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§ 97

Protokollsjusterare

Beslut

Kommunfullmäktige utser Helena Jarl och Kajsa Hedin att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§ 98

Interpellation om ersättningen till Destination Kalmar AB
för ökad marknadsföring på IKEA-området av Kalmarsundsregionen
(dnr KS 2007/375 093)
Kommunfullmäktige beslutar att Inger Hilmansson (fp) får ställa
följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande Johan
Persson (s):
Destination Kalmar AB bildades för att i samverkan med Kalmar
kommun och näringslivet utveckla, profilera och marknadsföra
Kalmar som besöksmål. Bolaget skulle arbeta mot mätbara mål,
förankrade i kommunstyrelsens arbetsutskott.
Trots att Destination Kalmar AB:s budget är avsedd för marknadsföring, har bolaget återkommande hos kommunfullmäktige efterfrågat extra resurser för just detta ändamål.
I samband med IKEA:s etablering lanserades ett förslag som ansågs unikt för Kalmar genom att Destination Kalmar skulle få utveckla en informationsplats på IKEA-området. En person skulle
projektanställas fr.o.m. december 2005 och bidra till en ökad profilering av exempelvis Kvarnholmen och Kalmar slott.
Kalmar kommun beslutade i december 2005 att lämna en
ersättning till Destination Kalmar på 250.000 kronor för att
finansiera en del av kostnaden. Resten skulle finansieras av
näringslivet.
Omsorgen i kommunen granskas nu in till sista kronan och samma
kostnadskontroll bör självklart ske inom kommunens samtliga
verksamheter.
I Destination Kalmar AB:s årsredovisning för 2006 finns varken
måluppfyllelse eller resultat av satsningen vid informationsplatsen
på IKEA -området med och jag undrar därför:
− Har pengarna använts till informationsplats vid IKEA-området?
− Var finns dessa av kommunfullmäktige riktade pengar bokförda
idag?
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_______________
Johan Persson lämnar följande svar på interpellationen:
Destination Kalmar AB erhöll, efter beslut i kommunfullmäktige
den 19 december 2005, 250.000 kronor för ökad information om
och marknadsföring av Kalmarsundsregionen i samverkan med
kommun och näringsliv på IKEA-området. Pengarna utbetalades
första kvartalet 2006.
Destination Kalmar meddelar att beloppet har använts för att i samarbete med IKEA göra marknadsföring på IKEA-området. Pengarna har bl.a. använts till utställning, affischering och broschyrer
vid IKEA:s entré och för att sprida budskap om Kalmar via IKEA
Family nätversion. Under del av sommaren 2006 fanns även personal från turistbyrån på plats för att ge information till intresserade.
I avvaktan på att områdets infrastruktur ska bli mer utvecklad och
få fler handelsetableringar har IKEA framfört önskemål att vänta
med placering av den planerade informationsplatsen på området.
I samarbete med näringslivet kommer denna informationsplats att
utformas och iordningsställas när samhällsbyggnadskontoret kan
anvisa lämplig lokalisering på området.
Jag konstaterar att beloppet är ett engångsbelopp. Jag kommer att
begära en närmare redovisning av hur pengarna använts. Om inte
pengarna använts för avsett ändamål ska de betalas tillbaka.

§ 99

Interpellation om inventering av behovet av lägenheter i
Kalmar kommuns tätorter
(dnr KS 2007/303 093)
Kommunfullmäktige beslutar att Anders Andersson (c) får ställa
följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande Johan
Persson (s) ”för vidare befordran till Kalmarhem AB:s ordförande
Britt Lindblad”:
Kalmar kommun har startat en dialog med tätorterna inom Kalmar
kommun. Tanken är att inventera styrkor och svagheter, hot och
möjligheter i dessa tätorter.
En fråga som ständigt dyker upp vid samtal med företrädare för
tätorterna är bristen på lägenheter. Många äldre och medelålders
par vill sälja villan men bo kvar på orten.
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Vi vet att många unga familjer vill flytta ut till våra trivsamma tätorter, där husen och tomterna ofta är större. Nationalekonomiskt är
det en stor vinst, om dessa tätorter fylls på med barnfamiljer, som
ger ett ökat underlag för den service som finns på dessa orter.
För Kalmar kommun är det viktigt att öka bostadsproduktionen för
att uppnå målet 70.000 invånare.
Kalmarhem AB, som är ett helägt kommunalt bolag, är ett viktigt
redskap för att kommunen ska uppnå de mål som finns i bostadsförsörjningsprogrammet och som finns preciserade i de
kommunala ägardirektiven.
Jag vill fråga ordföranden i styrelsen för Kalmarhem AB, Britt
Lindblad, om Du är beredd att ta följande initiativ:
l. Att Kalmarhem AB tillsammans med de boende i respektive ort
inventerar behovet av seniorbostäder och andra lägenheter. Det
är speciellt viktigt att ta med pensionärsorganisationerna i detta
arbete.
2. Att målet ska vara att det i varje ort ska finns ett differentierat
bostadsutbud som underlättar för människor att flytta till lämplig
bostad samtidigt som vi ger unga familjer möjligheter att flytta
till dessa orter.
________________
Kommunfullmäktige medger att interpellationen får överlämnas till
ordföranden i styrelsen för Kalmarhem AB, Britt Lindblad (s). Hon
lämnar följande svar på interpellationen:
Kalmar kommun genomför just nu och fram till nästa val besök i
alla kommundelar för att få kännedom om bl.a. de boendes önskemål, t.ex. om behov av seniorboende.
Kalmar kommuns kommunledningskontor/mark- och planeringsenheten (med Björn Strimfors som uppdragsansvarig och Christina
Rosenqvist som projektledare) har i maj 2007 startat ett projekt
som ska utröna behovet av seniorboende i kommunen och då
naturligtvis även i småorterna. Projektet ska vara slutfört i november 2007. Pensionärsorganisationerna deltar i detta projekt.
Kalmarhem AB deltar aktivt och intresserat i dessa projekt. Kommer utredningen att visa att det finns underlag av seniorboende i
småorterna kommer Kalmarhem att vara en intressent.
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Interpellation om beslut att ”stänga de särskilda boendeplatserna på Smedby gård”
(dnr KS 2007/378 093)
Kommunfullmäktige beslutar att Anna-Britt Wejdsten (fp) får
ställa följande interpellation till omsorgsnämndens ordförande
Steve Sjögren (s):
Vi har nyligen kunnat läsa i media att Kalmar kommun beslutat
stänga de särskilda boendeplatserna på Smedby gård. Detta har
väckt stor oro hos de boende och deras anhöriga.
Vid förfrågan har det visat sig att vare sig personal på boendet eller
ledamöterna i omsorgsnämnden har känt till detta.
- Är det inte regel att sådana viktiga beslut ska fattas av den
ansvariga nämnden?
- Varför har inte nämndens ledamöter blivit informerade?
- Vem/vilka har tagit beslutet om stängning och omplacering till
andra boenden?
- Den officiella orsaken till att omsorgsnämndens aprilmöte blev
inställt var ärendebrist. Var inte detta ärende tillräckligt viktigt
för att ett nämndsmöte borde ha ägt rum?
För utomstående kan tillvägagångssättet och beslutsfattandet i
ärendet tyckas lite märkligt!
_______________
Steve Sjögren lämnar följande svar på interpellationen:
Det är riktigt att nämnden skall fatta beslut av den här karaktären,
frågan har därför varit uppe till diskussion vid ett flertal tillfällen i
nämnden och presidiet. Senast resonerade vi om Smedby gård på
presidiet för någon vecka sedan, alltså före tidningsartikeln.
Vi måste göra en hel del olika omflyttningar inom våra boenden.
Det är en process som pågått under lång tid, så den borde inte vara
ny för nämndens ledamöter eller ersättare. Vi genomför en rad omflyttningar i våra boenden och det gör vi för att vi ska kunna höja
standarden och ge våra äldre högre kvalitet i sitt särskilda boende.
Förvaltningen är alltid noga med att i god tid samtala med omsorgstagarna och med anhöriga om vilka lösningar som kan bli de
bästa. Samtidigt med detta så förs också samtal med personalen.
Stensberg är ett exempel där vi genomfört förflyttningar för att få
ett bättre boende.
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Något beslut är ännu inte taget.
Den officiella förklaringen till att nämndens sammanträde i april
blev inställt var dels ärendebrist, dels att Smedby gård kunde vänta
till i maj. Dessutom har vi i omsorgen ett sparpaket på ca 30 miljoner kronor och att ställa in ett möte ger också en besparing.
Jag har tidigare sagt att vi skall resonera med samtliga boende på
Smedby gård om flyttning och att detta ska ske under sommaren
och hösten. Man ska få flytta till något av våra andra boenden, inte
nödvändigtvis Norrliden. Är det någon som behöver boende på
nära håll så ska vi lösa det på bästa sätt. Om någons hälsa riskerar
att ta skada av en flytt måste vi givetvis ta hänsyn till detta. Behövs
det så kan vi givetvis justera i tidtabellen för omflyttningarna. Det
är synd att denna diskussion förts i media för det oroar de gamla
i onödan.

§ 101

Information om årsredovisningen för 2006 och möjlighet
för allmänheten att ställa frågor om årsredovisningen
Kommunchef Roland Karlsson och ekonomichef Urban Sparre
informerar om årsredovisningen för 2006. De kommenterar bl.a.
årets viktigaste händelser samt resultaträkning och balansräkning
för kommunen och kommunkoncernen.
Ordföranden frågar om någon eller några åhörare vill utnyttja
möjligheten att ställa frågor om årsredovisningen för 2006.
Några sådana frågor ställs dock inte.

§ 102

Revisionsberättelse för räkenskapsåret 2006
(dnr KS 2007/308 042 och 2007/302 007)

Handlingar

Revisorernas rapport om granskning av årsredovisningen för år
2006 (Bilaga A, § 102/2007).
Revisionsberättelse för räkenskapsåret 2006 (Bilaga B,
§ 102/2007).

Bakgrund

Kommunens revisorer har den 10 april 2007 överlämnat sin revisionsberättelse för räkenskapsåret 2006.
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Barbro Molinder informerar om revisorernas granskning av kommunens verksamheter och om den revisionsberättelse som kommunens revisorer lämnat för räkenskapsåret 2006.
Ordföranden meddelar att presidiet föreslår - med hänvisning till
vad kommunens revisorer anfört i revisionsberättelsen - att ”kommunstyrelsen, hamndirektionen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret
2006”.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar - enligt revisorernas förslag - att
bevilja kommunstyrelsen, hamndirektionen, nämnderna och de
enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2006.

§ 103

Årsredovisning 2006
(dnr KS 2007/259 042)

Handlingar

Årsredovisning 2006 (Bilaga, § 103/2007).

Bakgrund

Ekonomienheten har upprättat årsredovisning 2006. Årets resultat
för kommunen uppgår till + 40,9 miljoner kronor. För kommunkoncernen - som omfattar Kalmar kommun, helägda bolag och
delägda bolag m.fl. som kommunen har ett väsentligt inflytande
över - redovisas ett resultat på + 70,1 miljoner kronor.

Överläggning

Kommunens revisorer har tillstyrkt att kommunens årsredovisning
godkänns.
Ordföranden meddelar att presidiet föreslår att kommunfullmäktige
ska godkänna årsredovisningen för 2006.

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för 2006.

§ 104

Budgetuppföljning 2007
(dnr KS 2007/346 042)

Handlingar

Kommunledningskontorets rapport: Budgetuppföljning efter mars
med prognos för bokslutet 2007 (Bilaga, § 104/2007).

Bakgrund

Kommunledningskontoret har redovisat en sammanställning över
de olika nämndernas och förvaltningarnas prognoser efter mars
månad om det beräknade budgetutfallet för 2007. Av sammanställ
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ningen framgår bl.a. att årets resultat förväntas bli - 25,8 miljoner
kronor, vilket innebär en budgetavvikelse med - 30,9 miljoner kronor.
Överläggning

Johan Persson (s) föreslår - med instämmande av Inger Hilmansson
(fp), Anders Andersson (c), Göran Häggfors (m) och Bengt-Olof
Roos (kd) - att kommunfullmäktige ska göra följande uttalande:
”Omsorgsnämnden har beslutat om en åtgärdsplan för att nå ekonomisk balans 2007. I rapporten ”Genomlysning av omsorgsförvaltningen i Kalmar kommun” konstaterar Ledningsbolaget
i Skandinavien AB att det inte är troligt att man på årsbasis får full
effekt 2007, men att man efter genomförda åtgärder kan hamna på
den kostnadsnivå som budgeten idag fastställts till.
Med hänvisning till vad Ledningsbolaget anfört uttalar kommunfullmäktige att omsorgsnämnden under innevarande år inte
behöver vidta ytterligare åtgärder för att nå ekonomisk balans än
de redan beslutade. Detta kan eventuellt medföra att
omsorgsnämnden för 2007 kan komma att redovisa ett
budgetunderskott.”
_______________
Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill bifalla eller avslå Johan Perssons m.fl. förslag till
uttalande. Han finner att kommunfullmäktige bifaller detta förslag.
_______________

Beslut

1. Kommunfullmäktige gör följande uttalande:
Omsorgsnämnden har beslutat om en åtgärdsplan för att nå ekonomisk balans 2007. I rapporten ”Genomlysning av omsorgsförvaltningen i Kalmar kommun” konstaterar Ledningsbolaget
i Skandinavien AB att det inte är troligt att man på årsbasis får
full effekt 2007, men att man efter genomförda åtgärder kan
hamna på den kostnadsnivå som budgeten idag fastställts till.
Med hänvisning till vad Ledningsbolaget anfört uttalar kommunfullmäktige att omsorgsnämnden under innevarande år inte behöver vidta ytterligare åtgärder för att nå ekonomisk balans än de
redan beslutade. Detta kan eventuellt medföra att omsorgsnämnden för 2007 kan komma att redovisa ett budgetunderskott.
2. Kommunfullmäktige lägger kommunledningskontorets rapport
”Budgetuppföljning efter mars med prognos för bokslutet 2007”
till handlingarna.
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Årsredovisning och revisionsberättelse 2006 för Regionförbundet i Kalmar län
(dnr KS 2007/272 042)

Handlingar

Regionförbundets skrivelse den 28 mars 2007 (Bilaga A,
§ 105/2007).
Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2006 (Bilaga B,
§ 105/2007).
Revisionsberättelse (Bilaga C, § 105/2007).

Bakgrund

Regionförbundet har fr.o.m. 2003 ombildats till samverkansorgan
(kommunalförbund). I samband med detta har förbundsordningen
ändrats och istället för fullmäktige finns enbart en
förbundsstyrelse. Som en följd av detta är det medlemmarna
(kommunerna och landstinget) som beslutar om ansvarsfrihet för
regionförbundet.
Revisorerna föreslår att fullmäktige ska bevilja ansvarsfrihet för
2006 och godkänna årsredovisningen för Regionförbundet.

Beslut

Kalmar kommun beviljar för sin del Regionförbundets styrelse och
de förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2006 och godkänner årsredovisningen 2006.

§ 106

Årsredovisning och revisionsberättelse 2006 för
Samordningsförbundet i Kalmar län
(dnr KS 2007/265 042)

Handlingar

Samordningsförbundets skrivelse den 26 mars 2007 (Bilaga A,
§ 106/2007).
Årsredovisning 2006 (Bilaga B, § 106/2007).
Revisionsberättelse (Bilaga C, § 106/2007).

Bakgrund

Revisorerna föreslår att medlemmarna i Samordningsförbundet
i Kalmar län ska bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för 2006.

Beslut

Kalmar kommun beviljar för sin del förbundsstyrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län ansvarsfrihet för 2006 och godkänner årsredovisningen 2006.
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Detaljplan för del av Berga 10:19, södra Vimpeltorpet
(dnr KS 2007/336 214)

Handlingar

Förslag till detaljplan den 18 april 2007 (Bilaga A, § 107/2007).
Samhällsbyggnadskontorets utlåtande den 18 april 2007 (Bilaga B,
§ 107/2007).
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 18 april 2007,
§ 96 (Bilaga C, § 107/2007).

Bakgrund

Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit att kommunfullmäktige
ska anta nämndens förslag till detaljplan för del av Berga 10:19,
södra Vimpeltorpet. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra
bostadsbebyggelse inom ett kvarter i den nya stadsdel som kommer
att utvecklas i norra Kalmar från Berga industriområde i söder och
norrut.
Fanerdun Group AB kommer att bygga ett grossistcentrum och
hotell i anslutning till Snurrom, norr om planområdet. Bolaget avser också att bygga ca 1.100 lägenheter fördelat på fem områden
i norra Kalmar/Lindsdal. Den aktuella detaljplanen omfattar ett av
dessa bostadsområden.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt samhällsbyggnadsnämndens
förslag till detaljplan.

Överläggning

Bengt-Olof Roos (kd), Jonas Löhnn (mp), Mona Jeansson (s),
Anders Andersson (c), Bertil Dahl (v), Göran Häggfors (m) och
Joachim Håkansson (fp) föreslår att kommunfullmäktige ska
bifalla förslaget till detaljplan.
Företrädarna för (kd), (fp), (c), (m), (mp) och (v) uttalar som en
protokollsanteckning:
Vi läser på sidan 16 i detaljplaneförslaget att ”barnens perspektiv
har ej beaktats” och att ”inom planområdet finns inga särskilda
platser planerade för barn”. De hänvisas till ”närliggande skogsområde”.
Vi finner detta anmärkningsvärt och inte förenligt med tidigare beslut att barnens bästa, enligt barnchecklistan, ska ligga till grund
för alla beslut som berör våra barn.
_______________
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Efter att överläggningen avslutats beslutar kommunfullmäktige att
bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut och att förklara paragrafen för omedelbart justerad.
_______________
Beslut

Kommunfullmäktige antar samhällsbyggnadsnämndens förslag till
detaljplan för del av Berga 10:19, södra Vimpeltorpet.
Kommunfullmäktige förklarar denna paragraf för omedelbart justerad.

§ 108

Detaljplan för Hagbytorp 10:175, Kolbodabadens
camping
(dnr KS 2007/335 214)

Handlingar

Förslag till detaljplan den 26 mars 2007 (Bilaga A, § 108/2007).
Samhällsbyggnadskontorets utlåtande den 26 mars 2007 (Bilaga B,
§ 108/2007).
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 18 april 2007,
§ 93 (Bilaga C, § 108/2007).

Bakgrund

Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit att kommunfullmäktige
ska anta nämndens förslag till detaljplan för Hagbytorp 10:175,
Kolbodabadens camping. Detaljplanen syftar till att anpassa gällande bestämmelser och plangränser så att campingområdet kan
utvecklas och moderniseras.

Beslut

Kommunfullmäktige antar samhällsbyggnadsnämndens förslag till
detaljplan för Hagbytorp 10:175, Kolbodabadens camping.

§ 109

Salvestaden
- Återställande av det egna kapitalet i Salvestaden i Kalmar
AB samt köp av aktier och anläggningstillgångar i bolaget
- Godkännande av ”Överenskommelse om köp av Salvestaden
i Kalmar AB:s tillgångar samt reservation av mark m.m.”
(dnr KS 2007/034 253)

Handlingar

Skrivelse från kommunchef Roland Karlsson och redovisningschef
Maria Björkman den 3 maj 2007 (Bilaga A, § 109/2007).
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Kommunledningskontorets redovisning av de ekonomiska effekterna av olika alternativa förslag till hur kommunen kan agera med
anledning av den ekonomiska situationen för Salvestaden (Bilaga
B, § 109/2007).
Fastighets- och inköpskontorets skrivelse den 2 maj 2007 (Bilaga
C, § 109/2007).
Överenskommelse om köp av Salvestaden i Kalmar AB:s tillgångar samt reservation av mark m.m. (Bilaga D, § 109/2007).
Bakgrund

Auktoriserade revisorn Per-Gunnar Petersson, Deloitte lämnade
i november 2006 en rapport om Salvestaden. I rapporten redovisade han bolagets ekonomiska situation och förslag till hur
ägandet och driften kan se ut i framtiden. Han konstaterade bl.a.
att förlusterna är betydande och besöksantalet otillfredsställande.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i januari 2007 att uppdra åt fastighets- och inköpskontoret att i samverkan med Salvestaden i Kalmar AB annonsera en uthyrning/försäljning av
anläggningen.
Kommunledningskontoret har redovisat de ekonomiska effekterna
av olika alternativa förslag till hur kommunen kan agera med anledning av den ekonomiska situationen för Salvestaden. Efter att
lämnat detta beslutsunderlag har kontoret senare tagit fram ett förslag om att återställa det egna kapitalet i Salvestaden i Kalmar AB
genom att lämna ett aktieägartillskott på 5,7 miljoner kronor.
I kommunledningskontorets förslag ingår också att Destination
Kalmar AB får i uppdrag att köpa aktier av Stiftelsen Kalmar Läns
Museum och Föreningen Fastighetsägare i Salvestaden, vilket gör
Salvestaden i Kalmar AB till ett helägt kommunalt bolag.
Efter förhandlingar har en överenskommelse träffats med
Medeltidsstaden i Kalmar AB (under namnändring till) om köp
av Salvestaden i Kalmar AB:s tillgångar samt reservation av mark
m.m. En del i överenskommelsen är att kommunen verkar för en
utveckling av program och detaljplan för området så att den stämmer överens med den verksamhet som bolaget planerar. En förutsättning för ett köp för 4,3 miljoner kronor tidigast den 1 maj 2008
är att det antas en ny detaljplan som vinner laga kraft och att det
kan ske en fastighetsbildning.
Medeltidsstaden i Kalmar AB kommer att driva verksamhet på
Salvestaden under sommaren 2007 i minst samma omfattning som
den drivits under sommarsäsongen 2006.
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Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget om att återställa det egna
kapitalet i Salvestaden i Kalmar AB m.m. och förslaget till överenskommelse med Medeltidsstaden i Kalmar AB.
Jäv

Kjell Henriksson (s), Sven-Evert Arvidsson (s), Bertil Dahl (v),
Jonas Lövgren (m) och Sara Nygren (m) meddelar att de inte kommer att delta i kommunfullmäktiges behandling av ärendet och
lämnar sammanträdeslokalen.
Ordföranden frågar om det finns några ersättare för de berörda
partierna som kan inträda som ledamöter vid behandlingen av detta
ärende. Gunnel Akinder (s) och Allan Johansson (s) är närvarande
och de går in som ersättare för Kjell Henriksson och Sven-Evert
Arvidsson.

Överläggning

Under överläggningen redovisas följande protokollsanteckning och
förslag:
1. Företrädarna för (c) uttalar som en protokollsanteckning:
Det finns många frågetecken kring Salveprojektet. Centerpartiet
anser därför att kommunens revisorer ska granska hela projektet.
Vi kan också konstatera att om Centerpartiet fått gehör för sitt
krav på att borgensåtagandet skulle fördelas enligt ägandet i
aktiebolaget hade kommunens förluster starkt begränsats.
När Centerpartiet inte fick gehör för sitt krav utan kommunfullmäktige lättsinnigt tog hela borgensåtagandet valde Centerpartiet att inte stödja projektet.
2. Johan Persson (s), Göran Häggfors (m), Anders Andersson (c),
Inger Hilmansson (fp), Birgitta Axelsson Edström (v) och
Thoralf Alfsson (sd) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
kommunstyrelsens förslag till beslut.
3. Joachim Håkansson (fp), Göran Häggfors (m), Anders
Andersson (c), Bengt-Olof Roos (kd), Inger Hilmansson (fp),
David Westin (fp) och Thoralf Alfsson (sd) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla följande tilläggsförslag om ett uppdrag till kommunens revisorer att granska ”Salveaffären”:
Frågorna är många kring Salveaffären och många av kommunens invånare frågar sig hur det kunde gå så illa att Kalmar
kommun kanske kommer att förlora över 20 miljoner kronor på
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Salveaffären. Detta medan budskapet om att hålla budget och
genomdriva tuffa besparingar inom omsorgen, grundskolan och
fritidssektorn basuneras ut till kommunens nämnder. Det är viktigt att hela Salveprojektet noggrant genomlyses för att
förhindra att liknande fiaskon upprepas.
Vi föreslår att kommunens revisorer får i uppdrag att granska
hela Salveaffären och snarast återkomma med en projektbeskrivning och en budget för granskningen. En upphandling
måste därefter ske så att en revisionsbyrå, som inte är jävig, kan
vara revisorerna behjälplig.
Kommunens revisorer får fria händer att granska hela Salveaffären, men vi vill att revisionen ägnar speciell uppmärksamhet
åt följande saker:
1. Som politiskt förtroendevald måste man kunna lita på beslutsunderlaget. Hur kunde det vara möjligt att presentera ett beslutsunderlag, som var så felaktigt i förhållande till verkligheten? Objektiva beslutsunderlag är en förutsättning för att
kunna fatta riktiga beslut.
Vem bär ansvaret för detta?
2. År 2006 fanns förmodligen tillräckligt med kunskap för att
inse att konceptet för Salveprojektet inte höll. Istället för att
avbryta lockades kommunfullmäktige att investera ytterligare
miljoner och satsa ytterligare pengar i utvecklingsbidrag till
Salvestaden för att förhindra att misslyckandet blev offentligt
före valet.
Presenterades oriktiga uppgifter för Kalmar kommunfullmäktige?
3. Vad har Salveaffären kostat skattebetalarna i Kalmar?
_______________
Efter en ajournering av sammanträdet meddelar Inger Hilmansson
(fp) att ett tilläggsförslag som redovisats tidigare under överläggningen ändras, så att det istället får följande lydelse:
Kommunfullmäktige överlämnar frågan om att entlediga styrelsen
för Salvestaden i Kalmar AB till kommunstyrelsen för beredning.
Johan Persson (s) föreslår att kommunfullmäktige ska avslå Inger
Hilmanssons tilläggsförslag.
_______________
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Efter att överläggningen avslutats görs en avstämning av de förslag
till beslut som kvarstår. Kommunfullmäktige godkänner därefter
följande förslag till handläggningsordning:
- Ordföranden kommer först att fråga om kommunfullmäktige vill
bifalla eller avslå kommunstyrelsens förslag till beslut
- Därefter kommer ordföranden att fråga om kommunfullmäktige
vill bifalla eller avslå tilläggsförslaget om ett uppdrag till kommunens revisorer att granska ”Salveaffären”
- Därefter kommer ordföranden att fråga om kommunfullmäktige
vill bifalla eller avslå tilläggsförslaget om att överlämna frågan
om att entlediga styrelsen för Salvestaden i Kalmar AB till
kommunstyrelsen för beredning.
_______________
Omröstningar

1. Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar först att bifalla kommunstyrelsens
förslag till beslut.
2. Granskning av ”Salveaffären”
Ordföranden frågar därefter om kommunfullmäktige vill bifalla
eller avslå tilläggsförslaget om ett uppdrag till kommunens revisorer att granska ”Salveaffären”. Han finner att kommunfullmäktige avslår detta förslag.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande
propositionsordning: ”Den som vill avslå tilläggsförslaget röstar
ja, medan den som vill bifalla det röstar nej.”
Vid omröstningen avges 32 ja-röster och 26 nej-röster (Hur var
och en av ledamöterna röstar framgår av bilaga E, § 109/2007).
Detta innebär att kommunfullmäktige avslår tilläggsförslaget om
ett uppdrag till kommunens revisorer att granska ”Salveaffären”.
3. Ska frågan om att entlediga styrelsen för Salvestaden i Kalmar
AB överlämnas till kommunstyrelsen för beredning?
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige vill bifalla eller
avslå tilläggsförslaget om att överlämna frågan om att entlediga
styrelsen för Salvestaden i Kalmar AB till kommunstyrelsen för
beredning. Han finner att kommunfullmäktige avslår detta förslag.
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Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande
propositionsordning: ”Den som vill avslå tilläggsförslaget röstar ja,
medan den som vill bifalla det röstar nej.”
Vid omröstningen avges 29 ja-röster och 22 nej-röster, medan
sju ledamöter avstår från att rösta (Hur var och en av ledamöterna röstar framgår av bilaga F, § 109/2007). Detta innebär
att kommunfullmäktige avslår tilläggsförslaget om att
överlämna frågan om att entlediga styrelsen för Salvestaden i
Kalmar AB till kommunstyrelsen för beredning.
Beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att kommunen ska lämna ett aktieägartillskott till Kalmar Kommunbolag AB på 5,7 mkr. Bolaget
ska sedan använda dessa pengar för att lämna ett aktieägartillskott på motsvarande storlek till Destination Kalmar AB som
i sin tur ska lämna ett aktieägartillskott till Salvestaden i Kalmar
AB.
Destination Kalmar AB får i uppdrag att köpa de aktier i
Salvestaden i Kalmar AB som ägs av Stiftelsen Kalmar läns
museum och Föreningen Fastighetsägare i Salvestaden för
1 (en) krona vardera.
Kalmar kommun ska den 30 april 2008 köpa anläggningstillgångarna av Salvestaden i Kalmar AB till bokfört värde samt
ta över lån på 10,9 mkr. Mellanskillnaden mellan bokfört värde
och de övertagna lånen ska erläggas kontant.
Kommunens driftbudget för 2007 ska till följd av detta beslut
utökas med 4 531 tkr (= aktieägartillskottet på 5,7 mkr minus
det belopp på 1.169 tkr som kommunen redovisat som avsättning i bokslutet för 2006).
Kommunstyrelsen/kommunledningskontoret får i uppdrag att
återkomma till kommunfullmäktige med förslag till hur de ekonomiska mellanhavandena i övrigt mellan kommunen och Salvestaden i Kalmar AB i detalj ska regleras för 2008.
2. Kommunfullmäktige godkänner förslaget till ”Överenskommelse om köp av Salvestaden i Kalmar AB:s tillgångar
samt reservation av mark m.m.”.

Reservationer

Företrädarna för (m), (c), (fp), (kd) och (sd) reserverar sig mot
kommunfullmäktiges beslut att avslå tilläggsförslaget om ett uppdrag till kommunens revisorer att granska ”Salveaffären”.
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Företrädarna för (m), (c), (fp) och (sd) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut att avslå tilläggsförslaget om att överlämna frågan om att entlediga styrelsen för Salvestaden i Kalmar AB till
kommunstyrelsen för beredning.
Företrädarna för (fp) uttalar i en skriftlig reservation mot kommunfullmäktiges beslut:
”Folkpartiet liberalerna har från start avstyrkt ett permanent Salve
vid Dämmet och bildande av Salvestaden i Kalmar AB. Vi har
föreslagit försäljning innan bolaget kom på obestånd.
Folkpartiet liberalerna har avstyrkt och varnat för den ökade skuldsättning som kommunfullmäktige bidragit till, senast våren 2006.
Vi i Folkpartiet liberalerna känner oss inte medskyldiga, utan anser
att ansvaret åvilar dem, som bifallit skuldsättningen.
I konsekvens med tidigare ansvarsutkrävande i kommunen, yrkar
vi på styrelsens avgång i Salvestaden i Kalmar AB.”

§ 110

Ägardirektiv för Kalmar Kommunbolag AB med dotterbolag
(dnr KS 2007/298 003)

Handlingar

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till ägardirektiv (Bilaga
A, § 110/2007).
Folkpartiet liberalernas ändrings- och tilläggsförslag, som ingår
som bilaga 1 till kommunstyrelsens protokoll, § 109/2007 (Bilaga
B, § 110/2007).
Moderata Samlingspartiets ändrings- och tilläggsförslag, som ingår
som bilaga 2 till kommunstyrelsens protokoll, § 109/2007 (Bilaga
C, § 110/2007).

Bakgrund

I kommunallagen markeras kommunfullmäktiges överordnade roll
i förhållande till de kommunala bolagen. Vidare innehåller lagen
bestämmelser om att kommunstyrelsen ska ha uppsikt över den
verksamhet som bolagen bedriver. I förarbetena till kommunallagen betonas också tydligt vikten av ett kommunalt koncerntänkande. Det sägs där att ”kommunen och dess företag måste ses
som en ekonomisk beslutsenhet för vilken fullmäktige har det
yttersta ansvaret såväl ekonomiskt som politiskt”.
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I kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till ägardirektiv för Kalmar Kommunbolag AB med dotterbolag ingår följande delar:
- Insyn i bolagens verksamhet
- Samråd mellan kommunens och bolagens revisorer
- Utgångspunkter för bolagens verksamhet
- Verksamhetens inriktning
- Ekonomi
- Beslut på årsstämmorna.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt arbetsutskottets förslag till ägardirektiv.
Överläggning

Under överläggningen redovisas följande förslag:
1. Johan Persson (s) och Bertil Dahl (v) föreslår att
kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag.
2. Inger Hilmansson (fp) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag med undantag för punkterna
2-27 i Folkpartiet liberalernas ändrings- och tilläggsförslag
(redovisas i bilaga B till denna paragraf).
3. Anders Andersson (c) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag med undantag för punkterna
2-7, 9, 11-14, 16-18, 22-23 och 25-26 i Folkpartiet liberalernas
ändrings- och tilläggsförslag.
4. Göran Häggfors (m) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
kommunstyrelsens förslag med undantag för Moderata Samlingspartiets ändrings- och tilläggsförslag (redovisas i bilaga C
till denna paragraf).
5. Bengt-Olof Roos (kd) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag med undantag för punkterna
3, 5, 6 och 8 i Moderata Samlingspartiets ändrings- och tilläggsförslag.
_______________
Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden först om
kommunfullmäktige vill bifalla eller avslå kommunstyrelsens förslag i de delar där det inte finns något ändrings- och tilläggsförslag.
Han finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
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Ordföranden frågar därefter om kommunfullmäktige vill bifalla
kommunstyrelsens förslag eller de ändrings- och tilläggsförslag
som redovisats under överläggningen. Han finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
_______________
Beslut

Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag till ägardirektiv för Kalmar Kommunbolag AB med dotterbolag.

Reservationer

Företrädarna för (fp), (c), (m) och (kd) reserverar sig till förmån för
respektive partis ändrings- och tilläggsförslag.

§ 111

Utökat antal introduktionsplatser för flyktingar
(dnr KS 2007/296 133)

Handlingar

Flyktingsamordnare Lars-Ove Angrés skrivelse den 12 april 2007
(Bilaga A, § 111/2007).

Bakgrund

Kalmar kommun har idag en löpande överenskommelse med
Integrationsverket om mottagande av flyktingar med uppehållstillstånd. I en särskild bilaga till överenskommelsen har angetts
en riktpunkt på 50 flyktingar per år. För år 2006 utökades antalet
tillfälligt till 169 flyktingar.
Integrationsverket har, med anledning av det ökande antalet asylsökande från framför allt Irak men även från andra delar av världen, begärt att antalet introduktionsplatser i landets kommuner ska
utökas. Det finns ett behov av ca 30.000 platser/år 2007-2009.
Integrationsverket har redovisat att för Kalmars del bör antalet
mottagna flyktingar ligga på i snitt ca 175 flyktingar/år 2007-2009.
Flyktingsamordnare Lars-Ove Angré bedömer att det finns organisation och förmåga att möta behovet av nya introduktionsplatser.
Han hänvisar vidare till att det förhandlats fram ett samarbetsavtal
med Fastighetsägarna GFR i Kalmar. I detta avtal ”åtar sig Fastighetsägarna att verka för att ett visst antal lägenheter ur det privata
bostadsbeståndet ställs till Invandrarservice förfogande”.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt att i överenskommelsen med
Integrationsverket om mottagande av flyktingar med uppehållstillstånd ska anges en riktpunkt på 175 flyktingar/år 2007-2009.
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Jonas Lövgren (m), Birgitta Elfström (s), Anders Andersson (c),
Inger Hilmansson (fp), Göran Häggfors (m), Bertil Dahl (v), Dzenita Abaza (s), Christina Magnusson (s), Monica Bengtsson (kd)
och Ann-Mari Jeansson (kd) föreslår att kommunfullmäktige ska
bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.
Thoralf Alfsson (sd) föreslår att kommunfullmäktige ska avslå
kommunstyrelsens förslag till beslut.
_______________
Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill bifalla eller avslå kommunstyrelsens förslag till beslut. Han finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande
propositionsordning: ”Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut röstar ja, medan den som vill avslå det röstar nej.”
Vid omröstningen avges 55 ja-röster och 2 nej-röster, medan 3
ledamöter avstår från att rösta (Hur var och en av ledamöterna röstar framgår av bilaga B, § 111/2007). Detta innebär att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.
_______________

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att i bilaga till den löpande överenskommelsen med Integrationsverket om mottagande av flyktingar
med uppehållstillstånd ska anges en riktpunkt på 175 flyktingar/år
2007-2009.

§ 112

Protokollsjusterare för återstående del av sammanträdet

Beslut

Kommunfullmäktige utser Ingvar Nilsson som protokollsjusterare
för återstående del av sammanträdet. Han ersätter Helena Jarl som
lämnat sammanträdet.

§ 113

Partimotion (sd) om att införa insynsplatser i kommunstyrelsen
(dnr KS 2007/278 092)

Handlingar

Partimotion (sd) den 27 mars 2007 (Bilaga A, § 113/2007).
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Bakgrund

Sverigedemokraterna föreslår i sin partimotion att ”samtliga i kommunfullmäktige representerade partier som ej har ordinarie eller
ersättarplats i kommunstyrelsen ska ha rätt till en insynsplats”.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska avslå detta
förslag.

Överläggning

Johan Persson (s) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut och alltså avslå förslaget i partimotionen (sd).
Thoralf Alfsson (sd) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
förslaget i partimotionen (sd).
_______________
Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill bifalla förslaget i partimotionen (sd) eller besluta
enligt kommunstyrelsens förslag. Han finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande
propositionsordning: ”Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut röstar ja, medan den som vill bifalla förslaget i partimotionen (sd) röstar nej.”
Vid omröstningen avges 58 ja-röster och 2 nej-röster. (Hur var och
en av ledamöterna röstar framgår av bilaga B, § 113/2007). Detta
innebär att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag
till beslut.
_______________

Beslut

Kommunfullmäktige besvarar partimotionen (sd) genom att hänvisa till den insyn som erbjuds genom att kommunstyrelsens sammanträden är öppna och att samtliga partier som är representerade
i kommunfullmäktige har politiska sekreterare som anställts av
kommunen. Kommunfullmäktige avslår därför förslaget i partimotionen (sd) om att införa insynsplatser i kommunstyrelsen.

§ 114

Ändringar i ”Bestämmelser om ersättning till Kalmar
kommuns förtroendevalda”
(dnr KS 2007/289 024)

Handlingar

Utdrag ur personaldelegationens protokoll den 28 mars 2007,
§ 21 (Bilaga, § 114/2007).
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Bakgrund

Med anledning av kommunfullmäktiges beslut att slå samman Kalmar Hamn och Kalmar Stufveri AB till Kalmar Hamn AB fr.o.m.
den 1 juli 2007 har personaldelegationen redovisat ett förslag till
årsarvoden till ordföranden och vice ordföranden i styrelsen för
Kalmar Hamn AB. Vidare har personaldelegationen föreslagit ett
par ytterligare justeringar i arvodesreglerna.

Beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att i § 6 i ”Bestämmelser om
ersättning till Kalmar kommuns förtroendevalda” göra följande
komplettering med årsarvoden till ordföranden och vice ordföranden i Kalmar Hamn AB fr.o.m. den 1 juli 2007:
Kalmar Hamn AB
Ordförande
Vice ordförande

Sysselsättningsgrad Årsarvode
15 %
71.928 kronor
9%
43.164 kronor

Vidare ska uppdragen som ordförande och vice ordförande i
hamndirektionen fr.o.m. den 1 juli 2007 tas bort från förteckningen över uppdrag med årsarvoden.
2. Kommunfullmäktige beslutar att sista stycket i § 6 i arvodesbestämmelserna ska kompletteras, så att det fr.o.m. den 1 juni
2007 får följande lydelse: Anställd i kommunen eller kommunägt företag som i egenskap av tjänsteman utses till styrelseledamot eller ersättare i kommunägt företag får inget arvode.

§ 115

Anmälningsärenden
För kännedom anmäls:
a) Regeringen har den 12 april 2007 avslagit överklaganden av
kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplan för del av Berga
10:19 m.fl. vid Neptunusvägen/Tallhagsvägen.
(dnr KS 2005/572 214)
b) Länsstyrelsen har den 7 maj 2007 utsett Camilla Svensson (m)
till ledamot och Tobias Hedin (m) till ersättare i kommunfullmäktige
(dnr KS 2007/351 101)
c) Revisionsrapport om granskning av kommunens beredskapsorganisation (dnr KS 2007/301 007)
d) Partimotion (sd) den 17 april 2007 om att förebygga och motverka det politiska våldet från extremister.
(dnr KS 2007/316 092)
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e) Medborgarförslag från Thorbjörn Hultenius den 12 april 2007
om att införa Pröva På Praktik från år 2008.
(dnr KS 2007/307 094)
f) Conny Olsbons medborgarförslag den 20 april 2007 om
flyttning av tåg- och busstationen till Kalmar flygplats och
breddning av Lybecksvägen.
(dnr KS 2007/320 094)
g) Gudrun Engdahls medborgarförslag den 15 november 2005 om
färister av trä för att underlätta övergångar på Möreleden och
gatu- och parknämndens svar den 25 april 2007.
(dnr KS 2005/539 094)
h) Familjen Lindqvists medborgarförslag den 8 mars 2006 om avstängning av Sandgatan i Ljungbyholm alternativt farthinder
och gatu- och parknämndens svar den 25 april 2007.
(dnr KS 2006/153 094)
i) Kerstin Hellmans medborgarförslag den 29 januari 2007 att bevara och skydda det framgrävda flyttblocket på Margaretaplan
samt gatu- och parknämndens svar den 25 april 2007.
(dnr KS 2007/074 094)
j) Thomas Norrbohms medborgarförslag den 6 februari 2007 om
fortsatt rensning av snår i Kalmarsundsparken och gatu- och
parknämndens svar den 25 april 2007.
(dnr KS 2007/097 094)
k) Percy Linders medborgarförslag den 30 mars 2007 om namnskyltar på cykelvägarna i Lindsdal och gatu- och parknämndens
svar den 25 april 2007.
(dnr KS 2007/271 094)

Kalmar kommun

RÖSTNING

1 (2)

Kommunledningskontoret

Kommunfullmäktige den 28 maj 2007

Ledamöter
Dahlberg Marianne, 1:e v ordf
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