastigheter AB för 425.000 kronor.

§ 194

Detaljplan för område söder om Violvägen, del av Berga
10:19
(dnr KS 2005/269 214)

Handlingar

Förslag till detaljplan den 20 april 2006. (Bilaga A, § 194/2006).
Samhällsbyggnadskontorets utlåtande. (Bilaga B, § 194/2006).
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 26 september
2006, § 248. (Bilaga C, § 194/2006).
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Samhällsbyggnadsnämnden har den 26 september föreslagit att
kommunfullmäktige ska anta nämndens förslag till detaljplan för
området söder om Violvägen, del av Berga 10:19. Detta område
ingår i det program som kommunstyrelsen godkände i maj 2004
för området vid Svensknabben och Bergavik, ”Berga Strandpark”.
Förslaget till detaljplan ger möjlighet att bygga sex lägenheter, fördelat på tre byggnader. En hög miljömedvetenhet ska eftersträvas.

Beslut

Kommunfullmäktige antar samhällsbyggnadsnämndens förslag till
detaljplan för område söder om Violvägen, del av Berga 10:19.

§ 195

Delårsbokslut, januari-augusti med prognos för helåret
2006
(dnr KS 2006/271 042)

Handlingar

Delårsbokslut, januari-augusti med prognos för helåret 2006. (Bilaga A, § 195/2006).
Komrevs rapport den 12 oktober 2006 om granskning av delårsrapporten och revisorernas utlåtande den 17 oktober 2006
(Bilaga B, § 195/2006).

Bakgrund

I delårsbokslutet ingår bl.a.
- förvaltningsberättelse
- verksamhetsberättelser från kommunens nämnder och koncernens hel- och delägda bolag m.fl.
- finansiella rapporter för kommunen och koncernen.
I delårsbokslutet för januari-augusti 2006 framgår bl.a. att
resultatet efter åtta månader är för kommunen + 36,3 miljoner
kronor och för koncernen + 51,9 miljoner kronor.
Nämndernas och förvaltningarnas prognoser för helåret 2006 pekar
på att resultatet för i år blir 24,6 miljoner kronor för kommunen.
Detta är 13,7 miljoner kronor bättre än enligt den reviderade budgeten för 2006.

Överläggning

Inger Hilmansson (fp) och Bengt-Olof Roos (kd) understryker
revisorernas synpunkt att ”mål behöver utarbetas för vad som utgör

Kommunfullmäktige 2006-11-06

247

god ekonomisk hushållning utifrån ett verksamhetsmässigt perspektiv”.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lägga delårsbokslutet till handlingarna.
Kommunfullmäktige hänvisar vidare till sitt tidigare beslut den 19
juni 2006 att uppdra åt kommunstyrelsen/kommunledningskontoret
att under hösten 2006 ta fram förslag till mål för kommunens verksamheter. Samtidigt understryker kommunfullmäktige att dessa
mål ska - som revisorerna framfört i sitt utlåtande - redovisa ”vad
som utgör god ekonomisk hushållning utifrån ett
verksamhetsmässigt perspektiv”.

§ 196

Medborgarförslag om att kommunen ska ta fram en livsmedelspolicy för upphandling av råvaror till kommunens
kök
(dnr KS 2006/069 094)

Handlingar

Ingvar Jacobssons medborgarförslag den 25 januari 2006. (Bilaga
A, § 196/2006).
Fastighets- och inköpskontorets yttrande den 21 september 2006.
(Bilaga B, § 196/2006).

Bakgrund

Ingvar Jacobsson föreslår i sitt medborgarförslag att kommunen
ska ta fram en livsmedelspolicy för upphandling av råvaror till
kommunens kök. Han vill att kommunen genom en sådan policy
ska ta ansvar för det övergripande miljö- och djurskyddsarbetet
i livsmedelsproduktionen i Sverige.
Fastighets- och inköpskontoret yttrade sig i maj 2006 över medborgarförslaget. Kommunstyrelsen beslutade dock den 30 maj att
återremittera ärendet till fastighets- och inköpskontoret.
Kommunfullmäktige uttalade i samband med behandlingen av den
ekonomiska planeringen för 2007-2009 att ”endast livsmedel som
framställts enligt den svenska djurskyddslagstiftningen och som är
garanterat fria från antibiotika och hormoner ska upphandlas av
Kalmar kommun”.
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Fastighets- och inköpskontoret har den 21 september redovisat ett
reviderat förslag till yttrande. Kommunstyrelsen har den 9 oktober
tillstyrkt fastighets- och inköpskontorets förslag till svar på medborgarförslaget.

Överläggning

Anders Andersson (c) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
kommunstyrelsens förslag till svar på medborgarförslaget.

Beslut

Kommunfullmäktige besvarar Ingvar Jacobssons medborgarförslag
på följande sätt:
I kommande upphandlingar ska ingå krav på att kött och ägg har
producerats med en djurskyddsnivå som motsvarar de svenska kraven, liksom att de inte kommer från djur som behandlats med antibiotika eller hormoner i tillväxtfrämjande syfte och att de är garanterat fria från salmonella. Detta gäller under förutsättning att
kraven inte snedvrider konkurrensen och inte är diskriminerande.

§ 197

Plan för hantering av extraordinära händelser
(dnr KS 2006/548 016)

Handlingar

Förslag till ”Plan för hantering av extraordinära händelser”.
(Bilaga, § 197/2006).

Bakgrund

Kommunens säkerhetssamordnare har redovisat ett förslag till
”Plan för hantering av extraordinära händelser”. En sådan plan
ska fastställas av kommunfullmäktige en gång per mandatperiod.
Planen för hantering av extraordinära händelser består av tre delar:
- Krisledningsplan
- Informationsplan
- Utbildnings- och övningsplan.

Beslut

Kommunfullmäktige antar förslaget till ”Plan för hantering av
extraordinära händelser”.
Kommunfullmäktige uttalar att i anslutning till ett kommande sammanträde ska en information lämnas om delplaner för kommunens
hantering av olika former av extraordinära händelser.
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Anmälningsärenden
För kännedom anmäls:
a) Länsstyrelsens protokoll från slutlig rösträkning och mandatfördelning vid val till kommunfullmäktige.
(dnr KS 2006/550 111)
b) Länsstyrelsens beslut den 5 oktober 2006 att avslå överklaganden av kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplan för
Hossmo 1:10, 1:55 m.fl. fastigheter vid Åmunnen.
(dnr KS 2005/163 214)
c) Förvaltningsberättelse 2005 och revisionsberättelse för Fröbergska stiftelsen.
(dnr KS 2006/551 042)
d) Årsredovisning 2005 och revisionsberättelse för Annie och
Theodor Helleborgs stiftelse.
(dnr KS 2006/552 042)
e) Ulrik Dahlgrens medborgarförslag den 27 september 2006 om
att skapa medvetenhet inom kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inför kontakter och samarbete med Kina.
(dnr KS 2006/544 094)
f) Bert Petterssons medborgarförslag den 10 oktober 2006 om att
se över regelverket för riksfärdtjänst.
(dnr KS 2006/578 094)

