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Ann-Marie Engström

Tamas Lakatos

Anslaget på kommunens anslagstavla den 27 juni 2007.

110

Kommunfullmäktige 2007-06-18

111

§ 116

Protokollsjusterare

Beslut

Kommunfullmäktige utser Ann-Marie Engström och Tamas
Lakatos att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§ 117

Tomtpriser vid försäljning av mark för bostäder i Östra
Vimpeltorpet
(dnr KS 2007/362 260)

Handlingar

Kommunledningskontorets skrivelse den 10 maj 2007 (bilaga,
§ 117/2007).

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade i april 2007 att anta en detaljplan
för del av Krafslösa 4:20 m.fl. fastigheter i Östra Vimpeltorpet.
Detaljplanen beräknas rymma ca 550-575 bostäder. Inom planområdet har mark reserverats för nio företag enligt beslut i kommunstyrelsen.
Mark- och planeringsenheten har redovisat ett förslag till markpriser inom Östra Vimpeltorpet. Kommunstyrelsen har tillstyrkt
detta förslag.

Beslut

Kommunstyrelsen får sälja mark för bostäder i Östra Vimpeltorpet
enligt följande:
Flerbostadshus för 800 kronor per kvadratmeter bruttoarea (BTA)
Radhus/kedjehus för 300.000 kronor/styck
Friliggande villor för 400.000 kronor/styck.
Kommunstyrelsen får besluta om försäljning av den mark inom
området där det tecknats markanvisningsavtal med byggföretag.
I de fall då mark säljs direkt till en enskild byggherre får kommunledningskontoret i uppdrag att svara för försäljningen.

§ 118

Försäljning av Trollet 1 vid Sagovägen i Berga (friköp
av tomträtt)
(dnr KS 2007/390 256)

Handlingar

Kommunledningskontorets skrivelse den 28 maj 2007 (bilaga,
§ 118/2007).

Bakgrund

Fastigheten Trollet 1 vid Sagovägen i Berga är upplåten med
tomträtt till Riksbyggens Bostadsrättsförening Kalmarhus nr 18.
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Föreningen har accepterat att friköpa fastigheten för 4.801.500
kronor.
Jäv

Sebastian Hallén (fp) deltar inte i handläggningen av detta ärende
på grund av jäv.

Beslut

Kommunstyrelsen får sälja tomträttsfastigheten Trollet 1 vid Sagovägen i Berga till Riksbyggens Bostadsrättsförening Kalmarhus
nr 18 för 4.801.500 kronor.

§ 119

Köp av mark i Trekanten, del av Källstorp 6:1
(dnr KS 2007/384 252)

Handlingar

Kommunledningskontorets skrivelse den 24 maj 2007 (bilaga A,
§ 119/2007).
Överenskommelse om fastighetsreglering mellan Källstorp 6:1
och Harby 1:81 (bilaga B, § 119/2007).

Bakgrund

En överenskommelse har träffats med ägaren till Källstorp 6:1 om
att kommunen köper ca 12 hektar skogs- och åkermark i östra
delen av Trekanten. Marken ligger i direkt anslutning till tidigare
detaljplanelagt område med ett trettiotal villatomter. Efter att det
nu aktuella köpet genomförts kommer kommunen att begära en
detaljplaneläggning också av detta område.

Jäv

Sebastian Hallén (fp) deltar inte i handläggningen av detta ärende
på grund av jäv.

Beslut

Kommunstyrelsen får köpa ca 12 hektar av Källstorp 6:1 på de
villkor som framgår av förslag till överenskommelse om fastighetsreglering mellan Källstorp 6:1 och Harby 1:81.
Kommunens utgift på 1 miljon kronor för köpet ska tas ur anslaget
för markförvärv i budgeten för 2008.

§ 120

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

Handlingar

Förslag till detaljplan den 22 februari 2007 (bilaga A, § 120/2007).
Samhällsbyggnadskontorets utlåtande den 25 april 2007 (bilaga B,
§ 120/2007).
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Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 24 maj 2007,
§ 117 (bilaga C, § 120/2007).
Bakgrund

Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit att kommunfullmäktige
ska anta nämndens förslag till detaljplan för område söder om
Violvägen, del av Berga 10:19. Huvudsyftet med detaljplanen är
att ge möjlighet att bygga sex lägenheter, fördelat på tre
byggnader.
En hög miljömedvetenhet ska eftersträvas.

Beslut

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

§ 121

Detaljplan för del av Varvsholmen, kvarteret Tampen
m.m. inom norra delen av ”Udden”
(dnr KS 2007/393 214)

Handlingar

Förslag till detaljplan den 7 maj 2007 (bilaga A, § 121/2007).
Samhällsbyggnadskontorets utlåtande den 7 maj 2007 (bilaga B,
§ 121/2007).
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 24 maj 2007,
§ 116 (bilaga C, § 121/2007).

Bakgrund

Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit att kommunfullmäktige
ska anta nämndens förslag till detaljplan för del av Varvsholmen,
kvarteret Tampen m.m. inom norra delen av ”Udden”. Syftet med
detaljplanen är att möjliggöra bebyggelse med bostäder och verksamheter i ett attraktivt strandläge på Varvsholmen med höga kvalitéer och anpassade till Varvsholmens marina förutsättningar.
Vidare ingår i planen att Varvsholmen blir allmänt tillgänglig
genom torg/platser och att det blir möjligt att promenera längs kaj
och strand samt att nå platser med fri utsikt åt många håll.

Beslut

Kommunfullmäktige antar samhällsbyggnadsnämndens förslag till
detaljplan för del av Varvsholmen, kvarteret Tampen m.m. inom
norra delen av ”Udden”.
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Varuförsörjningsplan för Kalmar kommun
(dnr KS 2007/342 008)

Handlingar

Kommunledningskontorets skrivelse den 3 maj 2007 (bilaga,
§ 122/2007).

Bakgrund

Kommunledningskontoret har deltagit i ett gemensamt arbete tillsammans med Regionförbundet, Länsstyrelsen och länets kommuner för att ta fram aktuella varuförsörjningsplaner. Dessa planer
ska bl.a. ligga till grund för det stöd som Regionförbundet kan
erbjuda till den kommersiella servicen på landsbygden.
I kommunledningskontorets förslag till ny varuförsörjningsplan för
Kalmar kommun ingår också en handlingsplan, som i tolv punkter
anger vad kommunen vill göra för att främja en god servicenivå i
de mindre tätorterna.

Beslut

Kommunfullmäktige antar förslaget till ny varuförsörjningsplan för
Kalmar kommun.
Kommunstyrelsen/kommunledningskontoret får i uppdrag att varje
mandatperiod uppdatera varuförsörjningsplanen och redovisa
eventuella förslag till revideringar.

§ 123

Årsredovisning och revisionsberättelse 2006 för Kalmarsunds gymnasieförbund
(dnr KS 2007/367 042)

Handlingar

Kalmarsunds gymnasieförbunds skrivelse den 14 maj 2007
(bilaga A, § 123/2007).
Årsredovisning 2006 (bilaga B, § 123/2007).
Revisionsberättelse (bilaga C, § 123/2007).

Bakgrund

Kalmarsunds gymnasieförbund har överlämnat sin årsredovisning
2006 till kommunfullmäktige i de fyra medlemskommunerna.
Revisorerna föreslår att kommunfullmäktige ska godkänna årsredovisningen och bevilja styrelsen (förbundsdirektionen) ansvarsfrihet.

Beslut

Kalmar kommun beviljar för sin del styrelsen (förbundsdirektionen) för Kalmarsunds gymnasieförbund och enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2006 och godkänner årsredovisningen 2006.
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Årsredovisningar och revisionsberättelser 2006 för Stiftelsen Kalmar Läns Museum samt Jenny Nyström och Curt
Stoopendaals stiftelse
(dnr KS 2007/277 042)

Handlingar
Bakgrund

Årsredovisningar, verksamhetsberättelser och revisionsberättelser
för 2006 (bilaga, § 124/2007).
Stiftelsen Kalmar Läns Museum samt Jenny Nyström och Curt
Stoopendaals stiftelse har överlämnat årsredovisningar och verksamhetsberättelser för 2006.
Revisorerna tillstyrker att styrelserna för de båda stiftelserna beviljas ansvarsfrihet för 2006.

Beslut

Kalmar kommun beviljar för sin del styrelserna för Stiftelsen Kalmar Läns Museum samt Jenny Nyström och Curt Stoopendaals
stiftelse ansvarsfrihet för 2006.

§ 125

Ny organisation för arbetet med marknadsföring av
kommunen och regionen
(dnr KS 2007/311 012)

Handlingar

Utredningen ”Förslag till ny organisation för arbetet med marknadsföring av kommunen och regionen” (bilaga A, § 125/2007).
Yttranden från Destination Kalmar AB, Kalmarturism AB, Kalmar
Slott AB, Kommuncentrala samverkansgruppen och Kommunledningskontorets samverkansgrupp (bilaga B, § 125/2007).
Skrivelse den 5 juni 2007 från Socialdemokraterna, Moderaterna,
Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet ”rörande framtida organisation för besöksnäring och marknadsföring” (bilaga C,
§ 125/2007).
Remissvar från Statens Fastighetsverk den 7 juni 2007 (bilaga D,
§ 125/2007).
Remissvar från Statens Fastighetsverk den 15 juni 2007 (bilaga E,
§ 125/2007).

Bakgrund

Kommunledningskontoret har fått i uppdrag att ”anlita en extern
konsult som i samråd med berörda aktörer ska ta fram ett förslag
till ny organisation för arbetet med marknadsföring av kommunen
och regionen. I uppdraget ingår att belysa frågor som berör besöks
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näringen, flygets roll samt kommunens interna och externa information. För kommunens del berörs de verksamheter som näringslivsenheten, informationsenheten, Kalmarturism AB, Kalmar Airport AB och Destination Kalmar AB svarar för idag.”
Som utredare har anlitats Bo Johansson, Sollentuna. Han har varit
verksam i besöksnäringen i drygt 20 år, varav de senaste tio åren i
VisitSweden AB. Han har den 18 april redovisat sin utredning med
rekommendationer och förslag till åtgärder som rör Destination
Kalmar AB och övriga berörda.
Socialdemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har den 5 juni redovisat en skrivelse med
förslag till beslut om ”framtida organisation för besöksnäring och
marknadsföring”. Kommunstyrelsen har tillstyrkt detta förslag
med den ändringen att antalet ledamöter i det nya bolagets styrelse
ska vara elva istället för nio.
Överläggning

Under överläggningen redovisas följande förslag:
1. Johan Persson (s), Bertil Dahl (v), Kjell Henriksson (s), Birgitta
Elfström (s) och Ann-Marie Engström (s) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.
2. Jonas Löhnn (mp) och Bengt-Olof Roos (kd) föreslår att
kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag till
beslut med följande undantag:
I punkt 2) ska förslaget att kommunstyrelsens ordförande och
vice ordförande ska vara ledamöter i bolagets styrelse tas bort.
3. Anders Andersson (c) föreslår att kommunfullmäktige ska avslå
kommunstyrelsens förslag till beslut. Han vill att ärendet ”hänskjuts till en parlamentarisk utredning som skyndsamt tittar på
frågan”.
4. Inger Hilmansson (fp) och Anna-Britt Wejdsten (fp) föreslår att
kommunfullmäktige ska avslå kommunstyrelsens förslag till beslut.
_______________
Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden först om
kommunfullmäktige vill bifalla eller avslå kommunstyrelsens förslag till beslut med undantag för Jonas Löhnns m.fl. ändringsförslag. Han finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
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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 50 ja-röster och 9 nej-röster, medan 2
ledamöter avstår från att rösta (Hur var och en av ledamöterna röstar framgår av bilaga F, § 125/2007). Detta innebär att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden frågar därefter om kommunstyrelsen vill bifalla eller
avslå Jonas Löhnns m.fl. ändringsförslag. Han finner att kommunfullmäktige avslår detta förslag.
_______________
Beslut

1. Destination Kalmar AB får i uppdrag att köpa de aktier i
Kalmarturism AB som ägs av privata intressenter, Kalmar
Familjebad KB och Kalmar Slott AB för 10.000 kronor per
aktie. Detta innebär att den totala köpeskillingen blir 270.000
kronor och kommunens investeringsbudget 2008 ska till följd
av detta utökas med samma belopp.
2. Verksamheterna i Destination Kalmar AB, Kalmarturism AB
och Kalmar Slott AB ska från och med den 1 januari 2008 bedrivas i ett gemensamt bolag. Bolagets namn ska vara Destination Kalmar AB.
Det nya bolagets styrelse utses av kommunfullmäktige och ska
bestå av elva ledamöter och två ersättare. Av dessa ska fyra
ledamöter företräda näringslivet. Kommunstyrelsens ordförande
och vice ordförande ska vara ledamöter i bolagets styrelse.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med förslag till bolagsordning för Destination
Kalmar AB och de övriga förslag som kan bli aktuella.
Nuvarande uppdrag som ledamöter och ersättare i Destination
Kalmar AB, Kalmar Slott AB och Kalmarturism AB ska upphöra att gälla efter årsstämman 2008 som ska hållas så snart som
möjligt efter årsskiftet 2007/2008.
3. Kommunstyrelsen/kommunledningskontoret får i uppdrag att i
samråd med Kalmar Kommunbolag AB återkomma med förslag
till hur de ekonomiska mellanhavandena mellan kommunen och
de berörda bolagen i detalj ska regleras och de övriga förslag
som kan bli aktuella.

Kommunfullmäktige 2007-06-18

118

4. Kalmar Kommunbolag AB får i uppdrag att rekrytera en VD till
Destination Kalmar AB. VD får i uppdrag att omgående påbörja
förberedelserna så att det nya bolaget kan starta sin verksamhet
vid årsskiftet. I avvaktan på att ny VD tillträder får kommunchefen och VD för Kalmar Kommunbolag AB i uppdrag att
samordna verksamheten och leda de månatliga möten som föreslås i utredningen.
I samband med att de tre bolagens verksamhet förs samman ska
de anställda i dessa bolag gå över till det nya Destination
Kalmar AB. Vid övergången gäller oförändrade avtalsreglerade
anställnings- och pensionsvillkor.
Destination Kalmar AB får i uppdrag att efter samråd med Kalmar Kommunbolag AB och kommunstyrelsens personaldelegation uppta förhandlingar med berörda fackliga organisationer
om de fortsatta anställningsvillkoren.
5. Valberedningen får i uppdrag att redovisa förslag till val av
ledamöter och ersättare i styrelsen för Destination Kalmar AB,
ordförande och vice ordförande, revisor och revisorsersättare,
lekmannarevisorer och ersättare, ombud och observatör samt
ersättare för dessa vid bolagsstämmor med Destination Kalmar
AB.
6. Kommunstyrelsens personaldelegation får i uppdrag att till kommunfullmäktige redovisa förslag till årsarvoden till ordföranden
och vice ordföranden i Destination Kalmar AB.
7. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna de förslag till
organisation och ansvarsområden för det nya bolaget som redovisas i utredningen med den ändringen i bilaga 1 att ”Målgrupp
för bolagets verksamhet är besökare.”
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna det förslag till
ansvarsområden för informations-, utvecklings- och näringslivsenheterna på kommunledningskontoret som framgår av bilaga 1
till utredningen med följande ändring under informationsenhetens ansvarsområde: Målgrupper för kommunens information är i första hand kommuninvånare och kommunens personal.
Ansvaret för de internationella näringslivsfrågorna ska återföras
till näringslivsenheten från och med den 1 januari 2008. Som en
följd av detta ska 300 000 kronor överföras från utvecklingsenheten till näringslivsenheten.
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8. Kommunstyrelsen/kommunledningskontoret får i uppdrag att i
samråd med Kalmar Kommunbolag AB återkomma med förslag
till förtydligande av de tjänster Kalmar kommun köper av Destination Kalmar AB.
9. Kommunstyrelsen får i uppdrag att vidta de övriga åtgärder som
behövs för att verkställa kommunfullmäktiges beslut om ny
organisation för marknadsföring av kommunen och regionen.
Reservationer

- Företrädarna för (c) reserverar sig till förmån för Anders
Anderssons förslag att avslå kommunstyrelsens förslag till beslut. De vill ”hänskjuta ärendet till en parlamentarisk utredning
som skyndsamt tittar på frågan”. Vidare reserverar de sig till
förmån för Jonas Löhnns m.fl. ändringsförslag.
- Företrädarna för (fp) reserverar sig till förmån för Inger
Hilmanssons m.fl. förslag att kommunfullmäktige ska avslå
kommunstyrelsens förslag till beslut. I sin reservation anför de:
Kommunal verksamhet bedrivs med skattemedel och skall därför vara både effektiv och öppen för insyn av medborgare, förtroendevalda och media. Folkpartiet liberalerna föreslår därför
en organisation där Destination Kalmar AB avvecklas och där
marknadsföring lyfts in som ett ansvarsområde i näringslivsenheten och information lyfts in i informationsenheten inom
kommunledningskontoret. Events är definitivt inte en kärnverksamhet, utan kan med förtroende lämnas till fria företagare.
Destination Kalmar AB klarar inte sitt uppdrag. Det visar den
snabbutredning som nu är presenterad och det visade den utredning som gjordes av Högskolan i Kalmar för flera år sedan.
Trots att erfarenheterna från Salvestaden i Kalmar AB (dotterbolag till Destination Kalmar AB) kommer att förfölja skattebetalarna under flera år framåt, lägger vänstermajoriteten fram
ett förslag som innebär nya stora risker för kommunens skattebetalare. Statens Fastighetsverk, förvaltare av Slottet, har under
utredningen inte fått tillfälle att yttra sig i ärendet.
Slottet är idag kommunens starkaste varumärke och vi ser med
oro på Slottets placering och utvecklingsmöjligheter i det nya
bolaget.
Folkpartiet liberalerna avstyrkte bildandet av Destination Kalmar AB. Denna utredning och den politiska hanteringen stärker
oss i att det ställningstagandet var det rätta då och är det rätta nu.
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Kommunens ekonomi är ansträngd och varje förändring bör
granskas utifrån kostnad och förväntat resultat. Förslaget till
framtida organisation för besöksnäring och marknadsföring saknar både konsekvensbeskrivning och ekonomisk riskanalys.
Folkpartiet liberalerna förordar vid organisationsändringar mer
genomarbetade förslag och helhetslösningar där alla parter och
partier är delaktiga.

§ 126

Ny grafisk profil för Kalmar kommun
(dnr KS 2007/079 105)

Handlingar

Kommunledningskontorets skrivelse den 16 maj 2007 (bilaga,
§ 126/2007).

Bakgrund

Kalmar kommun är en stor koncern med många skilda verksamheter. Därför behövs en grafisk profil för att alla förvaltningar ska
kunna visa upp ett enhetligt ansikte utåt.
Informationsenheten anser att det är en självklarhet att behålla
stadsvapnet - Nordens äldsta stadsvapen - som vår logotyp och vill
att det ska användas ännu mer. Bl.a. till följd av att den nuvarande
logotypen innehåller för många detaljer har dock informationsenheten redovisat ett förslag till vissa justeringar av den grafiska
profilen. Förändringarna är godkända av Riksarkivet.
Kommunvapnet tillsammans med texten Kalmar kommun bildar
kommunens logotyp. Inga andra logotyper än Kalmar kommuns,
med förvaltningsnamnet eller annan enhet under, får förekomma.

Beslut

Kommunfullmäktige antar förslaget till ny grafisk profil. Alla
nämnder och förvaltningar måste använda den i all extern information.

§ 127

Gatu- och parkkontoret byter namn till gatu- och
parkförvaltningen
(dnr KS 2007/349 001)

Handlingar

Gatu- och parkkontorets skrivelse den 2 april 2007 (bilaga A,
§ 127/2007).
Utdrag ur gatu- och parknämndens protokoll den 25 april 2007,
§ 58 (bilaga B, § 127/2007).
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Bakgrund

Sedan sammanslagningen mellan gatukontoret och parkförvaltningen 1994 har förvaltningen benämnts gatu- och parkkontoret.
Gatu- och parknämnden föreslår nu att förvaltningen i fortsättningen ska ha namnet gatu- och parkförvaltningen, som bättre
beskriver verksamhetsbredden.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att gatu- och parkkontoret ska byta
namn till gatu- och parkförvaltningen.

§ 128

Föreningsbidrag och investeringar med anledning av ny
match- och evenemangsarena
(dnr KS 2005/233 012 och 2005/636 106)

Handlingar

Fastighets- och inköpskontorets skrivelse den 5 april 2007
(bilaga A, § 128/2007).
Förslag till yttrande från kultur- och fritidsnämndens presidium
den 29 maj 2007 (bilaga B, § 128/2007).
Utdrag från kultur- och fritidsnämndens protokoll den 14 juni
2007, § 35 (bilaga C, § 128/2007).

Bakgrund

Kommunfullmäktige godkände i maj 2006 ett förslag till avsiktsförklaring om ett Arenaprojekt. I den uttalade kommunen ”sitt
stora intresse att i nära samverkan med Kalmar fotbollsförening,
KFF gemensamt skapa en modern arena för fotboll, konserter,
mässor och utställningar”.
Den 29 januari 2007 enades Sveafastigheter och Kalmar FF i samverkan med Kalmar kommun om ett koncept och möjlig finansiering av en ny arena i kvarteret Bilen. Förslaget till uppgörelse mellan parterna innebär:
- Ett 20-årigt föreningsbidrag på 5,5 miljoner kronor/år inklusive
driftkostnader till Kalmar FF enligt den tidigare avsiktsförklaringen utökas med 0,3 miljoner kronor/år till totalt 5,8 miljoner
kronor/år. Beloppet indexregleras enligt konsumentprisindex
med bastal oktober 2007. Föreningsbidraget ska enligt uppgörelsen också utökas till att gälla under 25 år från det att ”Arenan”
är färdigställd.
- Kalmar kommun anpassar infrastrukturen kring arenan och för
tillkommande träningsplaner. Kostnad ca 45 miljoner kronor.
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- Kalmar kommun anlägger tre nya träningsplaner norr om Trångsundsvägen. Kostnad ca 24 miljoner kronor.
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för drift och uthyrning av
träningsplanerna som ska ersätta nuvarande träningsplaner på
Fredriksskans.
Kommunfullmäktige har den 26 mars 2007 beslutat att anta
samhällsbyggnadsnämndens förslag till detaljplan för Arena inom
norra delen av kvarteret Bilen.
Fastighets- och inköpskontoret har den 5 april redovisat ett förslag
till beslut i kommunfullmäktige om ”föreningsbidrag och investeringar med anledning av ny match- och evenemangsarena”.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tillstyrkt fastighets- och
inköpskontorets förslag med en ändring i punkt 2 med hänsyn till
att arenan beräknas kunna tas i bruk först under våren 2009. Vidare
har arbetsutskottet föreslagit att det ska tillkomma en ny punkt 4
som innebär att kommunfullmäktiges beslut ”gäller under förutsättning att Kalmar FF och Sveafastigheter är överens om ett
hyresavtal för arenan”. Kommunstyrelsen har tillstyrkt arbetsutskottets förslag.
Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över arbetsutskottets och
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Överläggning

Under överläggningen redovisas följande förslag och protokollsanteckning.
1. Johan Persson (s), Birgitta Axelsson Edström (v) och Inger Hilmansson (fp) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.
2. Kajsa Hedin (m) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
kommunstyrelsens förslag till beslut. Samtidigt uttalar hon följande som en protokollsanteckning.
Jag är mycket positiv till den nya Arenan som avses byggas
i kvarteret Bilen. Denna investering betyder mycket för den
idrottssatsning som håller på att genomföras. Att projektet är
viktigt för Kalmar utesluter inte en korrekt och demokratisk
handläggning av ärendet. Som det är nu har en överenskommelse slutits som båda parter uppfattat som bindande. Efter
denna överenskommelse ska de demokratiska instanserna
kultur- och fritidsnämnden, kommunstyrelsen och
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kommunfullmäktige sedan fatta beslut om bidragets storlek, som
tydligen redan är bestämt. Jag hävdar att beslutsgången är
bakvänd . Först fattar man ett demokratiskt beslut i en nämnd,
som sedan går upp till kommunstyrelsen och därefter
kommunfullmäktige. Först därefter sluts överenskommelser
mellan parterna.
Vad det gäller bidragets storlek bryter kommunen mot sin egen
avsiktsförklaring (kommunfullmäktige maj 2006) där Kalmar
FF skulle ges ett årligt utökat föreningsbidrag på 5,5 mkr under
20 år. Nu utökas bidraget till 5,8 mkr under 25 år med indexuppräkning. Ska man göra en sådan signifikant ändring ska den
ske enligt demokratisk grundprincip. Jag har inget emot smidiga
lösningar, men detta är för stort och viktigt ärende för en sådan
lösning.
När nu Kalmar FF får ett utökat föreningsbidrag, så är det
viktigt att föreningen tar ansvar för drift och skötsel av arenan.
Detta måste beaktas i den kommande förhandlingen med
Kalmar FF och Arenabolaget AB. Kultur- och
fritidsförvaltningens medarbetare ska inte arbeta med drift och
skötsel av Arenan. Arenabolaget och Kalmar FF får bättre
kontroll över verksamheten genom att själva ansvara helt för
drift och skötsel. På så vis gynnas båda parter.
Beslut

1. Gatu- och parknämnden anvisas 45 miljoner kronor för investeringar i infrastruktur (gator och vägar, cirkulationsplatser, gångoch cykeltunnel samt anpassning av gång- och cykelvägar)
kring ”Arenan” i kvarteret Bilen.
Vidare anvisas kommunstyrelsen/fastighets- och inköpskontoret
24 miljoner kronor för att anlägga tre träningsplaner för kulturoch fritidsnämnden norr om Trångsundsvägen.
Kommunens utgift för investeringarna ska täckas genom att omdisponera 69 miljoner kronor från det tidigare beslutade anslaget
på preliminärt 75 miljoner kronor till kommunstyrelsen/ kommunledningskontoret för ”Investeringar i infrastruktur, träningsplaner m.m.” i budgeten för 2007.
Skillnaden på 6 miljoner kronor mellan det preliminära och det
anvisade anslaget för investeringar ska tas bort i investeringsbudgeten för kommunstyrelsen/kommunledningskontoret.
2. Enligt den avsiktsförklaring som kommunfullmäktige godkände
i maj 2006 ingår i den ekonomiska planeringen för 2008-2009
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för kultur- och fritidsnämnden 5.500.000 kronor för utökat föreningsbidrag under 20 år till Kalmar FF. Detta gäller under förutsättning att Arenaprojektet kommer att genomföras.
Det tidigare angivna beloppet för föreningsbidrag utökas med
300.000 kronor, dvs. till 5.800.000 kronor/år. Beslut om ett sådant bidrag ska beslutas av kultur- och fritidsnämnden enligt
gällande regler för föreningsbidrag. Det ska årligen indexregleras med konsumentprisindex (KPI) med oktober 2007 som
bastal. Föreningsbidrag ska lämnas under 25 år från det att Arenan är färdigställd.
Arenan beräknas kunna tas i bruk under våren 2009. Som en
följd av detta upptas fr.o.m. denna tidpunkt i den ekonomiska
planeringen anslag för föreningsbidraget till Kalmar FF.
3. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att snarast återkomma
till kommunstyrelsens arbetsutskott med en redovisning av de
ekonomiska konsekvenserna för nämnden till följd av att fotbollsverksamheten flyttas från Fredriksskans till Arenan.
I detta ska också ingå att nämnden redovisar sin nuvarande bedömning av den nu gällande budgetramen för ökade driftkostnader till följd av den planerade idrottssatsningen.
4. Besluten under punkterna 1-3 gäller under förutsättning att Kalmar FF och Sveafastigheter är överens om ett hyresavtal för
Arenan.

§ 129

Budget 2008 och ekonomisk planering 2009-2010
(dnr KS 2007/387 041)

Handlingar

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till budget 2008 och ekonomisk planering 2009-2010 (bilaga A, § 129/2007).
Moderaternas förslag till budget 2008 ” Det växande Kalmar” (bilaga B, § 129/2007)
Centerpartiets förslag till budget 2008 (bilaga C § 129/2007)
Folkpartiet liberalernas förslag till budget 2008 ” Frihet att välja”
(bilaga D, § 129/2007)
Kristdemokraternas förslag till budget 2008-2010 ” Tillväxt, trivsel
och trygghet” (bilaga E, § 129/2007)
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Protokoll från MBL-förhandling den 7 juni 2007 (bilaga F, §
129/2007).
Kommunalrådet Johan Perssons skrivelse den 11 juni 2007: Förslag till ändringar i budget 2007, budget 2008 och ekonomisk planering 2009-2010 - ombudgeteringar från investeringsbudgeten
till driftbudgeten (bilaga G, § 129/2007).
Kommunledningskontorets sammanställning av ändrings- och
tilläggsförslag (bilaga H, § 129/2007)
Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott har redovisat ett förslag till
budget för 2008 och ekonomisk planering för 2009-2010. I detta
förslag - som tagits fram av företrädare för (s), (v) och (mp) - ingår
också mätbara mål och konkreta uppdrag, vilka tagits fram utifrån
visionen om den hållbara och växande kommunen.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt arbetsutskottets förslag med tre
tillägg som gäller
- gatu- och parknämndens förslag den 2 april 2007 till ombudgeteringar från investeringsbudgeten till driftbudgeten
- Regionförbundets förslag att förskottera och medfinansiera
investeringar för att förbättra infrastrukturen i regionen samt
- kommunalisering av hemsjukvården.

Handläggningsordning

Kommunfullmäktige godkänner följande handläggningsordning.
- Inledningsvis blir det en allmän debatt där företrädare för de
olika partierna redovisar sina budgetförslag.
- Efter detta överlägger kommunfullmäktige om kommunstyrelsens förslag samt de ändrings- och tilläggsförslag som
framställts.
- Efter att överläggningen avslutas tar kommunfullmäktige för
varje avsnitt ställning till de förslag som redovisats och som inte
återkallats under överläggningen.

Överläggning

Under den allmänna debatten redovisas följande förslag.
1. Johan Persson (s) Bertil Dahl (v), Birgitta Elfström (s), Steve
Sjögren (s), Christina Magnusson (s), Cecilia Strömberg (s) och
Birgitta Axelsson Edström (v) föreslår att kommunfullmäktige
ska bifalla kommunstyrelsens förslag.
2. Göran Häggfors (m) och Jonas Lövgren (m) föreslår att
kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag med
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de ändringar och tillägg som redovisas i Moderaternas förslag
till budget.
3. Anders Andersson (c) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag med de ändringar och tillägg
som redovisas i Centerpartiets förslag till budget.
4. Inger Hilmansson (fp), Anna-Britt Wejdsten (fp), Sebastian Hallén (fp) och David Westin (fp) föreslår att kommunfullmäktige
ska bifalla kommunstyrelsens förslag med de ändringar och
tillägg som redovisas i Folkpartiet liberalernas förslag till budget.
5. Bengt-Olof Roos (kd) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag med de ändringar och tillägg
som redovisas i Kristdemokraternas förslag till budget.
7. Jonas Löhnn (mp) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
kommunstyrelsens förslag med undantag för investering i bro
över Bragegatan. Han vill att denna investering ska skjutas på
framtiden.
_______________
Kommunfullmäktige överlägger härefter om förslagen under
respektive avsnitt i kommunstyrelsens förslag.
Efter att en avstämning gjorts av de förslag som redovisats och
som inte återkallats tar kommunfullmäktige för varje avsnitt
ställning till de olika förslagen till beslut. Detta görs med ledning
av kommunledningskontorets sammanställning av förslag till
ändringar jämfört med kommunstyrelsens förslag till budget för
2008 och ekonomisk planering 2009-2010 (bilaga H, § 129/2007).
Kommunfullmäktige godkänner att ordföranden under varje avsnitt
först frågar om kommunfullmäktige vill bifalla eller avslå kommunstyrelsens förslag i de delar där det inte redovisats några motförslag. Vidare godkänner kommunfullmäktige att ordföranden
härefter ställer kommunstyrelsens förslag mot de ändrings- och
tilläggsförslag som inte särskilt behandlats under respektive
avsnitt. Härefter kommer de förslag som särskilt behandlats under
respektive avsnitt att ställas under särskild proposition.
__________________
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VISION OCH ÖVERGRIPANDE MÅL
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag
i de delar där det inte redovisats några motförslag.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige vill bifalla eller avslå
de ändrings- och tilläggsförslag som redovisats av (fp) och (kd).
Han finner att kommunfullmäktige avslår dessa förslag.
MÄTBARA MÅL
Birgitta Elfström (s) föreslår att de mätbara målen under avsnittet
”Social hållbarhet” ska kompletteras med ytterligare ett mål:
I SCB:s undersökning 2006 av Nöjd-Inflytande-Index för hur medborgarna bedömer möjligheterna till inflytande på kommunens
verksamheter och beslut i kommunen redovisas index 44. Målet är
att detta index ska öka till minst 50 år 2014.

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag
i de delar där det inte redovisats några motförslag.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige vill bifalla eller avslå
de ändrings- och tilläggsförslag som redovisats av (fp). Han finner
att kommunfullmäktige avslår dessa förslag.
Härefter frågar ordföranden vill bifalla eller avslå Birgitta Elfströms tilläggsförslag. Han finner att kommunfullmäktige bifaller
detta förslag.
UPPDRAG OCH UTTALANDEN
Under överläggningen redovisas följande ändrings- och tilläggsförslag:
1. Jonas Lövgren (m) föreslår att kommunfullmäktige ska avslå
kommunstyrelsens förslag om att kommunledningskontoret ska
få i uppdrag att ta fram underlag för ett beslut om att införa
enhetstaxa inom kollektivtrafiken.
2. Anders Andersson (c) och Ingemar Einarsson (c) föreslår att de
förslag som tas fram vid genomlysning av den kommunala verksamheten ska granskas av en grupp där alla partier i fullmäktige
är representerade.
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Johan Persson (s) föreslår att arbetet ska redovisas till kommunstyrelsens arbetsutskott utökat med företrädare för de partier i
fullmäktige som inte finns representerade i arbetsutskottet.
Inger Hilmansson (fp) föreslår att kommande förslag särskilt ska
beakta en öppen och demokratisk organisation.

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag
i de delar där det inte redovisats några motförslag.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige vill bifalla eller avslå
de ändrings- och tilläggsförslag som redovisats av (m), (c), (fp)
och (kd) med undantag för förslagen under punkt 1 och 2 ovan.
Han finner att kommunfullmäktige avslår ändrings- och tilläggsförslagen.
Härefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill bifalla
eller avslå kommunstyrelsens förslag om att ta fram underlag för
en enhetstaxa inom kollektivtrafiken. Han finner att
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Slutligen beslutar kommunfullmäktige att bifalla förslaget att kommunstyrelsens arbetsutskott, utökat med företrädare för de partier i
fullmäktige som inte finns representerade i arbetsutskottet, ska
delta i arbetet med att ta fram förslag i samband med genomlysning
av den kommunala verksamheten m.m. Vidare ska kommande förslag särskilt beakta en öppen och demokratisk organisation.
BUDGET OCH EKONOMISK PLANERING PER
NÄMND/FÖRVALTNING OCH KOMMUNÄGDA FÖRETAG
Förslag som berör flera nämnder och förvaltningar
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag
i de delar där det inte redovisats några motförslag.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige vill bifalla eller avslå
de ändrings- och tilläggsförslag som redovisats av (m), (c) och
(fp). Han finner att kommunfullmäktige avslår dessa förslag.
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Kommunstyrelsen/kommunledningskontoret
Ingegerd Petersson (c) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
förslaget om att ta upp 2,1 mkr för Pröva-På-Praktikplatser (PPP)
(se punkt 2 a i kommunledningskontorets sammanställning).

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag
i de delar där det inte redovisats några motförslag.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige vill bifalla eller avslå
de ändrings- och tilläggsförslag som redovisats av (c) och (fp) med
undantag för Ingegerd Peterssons förslag. Han finner att kommunfullmäktige avslår ändrings- och tilläggsförslagen.
Härefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill bifalla
eller avslå Ingegerd Peterssons förslag. Han finner att kommunfullmäktige avslår detta förslag.
Kommunstyrelsen/fastighets- och inköpskontoret
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag
i de delar där det inte redovisats några motförslag.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige vill bifalla eller avslå
det tilläggsförslag som redovisats av (fp). Han finner att kommunfullmäktige avslår detta förslag.
Kommunstyrelsen/finansiering
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag
i de delar där det inte redovisats några motförslag.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige vill bifalla eller avslå
de ändrings- och tilläggsförslag som redovisats av (c) och (fp).
Han finner att kommunfullmäktige avslår dessa förslag.
Kommunens revisorer
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag
(= förslag från kommunfullmäktiges presidium).
Kalmarsunds Gymnasieförbund
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag
i de delar där det inte redovisats några motförslag.
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Ordföranden frågar om kommunfullmäktige vill bifalla eller avslå
de tilläggsförslag som redovisats av (fp). Han finner att kommunfullmäktige avslår dessa förslag.
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag
i de delar där det inte redovisats några motförslag.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige vill bifalla eller avslå
de ändrings- och tilläggsförslag som redovisats av (fp). Han finner
att kommunfullmäktige avslår dessa förslag.
Gatu- och parknämnden
1. Ingvar Nilsson (s) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
kommunstyrelsens förslag.
2. Inger Hilmansson (fp) föreslår att kommunfullmäktige ska besluta att växtförsäljningen på Skälby ska upphöra (punkt 8 a i
kommunledningskontorets sammanställning) vilket innebär en
besparing på 100 tkr.
3. Jonas Löhnn (mp), Ingemar Einarsson (c) och Toralf Alfsson
(sd) föreslår att det belopp som tagits upp för bro över Bragegatan m.m. ska föras över från 2007 till 2009 (punkt 8 g i kommunledningskontorets sammanställning).

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag
i de delar där det inte redovisats några motförslag.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige – med undantag för
punkterna 2 och 3 ovan - vill bifalla eller avslå de ändrings- och
tilläggsförslag som redovisats av (c) och (fp). Han finner att kommunfullmäktige avslår dessa förslag.
Härefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill bifalla
eller avslå Inger Hilmanssons förslag. Han finner att kommunfullmäktige avslår detta förslag.
Slutligen frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill bifalla
eller avslå Jonas Löhnns m.fl. förslag. Han finner att kommunfullmäktige avslår detta förslag.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande
propositionsordning: ”Den som vill bifalla kommunstyrelsens för-
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slag till beslut röstar ja, medan den som vill bifalla Jonas Löhnns
m.fl. förslag röstar nej.”
Vid omröstningen avges 47 ja-röster och 13 nej-röster, medan 1
ledamot avstår från att rösta (Hur var och en av ledamöterna röstar
framgår av bilaga I, § 129/2007). Detta innebär att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.
Kultur- och fritidsnämnden
1. Johan Persson (s) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
kommunstyrelsens förslag till beslut.
2. Anders Andersson (c) och Bengt-Olof Roos (kd) föreslår att
kommunfullmäktige ska bifalla förslaget om ökat anslag med
500 tkr till kulturföreningar/hembygdsföreningar (punkt 9 g i
kommunledningskontorets sammanställning).
3. Inger Hilmansson (fp) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla förslaget om att ta upp en miljon kronor för återställande av
de urholkade budgetramarna för anläggningsenheten (punkt
9 h i kommunledningskontorets sammanställning).

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag
i de delar där det inte redovisats några motförslag.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige – med undantag för
punkterna 2 och 3 ovan - vill bifalla eller avslå de ändrings- och
tilläggsförslag som redovisats av (c) och (fp). Han finner att kommunfullmäktige avslår ändrings- och tilläggsförslagen.
Härefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill bifalla
eller avslå Anders Anderssons m.fl. förslag. Han finner att kommunfullmäktige avslår detta förslag.
Slutligen frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill bifalla
eller avslå Inger Hilmanssons förslag. Han finner att kommunfullmäktige avslår detta förslag.
Barn- och ungdomsnämnden
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag
i de delar där det inte redovisats några motförslag.
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Ordföranden frågar om kommunfullmäktige vill bifalla eller avslå
de ändrings- och tilläggsförslag som redovisats av (c) och (fp).
Han finner att kommunfullmäktige avslår dessa förslag.
Omsorgsnämnden
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag
i de delar där det inte redovisats några motförslag.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige vill bifalla eller avslå
de ändrings- och tilläggsförslag som redovisats av (c) och (fp).
Han finner att kommunfullmäktige avslår dessa förslag.
Socialnämnden
Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag i dess helhet.
Södermöre kommundelsnämnd
Ingemar Einarsson (c) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
förslaget om att ta upp 750 tkr för förstärkt ledningsfunktion inom
äldreomsorgen och 24 tkr för utökat medieanslag till biblioteksverksamheten (punkterna 13 c och d i kommunledningskontorets
sammanställning).
_________________
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag
i de delar där det inte redovisats några motförslag.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige – med undantag för
Ingemar Einarssons båda förslag - vill bifalla eller avslå de ändrings- och tilläggsförslag som redovisats av (c) och (fp). Han finner att kommunfullmäktige avslår ändrings- och tilläggsföreslagen.
Härefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill bifalla
eller avslå Ingemar Einarssons förslag. Han finner att kommunfullmäktige avslår dessa förslag.
Kommunägda företag
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag
i de delar där det inte redovisats några motförslag.
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Ordföranden frågar om kommunfullmäktige vill bifalla eller avslå
de ändrings- och tilläggsförslag som redovisats av (c) och (fp).
Han finner att kommunfullmäktige avslår dessa förslag.

Beslut

1. Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag till budget för 2008 och ekonomisk planering för 20092010 med de kommentarer och uppdrag som ingår i förslaget
med följande tillägg:
Kommunfullmäktige godkänner gatu- och parknämndens
förslag den 2 april 2007 till ombudgeteringar från
investeringsbudgeten till driftbudgeten (enligt kommunalrådet
Johan Perssons skrivelse den 11 juni 2007).
2. Kommunfullmäktige bifaller förslaget till vision och mål för
kommunens verksamhet med det tillägget att de mätbara målen
under avsnittet ”Social hållbarhet” ska kompletteras med ytterligare ett mål: I SCB:s undersökning 2006 av Nöjd-InflytandeIndex för hur medborgarna bedömer möjligheterna till
inflytande på kommunens verksamheter och beslut i kommunen
redovisas index 44. Målet är att detta index ska öka till minst 50
år 2014.
Nämnderna ska under hösten 2007 arbeta med att ta fram detaljerade mål för sina verksamheter. Dessa mål ska redovisas i
nämndernas internbudgetar för 2008.
3. Kommunfullmäktige beslutade i juni 2006 att målet ska vara att
det ska byggas minst 500 nya bostäder per år. Kommunfullmäktige beslutar att komplettera detta beslut med att det t.o.m. 2010
ska planläggas för minst 500 nya villatomter (för 2008 minst
100, för 2009 och 2010 minst 150 respektive 200 villatomter).
Kommunstyrelsen/kommunledningskontoret och samhällsbyggnadsnämnden/-kontoret får i uppdrag att planlägga för de nya
villatomterna. Detta uppdrag ska präglas av den pågående ”utvecklingsdialogen” vars syfte är att hela Kalmar kommun ska
leva.
4. Kommunstyrelsen/kommunledningskontoret får i uppdrag att
omgående påbörja arbetet med att ta fram ett förslag till ny
översiktsplan.
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5. Kommunfullmäktige beslutade den 30 maj 2005 att uppdra åt
kommunstyrelsen/kommunledningskontoret att i samråd med
övriga berörda ”utreda förutsättningarna för att utveckla Folkets
Park i Kalmar till ett kulturcentrum”. För att kunna genomföra
de stora investeringar som kommunen står inför upphäver kommunfullmäktige detta beslut och uppdrar istället åt kommunstyrelsen/kommunledningskontoret att förbereda en försäljning
av Folkets Park i Kalmar och närliggande område.
Det fortsatta arbetet med att ta fram förslag till ”Kulturcentrum
för barn och ungdomar” ska i första hand inriktas på området
vid Tullslätten (Tullbroskolan och stadsbiblioteket).
6. Ansvaret för skolskjutsar ska fr.o.m. den 1 augusti 2008 föras
över från barn- och ungdomsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd till kommunstyrelsen/kommunledningskontoret.
7. Anslag i budgeten för 2008 anvisas direkt till nämnderna som
”totala nettoanslag” i driftbudgeten och investeringsbudgeten.
För ombudgeteringar av anslag gäller:
- Nämnd får inte fatta beslut om ombudgeteringar som medför
väsentliga ändringar av servicenivå, berör frågor av principiell art eller annars är av särskild vikt. Sådana förslag ska
överlämnas till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige för beslut.
I övriga fall kan nämnd besluta om ombudgeteringar inom
sitt verksamhetsområde.
- Nämnd får uppdra åt sin ordförande och vice ordförande eller
åt förvaltningschefen att fatta beslut om rutinmässiga ombudgeteringar.
- Kommunstyrelsen får fatta beslut om sådana ombudgeteringar mellan nämnder som inte medför ändringar av servicenivå, berör frågor av principiell art eller annars är av särskild
vikt. Övriga förslag ska överlämnas till kommunfullmäktige
för beslut.
8. Kommunstyrelsen /kommunledningskontoret får i uppdrag att
under hösten 2007 anlita extern konsult för att genomlysa kommunens verksamheter för att få underlag för effektiviseringar
och kommande prioriteringar. I detta uppdrag ska också ingå att
redovisa förslag till en mer effektiv organisation för styrning
och ledning av verksamheten.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott, utökat med företrädare för de
partier i fullmäktige som inte finns representerade i arbetsutskottet, ska delta i arbetet med att ta fram förslag. Vidare ska
kommande förslag särskilt beakta en öppen och demokratisk
organisation.
9. Kalmar kommun ställer sig bakom Regionförbundets förslag att
förskottera och medfinansiera investeringar för att förbättra
infrastrukturen i regionen. Regionförbundet får i uppdrag att ta
de initiativ som krävs för att lösa finansieringen. När det finns
underlag för ett beslut kommer frågan att redovisas till
kommunfullmäktige som ett särskilt ärende.
10.Kommunerna i Kalmar län och landstinget har gemensamt påbörjat förberedelserna för en kommunalisering av hemsjukvården.
Den planerade överföringen omfattar hemsjukvård dvs. hälsooch sjukvårdsinsatser som utförs i den enskildes hem, upp till
och med sjuksköterskenivå, samt hembesök som idag utförs av
landstingets distriktssköterskor. Även rehabilitering, habilitering
och hjälpmedel i den enskildes hem ingår.
I dagsläget är huvudmännen överens om vilka verksamheter
som ska överföras. Arbetet med att ta fram ett ekonomiskt
underlag har inletts och en arbetsgrupp har bildats för
hanteringen av personalfrågorna.
Målet är att huvudmannaskapsförändringen ska genomföras den
1 januari 2008. Detta gäller under förutsättning att en
ekonomisk uppgörelse kan träffas mellan kommunerna och
landstinget. Frågan kommer senast i november att redovisas till
kommunfullmäktige som ett särskilt ärende.
11.Kommunstyrelsen får rätt att besluta om senareläggning av planerade investeringar i budgeten för 2008, om det riskerar att bli
avvikelser mot fastställd budget som begränsar kommunens
finansiella handlingsutrymme.
12.Kommunfullmäktige beslutade i budgeten för 2006 att
kommunstyrelsen får ta upp lån på högst 150 miljoner kronor
för finansiering av del av investeringar och i budgeten för 2007
fick kommunstyrelsen rätt att ta upp ytterligare lån på högst 250
miljoner kronor. Kommunfullmäktige kompletterar dessa tidigare beslut med att kommunstyrelsen får fr.o.m. 2008 ta upp lån
på ytterligare 400 miljoner kronor.
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13.Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för år 2008 till
21:56 per skattekrona.
Reservationer

- Företrädarna för (m), (c), (fp) och (kd) reserverar sig mot de
delar i kommunfullmäktiges beslut där respektive parti redovisat
ändrings- och tilläggsförslag.
- Företrädarna för (fp) reserverar sig mot andra stycket i punkt 5
i kommunfullmäktiges beslut (”Kulturcentrum för barn och ungdomar”). De reserverar sig till förmån för att detta stycke istället
ska ha följande lydelse:
Gymnasieskolan som disponerar Tullbroskolan är i en
expansionsfas, som inte ser ut att avta på flera år. (Fp) förordar
en inriktning för kulturcentrum till konstmuseets nuvarande
lokaler, då de blir lediga.
- Företrädarna för (m) reserverar sig till förmån för att det i punkt
3 i kommunfullmäktiges beslut ska ingå att kommunen ska tillse
att ”800 färdigställda bostäder i alla former per år skapas i Kalmar kommun” och att ”2008 skapa minst 50 villatomter i samtliga kommunens tätorter”.
- Företrädarna för (c) och (kd) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut att avslå förslaget om att inte ta upp 2,1 mkr
till Prova-På-Praktikplatser.
- Företrädarna för (c), (kd) och (sd) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut att avslå förslaget om utökat anslag med 500
tkr till kulturföreningar/hembygdsföreningar.
- Företrädarna för (mp), (c) och (sd) samt Bengt-Olof Roos (kd),
Lars Graaf (kd) och Ann-Mari Jeansson (kd) reserverar sig till
förmån för Jonas Löhnns förslag om bro över Bragegatan. I sin
reservation anför de:
I avvaktan på att kommunfullmäktige besvarar motion om nytt
resecentrum ska investeringen i bro över Bragegatan skjutas
fram.
Gatu- och parknämnden får i uppdrag att ta fram mer exakta
kostnader för enklare förbättringsåtgärder vid plankorsningen
med järnvägen. Som en följd av detta ska 40 miljoner av det anslag som finns 2007 för Södra vägen, bro över Bragegatan m.m.
föras över till 2009. Detta belopp ska reserveras för investeringar i en enklare trafiklösning och kostnader knutna till anläggandet av ett resecentrum, alternativt om det inte kan förverkligas på nytt tas upp för ett brobygge.
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- Företrädarna för (m) reserverar sig mot kommunfullmäktiges
beslut att uppdra åt kommunledningskontoret att ta fram
underlag för ett beslut om att införa enhetstaxa inom
kollektivtrafiken.

§ 130

Motion och medborgarförslag som berörs av förslag till
budget 2008 och ekonomisk planering 2009-2010
- Partimotion (fp): ”Återställ obalansen i kommunens
idrottsanläggningar
- Medborgarförslag om utomhusrink för skridskoåkning
och utomhusbassäng vid Snurrom
- Medborgarförslag om nytt sportcentrum i f.d.
Bombardier-lokalerna
- Medborgarförslag om att införa Pröva-På-Praktik
(PPP) fr.o.m. 2008
(dnr KS 2007/184 092, 2006/091 094, 2006/046 094 och
2007/307 094)

Handlingar

Partimotion (fp) den 26 februari 2007 (bilaga A, § 130/2007).
Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll den 28 augusti 2006,
§ 160 och § 161 (bilaga B, § 130/2007).
Fastighets- och inköpskontorets skrivelse den 31 maj 2007
(bilaga C, § 130/2007).
Thorbjörn Hultenius medborgarförslag den 12 april 2007
(bilaga D, § 130/2007).
Kommunalrådet Johan Perssons skrivelse den 4 juni 2007
(bilaga E, § 130/2007).

Överläggning

1. Johan Persson (s) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
kommunstyrelsens förslag till beslut.
2. Inger Hilmansson (fp) och Göran Häggfors (m) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla partimotionen (fp).
3. Ingemar Einarsson (c) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla medborgarförslaget om att införa Pröva-På-Praktik fr.o.m.
2008.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige vill bifalla eller avslå
kommunstyrelsens förslag i de delar där det inte finns något mot
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förslag. Han finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden frågar härefter om kommunfullmäktige vill bifalla
kommunstyrelsens förslag eller Ingemar Einarssons förslag. Han
finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden frågar härefter om kommunfullmäktige vill bifalla
kommunstyrelsens förslag eller Inger Hilmanssons m.fl. förslag.
Han finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Beslut

1. Kommunfullmäktige besvarar partimotionen (fp): ”Återställ
obalansen i kommunens idrottsanläggningar” genom att hänvisa
till att det f.n. inte finns ekonomiska förutsättningar för att utöka
budgetramen enligt det förslag som redovisas i partimotionen.
2. Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslagen om nytt
sportcentrum i f.d. Bombardier-lokalerna samt utomhusrink för
skridskoåkning och utomhusbassäng vid Snurrom genom att
hänvisa till fastighets- och inköpskontorets skrivelse den 31 maj
2007. I denna skrivelse redovisas den planering som pågår för
sådana idrottssatsningar som tas upp i medborgarförslagen.
3. Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget om att införa
Pröva-På-Praktik (PPP) fr.o.m. 2008 genom att hänvisa till vad
kommunstyrelsens ordförande Johan Persson redovisat i sin
skrivelse. Kommunen måste i nuvarande situation prioritera hårt
bland vilka grupper som kommunen kan hjälpa och det gör att
det f.n. inte är möjligt att bedriva feriepraktik (PPP).

Reservationer

- Företrädarna för (m), (c), (fp) och (kd) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut under punkt 1.
- Företrädarna för (c) och (kd) reserverar sig mot
kommunfullmäktiges beslut under punkt 3.

§ 131

Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen
(dnr KS 2007/356 102)

Handlingar

Lars Graafs skrivelse den 8 maj 2007.
Skrivelse från valberedningens ordförande och vice ordförande den
18 juni 2007.

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Lars Graaf (kd).
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Kommunfullmäktige väljer Monica Bengtsson (kd) till ersättare
i kommunstyrelsen 1 juli 2007 - 31 december 2010.

§ 132

Fyllnadsval av ersättare i styrelsen för Regionförbundet
i Kalmar län
(dnr KS 2007/356 102)

Handlingar

Lars Graafs skrivelse den 8 maj 2007.
Skrivelse från valberedningens ordförande och vice ordförande den
18 juni 2007.

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Lars Graaf (kd).
Kommunfullmäktige väljer Bengt-Olof Roos (kd) till ersättare i
styrelsen för Regionförbundet i Kalmar län 1 juli 2007 - 31 december 2010.

§ 133

Avsägelse från uppdrag som ersättare i styrelsen för
Salvestaden i Kalmar AB
(dnr KS 2007/356 102)

Handlingar

Lars Graafs skrivelse den 8 maj 2007.
Skrivelse från valberedningens ordförande och vice ordförande den
18 juni 2007.

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Lars Graaf (kd)
fr.o.m. den 1 juli 2007.

§ 134

Anmälningsärende
För kännedom anmäls:
Partimotion från (fp) den 18 maj 2007 om att pröva fritt val för
hemtjänstverksamheten
(dnr KS 2007/368 092)
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