KALMAR KOMMUN

PROTOKOLL

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdag
2007-08-27

Tid

17.00 – 20.45

Plats

Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens

Omfattning

§ 135 - § 154

Beslutande

Roger Kaliff (s)
Stig Persson (s)
Nils Fredrik Aurelius (m)
Johan Persson (s)
Birgitta Elfström (s)
Kjell Henriksson (s)
Mona Jeansson (s)
Annika Brodin (s)
Lena Bromberg (s)
Christina Magnusson (s)
Bengt Kronblad (s)
Barbro Peiper (s)
Gunnel Akinder (s)
Ann-Marie Engström (s)
Jan-Erik Arvidsson (s)
Anette Lingmerth (s)
Britt Lindblad (s)
Roland Peterson (s)
Inger Akinder (s)
Allan Johansson (s)
Dzenita Abaza (s)
Georg Persson (s)
Anne-Chatrine Lindh (s)
Steve Sjögren (s)
Cecilia Strömberg (s)
Roger Holmberg (s)
Göran Wiegert (s)
Kjell Axelsson (s)
Bertil Dahl (v)
Birgitta Axelsson Edström (v)
Peter Persson (v)
Jonas Löhnn (mp)
Jean Welander (mp)
Lene Sejr Sörensen (mp)

ordförande

ej § 147 p.g.a. jäv

fr.o.m. § 139

ej § 147 p.g.a. jäv

Kommunfullmäktige 2007-08-27
Jonas Lövgren (m)
Göran Häggfors (m)
Jan R Andersson (m)
Magnus Isaksson (m)
Per-Olof Jonsson (m)
Kajsa Hedin (m)
Tamas Lakatos (m)
Sara Nygren (m)
Rolf Wahlberg (m)
Ove Aronson (m)
Rolf Wallergård (m)
Camilla Svensson (m)
Anders Andersson (c)
Anita Wollin (c)
Ingemar Einarsson (c)
Ingegerd Petersson (c)
Sivert Andersson (c)
Inger Hilmansson (fp)
Joachim Håkansson (fp)
Anna-Britt Wejdsten (fp)
David Westin (fp)
Bengt-Olof Roos (kd)
Monica Bengtsson (kd)
Karin Karlsson (kd)
Ann-Mari Jeansson (kd)
Thoralf Alfsson (sd)
Lars Rosén (sd)

Sekreterare

Ann-Sofie Dejke

Justerat

Roger Kaliff

fr.o.m. § 141

t.o.m. § 142
fr.o.m. § 138

Britt Lindblad

Sara Nygren

Anslaget på kommunens anslagstavla den 7 september 2007.

141

Kommunfullmäktige 2007-08-27

142

§ 135

Protokollsjusterare

Beslut

Kommunfullmäktige utser Britt Lindblad och Sara Nygren att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§ 136

Interpellation om seniorboende
(dnr KS 2007/488 093)
Kommunfullmäktige beslutar att Rolf Wahlberg (m) får ställa
följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande Johan
Persson (s):
Den 24 oktober 2006 interpellerade jag kommunstyrelsens ordförande Johan Persson beträffande följande; "Vad händer med
Moderaternas partimotion om seniorboende från augusti 2005?"
Du bedyrade då att jag inte behöver vara orolig när det gäller
seniorboende. Nu är det så att jag och ett stort antal Kalmarbor som
uppnått aktningsvärd ålder börjar - inte oroa oss - utan bli besvikna
på hur vi blir behandlade. Det pratas mycket om seniorboende, så
man kan uttrycka det på följande sätt; det är mycke snack - men
ingen verkstá!
Du har genom alla nyetableringar i kommunen kommit i närheten
av syndromet fartblindhet och, inte observerat utan, glömt alla de
människor som lagt grunden för Kalmars framtid. Du har initierat
en arbetsgrupp som bl.a. har till uppgift att definiera vad seniorboende är? Det är ganska komiskt att en stor arbetsgrupp får ett
drygt halvår på sig för att återkomma med en definition på en
senior.
Moderaternas definition på en senior presenterade vi i vår motion
för två år sedan, så det kanske är tid att upprepa den?
"Med moderaterna vid rodret kommer det att finnas bostäder som
kan erbjudas de som är 55+, som kommer att innebära trygghet
och social gemenskap samt närhet till service av olika slag. Vidare
kommer honnörsord såsom mångfald, flexibilitet och valfrihet att
vara vägledande vid utformningen.
Målgruppen består av personer 55+ som av olika skäl vill byta
bostad. Det kan vara sådana som inte kan bo kvar i sin nuvarande
bostad Andra söker bekvämare eller mindre. En kategori är villa-
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ägare som börjar tycka att hus och trädgård är på väg att bli för
betungande.
Såväl hyresrätter som bostadsrätter bör erbjudas. De som har en
sparad slant eller har sålt sin villa eller lägenhet kanske vill
investera i en bostadsrätt. Andra kanske föredrar att hyra sitt
seniorboende.
Boendekostnaden ska kunna ligga på en rimlig nivå. Den som blir
lämnad ensam ska kunna bo kvar".
Ovanstående tillsammans med övriga 24 sidor i vår motion bör
vara tillfredställande som underlag för att starta ett seniorboende
som är värt ordet. Jag konstaterade i lokalpressen att Johan
Persson, som kommunstyrelsens ordförande, var glad för seniorboendestarten i Rockneby. Det är jag också.
Enligt den befolkningsprognos som vi presenterade i augusti 2005
skulle det finnas 689 seniorer i Rockneby år 2008. Detta ska
jämföras med Kalmar tätorts seniorer som är 11.251 vid samma
tidpunkt.
Därför vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande Johan Persson
- Finns det en fastställd prioriterad tidplan för en kraftfull satsning
på byggande av seniorbostäder enligt våra intentioner?
___________________
Johan Persson lämnar följande svar på interpellationen:
Jag vill försäkra Rolf Wahlberg om att arbetet med seniorboendefrågorna pågår på ett tillfredsställande sätt.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har enhälligt beslutat om hur detta
ska gå till och vilka delar som ska ingå i arbetet. Och där ingår
betydligt mer än att definiera vad ett seniorboende är.
I arbetet ingår att ta fram ett statistiskt underlag som visar på var
behovet av bostäder för äldre är särskilt stort. Var beräknas de
äldre öka särskilt mycket? Hur ser det ut på bostadsmarknaden i
dessa områden? Vad är det som saknas? Vad behöver man
komplettera med? Hur ser det ut när det gäller avstånd till service,
till kommunikationer m.m. Detta arbete måste göras för olika delar
i Kalmar tätort samt de mindre tätorterna i kommunen. Det är ett
viktigt underlag för kommunens planering i dessa frågor liksom för
de aktörer, som vill bygga i Kalmar.
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I uppdraget ingår också att analysera hur många av våra befintliga
bostäder som är byggda på ett sådant sätt att de med rimliga kostnader kan förvandlas till seniorbostäder eller andra tillgängliga
bostäder för äldre. Detta arbete görs i samarbete med Kalmarhem
och de privata fastighetsägarna.
Arbetsgruppen ska också se över hur kommunens tillämpning och
tolkning av bygglagstiftningen ser ut för att rent allmänt få en
bättre tillgänglighetsanpassning av all nybyggnation och ombyggnad av lägenheter. Detta är särskilt viktigt, eftersom vi vet att
huvudparten av alla äldre, även i fortsättningen kommer att bo i
vanliga ordinära bostäder. Därför behöver insatser göras för att all
nyproduktion ska ha en bra tillgänglighet.
Jag vill hänvisa till att Boverket i många olika sammanhang har
pekat på att kommunerna bör ta fram ett bra lokalt underlag för
planeringen av bostäder för äldre. Det är detta som arbetsgruppen
har fått i uppdrag om att göra.
Parallellt med detta arbete pågår det viktiga arbetet med att starta
upp ett antal detaljplaner där seniorboenden kan vara ett inslag.
Idag finns många möjliga lägen där seniorboende skulle kunna
vara en del, men i ett flertal av dessa fall så krävs
detaljplaneläggning. Jag försöker därför skynda på denna process.
Jag vill understryka att planeringen av bostäder för äldre i högsta
grad ingår i den ordinarie planeringen för bostadsbyggande. Det
har byggts och byggs en hel del lägenheter i Kalmar – lägenheter
som helt och hållet är tillgänglighetsanpassade och som därmed är
extra attraktiva för gruppen äldre. Vi ser till exempel att många i
gruppen 55+ och äldre har bosatt sig på Varvsholmen. Jag kan
också peka på nybyggnationen vid Södra vägen och i Smedby.
Närmast aktuellt är byggnationen vid Vasallparken och i
Ljungbyholm.
Detaljplanen vid Solvägen i Berga har varit utställd. Här vill
Riksbyggen bygga anpassade bostäder.
Övriga områden där det för närvarande diskuteras seniorboende är
den fortsatta byggnationen på Varvsholmen, i Rockneby,
Bergagården liksom Djurängen. Dessutom kommer Wollinska
Stiftelsen att bygga äldrebostäder på Norrgårdsgärdet. Det diskuteras också en möjlig lokalisering av seniorboende till området
runt Folkets Park.
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Det finns ett antal aktörer som har anmält intresse av att bygga
seniorbostäder i Kalmar. Dessa är HSB, Kärnhem, Riksbyggen,
Bovieran, CA Fastigheter AB och Husförvaltarna i Kalmar AB.
Mark- och planeringsenheten har fortlöpande samtal med dessa
aktörer. Intresse finns både när det gäller Kalmar tätort men även i
de mindre tätorterna.
Jag vill understryka att bostäder för äldre ska vara en mycket viktig
del i de 500 bostäder som ska byggas per år i Kalmar.

§ 137

Fråga ”Handlingsplan i praktiken”
(dnr KS 2007/507 095)
Kommunfullmäktige beslutar att Inger Hilmansson (fp) får ställa
följande fråga till barn- och ungdomsnämndens ordförande Cecilia
Strömberg (s):
Skolan är en spegling av samhället i övrigt. I skolan finns ju också
den speciella kompetens och de handlingsplaner som ska garantera
elever och lärare en trygg skolmiljö. Barnens uppväxt präglas i
huvudsak av de attityder som hemmet och skolan tillsammans förmedlar. Nolltolerans mot kränkning genom språkbruk eller andra
överträdelser i skolan är en del i den demokratiska bildningen.
Under nästan ett års tid försökte föräldrar i Kalmar uppmärksamma
skolan på en lärares överdrivna intresse för barnen. Detta ledde
senare till sexuellt övergrepp. Att inte bli tagen på allvar, är ett
trauma för både barnen och deras familjer men att bli oskyldigt
anklagad är också ett trauma. Denna händelse oroar fler än de
närmast berörda och berör också flera verksamhetsområden. Denna
gång fungerade inte skyddet för barnen, alla handlingsplaner till
trots, och då måste barn- och ungdomsnämnden ta ett särskilt
ansvar för utvärdering och uppföljning.
Kommunens uppgift är att erbjuda barn och lärare en trygg skolmiljö och jag frågar därför:
− Bedömer du att det behövs ytterligare kunskap om tidiga
varningssignaler för lärare, elever och deras föräldrar för att
förebygga liknande situationer?
____________________________

Cecilia Strömberg lämnar följande svar:
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Eftersom jag varken kan eller ska känna till vilket ärende som
frågeställaren åsyftar, är det omöjligt att bemöta några sakfrågor i
det enskilda fallet. Mitt svar blir därför övergripande.
I barn- och ungdomsförvaltningens verksamhetshandbok finns
gemensamma rutiner för att främja likabehandling, bu710 och
bu715. Rutinen är upprättad dels för att främja barns, elevers och
personals lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder,
dels för att förebygga och förhindra trakasserier och annan
kränkande behandling. I rutinen definieras samt förtydligas olika
former och uttryck av kränkande behandling. Vidare markeras i
rutinen att det på varje skola, i enlighet med lagstiftningen, ska
finnas en likabehandlingsplan.
Gemensamt för hela förvaltningen finns också rutiner för hur verksamheten ska agera när någon form av kränkning ägt rum, bland
annat en rutin för åtgärder när elev/elever i särskola/grundskola/
fritidshem upplever sig kränkt av personal. Rutinen är upprättad
för att snabbt kunna åtgärda och återskapa en trygg miljö för elever
och beskriver detaljerat i punktform vad som ska göras av vem.
Frågor som rör kränkande behandling måste tas på största allvar
och med stort mått av saklighet och integritet där ingen är förtjänt
av att de inblandade eller händelsen blir allmängods. Det är också
av stor vikt att alla inblandade får hjälp och stöd.
Mellan rektorerna sker ett ständigt erfarenhetsutbyte i alla frågor
som rör skolans ledning och utveckling. Det kan handla såväl om
frågor som rör det löpande arbetet som extraordinära händelser.
Frågor som belyses i till exempel revisioner och inspektioner
används i syfte att förbättra arbetet i hela organisationen. I det
arbetet ingår även att våra rutiner ständigt ses över för eventuella
revideringar kontinuerligt.
Att tidigt upptäcka och identifiera såväl barn i behov av särskilt
stöd som kränkande behandling och till exempel missbruk, är av
största vikt i skolans arbete. Jag bedömer att skolans personal är
duktiga i detta arbete. Men ingenting är så bra att det inte kan förbättras ytterligare.

Gyllene Stolen

Kommunfullmäktige 2007-08-27

147

Kommunfullmäktige ajournerar härefter sammanträdet för frågor i
den s.k. Gyllene Stolen.
_______________________
Med anledning av tidningsartiklar kring företaget Fanerduns
problem att föra ut pengar från Kina frågar Inger Hilmansson (fp)
kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (s) om han har någon
information om Fanerdun som fullmäktiges ledamöter behöver
känna till.
Johan Persson (s) hänvisar till att han och kommunchefen fortlöpande informerat och även i fortsättningen kommer att informera
kommunstyrelsens arbetsutskott om Fanerdunetableringen.
_______________________
Anders Andersson (c) frågar barn- och ungdomsnämndens
ordförande Cecilia Strömberg (s) varför det inte skett någon upprustning av skolgården på Lindsdalsskolan trots att det i budgeten
avsatts pengar för detta.
Cecilia Strömberg svarar att pengarna finns kvar i budgeten och att
barn- och ungdomsnämnden i budgetarbetet diskuterar vilka skolgårdar som ska prioriteras.

§ 138

Detaljplan för kraftvärmeverk på fastigheten Moskogen
1:1
(dnr KS 2007/250 214)

Handlingar

Förslag till detaljplan den 7 juni 2007 (bilaga A, § 138/2007).
Samhällsbyggnadskontorets utlåtande den 13 juni 2007 (bilaga B,
§ 138/2007).
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 13 juni 2007,
§ 152 (bilaga C, § 138/2007).

Bakgrund

Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit att kommunfullmäktige
ska anta nämndens förslag till detaljplan för kraftvärmeverk på
fastigheten Moskogen 1:1. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett bioeldat kraftvärmeverk som kan förse Kalmar med fjärrvärme. Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget.

Beslut

Kommunfullmäktige antar samhällsbyggnadsnämndens förslag till
detaljplan för kraftvärmeverk på fastigheten Moskogen 1:1.
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Detaljplan för del av Smedby 2:130, 2:8 m.fl. fastigheter
(dnr KS 2006/570 214)

Handlingar

Förslag till detaljplan den 29 maj 2007 (bilaga A, § 139/2007).
Samhällsbyggnadskontorets utlåtande den 29 maj 2007 (bilaga B,
§ 139/2007).
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 13 juni 2007,
§ 148 (bilaga C, § 139/2007).

Bakgrund

Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit att kommunfullmäktige
ska anta nämndens förslag till detaljplan för del av Smedby 2:130,
2:8 m.fl. fastigheter. Syftet med detaljplanen är att ”stänga Krooks
vägs plankorsning med järnvägen och istället tillskapa en planskild
korsning för gång- och cykeltrafik strax väster om nuvarande korsning”. Kommunstyrelsen har tillstyrkt
samhällsbyggnadsnämndens förslag till detaljplan.

Beslut

Kommunfullmäktige antar samhällsbyggnadsnämndens förslag till
detaljplan för del av Smedby 2:130, 2:8 m.fl. fastigheter.

§ 140

Kommunalisering av hemsjukvården m.m.
(dnr KS 2007/405 014)

Handlingar

Regionförbundets skrivelse den 8 juni 2007 (med slutrapport och
förslag den 1 juni 2007 från den politiska styrgruppen för hemsjukvårdsprojektet) (bilaga A, § 140/2007).
Omsorgsförvaltningens skrivelse den 8 juni 2007 (bilaga B, §
140/2007).
Utdrag ur Södermöre kommundelsnämnds protokoll den 20 juni
2007, § 86 (bilaga C, § 140/2007).
Utdrag ur omsorgsnämndens protokoll den 28 juni 2007, § 59
(bilaga D, § 140/2007).

Bakgrund

Hösten 2005 enades kommunerna (genom Regionförbundets
Primärkommunala nämnd) och landstinget om att starta ett gemensamt förberedelsearbete inför en eventuell kommunalisering av
hemsjukvården i länet. Den arbetsgrupp som bildades har i juni
2007 redovisat sin slutrapport. I den ingår bl.a. definitioner av
olika verksamheter samt förslag om vilket verksamhetsansvar som
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bör föras över från landstinget till kommunerna. Målet är att
huvudmannaskapet för de föreslagna verksamheterna ska ändras
fr.o.m. den 1 januari 2008. Den ekonomiska regleringen föreslås
ske genom skatteväxling.
Den politiska styrgruppen har i princip ställt sig bakom arbetsgruppens slutrapport. Styrgruppen föreslår, under förutsättning att
överenskommelse träffas om den ekonomiska regleringen, att
kommunerna och landstinget ska besluta att
- godkänna styrgruppens samtliga förslag
- det avtal som upprättas om kommunalisering av hemsjukvården
m.m. årligen skall följas upp
- en utvärdering av avtalet görs under år 2010
- medverka till att en regional politisk grupp med representation
från både landstinget och kommunerna tillsätts för fortsatt samverkan mellan huvudmännen inom vård- och omsorgssektorn
i Kalmar län.
Omsorgsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd har yttrat
sig över styrgruppens förslag. De båda nämnderna redovisar i sina
yttranden fem punkter som de vill att kommunstyrelsen beaktar
inför ett ev. beslut om övertagande.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar, under förutsättning att överenskommelse träffas om den ekonomiska regleringen, att bifalla det
förslag till beslut om kommunalisering av hemsjukvården m.m.
i Kalmar län som har redovisats i skrivelsen den 1 juni 2007 från
den politiska styrgruppen för hemsjukvårdsprojektet.
De fem punkter som omsorgsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd redovisat i sina yttranden ska tas upp i det fortsatta
arbetet och kommande förhandlingar med landstinget om den ekonomiska regleringen.

§ 141

Ändringar i maxtaxan för förskoleverksamhet och fritidshem
(dnr KS 2007/383 710)

Handlingar

Barn- och ungdomsförvaltningens skrivelse den 11 maj 2007
(bilaga A, § 141/2007).
Förslag till Maxtaxa för förskoleverksamhet och fritidshem (med
tillämpningsföreskrifter) fr.o.m. den 1 januari 2008 (bilaga B, §
141/2007).
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Utdrag ur barn- och ungdomsnämndens protokoll den 16 maj
2007, § 38 (bilaga C, § 141/2007).
Södermöre kommundelsförvaltnings skrivelse den 11 juni 2007
(bilaga D, § 141/2007).
Utdrag ur Södermöre kommundelsnämnds protokoll den 20 juni
2007, § 91 (bilaga E, § 141/2007).
Bakgrund

Barn- och ungdomsnämnden har föreslagit att reglerna för barnomsorgsavgifter ska ändras fr.o.m. den 1 januari 2008. Förslaget
innebär att avgift kommer att tas ut tolv månader per år istället för
som f.n. elva månader. Syftet är att "genom ökade intäkter kunna
bibehålla kvalitén, främst personaltätheten”. I nämndens förslag
ingår också några justeringar i tillämpningsföreskrifterna till taxan.
Södermöre kommundelsnämnd uttalar i sitt yttrande bl.a. att
kommunfullmäktige ”bör se över möjligheten att höja taket i maxtaxan på befintliga elva månader innan beslut tas om att införa avgift för ytterligare en månad då verksamheten huvudsakligen är
stängd. En mindre höjning per månad skulle mildra effekterna av
den avgiftshöjning som föreslås.”
Kommunstyrelsen har tillstyrkt barn- och ungdomsnämndens förslag till ändringar i maxtaxan.

Överläggning

1. Ingemar Einarsson (c), Göran Häggfors (m), Bengt-Olof Roos
(kd), Joachim Håkansson (fp), Thoralf Alfsson (sd) och Jonas
Löhnn (mp) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
kommunstyrelsens förslag till beslut med följande tillägg.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillskriva Sveriges
Kommuner och Landsting i syfte att få till stånd en regelförändring i maxtaxan. Maxtaxan bör räknas som ett årsbelopp
för att möjliggöra för kommunerna att ge avgiftsfrihet under
semestermånaden utan att förlora pengar.
2. Cecilia Strömberg (s) och Birgitta Elfström (s) föreslår att
kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag till
beslut och avslå Ingemar Einarssons m.fl. tilläggsförslag.
_______________
Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill bifalla eller avslå kommunstyrelsens förslag till
beslut. Han finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.

Kommunfullmäktige 2007-08-27

151

Härefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill bifalla
eller avslå Ingemar Einarssons m.fl. tilläggsförslag. Han finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_________________
Beslut

1. Kommunfullmäktige antar barn- och ungdomsnämndens förslag
till ändrad maxtaxa för förskoleverksamhet och fritidshem (med
tillämpningsföreskrifter). Denna taxa ska gälla fr.o.m. den 1
januari 2008.
De ökade intäkterna för avgifter ska tillfalla barn- och ungdomsnämnden respektive Södermöre kommundelsnämnd för att upprätthålla kvalitén i nämndernas verksamhetsområden.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att skriva till Sveriges
Kommuner och Landsting i syfte att få till stånd en regelförändring i maxtaxan. Maxtaxan bör räknas som ett årsbelopp
för att möjliggöra för kommunerna att ge avgiftsfrihet under
semestermånaden utan att förlora pengar.

§ 142

Partimotion (fp) om införande av ordnings- och uppförandeomdöme
(dnr KS 2007/157 092)

Handlingar

Partimotion (fp) den 23 februari 2007 (bilaga A, § 142/2007).
Barn- och ungdomsförvaltningens skrivelse den 8 mars 2007
(bilaga B, § 142/2007).
Utdrag ur barn- och ungdomsnämndens protokoll den 18 april
2007, § 30 (bilaga C, § 142/2007).
Utdrag ur Södermöre kommundelsnämnds protokoll den 20 juni
2007, § 92 (bilaga D, § 142/2007).

Bakgrund

Folkpartiet liberalerna föreslår i sin partimotion att kommunfullmäktige ska ge barn- och ungdomsnämnden att erbjuda alla
föräldrar med barn i grundskolan ett skriftligt ordnings- och uppförandeomdöme om barnen.
Barn- och ungdomsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd
har yttrat sig över motionen. De båda nämnderna har, liksom
kommunstyrelsen, föreslagit att kommunfullmäktige ska avslå
motionen.
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1. David Westin (fp), Sara Nygren (m), Magnus Isacsson (m),
Jonas Lövgren (m), Göran Häggfors (m), Monica Bengtsson
(kd), Anna-Britt Wejdsten (fp) och Lars Rosén (sd) föreslår att
kommunfullmäktige ska bifalla förslaget i partimotionen (fp).
2. Birgitta Axelsson (v), Birgitta Elfström (s), Jonas Löhnn (mp),
Christina Magnusson (s) och Bertil Dahl (v) föreslår att
kommunfullmäktige ska avslå förslaget i partimotionen (fp).
_______________
Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill bifalla eller avslå förslaget i partimotionen (fp).
Han finner att kommunfullmäktige avslår detta förslag.
Omröstning begärs och följande propositionsordning fastställs.
Den som bifalla kommunstyrelsens förslag att avslå partimotionen
(fp) röstar ja. Den som vill bifalla förslaget i partimotionen röstar
nej.
Vid omröstningen avges 35 ja-röster och 22 nej-röster medan fyra
avstår från att rösta (hur var och en röstar framgår av bilaga E, §
142/2007).
_______________

Beslut

Kommunfullmäktige avslår förslaget i partimotionen (fp) om införande av ordnings- och uppförandeomdöme.

Reservation

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

§ 143

Medborgarförslag om bildäck i lekredskap
(dnr KS 2007/286 094)

Handlingar

Sanna Råbergs medborgarförslag den 1 april 2007 (bilaga A, §
143/2007).
Barn- och ungdomsförvaltningens skrivelse den 1 juni 2007
(bilaga B, § 143/2007).
Utdrag ur barn- och ungdomsnämndens protokoll den 20 juni
2007, § 53 (bilaga C, § 143/2007).
Fastighets- och inköpskontorets skrivelse den 21 augusti 2007
(bilaga D, § 143/2007).

Kommunfullmäktige 2007-08-27
Bakgrund

153

Sanna Råberg föreslår i sitt medborgarförslag att ”Kalmar kommuns förskolor avslutar användandet av bildäck innehållande cancerframkallande högaromatiska kolväten, HA-oljor som leksaker”.
Barn- och ungdomsnämnden anser i sitt yttrande över medborgarförslaget att ”redan inköpta lekredskap kan nyttjas även i fortsättningen, men vid nya investeringar ska annat material än bildäck införskaffas”.
Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige ska
besvara medborgarförslaget genom att uttala att det är viktigt att
försiktighetsprincipen tillämpas när det gäller exempelvis lekredskap. Som en följd av detta föreslår kommunstyrelsen att fastighets- och inköpskontoret ska få i uppdrag att tillsammans med berörda förvaltningar ta fram en tidsplan för arbetet med att byta ut
aktuella däckgungor och samtidigt redovisa kostnaden för kommunen. Målet är att däckgungorna helt ska bytas ut.
Fastighets- och inköpskontoret har, i enlighet med kommunstyrelsens beslut, kompletterat handlingarna till dagens sammanträde med en redovisning av hur många däckgungor som redan
bytts ut och planeringen för det fortsatta arbetet med att byta ut
däckgungor.

Överläggning

1. Bertil Dahl (v) och Jonas Löhnn (mp) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag till svar på
medborgarförslaget.
2. Jonas Lövgren (m) föreslår att kommunfullmäktige ska avslå
kommunstyrelsens förslag till svar på medborgarförslaget, med
hänvisning till att arbetet med att byta ut däckgungorna redan
pågår i kommunen.
3. Inger Hilmansson (fp) föreslår att kommunfullmäktige ska
bifalla förslaget i hennes reservation i kommunstyrelsen.
_______________

Beslut

Efter att överläggningen avslutats ställer ordföranden de olika förslagen mot varandra. Han finner att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag till svar på medborgarförslaget.
________________
Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget genom att uttala
att det är viktigt att försiktighetsprincipen tillämpas när det gäller
exempelvis lekredskap. Som en följd av detta får fastighets- och
inköpskontoret i uppdrag att tillsammans med berörda
förvaltningar ta fram en tidsplan för arbetet med att byta ut aktuella
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däckgungor och samtidigt redovisa kostnaden för kommunen.
Målet är att däckgungorna helt ska bytas ut.
Reservationer

1. Företrädarna för (m) reserverar sig till förmån för Jonas
Lövgrens förslag.
2. Företrädarna för (fp) reserverar sig mot kommunfullmäktiges
beslut och anför följande:
Kalmar kommun ska självklart följa de lagar och gemensamma
standarder som finns för svenska lekmiljöer. Lekredskap i kommunen som inte uppfyller godkända krav byts ut löpande i
enlighet med tidigare beslut. Så kommer även att ske med däckgungor om de ej uppfyller kraven.
Föräldrars oro ska tas på allvar och bemötas med fakta. Inga
fakta i beslutsunderlaget pekar på att just däckgungor utgör en
ökad hälsorisk. Det finns sannolikt fler däckpartiklar i trafikvimlet utanför lekplatsen, där barnen måste vistas, än vid däckgungorna. Uttjänta däck har använts i årtionden och är inte
klassificerade som miljöfarligt gods.
Däckgungor används i första hand av äldre barn. Att använda
däck som gungor visar på möjligheter till återanvändning, samtidigt som gungorna lockar till både utomhuslek och samvaro.

§ 144

Medborgarförslag om att bevara och skydda Kalmars
”gröna lungor”
(dnr KS 2006/705 094)

Handlingar

Lars Larssons medborgarförslag den 24 november 2006 (bilaga A,
§ 144/2007).
Kommunledningskontorets skrivelse den 14 juni 2007 (bilaga B, §
144/2007).

Bakgrund

Överläggning

Lars Larsson föreslår i sitt medborgarförslag att kommunen ska
bevara och skydda Kalmars ”gröna lungor”. Han redovisar fem
olika områden i Kalmar som är särskilt skyddsvärda.
Kommunledningskontoret har yttrat sig över medborgarförslaget.
Bengt-Olof Roos (kd) och Jonas Löhnn (mp) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag till svar på medborgarförslaget.

Kommunfullmäktige 2007-08-27

155

Beslut

Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget genom att hänvisa till den kommande grönstrukturplanen, vilken planeras vara
klar för antagande våren 2008. De frågor som medborgarförslaget
berör kommer att belysas i detta arbete.

§ 145

Ekonomisk reglering mellan kommunen och Kalmar
Hamn AB till följd av sammanslagningen av Kalmar
Hamn och Kalmar Stufveri AB
(dnr KS 2007/473 040)

Handlingar

Kommunledningskontorets och Kalmar Kommunbolag AB:s
skrivelse den 3 augusti 2007 (bilaga, § 145/2007).

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade i januari 2007 om en sammanslagning av Kalmar Hamn och Kalmar Stufveri AB till Kalmar Hamn
AB. I fullmäktiges beslut ingick bl.a. att Kalmar kommun säljer
anläggningstillgångar till Kalmar Hamn AB samt reglerar kortfristiga fordringar och skulder. Vidare redovisades de principer
som skulle gälla för försäljningen den 30 juni 2007.
Kommunstyrelsen/kommunledningskontoret fick samtidigt i uppdrag ”att återkomma med förslag till hur de ekonomiska mellanhavandena mellan kommunen och Kalmar Hamn AB i detalj ska
regleras”. Kommunledningskontoret och Kalmar Kommunbolag
AB har nu i samråd med Kalmar Hamn AB lämnat en sådan redovisning. Sammanfattningsvis innebär nyemission, försäljning av
anläggningstillgångar och reglering av kortfristiga fordringar och
skulder en minskning av kommunens likvida medel med nästan
26 miljoner kronor.

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner kommunledningskontorets och
Kalmar Kommunbolag AB:s redovisning av de ekonomiska mellanhavandena till följd av sammanslagningen av Kalmar Hamn
och Kalmar Stufveri AB.

§ 146

Ändringar i förbundsordningen för Regionförbundet i
Kalmar län
(dnr KS 2007/458 003)

Handlingar

Regionförbundets skrivelse den 3 juli 2007 (bilaga A, § 146/2007).
Utdrag ur protokoll från sammanträde med regionförbundets
styrelse den 14 juni 2007, § 87 (bilaga B, § 146/2007).
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Förslag till reviderad förbundsordning för Regionförbundet i
Kalmar län (bilaga C, § 146/2007).
Bakgrund

Styrelsen för Regionförbundet i Kalmar län har godkänt ett förslag
till ändringar/tillägg i paragraferna 2, 13 och 14 i förbundsordningen för regionförbundet. Styrelsen föreslår att kommunfullmäktige i länets kommuner och landstingsfullmäktige ska godkänna detta förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner förslaget till reviderad förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län.

§ 147

Ansvarsfrihet och likvidationsbokslut för Kommunalförbundet Naturbruksgymnasierna i Kalmar län
(dnr KS 2007/428 042)

Handlingar

Skrivelse den 12 juni 2007 från Kommunalförbundet Naturbruksgymnasierna i Kalmar län (bilaga A, § 147/2007).
Likvidationsbokslut med skifte av tillgångar (bilaga B, §
147/2007).
Revisionsberättelse (bilaga C, § 147/2007).

Bakgrund

Revisorerna föreslår att medlemskommunerna ska bevilja ansvarsfrihet för förbundsdirektionen för kommunalförbundet och godkänna likvidationsbokslutet.

Jäv

Birgitta Elfström (s) och Bertil Dahl (v) deltar inte i behandlingen
av detta ärende.

Beslut

Kalmar kommun beviljar för sin del förbundsdirektionen för
Kommunalförbundet Naturbruksgymnasierna i Kalmar län och
enskilda förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för verksamhetsåret 1 januari 2006 - 31 maj 2007. Vidare godkänner kommunen likvidationsbokslutet med skifte av tillgångar.

§ 148

Val av elva ledamöter och två ersättare i styrelsen för
Destination Kalmar AB

Handlingar

Utdrag ur valberedningens protokoll den 24 augusti 2007, § 50

Protokollsanteckning

Företrädarna för (mp) uttalar följande som protokollsanteckning:
Miljöpartiet de Gröna i Kalmar invänder mot valberedningens för-
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slag att Per Öberg (mp) föreslås bli ersättare, och vill med denna
protokollsanteckning markera att vi anser att han borde valts till
ordinarie ledamot.
Beslut

Kommunfullmäktige väljer följande ledamöter och ersättare
i styrelsen för Destination Kalmar AB från årsstämman 2008
t.o.m. årsstämman 2011:
Ledamöter
Johan Persson (s)
Sven-Evert Arvidsson (s)
Marianne Dahlberg (s)
Bertil Dahl (v)
Göran Häggfors (m)
Ann-Marie Petersson (c)
Anna-Britt Wejdsten (fp)
Ronny Nilsson
Thomas Axeheim
Pontuz Löfgren
Mia Hasselgren
Ersättare
Per Öberg (mp)
Folke Fagerlund (kd)

§ 149

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

Handlingar

Utdrag ur valberedningens protokoll den 24 augusti 2007,
§ 51.

Beslut

Kommunfullmäktige väljer Johan Persson (s) till ordförande och
Göran Häggfors (m) till vice ordförande i styrelsen för Destination
Kalmar AB från årsstämman 2008 t.o.m. årsstämman 2011.

§ 150

Fyllnadsval av ledamot och ersättare i barn- och
ungdomsnämnden
(dnr KS 2007/483 102)

Handlingar

Monica Bengtssons avsägelse den 14 augusti 2007.
Utdrag ur valberedningens protokoll den 24 augusti 2007,
§ 52 .
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1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Monica
Bengtsson (kd).
Kommunfullmäktige väljer Nadja Mirghasemi (kd) till ledamot
i barn- och ungdomsnämnden t.o.m. den 31 december 2010.
2. Kommunfullmäktige väljer Annika Sjöberg (kd) till ersättare
i barn- och ungdomsnämnden t.o.m. den 31 december 2010.
Hon efterträder Nadja Mirghasemi (kd) som blivit ledamot
i nämnden.

§ 151

Fyllnadsval av ledamot i styrelsen för Kalmar Vatten AB
(dnr KS 2007/472 102)

Handlingar

Guiseppe Padellaros avsägelse den 8 juni 2007.
Utdrag ur valberedningens protokoll den 24 augusti 2007,
§ 53.

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Giuseppe
Padellaro (v).
Kommunfullmäktige väljer Jacqueline Dovblom (v) till ledamot
i styrelsen för Kalmar Vatten AB t.o.m. årsstämman 2011.
__________________
Härefter beslutar kommunfullmäktige enhälligt att behandla frågan
om fyllnadsval av ledamot och ordförande i styrelsen för
Destination Kalmar med anledning av Kjell Henrikssons (s) avsägelse.

§ 152

Fyllnadsval av ledamot i styrelsen för Destination Kalmar
AB
(dnr KS 2007/495 102)

Handlingar

Kjell Henrikssons avsägelse den 21 augusti 2007.
Utdrag ur valberedningens protokoll den 24 augusti 2007,
§ 48.

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Kjell Henriksson
(s).
Kommunfullmäktige väljer Johan Persson (s) som ledamot i
styrelsen för Destination Kalmar AB från den 1 september 2007
t.o.m. årsstämman 2008.
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Fyllnadsval av ordförande i styrelsen för Destination
Kalmar AB
(dnr KS 2007/495 102)

Handlingar

Utdrag ur valberedningens protokoll den 24 augusti 2007, § 49.

Beslut

Kommunfullmäktige väljer Johan Persson (s) till ordförande i
styrelsen för Destination Kalmar AB från den 1 september 2007
t.o.m. årsstämman 2008. Han efterträder Kjell Henriksson (s) som
inte längre tillhör bolagets styrelse.

§ 154

Anmälningsärenden
För kännedom anmäls:
a) Länsstyrelsen har den 13 juni 2007 beslutat att avvisa
överklaganden från Christina Almqvist och Daniel Mörkgården
m.fl. och avslå övriga överklaganden av kommunfullmäktiges
beslut att anta detaljplan för ny väg 573 Kristvallavägen, förbi
Trekanten.
(dnr KS 2006/332 214)
b) Regeringsrätten har den 2 juli 2007 beslutat avvisa ansökningarna om rättsprövning av kommunfullmäktiges beslut om
detaljplan för del av Stadsparken 1, nytt konstmuseum i
Stadsparken.
(dnr KS 2006/350 214)
c) Socialnämndens och omsorgsnämndens rapporter om ej verkställda biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen.
(dnr KS 2007/459 759)

RÖSTNING

Kommunfullmäktige den 27 augusti 2007

Ledamöter

Parti

Dahlberg Marianne, 1:e v ordf.
Aurelius Nils Fredrik, 2:e v ordf
Persson Johan
Elfström Birgitta
Henriksson Kjell
Jeansson Mona
Gröhn Jussi
Arvidsson Sven-Evert
Magnusson Christina
Kronblad Bengt
Jarl Helena
Nilsson Ingvar
Engström Ann-Marie
Arvidsson Jan-Erik
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Johansson Gunilla
Lindblad Britt
Peterson Roland
Akinder Inger
Malik Nasim
Abaza Dzenita
Johansson Lasse
Lindh Anne-Cathrine
Sjögren Steve
Strömberg Cecilia
Holmberg Roger
Hällblad Ylva
Axelsson Kjell
Dahl Bertil
Axelsson Edström Birgitta
Persson Peter
Löhnn Jonas
Welander Jean
Sejr Sörensen Lene
Lövgren Jonas
Häggfors Göran
Andersson Jan R
Edvinsson Kerstin
Jonsson Per-Olof
Hedin Kajsa
Lakatos Tamas
Nygren Sara
Wahlberg Rolf
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Ersättare
Stig Persson

Bilaga E, § 142
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Röstning
Ja Nej Avstår
X
X

Annika Brodin
Lena Bromberg

Barbro Peiper
Gunnel Akinder

Anette Lingmerth

Allan Johansson
Georg Persson

Göran Wiegert

Magnus Isaksson
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Ledamöter
Aronson Ove
Wallergård Rolf
Svensson Camilla
Andersson Anders
Wollin Anita
Einarsson Ingemar
Petersson Ingegerd
Andersson Sivert
Hilmansson Inger
Håkansson Joachim
Wejdsten Anna-Britt
Westin David
Roos Bengt-Olof
Mirghasemi Nadja
Graaf Lars
Jeansson Ann-Mari
Alfsson Thoralf
Rosén Lars
Kaliff Roger, ordf.
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Röstning
Ja Nej Avstår
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Monica Bengtsson
Karin Karlsson

X
X
X
X
X
35

22

4

