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§ 199

Protokollsjusterare

Beslut

Kommunfullmäktige utser Lisa Jalmander och Birgitta Elfström att
tillsammans med ordföranden justera protokollet.

Val av ombud till Sveriges kommuner och landsting
I anslutning till sammanträdets öppnande ajourneras sammanträdet
för att förrätta val av ombud till Sveriges Kommuner och Landstings kongress 2007.

§ 200

Interpellation om entreprenader, ”avknoppningar” m.m.
(dnr KS 2006/700 093)
Kommunfullmäktige beslutar att Rolf Wahlberg (m) får ställa följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande Johan
Persson (s):
Går man in på Socialdemokraternas hemsida i Kalmar och söker på
ord såsom entreprenader, konkurrensutsättning och avknoppning
får man inga träffar. Jag tolkar detta som att man som anställd
inom Kalmar kommun inte har en chans, med den nuvarande
politiska majoriteten, att starta ett dagis, en förskola eller ett privat
bolag vars specialitet t.ex. kan vara vaktmästeri- och
servicetjänster. Listan kan göras ganska lång som ni förstår.
Genom denna attityd kväver man människors inre kreativa kraft
och ger inte den enskilde individen en möjlighet att få växa. "Fixartjänsten" skulle kunna vara ett privat initiativ som någon eller
några i dag anställda skulle kunna stimuleras att starta upp. De
kunde få chansen att sakta växa för att konkurrensutsätta aktuella
delar i vår kommun.
Därför vill jag ha svar på följande frågor:
– Hur många "avknoppningar" har socialdemokraterna med
stödpartier förverkligat under den senaste mandatperioden år
2003 -2006 ?
– Hur många entreprenader från privata företag har ni "dragit tillbaka" under ovan nämnd mandatperiod?
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– Hur ser ni generellt på Ung Företagsamhet?
_______________
Johan Persson lämnar följande svar på interpellationen:
Låt mig inleda med att erinra om några fakta kring utvecklingen
under den senaste perioden.
- För ett par veckor sedan presenterade Swedbank och Företagarnas riksorganisation en undersökning som visade att näringslivet
i Kalmar var mest optimistiska i hela Sverige.
- I en undersökning som ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier, presenterade i augusti månad så var Kalmar den kommun i
landet som mellan åren 1995-2005 hade högst ökningstakt när
det gäller nyföretagande.
- Tidigare i år presenterades den årliga Lantbruksbarometern. I
den kunde man läsa att investeringsviljan hos lantbrukarna i
södra Kalmar län var högst i landet.
- I den årliga undersökningen av företagsklimatet som Svenskt
näringsliv presenterar varje år så klättrade Kalmar rejält.
Mot den bakgrunden är jag inte lika orolig som Rolf Wahlberg
över att vi här i Kalmar skulle ”kväva människors inre kraft…”
Tvärtom så visar ovan nämnda fakta att det just nu går väldigt bra
för Kalmar och dess näringsliv. Den bilden bekräftas också när
kommunstyrelsens presidium gör regelbundna företagsbesök.
Det finns dock en skiljelinje inom politiken i Kalmar som handlar
om entreprenader och konkurrensutsättningar. Mitt parti var
väldigt tydligt när det gällde synen på entreprenader inom
exempelvis äldreomsorgen eller barnomsorgen. Vi ser inget
egenvärde i sig att lägga ut dessa verksamheter på entreprenad. Det
innebär dock inte att man ska vara dogmatisk. Finns det intresse att
exempelvis starta enskilda familjedaghem så är det helt okej. Detta
tog kommunfullmäktige beslut om så sent som i augusti i år.
Hittills har dock intresset varit obefintligt.
1. Vi har inte drivit fram några avknoppningar under den gångna
mandatperioden. Däremot så har vi varit öppna för att föra diskussioner om det finns någon som vill driva en verksamhet i annan regi. Intresset har dock inte funnits. Man får heller inte
glömma bort att Kalmar kommun upphandlar väldigt mycket
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2. servicetjänster redan idag. Detta görs till exempel inom Gatuoch parknämndens verksamhetsområde.
3. Den entreprenad vi återtagit genom politiska beslut är köksverksamheten på Stensberg.
4. Vi är väldigt positiva till Ung Företagsamhets verksamhet. Av
den anledningen bidrar vi med 30 000 kronor per år. Regionförbundet lägger ännu mer.

§ 201

Interpellation om redovisning av utredningsuppdrag om
Folkets Park i Kalmar
(dnr KS 2006/699 093)
Kommunfullmäktige beslutar att Matz Edin (kd) får ställa följande
interpellation till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (s):
I samband med kommunens köp av byggnaderna i Folkets Park
gavs kommunstyrelsen/kommunledningskontoret i uppdrag att i
samråd med berörda kommunala förvaltningar ta fram ett förslag
till vem som i fortsättningen skulle få ansvaret för driften av verksamheten. Det har nu gått drygt 1 ½ år sedan uppdraget gavs. Mig
veterligen har ingenting hänt i frågan.
Jag tror mig veta att berörda, nu tillfälligt ansvariga för verksamheten, men även de få som fortfarande försöker nyttja parken har förväntningar vad gäller parkens fortsatta existens och funktion.
Med hänvisning till ovanstående vill jag till kommunalrådet Johan
Persson rikta följande interpellation:
När kan vi förvänta oss få en redovisning av det uppdrag som kommunstyrelsen/kommunledningskontoret fick i samband med köpet
av Folkets Park i fullmäktiges sammanträde i maj 2005?
_______________
Johan Persson lämnar följande svar på interpellationen:
I interpellation daterad 27 november 2006 ställer Matz Edin följande fråga om Folkets Park:
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”När kan vi förvänta oss få en redovisning av det uppdrag som
kommunstyrelsen/kommunledningskontoret fick i samband med
köpet av Folkets Park i fullmäktiges sammanträde i maj 2005?”
Fullmäktiges uppdrag består av följande två delar:
- I samråd med berörda kommunala förvaltningar ta fram förslag
till vem som i fortsättningen ska ha ansvaret för driften av verksamheten. I avvaktan på beslut ansvarar fastighets- och inköpskontoret för driften.
- Utreda förutsättningarna för att utveckla Folkets Park till ett
kulturcentrum.
Innan beslut om ansvaret för den fortsatta driften kan fattas måste
förutsättningarna för att utveckla Folkets Park till ett kulturcentrum
utredas.
Denna utredning pågår i samråd med i första hand kultur- och
fritidsförvaltningen.
På ett möte, för 14 dagar sedan, med kommunstyrelsens arbetsutskott och berörda nämndspresidier redovisades pågående verksamhet i Folkets Park, byggnader, lokalytor, byggnadernas ålder och
skick och gällande planbestämmelser. Vad ett kulturcentrum ska
innehålla diskuterades.
För att göra Folkets Park till ett kulturcentrum krävs investeringar i
befintliga byggnader och sannolikt tillbyggnad beroende på vilka
verksamheter som ska ingå och vilka lokalytor dessa kräver.
Målsättningen är att i början av 2007, innan nya budgeten ska behandlas, ta ställning till om det är möjligt att utveckla Folkets park
till ett kulturcentrum eller om området ska användas för annat ändamål.

§ 202

Interpellation: ”Funktionshindrades rättighet till färdtjänst”
(dnr KS 2006/698 023)
Kommunfullmäktige beslutar att Anna-Britt Wejdsten (fp) får
ställa följande interpellation till kommunalrådet Birgitta Elfström
(s):
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Interpellationen ställs med anledning av vad som inträffade för
några veckor sedan då en sedan många år rullstolsbunden kvinna
nekades riksfärdtjänst i handikappanpassad bil för att ta sig till ett
behandlingshem i Blekinge.
Tack vare en privatpersons goda vilja lyckades kvinnan få hjälp
med skjuts fram och åter mellan vårdhemmet och bostaden.
Många av oss blev upprörda - med rätta - och ställde frågan: om
inte denna kvinna med grava funktionshinder har rätt till önskad
färdtjänst, vem är då berättigad? Även den lokala färdtjänsten har
kraftigt beskurits på kort tid.
Vi har i kommunfullmäktige antagit ett Handikappolitiskt program
som innehåller ett flertal punkter hur vi ska öka tillgänglighet och
jämställdhet för medborgare med funktionshinder.
Eftersom du Birgitta Elfström är ansvarigt kommunalråd för dessa
frågor undrar jag:
Hur kan vi i kommunen göra, för att undvika att liknande händelser
som ovan beskrivits ska upprepas? .
Kan vi utöva påtryckning för att få en ändring till stånd hos
riksfärdtjänst?
_______________
Birgitta Elfström lämnar följande svar på interpellationen:
Inledningsvis vill jag betona att vår ambition måste vara att arbeta
för att den ordinarie kollektivtrafiken ska kunna användas av alla.
Detta är också ett av målen i den Nationella handlingsplanen för
handikappolitiken ”Från patient till medborgare”.
Kalmar kommun har överlåtit hanteringen av färdtjänst/riksfärdtjänst till Kalmar Läns Trafik (KLT). Beställning sker via Kalmar
Läns Beställningscentral.
I deras uppdrag ingår så långt det är möjligt att väga in personliga
önskemål om resesätt men också att bedöma önskemålen i förhållande till lagstiftningen och praxis.
Vad gäller det enskilda ärendet som du hänvisar till i interpellationen, var vi många som reagerade och det väckte många frågor.
Länsrätten har prövat ärendet och ger KLT/KLB rätt i sin bedöm-
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ning. Min slutsats blir då, att om något ska ändras, så är det lagen
som måste förtydligas/förändras. Jag bifogar ett utdrag av Lagen
om riksfärdtjänst.
Dessutom menar Handikappombudsmannen (HO) att det behövs
ett uttalat myndighetsansvar för tillsynen av färdtjänsten och
riksfärdtjänsten.
Hur kan vi i kommunen göra för att undvika att liknande händelser
som ovan beskrivits ska upprepas?
Vi bör först ta upp frågan i och lyssna till Handikapprådet och dess
färdtjänstgrupp. I denna finns såväl representanter för handikapporganisationerna, KLT och Kalmar kommun med.
Om det är en lagändring som krävs så är ju det en fråga för riksdagen. Därför bör vi då ta upp frågan om lagändring och tillsyn med
våra riksdagsledamöter. Med tanke på riksdagens nya majoritet
med den borgerliga alliansen, utgår jag från, att du och ditt parti
har stora möjligheter att påverka möjligheterna till en lagändring.
_______________

Gyllene stolen
Kommunfullmäktige ajournerar därefter sammanträdet för en fråga
i den s.k. Gyllene stolen från Cecilia Strömberg (s) till Inger Hilmansson (fp) om effekterna för kalmarborna av den borgerliga regeringens nedskärningar på bl.a. vuxenutbildningen.
Inger Hilmansson svarar med att vuxenutbildningen är viktig även
för folkpartiet men att de angriper frågan på ett annat sätt än den
tidigare regeringen. Målet är att människor själva ska få välja om
de vill studera eller inte. Det huvudsakliga målet är att skapa arbetstillfällen.
_________________

§ 203

Upphävande av del av detaljplan för Smedby industriområde
(dnr KS 2006/611 214)

Handlingar

Förslag den 26 april 2006 till upphävande av del av detaljplan för
Smedby industriområde. (Bilaga A, § 203/2006).
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Samhällsbyggnadskontorets utlåtande den 2 oktober 2006. (Bilaga
B, § 203/2006).
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 19 oktober
2006, § 259. (Bilaga C, § 203/2006).

Bakgrund

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram ett förslag om att upphäva del av gällande detaljplan för Smedby industriområde. Samtidigt redovisar nämnden ett förslag till detaljplan för Dokumentvägen m.m. i Smedby. Denna plan möjliggör en ny vägförbindelse
mellan Smedby industriområde och flygplatsområdet.
Ett syfte med att upphäva del av gällande detaljplan är också att
kunna stänga den nuvarande plankorsningen mellan järnvägen och
Dokumentvägen.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt samhällsbyggnadsnämndens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige upphäver del av detaljplan för Smedby
industriområde enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag.

§ 204

Detaljplan för Dokumentvägen m.m. i Smedby
(dnr KS 2006/612 214)

Handlingar

Förslag till detaljplan den 26 april 2006. (Bilaga A, § 204/2006).
Samhällsbyggnadskontorets utlåtande den 2 oktober 2006. (Bilaga
B, § 204/2006).
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 19 oktober
2006, § 260. (Bilaga C, § 204/2006).

Bakgrund

Syftet med detaljplanen är främst att möjliggöra en ny vägförbindelse (”nya” Dokumentvägen) mellan Smedby industriområde och
flygplatsområdet. I planförslaget ingår också en ny anslutning till
Nybrovägen och detta gör det möjligt att kunna stänga den nuvarande plankorsningen mellan järnvägen och Dokumentvägen.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt samhällsbyggnadsnämndens förslag.
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Beslut

Kommunfullmäktige antar samhällsbyggnadsnämndens förslag till
detaljplan för Dokumentvägen m.m. i Smedby.

§ 205

Försäljning av Startmotorn 1 vid Snurrom
(dnr KS 2006/630 254)

Handlingar

Förslag till köpekontrakt. (Bilaga A, § 205/2006).
Skrivelse från kanslichefen (Bilaga B, §205/2006)

Bakgrund

Kommunfullmäktige har den 25 september godkänt 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 Startmotorn
1 vid Snurrom till Faner Dun Startmotorn 1 AB för 2,2 miljoner
kronor.
Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige ska
besluta att kommunstyrelsen får sälja Startmotorn 1 vid Snurrom
till Faner Dun Startmotorn 1 AB för 2,2 miljoner kronor och på de
övriga villkor som anges i förslaget till köpekontrakt.

Överläggning

Johan Persson (s), Inger Hilmansson (fp), Bengt-Olof Roos (kd)
och Göran Häggfors (m) föreslår att kommunfullmäktige ska
bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunstyrelsen får sälja Startmotorn 1 vid Snurrom till Faner
Dun Startmotorn 1 AB för 2,2 miljoner kronor och på de övriga
villkor som anges i förslaget till köpekontrakt.

§ 206

Ska verksamheten i Kalmar Slott AB samt Kalmar
Familjebad AB och Kalmar Familjebad KB bedrivas i förvaltningsform?
(dnr KS 2006/604 012)

Handlingar

Kommunledningskontorets skrivelse den 25 oktober 2006.
(Bilaga A, § 206/2006).
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Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 31 oktober 2006, § 225.
(Bilaga B, § 206/2006).
Skrivelse från Statens Fastighetsverk (Bilaga C, § 206/2006)

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 28 augusti att uppdra åt
kommunstyrelsen/kommunledningskontoret att utreda de juridiska
och ekonomiska förutsättningarna för att
- föra över Kalmar Slott AB till förvaltningsform
- föra över verksamheten i Kalmar Familjebad AB och Kalmar
Familjebad KB i förvaltningsform under kultur- och fritidsnämnden.
I kommunfullmäktiges beslut uttalades också att ”målet är att samtliga kommunens helägda bolag ska ingå som dotterbolag i Kalmar
Kommunbolag AB”.
Kommunledningskontoret har den 25 oktober redovisat sin utredning. Av utredningen följer att det för närvarande inte finns tillräckligt starka skäl för att föra över de aktuella bolagens verksamhet till förvaltning. Istället föreslås att Kalmar Slott AB, Kalmar
Familjebad AB och Kalmar Familjebad KB ska bli dotterbolag till
Kalmar Kommunbolag AB.
Kommunstyrelsen har den 7 november 2006 föreslagit att
kommunfullmäktige ska bifalla kommunledningskontorets förslag
till beslut.
_______________

Överläggning

Under överläggningen redovisas följande förslag.
1. Jonas Löhnn (mp) föreslår att kommunfullmäktige ska
återremittera den del av ärendet som gäller Kalmar Familjebad
AB och Kalmar Familjebad KB till kommunledningskontoret
för att komplettera utredningen med en djupare analys.
2. Bertil Dahl (v), Johan Persson (s) och Jonas Lövgren (m) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.
3. Joachim Håkansson (fp) föreslår att kommunfullmäktige ska
avslå kommunstyrelsens förslag till beslut. Han vill istället att
verksamheten i Kalmar Slott AB ska föras över till förvaltningsform, liksom att verksamheten i Kalmar Familjebad AB och
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Kalmar Familjebad KB ska föras över till en förvaltning under
kultur- och fritidsnämnden.
Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå kommunstyrelsens förslag vad
gäller Kalmar Slott AB. Han finner att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag.
Därefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill avgöra
ärendet vad gäller Kalmar Familjebad eller återremittera det till
kommunledningskontoret. Han finner att kommunfullmäktige vill
avgöra ärendet idag.
Ordföranden frågar därefter om kommunfullmäktige vill bifalla
eller avslå kommunstyrelsens förslag till beslut vad gäller Kalmar
Familjebad. Han finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_______________

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fr.o.m. den 1 januari 2007 ska
Kalmar Slott AB, Kalmar Familjebad AB och Kalmar Familjebad
KB vara dotterbolag till Kalmar Kommunbolag AB.

Reservationer

1. Företrädarna för (fp) reserverar sig mot kommunfullmäktiges
beslut. De reserverar sig till förmån för förslaget att verksamheten i Kalmar Slott AB ska föras över till förvaltningsform, liksom att verksamheten i Kalmar Familjebad AB och Kalmar Familjebad KB ska föras över till en förvaltning under kultur- och
fritidsnämnden.
2. Företrädarna för (mp) reserverar sig mot kommunfullmäktiges
beslut i den del som gäller Kalmar Familjebad AB och Kalmar
Familjebad KB. De vill att denna del av ärendet ska återremitteras till kommunledningskontoret för att komplettera utredningen
med en djupare analys.

§ 207

Överenskommelse med Migrationsverket om mottagande
av asylsökande s.k. ensamkommande barn
(dnr KS 2006/420 130)

Handlingar

Projektledare Kerstin Björklunds och socialchef Jan Bolins skrivelse den 19 oktober 2006. (Bilaga A, § 207/2006).
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Förslag till överenskommelse med Migrationsverket. (Bilaga B,
§ 207/2006)
Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 24 oktober 2006, § 217.
(Bilaga C, § 207/2006).
Socialnämndens yttrande den 1 november 2006. (Bilaga D,
§ 207/2006).

Bakgrund

Kalmar kommun har fått en förfrågan från Migrationsverket om
kommunen är intresserad att teckna en överenskommelse om att ta
emot ensamkommande flyktingbarn. Arbetsutskottet informerades
om detta i juni. En arbetsgrupp med tjänstemän från berörda förvaltningar har därefter undersökt förutsättningarna och tagit fram
ett förslag till överenskommelse med Migrationsverket.
Förslaget till överenskommelse med Migrationsverket avser mottagande/boende för asylsökande ungdomar tills beslut fattas om
uppehållstillstånd. Boende planeras i Byagården, Påryd för åtta
ungdomar.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt att kommunen träffar en överenskommelse med Migrationsverket om ”Mottagande av asylsökande
barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande
barn” enligt upprättat förslag.

Överläggning

Under överläggningen redovisas följande förslag:
1. Thoralf Alfsson (sd) föreslår att kommunfullmäktige ska återremittera ärendet för att komplettera ärendet med en utredning om
vilka kostnader som kan förväntas.
2. Birgitta Elfström (s), Bengt-Olof Roos (kd), Anna-Britt
Wejdsten (fp), Anders Andersson (c), Nasim Malik (s), Birgitta
Axelsson Edström (v), Ingemar Einarsson (c), Bertil Dahl (v),
Jonas Löhnn (mp) och Jonas Lövgren (m) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.
Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden först om
ärendet ska avgöras idag eller om det ska återremitteras. Han finner
att kommunfullmäktige vill avgöra ärendet idag.
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Ordföranden frågar härefter om kommunfullmäktige vill bifalla
eller avslå kommunstyrelsens förslag till beslut. Han finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.

Beslut

Kommunstyrelsen får träffa överenskommelse med Migrationsverket om ”Mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige, s.k. ensamkommande barn” enligt upprättat förslag.
Eftersom den exakta tidpunkten för verksamhetens start inte är
känd får kommunstyrelsen i uppdrag att senare träffa överenskommelse med Migrationsverket om ”Anordnande av boende för asylsökande barn”.

Reservationer

Företrädarna för (sd) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut.

§ 208

Avfallstaxan 2006
(dnr KS 2006/538 361)

Handlingar

Förbundschef Martin Herolds skrivelse den 18 september 2006.
(Bilaga A, § 208/2006).
Utdrag ur protokoll från sammanträde med förbundsstyrelsen för
Kalmarsundsregionens Renhållare den 25 augusti 2006, § 42 och
§ 43. (Bilaga B, § 208/2006).
Kommunledningskontorets skrivelse den 30 oktober 2006. (Bilaga
C, § 208/2006).

Bakgrund

Förbundsstyrelsen för Kalmarsundsregionens Renhållare har redovisat att den förbränningsskatt på brännbart avfall som infördes
den 1 juli 2006 kommer att ge ökade kostnader 2006 på 3,37
miljoner kronor. Det finns två sätt att hantera denna kostnad på.
Det ena är att höja taxan och skicka ut fakturor till hushållen i
november. Det andra sättet är att ”vänta och låta budgeten för 2006
ta detta belopp”. Om det då blir underskott i kommande bokslut
ska de berörda kommunerna täcka dessa.
Förbundsstyrelsen har den 25 augusti beslutat att ”inte skicka ut
faktureringar för förbränningsskatten 2006”.
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Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget om att förbränningsskatten 2006 på brännbart avfall ska hanteras på det sätt som förbundsstyrelsen för Kalmarsundsregionens Renhållare redovisat, dvs. att
den ökade kostnaden 2006 till följd av skatten inte ska täckas genom någon taxehöjning.

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner att förbränningsskatten 2006 på
brännbart avfall hanteras på det sätt som förbundsstyrelsen för
Kalmarsundsregionens Renhållare redovisat, dvs. att den ökade
kostnaden 2006 till följd av skatten inte ska täckas genom någon
taxehöjning.

§ 209

Partimotion (kd): Låt Kalmar kommun utveckla ”Äldrelots”!
(dnr KS 2006/354 092)

Handlingar

Partimotion (kd) den 24 maj 2006. (Bilaga A, § 209/2006).
Omsorgsförvaltningens skrivelse den 12 september 2006.
(Bilaga B, § 209/2006).
Utdrag ur omsorgsnämndens protokoll den 28 september 2006, §
100. (Bilaga C, § 209/2006).

Bakgrund

Kristdemokraterna föreslår i sin partimotion att kommunfullmäktige ska besluta att ”införa Äldrelots som en trygghetsgaranti i
Kalmar kommun”.
Omsorgsnämnden har yttrat sig över motionen och hänvisar till
den verksamhet med närståendeombud som kommer att påbörjas
under hösten 2006. Kommunstyrelsen har tillstyrkt omsorgsnämndens förslag till svar på motionen.

Överläggning

Under överläggningen redovisades följande förslag:
1. Steve Sjögren (s) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
kommunstyrelsens förslag till svar på motionen.
2. Bengt-Olof Roos (kd) och Inger Hilmansson (fp) föreslår att
kommunfullmäktige ska bifalla förslaget i partimotionen (kd).
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Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill bifalla kommunstyrelsens förslag till svar på motionen eller förslaget i partimotionen (kd). Han finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Reservation

§ 210

Kommunfullmäktige besvarar partimotionen (kd) genom att hänvisa till omsorgsnämndens yttrande. I detta hänvisar nämnden till
den verksamhet med närståendeombud som kommer att påbörjas
under hösten 2006. Denna verksamhet kommer att bedrivas med
statligt stimulansbidrag. Närståendeombudets roll blir att förstärka
närståendestödet, vägleda till rätt stödinsatser och bedriva uppsökande verksamhet. Omsorgsförvaltningen kommer att undersöka
om närståendeombudets uppgift kan integreras med äldrelotsverksamhet i ett inledningsskede.
Företrädarna för (kd) och (fp) reserverar sig mot
kommunfullmäktiges beslut till förmån för förslaget i
partimotionen (kd) om att ”införa Äldrelots som en trygghetsgaranti i Kalmar kommun”.

Nytt reglemente för revisorerna
(dnr KS 2006/576 003)

Handlingar

Revisorernas skrivelse den 6 oktober 2006. (Bilaga A, §
210/2006).
Förslag till nytt reglemente för revisorerna i Kalmar kommun.
(Bilaga B, § 210/2006).

Bakgrund

Med anledning av ”ändringar i kommunallagen vad gäller revision,
ansvarsprövning och ägarstyrning” har kommunens revisorer tagit
fram ett förslag till nytt revisionsreglemente.

Beslut

Kommunfullmäktige antar förslaget till nytt reglemente för revisorerna i Kalmar kommun. I detta reglemente ska dock § 9 ändras, så
att denna paragraf får följande lydelse: ”Kommunfullmäktiges presidium svarar för beredning av revisorernas budget” Som en konsekvens av detta ska vidare första stycket i § 12 ändras, så att det
får följande lydelse: ”Revisorernas räkenskaper och förvaltning
granskas av kommunfullmäktiges presidium”.
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Delårsrapport för Regionförbundet i Kalmar län
(dnr KS 2006/571 042)

Handlingar

Regionförbundets skrivelse den 6 oktober 2006. (Bilaga A, §
211/2006).
Utdrag ur protokoll från sammanträde med Regionförbundets styrelse den 21 september 2006, § 100. (Bilaga B, § 211/2006).
Delårsrapport för Regionförbundet i Kalmar län, januari-juni 2006.
(Bilaga C, § 211/2006).
Revisorernas utlåtande den 22 september 2006. (Bilaga D,
§ 211/2006).

Bakgrund

Regionförbundet har redovisat sin delårsrapport för perioden
1 januari 2006-30 juni 2006 och överlämnat den till landstinget
och länets kommuner.

Beslut

Kommunfullmäktige lägger delårsrapporten, januari-juni 2006 för
Regionförbundet i Kalmar län till handlingarna.

§ 212

Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige
(dnr KS 2006/605 023)

Handlingar

Ann Hellenborgs avsägelse den 6 oktober 2006. (Bilaga,
§ 212/2006).

Bakgrund

Ann Hellenborg (mp) har avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Ann Hellenborg
(mp) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige anhåller att länsstyrelsen kallar in en efterträdare till Ann Hellenborg och utser en ny ersättare i kommunfullmäktige för Miljöpartiet de gröna.
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Val av fyra ledamöter och fyra ersättare i styrelsen för
Kalmar Airport AB
(dnr KS 2006/510 003)

Handlingar

Valberedningens protokoll den 22 november 2006. (Bilaga,
§ 213/2006).

Beslut

Kommunfullmäktige väljer följande ledamöter och ersättare i
styrelsen för Kalmar Airport AB t.o.m. årsstämman 2011.
Ledamöter
Johan Persson (s)
Roger Kaliff (s)
Göran Häggfors (m)
Camilla Svensson (m)
Ersättare
Bertil Dahl (v)
Jonas Löhnn (mp)
Ingemar Einarsson (c)
Kent Pettersson (fp)

§ 214

Förslag till val av tre ledamöter och en ersättare i styrelsen
för Kalmar Airport AB
(dnr KS 2006/510 003)

Handlingar

Valberedningens protokoll den 22 november 2006. (Bilaga,
§ 214/2006).

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att ge följande direktiv till kommunens ombud vid årsstämmor med Kalmar Airport AB:
Till ledamöter i styrelsen för Kalmar Airport AB t.o.m.
årsstämman 2011 bör väljas Ronny Nilsson, Anna Barkevall och
Eva-Marie Hagström.
Till ersättare i styrelsen för Kalmar Airport AB t.o.m. årsstämman
2011 bör väljas Per-Olov Olson.
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Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen för
Kalmar Airport AB
(dnr KS 2006/510 003)

Handlingar

Valberedningens protokoll den 22 november 2006. (Bilaga,
§ 215/2006).

Beslut

Kommunfullmäktige väljer Ronny Nilsson till ordförande och
Göran Häggfors (m) till vice ordförande i styrelsen för Kalmar
Airport AB t.o.m. årsstämman 2011.

§ 216

Förslag till val av auktoriserad revisor och ersättare för
granskning av Kalmar Airport AB
(dnr KS 2006/510 003)

Handlingar

Valberedningens protokoll den 22 november 2006. (Bilaga,
§ 216/2006).

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att ge följande direktiv till kommunens ombud vid årsstämmor med Kalmar Airport AB:
Öhrlings Pricewaterhouse Coopers ska svara för granskning av den
verksamhet som bedrivs av Kalmar Airport AB med auktoriserade
revisorn Marie Norregårdh som ansvarig och auktoriserade revisorn Anna Haeggman-Dahlgren som ersättare. Detta uppdrag ska
gälla t.o.m. årsstämman 2011.

§ 217

Val av ombud och ersättare vid bolagsstämmor med
Kalmar Airport AB
(dnr KS 2006/510 003)

Handlingar

Valberedningens protokoll den 22 november 2006. (Bilaga,
§ 217/2006).

Beslut

Kommunfullmäktige väljer Ingvar Nilsson (s) till ombud med
Birgitta Elfström (s) som ersättare vid bolagsstämmor med Kalmar
Airport AB t.o.m. den 31 december 2010.
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Val av observatör och ersättare som utöver kommunens
ombud får närvara vid bolagsstämmor med Kalmar
Airport AB
(dnr KS 2006/510 003)

Handlingar

Valberedningens protokoll den 22 november 2006. (Bilaga,
§ 218/2006).

Beslut

Kommunfullmäktige väljer Bengt-Olof Roos (kd) till observatör
med David Westin (fp) som ersättare vid bolagsstämmor med
Kalmar Airport AB t.o.m. den 31 december 2010.

§ 219

Anmälningsärenden
För kännedom anmäls:
a) Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2007.
b) Socialnämndens och omsorgsnämndens rapporter om ej verkställda biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen.
(dnr KS 2005/661 759)

§ 220

Interpellation om praktikplatser för invandrade
(dnr KS 2006/697 093)
Kommunfullmäktige beslutar att Inger Hilmansson (fp) får ställa
följande interpellation till kommunalrådet Birgitta Elfström (s):
Var ligger Din ambitionsnivå?
Folkpartiet liberalerna lämnade år 2004 in en motion med en ambitionsnivå om minst två praktikplatser för invandrade i varje kommunalt bolag/förvaltning. Den behandlades i kommunfullmäktige
år 2005. Vid detta tillfälle beslutades om en rad åtgärder för att
förbättra introduktionen.
Det hjälper ju inte hur många som arbetar med att söka praktikplatser om inte kommunens verksamheter erbjuder platser.
I gymnasieförbundet har man kommit igång, men i kommunens
verksamhet finns det fortfarande oklarheter om vilka praktikplatser
SFI har tillgång till. Nu görs skillnad på praktik, språktränings-
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praktik eller arbetsplatsförlagd praktik och jag anser att alla dessa
kan fungera som språkträningspraktik.
Vi ville med vårt förslag lyfta fram kommunens ansvar att när
man, som vi gärna vill, tar emot människor i nöd också erbjuder
språkträning och en arbetsgemenskap. Detta som ett första steg i en
samhällsgemenskap och att "få göra rätt för sig", som många uttrycker det. Det är förödande för friska människor att inte ha ett arbete att gå till och det är knäckande för barnen, när föräldrarna inte
har ett arbete.
Med hänvisning till ovanstående vill jag ställa följande frågor:
– Bör kommunen göra skillnad på olika praktikplaceringar, om de
för den enskilde fyller behovet av språkträning och arbetsgemenskap?
– Hur många har erbjudits praktik med språkträning i kommunala
förvaltningar resp. bolag sedan beslutet i april 2005 ?
– Vilken typ av uppföljning görs för att utvärdera praktikanternas
möjlighet till arbete efter praktiktiden?
– Är du nöjd med nuvarande ambitionsnivå för praktikplatser i
kommunala bolag och förvaltningar?
_______________
Birgitta Elfström lämnar följande svar på interpellationen:
Jag inte nöjd med hur det ser ut idag, men vi har höga ambitioner.
Inget är så bra att det inte går att göra bättre. Visst borde både förvaltningar och bolag kunna ta emot fler personer i både praktik och
språkträning. Men vi behöver vidga arenan. Även andra måste ta
ansvar för denna fråga, både kommunen, statliga myndigheter, organisationer och näringslivet.
Kommunen är heller inte den bästa placeringen för alla. Vissa har
erfarenheter från områden som ligger utanför kommunen som t.ex.
jordbruk, industri, handel etc. För att uppnå bästa resultat måste
man utgå från vad individen har med sig i bagaget både vad gäller
yrke och utbildning. Rätt placering kan ge både kontakter, referenser och erfarenheter som kan vara värdefulla när man senare söker
jobb.
I den lokala överenskommelsen om introduktion för nyanlända anges att kommunen i samarbete med arbetsförmedlingen och
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gymnasieförbundet anskaffar praktikplatser samt gör
praktikuppföljningar. Kommunen har ett särskilt ansvar att ordna
praktikplatser inom kommunen. Arbetsförmedlingen har ett särskilt
ansvar att ordna praktikplatser inom näringslivet. Under
introduktionstiden görs kontinuerliga uppföljningar i samarbete
med arbetsförmedling och gymnasieförbund. Vid årsskiftet
2005/06 gjorde Invandrarservice en uppföljning av den totala
introduktionen. Under 2005 hade 270 introduktionsplaner
upprättats varav 65 (24%) avslutades under året, 34 (53 %) av
dessa gick till arbete, 11 (17 %) till vidare studier, 10 (15 %) till
annan försörjning såsom t.ex. sjukpension, 10 (15 %) var övrigt
som t.ex. flyttat.
Kommunen rekryterar själva eller i samarbete med arbetsförmedlingen praktikplatser åt invandrare. Till exempel hade invandrarservice under 2005 minst 30 personer ute i praktik och under 2006
minst 40 nyanlända ute i praktik, både inom kommunala verksamheter och i privata näringslivet.
Kommunen har bl.a. medverkat till att anställa två ”coacher”: en
inom SFI och en inom Skola-Arbetslivs-Centrum ,SAC, (IV-programmet). På IV skall coachen arbeta med språkträning. Bland annat se till att ungdomarna kan delta i undervisning där språket inte
är så viktigt som t.ex. idrott och musik men även se på ungdomarnas övriga tid utanför skolan genom att bl.a. involvera föreningslivet på olika sätt. På SFI finns coachen för att i första hand
rekrytera och följa upp språkträningsplatser. Kommunen driver
också andra projekt eller verksamheter i samarbete med
arbetsförmedlingen och andra aktörer. Ett projekt som bedrivs
sedan i höstas är ”Slussen” och sker i samverkan mellan
kommunen, gymnasieförbundet, Högalid och arbetsförmedlingen.
Syftet är att i bl.a. avvaktan på att SFI kan ta emot, låta personer
snabbt komma igång med att träffa andra, få information om
samhället, öva språket m.m. En annan verksamhet är projekt
Norrliden där praktik och språkträning ingår som en viktig del.
Det är dock viktigt att invandrargruppen så mycket som möjligt
deltar i de generella möjligheter som finns och inte segregeras genom ”specialprojekt”. Tyvärr minskar de generella möjligheterna
drastiskt genom alliansens förslag.
Jag skulle vilja avsluta med en fråga till dig? Var ligger din och din
regerings ambitionsnivå? Vi har sedan alliansen tillträdde sett en
rad nedskärningar på områden som i stor utsträckning kommer att
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drabba utsatta grupper i vårt land och invandrarna är en av dessa.
Ni i alliansen har aviserat att det blir en mycket stark neddragning
när det gäller möjligheten att placera personer på olika praktikplatser. De arbetsmarknadspolitiska åtgärderna ska minska från idag i
genomsnitt 155 000 personer till 90 000 under 2007. Under 2008
sker ytterligare en minskning till 65 000. Hur gynnar detta invandrarna som behöver praktik och jobb? Fler människor och familjer
kommer att drabbas av den förödande situationen att känna sig
utanför och inte få en chans att komma in på arbetsmarknaden och
ta del av arbetsgemenskap och social samvaro.

§ 221

Interpellation: ”Hur är det med småföretagen i Kalmars
upphandling?”
(dnr KS 2006/696 093)
Kommunfullmäktige beslutar att Ingemar Einarsson (c) får ställa
följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande Johan
Persson (s):
I tidningen Dagens Samhälle den 23 november kan man läsa om
inköpare som lär sig att uppmuntra småföretag. Bakgrunden är en
utredning från Nutek som visat att endast 12 procent av landets
småföretag är med i de offentliga upphandlingar som årligen
omsätter hela 400 miljarder kronor. Särskilt dåligt representerade
är företag som verkar inom den så kallade sociala ekonomin samt
landets 70 000 invandrarägda företag.
I artikeln menar man att det finns en möjlighet att öka den lokala
och regionala tillväxten om man öppnar upp mer för småföretagen.
Förenklade förfrågningsunderlag, längre anbudstider och att man
delar upphandlingarna i mindre delar är några förslag man pekar
på.
Mina frågor till kommunstyrelsens ordförande är därför:
1. Hur ser det ut i Kalmars upphandling; har vi lika låg andel
av småföretag i anbudsgivningen som riket i övrigt?
2. Finns det någon strategi för att öka småföretagens andel?
3. Har Kalmar kommun deltagit i någon utbildning av den typ
som finns omnämnd i artikeln?
_______________
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Johan Persson lämnar följande svar på interpellationen:
Fastighets- och inköpskontorets inköpsavdelning genomför årligen
ca 80-100 upphandlingar. Dessa styrs av uppdragsgivarnas kravspecifikation, Kalmar kommuns mål och riktlinjer och framförallt
av regelverket i lagen om offentlig upphandling, LOU.
Svar på fråga 1.
Utfallet är i dagsläget att cirka 60 % av kommunens cirka 140
avtalsleverantörer är lokala företag i Kalmar med omnejd. Hur
denna nivå ställer sig i jämförelse med riket i övrigt är svårt att
överblicka.
Svar på fråga 2.
Det är av största vikt att konkurrens skapas i offentlig upphandling
vilket är avsikten med LOU. Inköpsavdelningen ger i stora delar av
Kalmar kommuns och samverkanskommunernas upphandlingar en
möjlighet för anbudsgivare att lämna anbud på delar av upphandlingen. Exempelvis är det öppet att offerera delar av upphandlingen
i pågående livsmedelsupphandling vilket kan gynna mindre lokala
företag.
Svar på fråga 3.
Sveriges Offentliga Inköpare (SOI) i samverkan med Stockholms
län har av Svenska ESF-rådet fått pengar från Europeiska socialfonden för att genomföra ett EU-projekt som ”skall ge möjligheter
till ökad offentlig upphandling från företag inom den sociala ekonomin samt företag/organisationer med anknytning till de samhälleliga målen om mångfald, jämställdhet och tillgänglighet”.
Kalmar kommuns inköpsavdelning avser att genomföra
utbildningen om och när denna blir tillgänglig i SOI´s
utbildningsprogram.

