KALMAR KOMMUN

PROTOKOLL

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdag
2007-02-26

Tid

17.00 – 18.30

Plats

Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens

Omfattning

§ 15 - § 74

Beslutande

Roger Kaliff (s)
Marianne Dahlberg (s)
Sonny Lindgren (m)
Johan Persson (s)
Birgitta Elfström (s)
Annika Brodin (s)
Mona Jeansson (s)
Jussi Gröhn (s)
Sven-Evert Arvidsson (s)
Christina Magnusson (s)
Göran Wiegert (s)
Mattias Adolfson (s)
Ingvar Nilsson (s)
Sven-Erik Ekblad (s)
Jan-Erik Arvidsson (s)
Gunilla Johansson (s)
Britt Lindblad (s)
Roland Peterson (s)
Inger Akinder (s)
Allan Johansson (s)
Lena Bromberg (s)
Stig Persson (s)
Anne-Chatrine Lindh (s)
Steve Sjögren (s)
Cecilia Strömberg (s)
Roger Holmberg (s)
Gunnel Akinder (s)
Kjell Axelsson (s)
Bertil Dahl (v)
Birgitta Axelsson Edström (v)
Peter Persson (v)
Jonas Löhnn (mp)
Jean Welander (mp)
Lene Sejr Sörensen (mp)

ordförande
fr.o.m. § 16

fr.o.m. § 17

fr.o.m. § 23

Kommunfullmäktige 2007-02-26
Camilla Svensson (m)
Jonas Lövgren (m)
Göran Häggfors (m)
Magnus Isaksson (m)
Kerstin Edvinsson (m)
Per-Olof Jonsson (m)
Kajsa Hedin (m)
Tamas Lakatos (m)
Sara Nygren (m)
Rolf Wahlberg (m)
Ove Aronson (m)
Rolf Wallergård (m)
Anders Andersson (c)
Anita Wollin (c)
Ingemar Einarsson (c)
Ingegerd Petersson (c)
Sivert Andersson (c)
Inger Hilmansson (fp)
Joachim Håkansson (fp)
Anna-Britt Wejdsten (fp)
Sebastian Hallén (fp)
David Westin (fp)
Bengt-Olof Roos (kd)
Nadja Mirghasemi (kd)
Lars Graaf (kd)
Ann-Mari Jeansson (kd)
Thoralf Alfsson (sd)
Lars Rosén (sd)

Sekreterare

Ann-Sofie Dejke

Justerat

Roger Kaliff
ordförande

fr.o.m § 22

t.o.m. § 18
fr.o.m. § 19

fr.o.m. § 16

Sven-Evert Arvidsson

Kerstin Edvinsson

Anslaget på kommunens anslagstavla den 12 mars 2007

25

Kommunfullmäktige 2007-02-26

§ 15

Protokollsjusterare

Beslut

Kommunfullmäktige utser Sven-Evert Arvidsson och Kerstin
Edvinsson att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§ 16

Interpellation om näridrottsplatser
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(dnr KS 2007/144 093)
Kommunfullmäktige beslutar att Kajsa Hedin (m) får ställa följande interpellation till kultur- och fritidsnämndens ordförande
Birgitta Axelsson Edström (v):
I Kalmar kommuns budget 2005, 2006 och 2007 planeras en investering för näridrottsplatser. Vi har nu påbörjat 2007 och vi moderater är intresserade av att veta vad som kommer att ske under året.
I Budget 2006 för Kalmar Kommun finner man i uppdrag till gatuoch parknämnden:
− I den ekonomiska planeringen för 2005-2007 ingår ett uppdrag
till kultur- och fritidsnämnden att tillsammans med föreningar
och gatu- och parknämnden verka för att det utvecklas fler arenor för "spontanverksamhet" inom kultur- och fritidsområdet,
exempelvis näridrottsplatser. För att få fram fler sådana finns
100 tkr/år 2005-2007. Dessutom bör undersökas möjligheten att
kombinera kommunens insatser med stöd från annat håll, t.ex.
genom att föreningar utnyttjar möjligheten att söka statliga projektpengar.
Under kultur- och fritidsnämnden finner man följande om investeringar:
− För "näridrottsplatser" upptas 100 tkr/år 2006-2007. Dessutom
finns för sådana idrottsplatser 100 tkr i budgeten för 2005.
I Budget 2007 för Kalmar kommun finner man under kultur- och
fritidsnämnden
"Inom fritids- och kulturlivet genomförs stora satsningar. Totalt
finns 150 mkr till idrottsanläggningar.
"Satsningar föreslås också genom en upprustning av näridrottsplatser."
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"För investeringar 2007-2009 upptas för kultur- och
fritidsnämnden sammanlagt 6 400 tkr: - För "näridrottsplatser"
upptas 100 tkr 2007."
Frågor:
1. Vilka näridrottsplatser kommer att rustas upp under 2007?
2. Hur kommer dessa att rustas upp?

Birgitta Axelsson Edström lämnar följande svar på interpellationen:
Tack för interpellationen! Det är tydligt att idrottsfrågorna är i fokus i Kalmar. Speciellt glädjande är det att breddverksamheten
också får uppmärksamhet. Fysisk aktivitet och folkhälsa är något
som vi alla behöver engagera oss i.
Begreppet näridrottsplats är i sig brett. Det kan handla om en gräsplan där man kan bedriva bollsport, en utvecklad skolgård eller en
plats där man kan spela boule utan att behöva boka in sig. Egentligen borde kanske begreppet spontanmötesyta för fysisk aktivitet
vara mer adekvat, men det låter en aning krångligare. Sammantaget
och enkelt uttryckt handlar det om ett ställe där man kan mötas och
samtidigt röra på sig.
Under åren 2005-2007 har vi på Kultur- och fritid haft totalt
300 000 kronor till förfogande för upprustning eller anläggning av
näridrottsplatser. Dessa har använts till följande objekt:
•
•
•
•
•

Upprustning av idrottsyta vid skolan i Ljungbyholm
Boulebana i Smedby
Renovering/Utökning av beachvolleyplaner vid Långviksbadet
Boulebana i Ljungbyholm
Norrlidstorgets förändringsarbete

Uppräkningen visar tydligt att begreppet näridrottsplats kan betyda
många olika saker.
Medfinansiärer har varit Riksidrottsförbundet, andra kommunala
förvaltningar samt föreningslivet som har bidragit med ett stort
mått av ideellt arbete. I dagsläget kvarstår ca 20 000 kronor att använda av nämndens medel för 2007.
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Svaren på dina frågor:
1. De platser som står på tur att upprustas är spontanytorna vid
Lindsdals centrum. Detta blir angeläget då Lindsdals IF framöver flyttar hela sin verksamhet från ytorna runt Lindsdalsskolan till det nya idrottsområdet vid Fjölebro.
2. Vi gör detta i samverkan med skolan, föräldraföreningen, fritidsgården, andra föreningar och självklart med barn, ungdomar och andra boende i närområdet. I dagsläget är inga åtgärder bestämda, men vi vet att det finns stora behov, bl.a. när det
gäller den asfalterade tennisplanen. Det är mig främmande att
bestämma åtgärder utan att de direkt berörda får ha inflytande.
Jag ser det som angeläget att vi framöver får ett bättre grepp över
de ytor i kommunen som är eller skulle kunna bli näridrottsplatser.
Därför har vi planer på att inventera såväl förekomst som behov.
Detta arbete ligger väl i linje med det som utvecklingsledaren Bo
Eklinder redan idag bedriver inom ramen för kommunens stora idrottspaket. Självklart skall även detta, precis som när det gäller planeringen av de större anläggningarna, göras i nära samverkan med
dem som är och kan bli berörda. Det ökar engagemanget bland
framtida brukare och även möjligheten att de åtgärder vi utför
verkligen kommer till nytta.

§ 17

Fråga om Näringslivets Hus i Kalmar
(dnr KS 2007/151 095)
Kommunfullmäktige beslutar att Göran Häggfors (m) får ställa följande fråga till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (s):
Det råder optimism i Kalmar och regionen. Näringslivet går på
högvarv och nya etableringar har gjorts eller aviseras. Ett livskraftigt näringsliv är en förutsättning för välfärden i Kalmar. Många
typer av frågor och idéer som har med näringsliv och företagande
att göra ställs och är aktuella, som t.ex. att etablera företag i
Kalmar, att starta eget företag och att driva och utveckla företag.
En rad aktörer i kommunen har en bred kompetens i näringslivsfrågor.
Det finns en poäng i att samla aktörer och kompetenser, både.
kommunala och enskilda, på ett enda ställe för att ha en väg in för
frågor och idéer som har med näringsliv och företagande att göra.
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Bl.a. Norrköping har mycket goda erfarenheter av sitt s.k. Näringslivets Hus, vilket bygger just på en sådan samling.
Är kommunalrådet berett att verka för ett Näringslivets Hus i
Kalmar?

Johan Persson lämnar följande svar på frågan:
Göran Häggfors har frågat mig om jag är beredd att verka för ett
”Näringslivets hus” i Kalmar. Modellen finns som Göran skriver i
Norrköping. Där har man i de centrala delarna av staden samlat
näringslivets organisationer såsom Handelskammaren, Svenskt
näringsliv och Företagarna tillsammans med kommunens näringslivsenhet. Också de statliga aktörerna i form av Exportrådet och
ALMI finns i huset.
Vid sidan av den rent geografiska samhörigheten så har man
gemensam reception, växel och konferensutrymmen. Idén om ”en
dörr in” har verkligen förverkligats här.
När gamla teleskolan byggdes om för att inrymma bland annat
Baltic Business School men också företag och organisationer fanns
denna idé.
Idag finns bland annat följande aktörer vid Brofästet:
- Exportrådet
- ALMI
- Sustainable Sweden Southeast
- Sydsvenska handelskammaren
Man kan säga att vi har kommit halvvägs. För att nå samma effekt
som i Norrköping behövs det dock ännu mer, exempelvis saknas
näringslivets egna organisationer och kommunens
näringslivsenhet.
Jag ser gärna att kommunala, statliga och privata organisationer
samlas under gemensamt tak. För att detta ska förverkligas krävs
dock ett intresse från aktörerna. Jag är beredd att gemensamt med
Göran Häggfors bevaka frågan. Erfarenheten säger dock att detta i
så fall är en process som tar lite tid.
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Överenskommelse med Fortifikationsverket om flyttning
av skjutbana på flygplatsområdet
(dnr KS 2007/057 011)

Handlingar

Kommunledningskontorets skrivelse den 24 januari 2007.
(Bilaga A, § 18/2007).
Förslag till överenskommelse med Fortifikationsverket. (Bilaga B,
§ 18/2007).

Bakgrund

Fortifikationsverket har begärt att få köpa skjutbanan på flygplatsområdet och att därefter förse den med s.k. miljökulfång. Med anledning av detta har mark- och planeringsenheten haft överläggningar med Fortifikationsverket om att istället flytta skjutbanan till
Skogstorp. En överenskommelse har träffats om en sådan flytt och
att kommunen ska svara för att iordningsställa skjutbanan vid
Skogstorp och sanera den från blyföroreningar. Kommunens kostnad har beräknats till högst 1,5 miljoner kronor. När Skogstorpsbanan är färdig kommer den att upplåtas till Fortifikationsverket
med arrende i minst 25 år.
I överenskommelsen ingår också bl.a. att Fortifikationsverket tar
bort skjutvallen m.m. vid flygplatsområdet och sanerar skjutbanan.
Fortifikationsverket svarar för kostnaden för dessa arbeten.

Beslut

Kommunstyrelsen får träffa överenskommelse med Fortifikationsverket om flyttning av skjutbanan från flygplatsområdet till
Skogstorp på i huvudsak de villkor som redovisas i upprättat förslag till överenskommelse.
Kommunstyrelsen/kommunledningskontoret får i uppdrag att
teckna arrendeavtal med Fortifikationsverket och vidta de övriga
åtgärder som erfordras för att fullfölja överenskommelsen med
Fortifikationsverket.
Kommunens kostnad på högst 1,5 miljoner kronor till följd av avtalet med Fortifikationsverket ska täckas inom exploateringsbudgeten 2007 för kommunstyrelsen/kommunledningskontoret.

§ 19

Borgen för lån till Kalmarhem AB
(dnr KS 2007/044 045)

Handlingar

Kalmarhem AB:s skrivelse den 12 januari 2007. (Bilaga A,
§ 19/2007).
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Kommunledningskontorets skrivelse den 19 januari 2007. (Bilaga
B, § 19/2007).
Bakgrund

Kalmarhem AB har ansökt om en kommunal borgen på 40
miljoner kronor för ett lån för att förvärva fastigheten Rubinen 1,
med 64 mindre lägenheter, vid Kungsgårdsvägen i Oxhagen.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget om att kommunen ska
teckna borgen för Kalmarhem AB.

Överläggning

Under överläggningen redovisas följande förslag:
1. Inger Hilmansson (fp) föreslår att kommunfullmäktige ska avslå
förslaget om borgen för Kalmarhem AB.
2. Anders Andersson (c), Bengt-Olof Roos (kd) och Göran Häggfors (m) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla förslaget om
borgen för Kalmarhem 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 Kalmarhem AB. Han finner
kommunfullmäktige bifaller detta förslag.
Ordföranden frågar härefter om kommunfullmäktige vill att
Kalmarhem AB ska betala en avgift för borgensåtagandet enligt
gällande riktlinjer eller om avgiften ska höjas enligt det förslag
som redovisats av Anders Andersson m.fl. Han finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget om att bolaget ska betala en avgift
enligt gällande riktlinjer.
_______________

Beslut

Kommunstyrelsen får teckna borgen för Kalmarhem AB för ett lån
på 40 miljoner kronor för förvärv av fastigheten Rubinen 1, med
64 mindre lägenheter, vid Kungsgårdsvägen i Oxhagen.
För borgensåtagandet gäller att bolaget ska betala de avgifter och
uppfylla de övriga villkor som anges i kommunens riktlinjer för
borgensåtaganden och övriga ansvarsförbindelser.
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1. Företrädarna för (fp) reserverar sig mot kommunfullmäktiges
förslag om att teckna borgen för Kalmarhem AB.
2. Företrädarna för (m), (c) och (kd) reserverar sig mot den del i
kommunfullmäktiges beslut som gäller hur hög borgensavgift
som Kalmarhem 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.

§ 20

Preliminärt bokslut för 2006
(dnr KS 2007/075 042)

Handlingar

Kommunledningskontorets redovisning av preliminärt bokslut
2006. (Bilaga, § 20/2007).

Bakgrund

Ekonomienheten har upprättat ett preliminärt bokslut för 2006.
Årets resultat uppgår till + 40,7 miljoner kronor, vilket är 16,4
miljoner kronor bättre än enligt budgeten.
Av ekonomienhetens sammanställning framgår bl.a. att nämndernas nettokostnader visar ett minus på 23,5 miljoner kronor, varav
omsorgsnämnden svarar för 12,5 miljoner kronor och barn- och
ungdomsnämnden 11,9 miljoner kronor.

Beslut

Kommunfullmäktige lägger det preliminära bokslutet för 2006 till
handlingarna.

§ 21

Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening
(dnr KS 2007/010 011)

Handlingar

Kommunledningskontorets skrivelse den 4 januari 2007. (Bilaga,
§ 21/2007).

Bakgrund

Kalmar kommun har gjort en intresseanmälan om att få bli medlem
i Kommuninvest ekonomisk förening. Styrelsen för denna förening
har i december 2006 beslutat att erbjuda kommunen ett sådant
medlemskap.
Kommuninvest i Sverige AB är ett kreditmarknadsbolag som ägs
av föreningen. Bolagets syfte är att uppnå långsiktigt goda villkor
för medlemskommunernas finansiering. Kommuninvest står även
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till förfogande för rådgivning och andra tjänster inom det finansiella området. Tjänsterna får nyttjas av medlemmarna och av medlemmarna majoritetsägda företag.
För medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening betalar
medlemmarna ett andelskapital. För Kalmar kommun utgör det
2.940.000 kronor. Målet är att ha en årlig ökning av andelskapitalet
som motsvarar räntan på riskfri placering, under de senaste åren
har den varit två procent.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget att kommunen ska bli
medlem i Kommuninvest ekonomisk förening.
Överläggning

Anders Andersson (c), Johan Persson (s), Bengt-Olof Roos (kd),
Bertil Dahl (v), Jonas Löhnn (mp) och Ingemar Einarsson (c)
föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens
förslag.
Inger Hilmansson (fp) och Göran Häggfors (m) föreslår att
kommunfullmäktige ska avslå kommunstyrelsens förslag.
_______________
Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill bifalla eller avslå förslaget om att kommunen ska
bli medlem i Kommuninvest ekonomisk förening. Han finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_______________

Beslut

Kalmar kommun antar erbjudandet om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening. För medlemskapet ska kommunen
till Kommuninvest ekonomisk förening betala 2.940.000 kronor
som utgör Kalmar kommuns medlemsinsats i föreningen. Som en
följd av detta ska investeringsbudgeten 2007 för kommunstyrelsen/kommunledningskontoret ökas med detta belopp.
Kalmar kommun tecknar solidarisk borgen såsom för egen skuld
(proprieborgen) för samtliga förpliktelser som Kommuninvest
i Sverige AB ingått eller kommer att ingå. Vidare ska Kalmar kommun, i enlighet med vad som anges i stadgarna för Kommuninvest
ekonomisk förening, ingå som part i det regressavtal mellan medlemmarna, där deras inbördes ansvar för borgensåtagandet regleras.
Kommunstyrelsen får vidare vidta de åtgärder i övrigt som erfordras med anledning av kommunens medlemskap i Kommuninvest
ekonomisk förening.
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Kommunen medger att Kommuninvest i Sverige AB (publ) får använda Kalmars kommunvapen.
Kommunfullmäktige väljer kommunstyrelsens ordförande som
ombud vid föreningsstämma i Kommuninvest ekonomisk förening
med kommunstyrelsens vice ordförande som ersättare.
Reservation

Företrädarna för (m) och (fp) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut.

§ 22

Kalmar kommun ansluter sig till ”Global Compact” –
ett internationellt initiativ för att medverka i arbetet med
att uppfylla FN:s konventioner om mänskliga rättigheter
m.m.
(dnr KS 2007/054 008)

Handlingar

Kommunledningskontorets skrivelse den 24 januari 2007.
(Bilaga, § 22/2007).

Bakgrund

FN:s dåvarande generalsekreterare Kofi Annan uppmanade i januari 1999 världens näringslivsledare att ansluta sig till ”Global
Compact”, som är ett initiativ för att uppfylla FN:s konventioner
om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och anti-korruption.
Kommunledningskontoret föreslår att Kalmar kommun ska ansluta
sig till de tio principerna i ”Global Compact”. Samtidigt föreslås
att kommunstyrelsen får i uppdrag att besluta om en handlingsplan
för hur kommunen ska arbeta för att uppfylla de tio principerna.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt kommunledningskontorets förslag.

Överläggning

Jonas Löhnn (mp), Bertil Dahl (v), Anna-Britt Wejdsten (fp) och
Johan Persson (s) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
kommunstyrelsens förslag.
Johan Persson (s) uttalar att ett förslag till en handlingsplan
kommer att redovisas till kommunstyrelsen i augusti.

Beslut

Kalmar kommun ska ansluta sig till FN:s Global Compacts tio
principer för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption samt främja Kalmars företag att följa OECD:s riktlinjer
för multinationella företag.
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att besluta om
en handlingsplan för hur Kalmar kommun ska arbeta för att
uppfylla de tio principerna.
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Rese- och transportpolicy för Kalmar kommun
(dnr KS 2006/326 008)

Handlingar

Kommunledningskontorets skrivelse om förslaget till rese- och
transportpolicy samt sammanställning av inkomna remissvar.
(Bilaga A, § 23/2007).
Förslag till rese- och transportpolicy för Kalmar kommun.
(Bilaga B, § 23/2007).

Bakgrund

En arbetsgrupp med företrädare för olika kommunala förvaltningar
har tagit fram ett förslag till rese- och transportpolicy för Kalmar
kommun. Denna policy föreslås gälla för
- alla resor som sker inom tjänsten och som betalas av Kalmar
kommun och dess bolag
- upphandling av resor, transporter, inköp/leasing av fordon och
transporttjänster
- evenemang och aktiviteter som ger upphov till transporter och
som genomförs eller till stor del bekostas av Kalmar kommun
och dess bolag.
Förslaget till rese- och transportpolicy har varit ute för samråd.
Kommunledningskontoret har därefter redovisat en sammanställning av de inkomna remissvaren och föreslagit en del justeringar
med anledning av de synpunkter som redovisats under samrådet.
Kommunstyrelsen beslutade den 15 januari att tillstyrka förslaget
till rese- och transportpolicy. Kommunfullmäktige beslutade dock
den 29 januari att återremittera ärendet till kommunstyrelsen som
den 5 februari 2007 beslutade att vidhålla sitt ursprungliga förslag
till beslut med en mindre justering i bilaga 2.

Överläggning

Under överläggningen redovisas följande förslag:
1. Jonas Löhnn (mp), Bertil Dahl (v) och Bengt-Olof Roos (kd)
föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens
förslag till rese- och transportpolicy.
2. Bengt-Olof Roos (kd) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla följande tilläggsförslag:
Alla olika styrdokument som finns i Kalmar kommun ska ses
över i syfte att föra samman dem till en enkel och överskådlig
enhet.
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3. Ingegerd Petersson (c), Kajsa Hedin (m), Inger Hilmansson (fp),
Joachim Håkansson (fp) och Roland Peterson (s) föreslår att
kommunfullmäktige ska avslå förslaget till rese- och transportpolicy.
_______________
Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden först om
kommunfullmäktige vill bifalla eller avslå förslaget till reseoch transportpolicy. Han finner att kommunfullmäktige bifaller
förslaget.
Omröstning begärs och följande propositionsordning fastställs.
Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut röstar ja,
medan den som vill avslå kommunstyrelsens förslag röstar nej.
Vid omröstningen avges 33 ja-röster och 28 nej-röster. (Hur var
och en röstade framgår av bilaga C, § 23/2007. Detta innebär att
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.
Kommunfullmäktige beslutar att avslå Bengt-Olof Roos
tilläggsförslag.

Beslut

Kommunfullmäktige antar förslaget till rese- och transportpolicy
för Kalmar kommun med följande justering:
I bilaga 2 ”Handlings- och uppföljningsplan” ska rubriken ”Kritisk
fråga” i samtliga fall ändras till ”Syfte”.

Reservationer

1. Bengt-Olof Roos (kd) reserverar sig mot kommunfullmäktiges
beslut att avslå tilläggsförslaget om att alla olika styrdokument
som finns i Kalmar kommun ska ses över i syfte att föra
samman dem till en enkel och överskådlig enhet.
2. Företrädarna för (c) reserverar sig mot kommunfullmäktiges
beslut. De reserverar sig till förmån för förslaget att avslå reseoch transportpolicyn och istället arbeta in den i kommunens övriga policydokument.
3. Företrädarna för (m) och (fp) reserverar sig mot
kommunfullmäktiges beslut. De reserverar sig till förmån för
förslaget att avslå rese- och transportpolicyn.
Företrädarna för (m) och (fp) anför i sin reservation:
”Hur en omfattande organisation såsom Kalmar kommun styrs
är mycket viktigt för vilket resultat vi i slutändan levererar till
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våra medborgare. Att vi kan leverera verksamhet med god kvalitet och uppskattad service måste därför alltid vara för ögat när
våra måldokument beslutas.
Vår uppfattning är att chefer och personal på olika nivåer behöver tydlighet över vilka regler och mål som gäller men inte en
detaljreglering hur verksamheten ska skötas. Rese- och transportpolicyn går enligt vår uppfattning i flera avseenden för långt
vad gäller detaljstyrning. Många av de beslut som bör fattas av
medarbetare eller chefer ska utgå från en målstyrning, inte en
detaljstyrning. Detta är inte minst en dålig personalpolitik vilket
bland annat beskrivs i strategisk policy för ledarskap.
I Kalmar kommun finns en uppsjö av styrdokument, handlingsplaner och policys. Många av kommunens styrdokument går
dessutom in i varandra och är allt för omfattande för att kunna
utgöra ett bra verktyg för att styra verksamheter på ett effektivt
sätt. Den nu föreslagna rese- och transportpolicyn är ytterligare
ett exempel på det senare. Redan idag har kommunen bland annat en miljöpolicy som i delar beskriver det som anges även i
förslag till rese- och transportpolicy. Vår uppfattning är att Kalmar kommun därför inte behöver ytterligare styrdokument och
detaljreglering för enheter och förvaltningar att följa utan
tvärtom större frihet och tydligare ansvar.
Vi skulle därför se att ett omfattande arbete togs vid i syfte att
föra samman alla de olika styrdokument som finns i Kalmar
kommun. Tills dess väljer vi att reservera oss mot ytterligare
förslag vilka vi menar endast bidrar till en onödig detaljreglering.”

§ 24

Partimotion (fp) om ett sammanhållet chefsförsörjningsprogram
(dnr KS 2006/356 092)

Handlingar

Partimotion (fp) den 24 maj 2006. (Bilaga A, § 24/2007).
Utdrag ur personaldelegationens protokoll den 24 januari 2007,
§ 3. (Bilaga B, § 24/2007).

Bakgrund

Folkpartiet liberalerna föreslår i sin partimotion att
- kommunen ska utarbeta ett sammanhållet chefsförsörjningsprogram med fastställda planer för rekrytering, ledarutveckling och
chefsavveckling i kommunen
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- en utvärdering av programmet ska ske en gång under varje mandatperiod.
Personalenheten har tagit fram ett förslag till svar på motionen och
personaldelegationen har tillstyrkt detta förslag. I detta hänvisas
bl.a. till kommunstyrelsens beslut om olika personalpolitiska styrdokument och till att personalenheten fått i uppdrag att följa upp
kommunens personalpolitiska program.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt personaldelegationens förslag.
Överläggning

1. Joachim Håkansson (fp) föreslår att kommunfullmäktige ska
bifalla förslagen i partimotionen (fp).
2. Bertil Dahl (v) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag till svar på partimotionen (fp).
_______________
Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill bifalla förslagen i partimotionen (fp) eller kommunstyrelsens förslag till beslut. Han finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till svar på partimotionen
(fp).
_______________

Beslut

Kommunfullmäktige besvarar partimotionen (fp) genom att dels
hänvisa till de olika personalpolitiska styrdokument som kommunstyrelsen beslutat om, dels till de övriga synpunkter som personaldelegationen redovisat i sitt yttrande. Vidare har personalenheten
fått i uppdrag att följa upp kommunens personalpolitiska program
och att redovisa resultatet av denna utvärdering under hösten 2007.

Reservation

Företrädarna för (m), (c) och (fp) reserverar sig mot
kommunfullmäktiges beslut. De reserverar sig till förmån för
förslaget att bifalla partimotionen (fp).

§ 25

Ändring i arbetsordningen för kommunfullmäktige
(dnr KS 2007/078 101)

Handlingar

Kanslichefens skrivelse den 31 januari 2007. (Bilaga, § 25/2007).

Bakgrund

Kommunfullmäktiges presidium har träffat gruppledarna för partierna i fullmäktige. De har kommit överens om att föreslå en ändring i § 28 i kommunfullmäktiges arbetsordning. Denna ändring
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innebär att interpellationer i fortsättningen ska lämnas in senast kl.
13.00 onsdagen före fullmäktigesammanträdet.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att göra den ändringen i § 28 i
kommunfullmäktiges arbetsordning, att i fortsättningen ska interpellationer lämnas in senast kl. 13.00 onsdagen före kommunfullmäktiges sammanträde (istället för senast kl. 10.00 fredagen före
kommunfullmäktiges sammanträde enligt nuvarande bestämmelser).

§ 26

Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige
(dnr KS 2007/029 102)

Handlingar

Lisa Jalmanders skrivelse den 16 januari 2007. (Bilaga, §
26/2007).

Bakgrund

Lisa Jalmander (m) har avsagt sig uppdraget som ledamot
i kommunfullmäktige.

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Lisa Jalmander
(m) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige anhåller att länsstyrelsen kallar in en efterträdare till Lisa Jalmander och utser en ny ersättare i kommunfullmäktige för Moderata Samlingspartiet.

§ 27

Fyllnadsval av ledamot och ersättare i kommunstyrelsen

Handlingar

Lisa Jalmanders avsägelse den 16 januari 2007. (Bilaga,
§ 27/2007).

Beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Lisa Jalmander
(m).
Kommunfullmäktige väljer Kajsa Hedin (m) till ledamot i kommunstyrelsen t.o.m. den 31 december 2010.
2. Kommunfullmäktige väljer Kerstin Edvinsson (m) till ersättare
i kommunstyrelsen t.o.m. den 31 december 2010. Hon efterträder Kajsa Hedin (m) som blivit ledamot i kommunstyrelsen.
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§ 28

Fyllnadsval av ledamot i styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund

Handlingar

Lisa Jalmanders avsägelse den 16 januari 2007. (Bilaga,
§ 28/2007).

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Lisa Jalmander
(m).
Kommunfullmäktige väljer Jan-Ingemar Lundström (m) till ledamot i styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund t.o.m. den
31 december 2010.

§ 29

Fyllnadsval av ersättare i styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län

Handlingar

Lisa Jalmanders avsägelse den 16 januari 2007. (Bilaga,
§ 29/2007).

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Lisa Jalmander
(m).
Kommunfullmäktige väljer Kajsa Hedin (m) till ersättare i
styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län t.o.m. den 31
december 2010.

§ 30

Fyllnadsval av observatör som utöver kommunens ombud
får närvara vid bolagsstämmor med Kalmarturism AB

Handlingar

Lisa Jalmanders avsägelse den 16 januari 2007. (Bilaga,
§ 30/2007).

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Lisa Jalmander
(m).
Kommunfullmäktige väljer Mare Barty (m) till observatör vid
bolagsstämmor med Kalmarturism AB 2007-2010.

§ 31

Förslag till val av tio ledamöter och sju ersättare i arbetsmarknadsnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige föreslår att länsarbetsnämnden ska utse följande ledamöter och ersättare i arbetsmarknadsnämnden
1 april 2007 - 31 december 2010:
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Ledamöter
Johan Persson (s)
Stig Persson (s)
Kerstin Ljungberg (s)
Bertil Dahl (v)
Tamas Lakatos (m)
Maria Heudorf (m)
Tony Carlsson (fp)
Arbetsmarknadschef Ronny Johansson
Socialchef Jan Bolin
Förbundschef Stig Sjödin
Ersättare
Marianne Dahlberg (s)
Camilla Wedin (s)
Leif Stang (s)
Peter Persson (v)
Maria Eriksson Karlsson (m)
Mladen Krajisnik (m)
Ann-Mari Jeansson (kd)

§ 32

Förslag till val av ordförande och vice ordförande i arbetsmarknadsnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige föreslår att länsarbetsnämnden ska utse Johan
Persson (s) till ordförande och Tamas Lakatos (m) till vice ordförande i arbetsmarknadsnämnden 1 april 2007 - 31 december 2010.

§ 33

Val av fem ledamöter och tre ersättare i styrelsen för
Kalmar Hamn AB

Beslut

Kommunfullmäktige väljer följande ledamöter och ersättare i
styrelsen för Kalmar Hamn AB t.o.m. årsstämman 2011:
Ledamöter
Roland Peterson (s)
Leif Stang (s)
Nils Magnusson (s)
Rolf Wahlberg (m)
Lennart Nordström (m)
Ersättare
Nicos Strachinis (s)
Mark Hammar (mp)
Arne Persson (c)
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§ 34

Förslag till val av två ledamöter och en ersättare i styrelsen för Kalmar Hamn AB

Beslut

Kommunfullmäktige ger följande direktiv till kommunens ombud
vid bolagsstämmor med Kalmar Hamn AB:
Till ledamöter i styrelsen för Kalmar Hamn AB t.o.m. årsstämman
2011 bör väljas Claes-Göran Nilsson och Lars-Gunnar
Samuelsson.
Till ersättare i styrelsen för Kalmar Hamn AB t.o.m. årsstämman
2011 bör väljas Leif Jonesjö.

§ 35

Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen för
Kalmar Hamn AB

Beslut

Kommunfullmäktige väljer Roland Peterson (s) till ordförande och
Rolf Wahlberg (m) till vice ordförande i styrelsen för Kalmar
Hamn AB t.o.m. årsstämman 2011.

§ 36

Förslag till val av tre ledamöter och två ersättare i styrelsen för Destination Kalmar AB

Beslut

Kommunfullmäktige ger följande direktiv till kommunens ombud
vid bolagsstämmor med Destination Kalmar AB:
Till ledamöter i styrelsen för Destination Kalmar AB t.o.m. årsstämman 2011 bör väljas Thomas Axeheim, Pontuz Löfgren och
Ronny Nilsson.
Till ersättare i styrelsen för Destination Kalmar AB t.o.m. årsstämman 2011 bör väljas Sigvard Johansson och Anna Soltorp.

§ 37

Förslag till val av ledamot och ersättare i styrelsen för
Träterminalen i Kalmar AB

Beslut

Kommunfullmäktige ger följande direktiv till kommunens ombud
vid bolagsstämmor med Träterminalen i Kalmar AB:
Roland Peterson (s) bör väljas till ledamot och Rolf Wahlberg (m)
till ersättare i styrelsen för Träterminalen i Kalmar AB t.o.m. årsstämman 2011.

Kommunfullmäktige 2007-02-26

43

§ 38

Val av ombud och ersättare vid bolagsstämmor med
Kalmar Hamn AB

Beslut

Kommunfullmäktige väljer Cecilia Strömberg (s) till ombud med
Mona Jeansson (s) som ersättare vid bolagsstämmor med Kalmar
Hamn AB 2007-2010.

§ 39

Val av observatör och ersättare som utöver kommunens
ombud får närvara vid bolagsstämmor med Kalmar
Hamn AB

Beslut

Kommunfullmäktige väljer Åke Larsson (c) till observatör med
Folke Fagerlund (kd) som ersättare vid bolagsstämmor med
Kalmar Hamn AB 2007-2010.

§ 40

Val av tre revisorer och tre ersättare för granskning av
donationsfonder som kommunen förvaltar och som har
tillgångar som överstiger tio prisbasbelopp

Beslut

Kommunfullmäktige väljer följande revisorer och ersättare för
granskning av den verksamhet som bedrivs 2007-2010 av de donationsfonder som kommunen förvaltar och som har tillgångar som
överstiger tio prisbasbelopp:
Revisorer
Boo Malm (kd)
Eva Hermansson (v)
Marie Norregårdh auktoriserad revisor, Öhrlings Pricewaterhouse
Coopers
Ersättare
Lars-Göran Stenholm (fp)
Mona Jonsson (mp)
Anna Haeggman-Dahlgren auktoriserad revisor, Öhrlings
Pricewaterhouse Coopers

§ 41

Val av två revisorer och två ersättare för granskning av
donationsfonder som kommunen förvaltar och som har
tillgångar som understiger tio prisbasbelopp

Beslut

Kommunfullmäktige väljer följande revisorer och ersättare för
granskning av den verksamhet som bedrivs 2007-2010 av de donationsfonder som kommunen förvaltar och som har tillgångar som
understiger tio prisbasbelopp:
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Revisorer
Zeljko Krajisnik (m)
Bertil Åkesson (s)
Ersättare
Lars-Göran Stenholm (fp)
Mona Jonsson (mp)

§ 42

Förslag till val av revisor och ersättare för granskning av
Kalmar Kommunbolag AB

Beslut

Kommunfullmäktige ger följande direktiv till kommunens ombud
vid bolagsstämmor med Kalmar Kommunbolag AB:
Öhrlings Pricewaterhouse Coopers ska svara för granskning av den
verksamhet som bedrivs av Kalmar Kommunbolag AB med auktoriserade revisorn Anna Haeggman-Dahlgren som ansvarig och
auktoriserade revisorn Marie Norregårdh som ersättare. Detta uppdrag ska gälla från årsstämman 2007 t.o.m. årsstämman 2011.

§ 43

Val av två lekmannarevisorer och två ersättare för
granskning av Kalmar Kommunbolag AB

Beslut

Kommunfullmäktige väljer följande lekmannarevisorer och ersättare från årsstämman 2007 t.o.m. årsstämman 2011 för granskning
av Kalmar Kommunbolag AB:
Lekmannarevisorer
Barbro Molinder (m)
Bertil Åkesson (s)
Ersättare
Boo Malm (kd)
Eva Hermansson (v)

§ 44

Förslag till val av revisor och ersättare för granskning av
KIFAB i Kalmar AB

Beslut

Kommunfullmäktige ger följande direktiv till kommunens ombud
vid bolagsstämmor med KIFAB i Kalmar AB:
Öhrlings Pricewaterhouse Coopers ska svara för granskning av den
verksamhet som bedrivs av KIFAB i Kalmar AB med auktoriserade revisorn Anna Haeggman-Dahlgren som ansvarig och auktori-
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serade revisorn Marie Norregårdh som ersättare. Detta uppdrag ska
gälla från årsstämman 2007 t.o.m. årsstämman 2011.

§ 45

Val av två lekmannarevisorer och två ersättare för
granskning av KIFAB i Kalmar AB

Beslut

Kommunfullmäktige väljer följande lekmannarevisorer och ersättare från årsstämman 2007 t.o.m. årsstämman 2011 för granskning
av KIFAB i Kalmar AB:
Lekmannarevisorer
Boo Malm (kd)
Bertil Åkesson (s)
Ersättare
Barbro Molinder (m)
Doris Johansson (s)

§ 46

Förslag till val av revisor och ersättare för granskning av
Industriparken i Kalmar AB

Beslut

Kommunfullmäktige ger följande direktiv till kommunens ombud
vid bolagsstämmor med Industriparken i Kalmar AB:
Öhrlings Pricewaterhouse Coopers ska svara för granskning av den
verksamhet som bedrivs av Industriparken i Kalmar AB med auktoriserade revisorn Anna Haeggman-Dahlgren som ansvarig och
auktoriserade revisorn Marie Norregårdh som ersättare. Detta uppdrag ska gälla från årsstämman 2007 t.o.m. årsstämman 2011.

§ 47

Val av två lekmannarevisorer och två ersättare för
granskning av Industriparken i Kalmar AB

Beslut

Kommunfullmäktige väljer följande lekmannarevisorer och ersättare från årsstämman 2007 t.o.m. årsstämman 2011 för granskning
av Industriparken i Kalmar AB:
Lekmannarevisorer
Zeljko Krajisnik (m)
Bertil Åkesson (s)
Ersättare
Ulla-Britt Wahl (c)
Eva Hermansson (v)

Kommunfullmäktige 2007-02-26

46

§ 48

Förslag till val av revisor och ersättare för granskning av
Kalmar Vatten AB

Beslut

Kommunfullmäktige ger följande direktiv till kommunens ombud
vid bolagsstämmor med Kalmar Vatten AB:
Öhrlings Pricewaterhouse Coopers ska svara för granskning av den
verksamhet som bedrivs av Kalmar Vatten AB med auktoriserade
revisorn Anna Haeggman-Dahlgren som ansvarig och auktoriserade revisorn Marie Norregårdh som ersättare. Detta uppdrag ska
gälla från årsstämman 2007 t.o.m. årsstämman 2011.

§ 49

Val av två lekmannarevisorer och två ersättare för
granskning av Kalmar Vatten AB

Beslut

Kommunfullmäktige väljer följande lekmannarevisorer och ersättare från årsstämman 2007 t.o.m. årsstämman 2011 för granskning
av Kalmar Vatten AB:
Lekmannarevisorer
Boo Malm (kd)
Doris Johansson (s)
Ersättare
Ulla-Britt Wahl (c)
Bertil Åkesson (s)

§ 50

Förslag till val av revisor och ersättare för granskning av
Kalmarhem AB

Beslut

Kommunfullmäktige ger följande direktiv till kommunens ombud
vid bolagsstämmor med Kalmarhem AB:
Öhrlings Pricewaterhouse Coopers ska svara för granskning av den
verksamhet som bedrivs av Kalmarhem AB med auktoriserade revisorn Anna Haeggman-Dahlgren som ansvarig och auktoriserade
revisorn Marie Norregårdh som ersättare. Detta uppdrag ska gälla
från årsstämman 2007 t.o.m. årsstämman 2011.

§ 51

Val av två lekmannarevisorer och två ersättare för
granskning av Kalmarhem AB

Beslut

Kommunfullmäktige väljer följande lekmannarevisorer och ersättare från årsstämman 2007 t.o.m. årsstämman 2011 för granskning
av Kalmarhem AB:
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Lekmannarevisorer
Zeljko Krajisnik (m)
Mona Jonsson (mp)
Ersättare
Boo Malm (kd)
Bertil Åkesson (s)

§ 52

Förslag till val av revisor och ersättare för granskning av
Kalmar Hamn AB

Beslut

Kommunfullmäktige ger följande direktiv till kommunens ombud
vid bolagsstämmor med Kalmar Hamn AB:
Öhrlings Pricewaterhouse Coopers ska svara för granskning av den
verksamhet som bedrivs av Kalmar Hamn 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.

§ 53

Val av två lekmannarevisorer och två ersättare för
granskning av Kalmar Hamn AB

Beslut

Kommunfullmäktige väljer följande lekmannarevisorer och ersättare t.o.m. årsstämman 2011 för granskning av Kalmar Hamn AB:
Lekmannarevisorer
Ulla-Britt Wahl (c)
Bertil Åkesson (s)
Ersättare
Lars-Göran Stenholm (fp)
Mona Jonsson (mp)

§ 54

Val av två lekmannarevisorer och två ersättare för
granskning av Kalmar Airport AB

Beslut

Kommunfullmäktige väljer följande lekmannarevisorer och ersättare t.o.m. årsstämman 2011 för granskning av Kalmar Airport AB:
Lekmannarevisorer
Lars-Göran Stenholm (fp)
Doris Johansson (s)
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Ersättare
Zeljko Krajisnik (m)
Bertil Åkesson (s)

§ 55

Förslag till val av revisor och ersättare för granskning av
Kalmar Slott AB

Beslut

Kommunfullmäktige ger följande direktiv till kommunens ombud
vid bolagsstämmor med Kalmar Slott AB:
Öhrlings Pricewaterhouse Coopers ska svara för granskning av den
verksamhet som bedrivs av Kalmar Slott AB med auktoriserade revisorn Marie Norregårdh som ansvarig och auktoriserade revisorn
Anna Haeggman-Dahlgren som ersättare. Detta uppdrag ska gälla
från årsstämman 2007 t.o.m. årsstämman 2011.

§ 56

Val av två lekmannarevisorer och två ersättare för
granskning av Kalmar Slott AB

Beslut

Kommunfullmäktige väljer följande lekmannarevisorer och ersättare från årsstämman 2007 t.o.m. årsstämman 2011 för granskning
av Kalmar Slott AB:
Lekmannarevisorer
Barbro Molinder (m)
Doris Johansson (s)
Ersättare
Lars-Göran Stenholm (fp)
Eva Hermansson (v)

§ 57

Förslag till val av revisor och ersättare för granskning av
Destination Kalmar AB

Beslut

Kommunfullmäktige ger följande direktiv till kommunens ombud
vid bolagsstämmor med Destination Kalmar AB:
Öhrlings Pricewaterhouse Coopers ska svara för granskning av den
verksamhet som bedrivs av Destination Kalmar AB med auktoriserade revisorn Marie Norregårdh som ansvarig och auktoriserade
revisorn Anna Haeggman-Dahlgren som ersättare. Detta uppdrag
ska gälla från årsstämman 2007 t.o.m. årsstämman 2011.
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§ 58

Val av två lekmannarevisorer och två ersättare för
granskning av Destination Kalmar AB

Beslut

Kommunfullmäktige väljer följande lekmannarevisorer och ersättare från årsstämman 2007 t.o.m. årsstämman 2011 för granskning
av Destination Kalmar AB:
Lekmannarevisorer
Ulla-Britt Wahl (c)
Mona Jonsson (mp)
Ersättare
Boo Malm (kd)
Doris Johansson (s)

§ 59

Förslag till val av revisor och ersättare för granskning av
Kalmarturism AB

Beslut

Kommunfullmäktige väljer följande direktiv till kommunens ombud vid bolagsstämmor med Kalmarturism AB:
Öhrlings Pricewaterhouse Coopers ska svara för granskning av den
verksamhet som bedrivs av Kalmarturism AB med auktoriserade
revisorn Marie Norregårdh som ansvarig och auktoriserade revisorn Anna Haeggman-Dahlgren som ersättare. Detta uppdrag ska
gälla från årsstämman 2007 t.o.m. årsstämman 2011.

§ 60

Val av två lekmannarevisorer och två ersättare för
granskning av Kalmarturism AB

Beslut

Kommunfullmäktige väljer följande lekmannarevisorer och ersättare från årsstämman 2007 t.o.m. årsstämman 2011 för granskning
av Kalmarturism AB:
Lekmannarevisorer
Lars-Göran Stenholm (fp)
Doris Johansson (s)
Ersättare
Ulla-Britt Wahl (c)
Mona Jonsson (mp)
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§ 61

Val av två lekmannarevisorer och två ersättare för
granskning av Salvestaden i Kalmar AB

Beslut

Kommunfullmäktige väljer följande lekmannarevisorer och ersättare från årsstämman 2007 t.o.m. årsstämman 2008 för granskning
av Salvestaden i Kalmar AB:
Lekmannarevisorer
Ulla-Britt Wahl (c)
Mona Jonsson (mp)
Ersättare
Boo Malm (kd)
Doris Johansson (s)

§ 62

Förslag till val av revisor och ersättare för granskning av
Kalmar Familjebad AB och Kalmar Familjebad KB

Beslut

Kommunfullmäktige ger följande direktiv till kommunens ombud
vid bolagsstämmor med Kalmar Familjebad AB och Kalmar Familjebad KB:
Öhrlings Pricewaterhouse Coopers ska svara för granskning av den
verksamhet som bedrivs av Kalmar Familjebad AB och Kalmar
Familjebad KB med auktoriserade revisorn Marie Norregårdh som
ansvarig och auktoriserade revisorn Anna Haeggman-Dahlgren
som ersättare. Detta uppdrag ska gälla från årsstämman 2007 t.o.m.
årsstämman 2011.

§ 63

Val av två lekmannarevisorer och två ersättare för
granskning av Kalmar Familjebad AB och Kalmar Familjebad KB

Beslut

Kommunfullmäktige väljer följande lekmannarevisorer och ersättare från årsstämman 2007 t.o.m. årsstämman 2011 för granskning
av Kalmar Familjebad AB och Kalmar Familjebad KB:
Lekmannarevisorer
Barbro Molinder (m)
Eva Hermansson (v)
Ersättare
Boo Malm (kd)
Bertil Åkesson (s)
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§ 64

Förslag till val av revisor och ersättare för granskning av
Sydostvatten AB

Beslut

Kommunfullmäktige ger följande direktiv till kommunens ombud
vid bolagsstämmor med Sydostvatten AB:
Öhrlings Pricewaterhouse Coopers ska svara för granskning av
Sydostvatten AB med auktoriserade revisorn Anna HaeggmanDahlgren som ansvarig och auktoriserade revisorn Marie Norregårdh som ersättare. Detta uppdrag ska gälla från årsstämman 2007
t.o.m. årsstämman 2011.

§ 65

Val av lekmannarevisor och ersättare för granskning av
Sydostvatten AB

Beslut

Kommunfullmäktige väljer Lars-Göran Stenholm (fp) till
lekmannarevisor från årsstämman 2007 t.o.m. årsstämman 2011
för granskning av Sydostvatten AB med Eva Hermansson (v) som
ersättare.

§ 66

Förslag till val av revisor och ersättare för granskning av
Kalmar Science Park AB

Beslut

Kommunfullmäktige ger följande direktiv till kommunens ombud
vid bolagsstämmor med Kalmar Science Park AB:
Öhrlings Pricewaterhouse Coopers ska svara för granskning av den
verksamhet som bedrivs av Kalmar Science Park AB med auktoriserade revisorn Anna Haeggman-Dahlgren som ansvarig och auktoriserade revisorn Marie Norregårdh som ersättare. Detta uppdrag
ska gälla från årsstämman 2007 t.o.m. årsstämman 2011.

§ 67

Val av två lekmannarevisorer och två ersättare för
granskning av Kalmar Science Park AB

Beslut

Kommunfullmäktige väljer följande lekmannarevisorer och ersättare från årsstämman 2007 t.o.m. årsstämman 2011 för granskning
av Kalmar Science Park AB:
Lekmannarevisorer
Lars-Göran Stenholm (fp)
Mona Jonsson (mp)
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Ersättare
Boo Malm (kd)
Eva Hermansson (v)

§ 68

Val av revisor för granskning av Kalmarsunds gymnasieförbund

Beslut

Kommunfullmäktige väljer Barbro Molinder (m) till revisor för
granskning av den verksamhet som bedrivs av Kalmarsunds gymnasieförbund 2007-2010.

§ 69

Val av revisor och ersättare för granskning av
Samordningsförbundet i Kalmar län

Beslut

Kommunfullmäktige väljer David Westin (fp) till revisor och Britt
Lindblad (s) till ersättare för granskning av
Samordningsförbundets i Kalmar län räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens verksamhet 2007-2010.

§ 70

Val av revisor och ersättare för granskning av föreningen
”Centrum för idrott och hälsa i Kalmar”

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Öhrlings Pricewaterhouse
Coopers ska svara för granskning av den verksamhet som bedrivs
av föreningen ”Centrum för idrott och hälsa” 2007 med auktoriserade revisorn Anna Haeggman-Dahlgren som ansvarig och auktoriserade revisorn Marie Norregårdh som ersättare.

§ 71

Val av två revisorer och två ersättare för granskning av
Fröbergska stiftelsen

Beslut

Kommunfullmäktige väljer följande revisorer och ersättare för
granskning av den verksamhet som bedrivs av Fröbergska
stiftelsen 2007-2010:
Revisorer
Boo Malm (kd)
Marie Norregårdh auktoriserad revisor, Öhrlings Pricewaterhouse
Coopers
Ersättare
Bertil Åkesson (s)
Anna Haeggman-Dahlgren auktoriserad revisor, Öhrlings
Pricewaterhouse Coopers
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§ 72

Val av två revisorer och två ersättare för granskning av
Rudolf och Therese Nordenankars stiftelse

Beslut

Kommunfullmäktige väljer följande revisorer och ersättare för
granskning av den verksamhet som bedrivs av Rudolf och Therese
Nordenankars stiftelse 2007-2010:
Revisorer
Barbro Molinder (m)
Marie Norregårdh auktoriserad revisor, Öhrlings Pricewaterhouse
Coopers
Ersättare
Eva Hermansson (v)
Anna Haeggman-Dahlgren auktoriserad revisor, Öhrlings
Pricewaterhouse Coopers

§ 73

Val av två revisorer och två ersättare för granskning av
Stiftelsen Grandinska välgörenhetsfonden samt Stiftelsen
Annie och Theodor Helleborgs donationsfond

Beslut

Kommunfullmäktige väljer följande revisorer och ersättare för
granskning av den verksamhet som bedrivs av Stiftelsen
Grandinska välgörenhetsfonden samt Stiftelsen Annie och Theodor
Helleborgs donationsfond 2007-2010:
Revisorer
Zeljko Krajisnik (m)
Bertil Åkesson (s)
Ersättare
Lars-Göran Stenholm (fp)
Mona Jonsson (mp)

§ 74

Anmälningsärenden
För kännedom anmäls:
a) Länsstyrelsen har den 23 januari 2007 utsett Lene Sejr
Sörenssen (mp) till ledamot i kommunfullmäktige. Vidare har
länsstyrelsen utsett Kerstin Hagblom (mp) och Monica
Bengtsson (kd) till ersättare i kommunfullmäktige.
(dnr KS 2007/055 102)
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b) Länsstyrelsen har den 24 januari 2007 beslutat att på formella
grunder upphäva kommunfullmäktiges beslut om detaljplan för
område söder om Violvägen, del av fastigheten Berga 10:19.
(dnr KS 2005/269 214)
c) Motion den 16 januari 2007 från Anna-Britt Wejdsten (fp) och
Sebastian Hallén (fp): ”Hundar ska ha koppel på offentlig
plats”.
(dnr KS 2007/030 092)
d) Partimotion (fp) den 26 januari 2007: Inför en omsorgsgaranti i
Kalmar kommun.
(KS 2007/061 092)
e) Partimotion (fp) 30 januari 2007 om grundskolornas studie- och
yrkesvägledning.
(KS 2007/076 092)
f) Pierre Edströms medborgarförslag den 16 januari 2007 om
generellt kopplingstvång för hundar på offentliga platser.
(KS 2007/031 094)
g) Lena Lassvalls medborgarförslag den 2 februari 2007 om att tillsätta en kommunal medborgarrättskämpe.
(KS 2007/091 094)
h) Tomas Elsruds medborgarförslag den 19 december 2006 om
hämtningsperioder för komposttunnor och svar från Kalmarsundsregionens Renhållare.
(KS 2006/747 094)

