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_______________
Ordföranden öppnar sammanträdet och meddelar att ärendet om
”Uppdrag i Salvestaden i Kalmar AB” inte kommer att tas upp på
dagens sammanträde, eftersom det inte finns något förslag från
valberedningen. Ärendet beräknas istället komma upp på nästa
sammanträde i februari.
_______________

§1

Protokollsjusterare

Beslut

Kommunfullmäktige utser Gunnel Akinder och Anita Wollin att
tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§2

Interpellation om genomförande av omsorgsnämndens
beslut i december 2007
(dnr KS 2008/060 093)
Kommunfullmäktige beslutar att Kerstin Edvinsson (m) får ställa
följande interpellation till omsorgsnämndens ordförande Steve Sjögren (s):
Omsorgsnämnden fattade den 20 december 2007 flera mycket
positiva beslut som ska genomföras under 2008. Nämnden
beslutade
l. att under 2008 aktivt arbeta för möjligheterna till entreprenader,
intraprenader och kooperativ inom SOL och LSS
2. att genomföra hotellväxling på växelboendeplatserna
3. att förbereda för s.k. Trygghetsboende
4. att förbereda för "fritt val i omsorgen"
5. att en konsekvensutredning om Träffpunkterna genomförs innan
beslut om besparing tas
6. att tillskriva kommunledningen om de ekonomiska effekterna
för nämnden av förhöjda OB-tillägg
7. att ta fram olika kompetensutvecklingstillfällen/kurser för personal som vill förkovra sig på sin fritid.
Med anledning av dessa beslut vill jag ställa två frågor till
omsorgsnämndens ordförande Steve Sjögren:
– I vilken ordning har du för avsikt att genomföra dessa sju punkter?
– Vilket av nämnda beslut anser du som viktigast att genomföra?
_______________
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Steve Sjögren lämnar följande svar på interpellationen:
Kerstin vill ha svar på två frågor med anledning av att majoriteten i
omsorgsnämnden utföll till oppositionens fördel. Miljöpartiet valde
att byta sida under pågående sammanträde, Kerstin lyfter fram sju
olika beslut från nämndens decembersammanträde.
1. I vilken ordning har du för avsikt att genomföra dessa sju
punkter?
Förvaltningen har just kommit igång efter helgerna. För dagen
arbetar man med de besparingar som nämnden beslutade om i
december. Bokslutsarbetet pågår också. Jag har för ett par dagar
sedan haft ett samtal med förvaltningschefen om de beslut som
vi tog i december. Ett av besluten är att göra en utredning kring
administrationen. Vi måste se över den med tanke på de besparingar som skall genomföras. Ett förslag till uppdrag för utredningen kommer till nämnden i februari. Under tiden som utredningen pågår har vi en utredartjänst vakant och det bromsar upp
arbetet en del. Som du vet så arbetar våra utredare också med
ÄO 10 som skall vara klar under tidig vår.
- När det gäller punkt 5 om träffpunkterna så kommer det ärendet upp på nämnden senare i denna vecka.
- Punkterna 3 och 4: Här inväntar vi resultatet av regeringens
utredare.
- Punkt 1 kommer vi att diskutera senare i år i samband med att
vi reviderar vårt måldokument.
- Punkterna 2 , 6 och 7 pågår.
2. Vilket av nämnda beslut anser du som viktigast att genomföra?
Att få ekonomin i balans är och kommer att vara vår viktigaste
fråga framöver.

§3

Interpellation om situationen i skolan
(dnr KS 2008/054 093)
Kommunfullmäktige beslutar att David Westin (fp) får ställa följande interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande
Cecilia Strömberg (s):
I höstas behandlades Folkpartiet liberalernas motion till kommunfullmäktige om att börja erbjuda ordnings- och uppförande-
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omdömen i Kalmar kommuns skolor. Dessvärre fick vi avslag på
motionen, och i debatten i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fick vi höra att sådana problem inte existerade i Kalmar. Särskilt ett stycke i motionen retade gallfeber på er socialdemokrater:
"Flatheten i den socialdemokratiska skolpolitiken har varit förödande för arbetsklimatet i den svenska skolan. De elever som
genom våld, trakasserier och hot tar över det informella ledarskapet på en skola vet att de inte har särskilt mycket att frukta. De
kan fortsätta förstöra för sina skolkamrater utan att vuxenvärlden
har verktyg nog för att stoppa dem."
Du Cecilia Strömberg, ordförande i barn- och ungdomsnämnden,
angrep vår beskrivning av verkligheten. Under hösten har vi dock
i våra lokaltidningar kunnat läsa om just sådana förhållanden i skolan som vi folkpartister beskrev.
Vi vill nog alla ge skolpersonalen verktyg för att synliggöra problem i god tid, men även befogenheter att göra något åt dem. Målet
är ju att problemen ska lösas, så att alla barn får en bra skolgång.
För att kunna åtgärda ordningsproblem i skolan måste man dock
först känna till och erkänna att de finns. I kommunfullmäktiges
debatt kring ordningsomdömen vägrade socialdemokraterna att
erkänna några som helst problem. Därför undrar jag nu, Cecilia
Strömberg:
– Hur ser du idag på förekomsten av våld och trakasserier i Kalmars skolor?
_______________
Cecilia Strömberg lämnar följande svar på interpellationen:
Jag vill börja med att tacka för interpellationen. Det här är en viktig
fråga och det är bra att vi nu tar upp den till debatt.
Vid kommunfullmäktige i augusti 2007 behandlades en
partimotion från dig och dina partikamrater där ni ville införa
ordnings- och uppförandeomdömen i Kalmar kommuns skolor. I
den debatten bad jag dig och dina partikamrater att peka ut den/de
skolor i vår kommun där ”det informella ledarskapet genom hot
och trakasserier” hade övertagits av eleverna. Jag fick inget svar på
den frågan av er.
Skolan är en spegling av samhället på gott och ont. Det är ingen
isolerad värld i samhället . Skola utgör mötesplats för alla barn i
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vår kommun, där skolan är en arbetsplats för våra elever. I vår
kommun har vi skolor som är arbetsplatser för flera hundra elever.
Tyvärr kan det förkomma företeelser och händelser, som inte alltid
sker inom ramen för den önskvärda, tolererade eller acceptabla
nivån på en så stor arbetsplats. Detta medför ett kontinuerligt
arbete att varje dag i all verksamhet erövra värdegrundsfrågorna!
De flesta vårdnadshavare upplever att deras barn vistas i en trygg
verksamhet och mer än 90 % av föräldrarna vid en enhet anger att
de är ganska eller mycket nöjda. Det innebär ändå att vi inte uppnått målet att alla barn ska känna sig trygga i vår verksamhet. Av
kvalitetsredovisningarna framgår att arbetet måste fortsätta. En del
i det arbetet är att vi erbjuder evidensbaserade familjestödsprogram
såsom Steg för steg, SET, KOMET, ÖPP med flera. Det är inte alltid tillräckligt, vi måste tillsammans med övriga samhället ge våra
ungdomar i tonåren en grundtrygghet och det kan inte endast skolan stå för. Skolan är ett komplement där föräldrarna är de allra
viktigaste för barnet i sin utveckling till en trygg och klok individ.
Skolan kan tillsammans med föräldrarna bidra till att stödja och
vägleda, inte att uppfostra, det är ett föräldrauppdrag.
Av kvalitetsredovisningarna framgår en ökande medvetenhet i våra
medarbetares förhållningssätt i jämställdhetsfrågor och att arbetet
med likabehandlingsplanen har haft en stor betydelse. Det finns
tydliga tecken på att förskoleverksamheten är på god väg att nå
målen och att det är fortsatt viktigt med fortlöpande pedagogiska
diskussioner kring barnsyn, förhållningssätt, konflikthantering,
gränssättning.
Förskolans och skolans demokratiska uppdrag består av flera
olika delar:
1. Att främja elevers lärande om demokrati och värdegrund. Denna
del återfinns till stor del i den traditionella ämnesundervisningen.
2. Den andra delen innebär att förskolor och skolor ska verka i
demokratiska arbetsformer, där såväl barn och elever som personal har reellt inflytande över och delaktighet i sitt arbete och
sin läromiljö. Detta inflytande kan vara både formellt, till exempel genom olika råd, och informellt, genom möjligheten att diskutera och påverka arbetssätt och innehåll i undervisningen.
3. Den tredje delen av uppdraget handlar om att förskolor och skolor ska utbilda till demokratiska samhällsmedborgare. Detta
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innebär ett arbete med värdegrunden, det vill säga de demokratiska värdena såsom människors lika värde. Arbetet med
värdegrunden är en ständigt pågående process som alla vuxna i
skolan ansvarar för i alla miljöer. Värdegrunden ska genomsyra
verksamheten i sin helhet och det handlar ytterst om relationer
mellan människor och om hur vi behandlar varandra som barn,
unga och vuxna.
4. Slutligen ska arbete bedrivas mot alla former av kränkande behandling, såsom mobbning, sexuella trakasserier, rasism, främlingsfientlighet och homofobi.
5. Den gemensamma utgångspunkten för arbetet är ett samhälle
där alla medborgarna delar de grundläggande demokratiska
värderingarna.
I det korta perspektivet återfinns uppmärksammade händelser och
intermezzon i skolor, som tydligt avviker från det önskade målmedvetna arbetet med normer och värden. Sedan ett antal år polisanmäls alla händelser så att ingen kränkande behandling tolereras.
Detta leder till massmedial uppmärksamhet och därmed en bild av
skolans verksamhet som inte fullt ut stämmer med den som eleverna i skolan har.
Genomförda enkätundersökningar visar att mer än 90 % av eleverna menar att skolan utgör en trygg arbetsmiljö och att kamratstödjares insatser liksom det ständiga arbetet baserat på olika
vedertagna metoder trots allt är framgångsrika. Överenskomna
ordnings- eller trivselregler utgör grunden till att den övervägande
majoriteten av redogörelser är mycket positiva.
Fritidshemmets sätt att arbeta med normer och värden blir ett komplement till det som görs i skolan och att det förstärker utvecklingen av barnens positiva förhållningssätt till varandra. De dagliga
samlingarna är av den största vikt, när barnen får komma till tals
och lära sig att lyssna på varandra och vuxna. I samlingarna fokuseras på umgänge och uttryck. Där ges också möjlighet att visa vad
man kan och därmed dela med sig till övriga. Flera olika föräldraenkäter visar att föräldrarna bedömer att det är en bra dialog mellan
barn och personal.
Jag har aldrig hymlat eller mörkat de problem som finns. Vi kommer även i fortsättningen polisanmäla företeelser i verksamheten
som passerat de gränser samhället satt upp.
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Interpellation om bemanningspoolen på omsorgsförvaltningen
(dnr KS 2008/055 093)
Kommunfullmäktige beslutar att Joachim Håkansson (fp) får ställa
följande interpellation till omsorgsnämndens ordförande Steve Sjögren (s):
Trots en god ekonomisk tillväxt i och en minskad arbetslöshet har
Kalmar kommun stora ekonomiska problem. Under socialdemokraternas styre har kostnaderna för den kommunala verksamheten
rusat iväg och nu tvingas förvaltningarna vidta ett antal besparingsåtgärder.
Du har det politiska ansvaret för den sektor som ansvarar för insatser till äldre och till människor med funktionshinder. Under din tid
som omsorgsnämndens ordförande har kostnaderna skenat iväg i
jämförelse med likvärdiga städer/kommuner i landet. Detta har
med all tydlighet påvisats av både Folkpartiet och SKL:s
analysarbete.
Vi tycker det är bra om kommunen strävar efter en ambitiös, effektiv omsorg med valfrihet och som sker med respekt för de ekonomiska förutsättningarna. Vi tror att detta går att kombinera om
man har rätt styrnings- och ledningsorganisation och ett väl fungerande kvalitetsarbete. I ett sådant arbete är det mycket viktigt att
personalen involveras och att man tar deras åsikter och idéer på
allvar.
I början av januari månad 2008 riktade personalen inom omsorgsförvaltningen hård kritik mot det sätt varpå bemanningsservicen
fungerar. Enligt både Kommunals ombudsman samt anställda inom
förvaltningen, har man under flera år påpekat att personalpoolen är
illa skött och att det föreligger strukturella problem i botten. Några
synpunkter som framförts är följande;
"Vikarier har inte används fullt utan i stället gått sysslolösa med
lön och inte varit den avlastning som behövts. "
"Det här har vi påpekat i flera år, men det är ingen som velat
lyssna.”
Med anledning av ovanstående önskar jag att ställa följande frågor:
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– Hur länge har det varit känt för dig att bemanningspoolen haft
strukturella problem?
– Vilka åtgärder har Du i så fall såsom ordförande vidtagit?
– Hur ser du på den senaste turbulensen med omsorgens bemanningsservice och de olika turerna runt personalens
ob-tillägg?
– Vilka konsekvenser får det starka missnöjet som framförts av
personalen?
_______________
Steve Sjögren lämnar följande svar på interpellationen:
Jag har haft ansvaret som ordförande i omsorgsnämnden sedan
januari 2003. Under dessa år har nämnden sparat sammantaget
ca 60 miljoner kronor. Under slutet av 2004 nåddes balans i verksamheten. Under 2005 vändes den till ett överskott och vid
ingången till 2006 var nämnden i balans. Men under senare delen
av 2006 ökade behovet av hemtjänst kraftigt och obalanser uppstod. En ny lag trädde i kraft som medförde stora problem med att
få ihop scheman. Jag talar om arbetstidslagen (ATL) och samtidigt
inleddes arbetet med att genomföra önskad sysselsättningsgrad.
Ökade behov från personer med svåra handikapp drev också upp
kostnaderna.
Under våren 2007 granskades nämndens verksamhet av Ledningsbolaget, som kom fram till att ordningen var god och att styrningen
fungerade. Man kom också fram till att nämnden hade högre mål
än vad ekonomin tillät.
Under våren beslutade nämnden om kraftiga besparingar för att
komma tillrätta med obalanserna. Under hösten har antalet timanställningar sjunkit med ca 1 miljon/månad. Äldreomsorgen har
minskat med ca 29 tjänster inom hemtjänsten. Äldreomsorgen är
nu i balans, men givetvis följer vi den noga från nämndens sida.
När det gäller handikappomsorgen så är den i det närmaste i balans
och vi räknar med att nå balans inom den närmaste tiden. I takt
med att besparingar genomförs blir enheterna allt noggrannare med
hur mycket korttidsfrånvaro som måste ersättas med poolare. Om
en person som skulle arbetat 8 timmar är sjuk kanske man nöjer sig
med att ha en poolare i 6 timmar för att på så vis spara 2 timmar.
Det råder stor krismedvetenhet i vår organisation.
Så jag och nämnden har under alla år beslutat om och genomfört
stora besparingar, rationaliseringar och förändringar i verksamheten för att nå en ekonomi i balans. Från Folkpartiet har vi inte
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fått mycket hjälp! De förslag som ni kommit med handlar enbart
om att lägga ut på entreprenad. Vi har idag en del verksamhet utlagd på andra utförare, det fungerar bra. Men det är inte billigare.
Du ställer några frågor till mig:
1. Hur länge har det varit känt för dig att bemanningspoolen haft
strukturella problem?
Bemanningspoolen har haft problem under flera år. Nämnden
och förvaltningen har på flera olika vis försökt komma till rätta
med problemen. Vi har haft för stor omsättning när det gäller
ledningen av poolen. Det är inte bra, men när folk slutar och
flyttar så måste nya till och då tar det tid för de nya att komma
in i verksamheten. Nu har vi en stabil ledning av poolen. Just de
strukturella problemen har vi känt till ca 1 år.
2. Vilka åtgärder har du som ordförande vidtagit?
Nämnden gav i våras förvaltningen i uppdrag att säga upp avtalet med Kommunal när det gäller poolen. Detta för att förhandla fram ett nytt avtal som skulle kunna fungera bättre.
3. Hur ser du på den senaste turbulensen med omsorgens bemanningsservice och de olika turerna runt personalens ob-tillägg?
Det är givetvis olyckligt när det blir oro i lägret och i synnerhet
inför en helg. Det pågick förhandlingar redan från våren med
Kommunal när det gäller avtalet för poolen. Dessa kom in i ett
avgörande skede under november. Parterna var inte överens och
då träder en ”bilaga d” i avtalet i kraft och det är den som innebär att OB inte utgår. För att inte ställa till oro under helgerna
var man överens om att inte tillämpa den möjligheten förrän
ytterligare förhandlingar genomförts i januari. Dessa förhandlingar pågår och beräknas vara färdiga om ett par veckor.

4. Vilka konsekvenser får det starka missnöje som framförs av
personalen?
Förhandlingar pågår och dem kan jag inte kommentera för under
pågående förhandlingar är uppgifterna inte offentliga och jag
känner inte till dem närmare. Men vi vill givetvis ha en väl fun-
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gerande pool och det är vår avsikt att tillsammans med Kommunal hitta lösningar som alla kan känna sig nöjda med.
Poolen har under hösten fungerat allt bättre och bättre och det är
därför som antalet timmar har gått ner. En pool är viktig för att
täcka korttidsfrånvaro på ett snabbt och effektivt sätt. Den har
också en viktig funktion när det gäller att rekrytera och introducera
nya människor i verksamheten. Från nämndens sida följer vi nu
utvecklingen i poolen mycket noggrant. Vi vet att ledningen där
arbetar intensivt med att få ordning på verksamheten och allt tyder
nu på att vi har en fungerande pool från den 1 mars i år. Men
arbetet med att ha en fungerande pool som täcker frånvaro och
samtidigt följer lagar och avtal och klarar kontinuitet hos omsorgstagarna fortsätter. Alla enheter skall var fullt ut betjänade
av poolen den 1 mars 2008.

§5

Interpellation: Vis av erfarenheten?
(dnr KS 2008/053 093)
Kommunfullmäktige beslutar att Inger Hilmansson (fp) får ställa
följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande Johan
Persson (s):
År 1999 var ekonomin i Kalmar kommun ansträngd och en "tillfällig skattehöjning" skulle lösa problemen. Tyvärr har skattehöjningen sannolikt bidragit till en svag befolkningsutveckling och
en svag ekonomisk utveckling. Vänstermajoriteten fyllde snabbt ut
den nya kostymen utan synbart ansvar för kostnadsutvecklingen.
År 1999 såldes också 50 % av kommunens aktier i Kvastastaden
AB för 275 miljoner kronor. Trots några transaktioner i samband
med beslutet, blev det ett stort överskott kvar. Detta var ju då en
engångsintäkt som ju inte rimligen kunde användas till driften.
Intäkterna från skattehöjningen rullade in. Passade kommunen på
att göra några viktiga strukturförändringar med tanke på den återkommande pengabristen i kommunen? Vilken strategi valdes för
användningen av intäkterna från aktieförsäljningen?
Trots en långvarig högkonjunktur är kommunens ekonomi nu, år
2008, åter ansträngd. Kalmar kommun står i begrepp att sälja mark
i centrala Kalmar och förtjänsten blir betydande.
Med erfarenhet av den hittills förda ekonomiska politiken, finner
jag anledning att ställa följande frågor:

Kommunfullmäktige 2008-01-28

12

– Hur har intäkterna från aktieförsäljningen 1999 fördelats?
– Finns det någon planering för hur överskottet från markförsäljningen till Kärnhem ska fördelas?
_______________
Johan Persson lämnar följande svar på interpellationen:
Först vill jag rätta två felaktiga sakuppgifter i interpellationen.
Den skattehöjning på 50 öre som du refererar till beslutades att
gälla från 1995 och halva aktieinnehavet i Kvastastaden AB såldes
för 221,2 mkr (preliminär köpeskilling på 215 mkr och justering
med 6,2 mkr vid fastställd överlåtelsebalansräkning per 30 juni
1999).
Sammanfattningsvis har intäkten på 215 mkr från aktieförsäljningen 1999, enligt fullmäktiges beslut den 21 juni 1999, § 126,
fördelats enligt följande;
- Köp av aktier för 6,5 mkr i Kalmar Energi och Miljö AB och
ökning av aktiekapitalet med ytterligare 35 mkr för bildande av
moderbolag
- planerad nyupplåning och omplacering av lån med 55 mkr
genomfördes inte
- fondering i Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB (KLP)
med 75 mkr
- ombyggnad av Södra vägen med 20 mkr
- ombyggnad av Ljungbyhemmet och Björkhaga med 18 mkr
- exploateringskostnader på Varvsholmen med 13 mkr
- nettoinkomst på 7,5 mkr vid försäljning av aktierna i
Kalmarhem AB (+10 mkr), köp och försäljning av 40 % av
aktierna i Soft Center i Kalmar AB ( 0 ) och aktiekapital i
Destination Kalmar AB (-2,5 mkr).
Med anledning av nytt pensionsavtal fr.o.m. 1998 och då utbetalning av s.k. individuell del från 2001 har det inte varit likvidmässigt möjligt att fondera i KLP till mer än 50 mkr.
I överenskommelsen med Graningeverkens AB ingick också en
tilläggsköpeskilling på fem kronor för varje krona som bolagets
genomsnittliga resultat för 1999, 2000 och 2001 översteg ett för
1999 budgeterat överskott på 48,6 mkr. Detta resulterade 2002
i ett tillägg till köpeskillingen med 30,5 mkr.
I överenskommelsen ingick vidare att bolaget bildade en stiftelse
vars ändamål ska vara att främja forskning vid Högskolan i Kal-
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mar. För att klara detta åtog sig Graningeverkens AB att under en
sexårsperiod utbetala 90 mkr till stiftelsen.
Enligt min uppfattning är det tydligt att försäljningsintäkten enbart
använts till investeringar, fondering och ökad självfinansieringsgrad.
Vad gäller fördelning av överskott vid kommande markförsäljningar så ser jag samma alternativ.

§6

Interpellation om ”interpellationernas uppföljning”
(dnr KS 2008/056 093)
Kommunfullmäktige beslutar att Anna-Britt Wejdsten (fp) får
ställa följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande
Johan Persson (s):
Att besvara en interpellation är en uppgift som majoriteten har att
fullfölja enligt kommunallagen. Kvaliteten på svaren varierar förvisso men ofta leder en fråga ändå till att ett löfte eller en vilja uttrycks i det skriftliga svaret.
Det händer dock att ett löfte i ett interpellationssvar inte leder till
någon konkret förändring. Ett löfte som ges från en majoritetsföreträdare i ett sådant svar är förvisso inte juridiskt bindande, men
det bör givetvis ligga i allas intresse att löften utställda av förtroendevalda följs.
Det bör därför finnas bra rutiner för hur man följer upp interpellationer och deras svar. Med anledning av detta undrar jag:
– Hur ser rutinerna för uppföljning av interpellationer och deras
svar ut idag?
– Om det finns rutiner, vad tycker du kan förbättras?
_______________
Johan Persson lämnar följande svar på interpellationen:
I protokollen från kommunfullmäktiges sammanträden redovisas i
sin helhet de interpellationer och frågor som ställts, liksom de svar
som lämnats. Efter fullmäktiges sammanträden skickas protokollsutdrag till de nämnder, förvaltningar och kommunägda bolag som
berörs av interpellationerna. På detta sätt får de ta del av såväl frågor som svar, med de politiska synpunkter och intentioner som
redovisas i dessa.
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Du tar vidare upp att de som svarar på interpellationer ofta ställer
ut löften, men att dessa inte alltid följs. Där vill jag med en gång
slå fast att jag tycker det viktigt att ord följs av handling och min
allmänna uppfattning är att det också sker så. För egen del har jag
med hjälp av kansliet gått igenom samtliga protokoll från
kommunfullmäktiges sammanträden 2007 för att ”kolla av läget”.
Genomgången av kommunfullmäktiges protokoll 2007 visar:
- Med anledning av att avtalet mellan Swedbank, Posten och
Svensk Kassaservice upphört uttalade jag vid sammanträdet i
januari att jag var beredd att träffa företrädare för Swedbank.
I början på februari fick arbetsutskottet en rapport om att Anders
Andersson och jag träffat företrädare för Swedbank, som redovisat sitt arbete med att utveckla alternativa kontanttjänster.
- Vid sammanträdet i februari var jag beredd att gemensamt med
Göran Häggfors bevaka frågan om Näringslivets Hus i Kalmar.
Samtidigt konstaterade jag att ”erfarenheten säger dock att detta
i så fall är en process som tar lite tid”. Det är en fråga som diskuterats i olika sammanhang under året, då exempelvis olika
fastigheter fått lediga bestånd.
- Med anledning av en interpellation om Destination Kalmar AB
använt ersättning från kommunen för ökad marknadsföring av
Kalmarsundsregionen på IKEA-området uttalade jag: ”Jag kommer att begära en närmare redovisning av hur pengarna använts.
Om inte pengarna använts för avsett ändamål ska de betalas tillbaka.”
Pengarna har hittills inte använts, vid diskussioner med företrädare för kv. Bilen har de uttalat att de är positiva till idén,
men vill ha en ny diskussion när strukturen i området börjat
klarna. Jag har också lyft frågan i samtal med företrädare för
Kvarnholmen för att på så sätt hitta en väg att upplysa besökare
om vilket fantastiskt centrum vi har. Den diskussionen har varit
positiv och fortsätter.
- I oktober fick jag en interpellation ”Varför detta krångel?” som
gällde nya kabeldragningar - ledningsrätt istället för markavtal
med E.ON. I mitt svar uttalades: ”Jag bjuder in företrädare för
E.ON. till en diskussion. Presidiet i Södermöre kommundelsnämnd bjuds naturligtvis också in till detta möte.”
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Som utlovats har kommunen och E.ON. träffats i slutet på förra
året för att diskutera bl.a. denna fråga.
- I ett interpellationssvar i oktober framhöll jag: ”Om det är så att
Kalmar kommun för flerbostadshus, kommersiella fastigheter
m.m. använder någon annan modell än andra kommuner så får
vi titta på detta i en jämförelse”. Frågan handlade om
beräkningar av tomträtter.
Efter det mötet har en genomgång ägt rum med berörda tjänstemän och kommunstyrelsens presidium, på ett möte har också en
fastighetsägare deltagit. Frågan är nu föremål för prövning i
högre instans.
Även den som ställt en interpellation har ett intresse av att följa
upp att givna löften hållits. Detta kan ske på flera sätt, ett exempel
på detta är den interpellation som jag fick i mars 2007 om ett tidigare utlovat möte med anledning av det ökande antalet gäss i Kalmar. I denna interpellation i mars kunde man få intrycket att något
möte aldrig arrangerades. I verkligheten var det dock så, att presidierna i gatu- och parknämnden och samhällsbyggnadsnämnden
och berörda tjänstemän precis som jag utlovat i maj 2006 träffades
i juni detta år för att diskutera ”fågelproblemen”.
_______________
Sammanfattningsvis så har alla inblandade ett intresse av och ansvar för att bevaka att interpellationer och svaren följs upp:
- Den som svarar på ett interpellation har ett ansvar för att uppfylla de löften som lämnats.
- Den som ställt en interpellation har ett intresse av att följa upp
att så sker.
- Berörda nämnder, förvaltningar och bolag får genom protokollsutdrag reda på vad som redovisats i sin helhet i de interpellationer och frågor som ställts, liksom de svar som lämnats.
På detta sätt får de del av de politiska synpunkterna och intentionerna.
Detta innebär att finns en ”press” på alla inblandade att se till att
interpellationerna följs upp. Alla har ett intresse av och ansvar för
att få en så bra verksamhet som möjligt i kommunen!

§7

Interpellation om kommunala hyresgarantier
(dnr KS 2008/057 093)
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Kommunfullmäktige beslutar att Göran Häggfors (m) får ställa följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande Johan
Persson (s):
Vi moderater vill förbättra förutsättningarna för unga att ta sig in
på bostadsmarknaden. Regeringen har därför från och med den
1 juli 2007 gett kommunerna möjlighet att ställa ut hyresgarantier.
Syftet med hyresgarantin är att enskilda hushåll ska kunna få en
hyresrätt med besittningsskydd. Genom hyresgarantin kan kommunerna ställa säkerhet för att hyresbetalningen fullgörs. Garantin ska
gälla i minst två år och medför ett borgensåtagande för kommunen
att betala hyran i minst sex månader om hyresgästen inte klarar det
själv.
Vår alliansregering har avsatt 100 miljoner kronor per år för att ge
kommunerna 5000 kronor för varje utfärdad hyresgaranti. Många
kommuner, däribland Stockholm, Uppsala, Linköping och Jönköping, är positiva till hyresgarantin och tänker införa den. Även
s-styrda kommuner som Nybro och Oskarshamn har ställt sig positiva till denna typ av hyresgaranti.
Vi moderater vill underlätta för unga att komma in på bostadsmarknaden. Vi vet att för unga betyder en egen bostad oerhört
mycket. En kommunal hyresgaranti är ibland det som krävs för
att förverkliga detta.
Jag frågar därför kommunalrådet Johan Persson (s) följande:
l. Har Kalmar kommun ansökt om medel från regeringen för att
införa kommunal hyresgaranti enligt ovan nämnda syften?
2. Om inte, avser du att arbeta för att en sådan ansökan inlämnas?
_______________

Johan Persson lämnar följande svar på interpellationen:
Ett av de första förslagen den nya regeringen tog efter regeringsskiftet var att ta bort stöden för att bygga hyresrätter. Istället kom
ett förslag om kommunala hyresgarantier. I det ena fallet handlar
det om miljardbelopp i besparingar, i det andra fallet 100 miljoner.
I ord gör man en sak, i handling en annan.
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Alla kommuner i landet fick i maj 2007 en förfrågan från Statens
bostadskreditnämnd om kommunen var intresserad att lämna
kommunala hyresgarantier enligt regeringens förslag.
Statens bostadskreditnämnd beskriver på sin hemsida syftet med
hyresgarantin på följande sätt:
”En kommunal hyresgaranti är ett borgensåtagande från kommunens sida som omfattar en hyresgästs skyldighet att betala hyra.
Syftet med en kommunal hyresgaranti är att ge stöd till hushåll
som har ekonomisk förmåga att klara kostnaderna för ett eget
boende men som trots detta har svårighet att etablera sig på
bostadsmarknaden och få en hyresrätt med besittningsskydd. Det
kan till exempel bero på att den sökande har en projektanställning
istället för en tillsvidareanställning, men har en löpande inkomst
och ekonomi att klara en hyra. Den kommunala hyresgarantin blir
en extra säkerhet för hyresvärden och kan därför bidra till att den
som söker får ett eget hyreskontrakt på en bostad.
Kommuner som väljer att ställa ut kommunala hyresgarantier har
möjlighet att få ett statligt bidrag på 5000 kr per garanti. Det statliga bidraget administreras av Statens bostadskreditnämnd, BKN.”
Kommunchefen svarade efter samråd med socialförvaltningen att
Kalmar kommun för närvarande inte var intresserad av att lämna
kommunala hyresgarantier. Bedömningen var att förslaget skulle få
liten effekt och dessutom innebär ett ekonomiskt risktagande för
kommunen.
Hur har då andra kommuner hanterat detta förslag?
119 av landets kommuner anmälde på Statens bostadskreditnämnds förfrågan intresse för att lämna kommunala hyresgarantier. Under hösten 2007 var det dock bara 5 kommuner som
använde systemet och hittills under 2008 är det 20 kommuner som
lämnar kommunala hyresgarantier.
Jag anser att vi ska använda våren för att följa utvecklingen i andra
kommuner. Blir det aktuellt för Kalmar kommun att gå in i detta så
får det bli en fråga i budgeten som tas i juni.
Beslutet måste i så fall innehålla en bedömning av den kostnad/risk
som denna typ av borgen innebär. 5000 kronor i hyresgaranti
täcker knappast kostnaderna för de sex månader garantin utgår.
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Detaljplan för Snurrom
(dnr KS 2007/386 214)

Handlingar

Förslag till detaljplan den 12 december 2007 (bilaga A, § 8/2008).
Samhällsbyggnadskontorets utlåtande den 12 december 2007 (bilaga B, § 8/2008).
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 12 december
2007, § 298 (bilaga C, § 8/2008).

Bakgrund

Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit att kommunfullmäktige
ska anta nämndens förslag till detaljplan för Snurrom. Syftet med
detaljplanen är att möjliggöra bostads- och centrumbebyggelse
inom ett område i norra delen av den nya stadsdel som kommer
att utvecklas i norra Kalmar från Berga industriområde i söder och
norrut. Detaljplanen syftar också till att utveckla en inspirationspark med rekreation och våtmarksområde.
Fanerdun Group AB avser att bygga ca 1.100 lägenheter fördelat
på fem områden i norra Kalmar/Lindsdal. Den aktuella
detaljplanen omfattar ett av dessa bostadsområden.

Beslut

Kommunfullmäktige antar samhällsbyggnadsnämndens förslag till
detaljplan för Snurrom.

§9

Detaljplan för planskild korsning vid Högalidsvägen
i Smedby
(dnr KS 2007/263 214)

Handlingar

Förslag till detaljplan den 26 november 2007 (bilaga A, § 9/2008).
Samhällsbyggnadskontorets utlåtande den 26 november 2007 (bilaga B, § 9/2008).
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 12 december
2007, § 299 (bilaga C, § 9/2008).

Bakgrund

Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit att kommunfullmäktige
ska anta nämndens förslag till detaljplan för planskild korsning vid
Högalidsvägen i Smedby. Syftet med detaljplanen är att stänga den
nuvarande plankorsningen vid Högalidsvägen och istället möjliggöra en planskild korsning i form av en port under järnvägen. Planen möjliggör också en utökning av en bostadsfastighet norr om
järnvägen.
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Kommunstyrelsen har tillstyrkt samhällsbyggnadsnämndens
förslag till detaljplan. Dessutom föreslår kommunstyrelsen att
kommunfullmäktige ska göra två uttalanden. Det handlar om att
- undersöka möjligheten att inför den slutliga detaljutformningen
av gång- och cykelporten under järnvägen vid Högalidsvägen
finna en lösning som uppfyller kraven på ökad tillgänglighet,
trygghet och säkerhet
- ta fram en detaljplan för bostäder vid Högalidsvägen och i samband med detta studera möjligheten att ordna en planskild korsning vid Fribergsvägen.
Överläggning

Under överläggningen redovisas följande förslag och protokollsanteckning:
1. Mona Jeansson (s), David Westin (fp) och Bengt-Olof Roos
(kd) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
kommunstyrelsens förslag till beslut.
2. Jonas Löhnn (mp) och Thoralf Alfsson (sd) föreslår att
kommunfullmäktige ska återremittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden.
3. Kajsa Hedin (m) och Anna-Britt Wejdsten (fp) uttalar som en
protokollsanteckning:
Förslaget i detaljplanen är bättre än nuvarande övergång, men
det är inte bra nog. Ska planen genomföras måste tunneln vid
Högalidsvägen anpassas bättre för handikappade och en fullständigt handikappanpassad övergång måste tillskapas vid
Fribergsvägen.
_______________
Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill avgöra ärendet idag eller återremittera det. Han
finner att kommunfullmäktige vill avgöra ärendet idag.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande
propositionsordning: ”Den som vill avgöra ärendet idag röstar ja,
medan den som vill återremittera det röstar nej”.
Vid omröstningen avges 49 ja-röster och 5 nej-röster, medan
7 ledamöter avstår från att rösta (Hur var och en av ledamöterna
röstar framgår av bilaga D, § 9/2008). Detta innebär att kommunfullmäktige vill avgöra ärendet idag.
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Ordföranden frågar därefter om kommunfullmäktige vill bifalla
eller avslå kommunstyrelsens förslag till beslut. Han finner att
kommunfullmäktige bifaller detta förslag.
_______________
Beslut

1. Kommunfullmäktige antar samhällsbyggnadsnämndens förslag
till detaljplan för planskild korsning vid Högalidsvägen
i Smedby.
2. Kommunfullmäktige uttalar att det är angeläget att öka tillgängligheten för alla vid gång- och cykelporten under järnvägen
vid Högalidsvägen och få en så handikappanpassad lösning som
möjligt. Kommunledningskontoret/mark- och
planeringsenheten, gatu- och parkförvaltningen och
samhällsbyggnadskontoret får därför i uppdrag att tillsammans
med Banverket snarast undersöka möjligheten att inför den slutliga detaljutformningen av gång- och cykelporten finna en lösning som uppfyller kraven på ökad tillgänglighet, trygghet och
säkerhet.
Vidare uttalar kommunfullmäktige att samhällsbyggnadsnämnden bör påbörja arbetet med att ta fram en detaljplan för
bostäder vid Högalidsvägen och i samband med detta studera
möjligheten att ordna en planskild korsning vid Fribergsvägen.

Reservation

Företrädarna för (mp) och (sd) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut. De reserverar sig till förmån för förslaget att återremittera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden.
I sin skriftliga reservation anför företrädarna för (mp) följande:
Miljöpartiet de Gröna i Kalmar reserverar sig mot beslutet att anta
detaljplanen för området i Smedby där Högalidsvägen korsar järnvägen. Beslutet strider uppenbart mot kommunens policy för tillgänglighet och ärendet borde därför återremitterats.
Planen uppfyller inte målen om tillgänglighet för alla, som återfinns i Budget 2008 och bryter också mot Kalmars handikapppolitiska program, där man anger att ”i allt politiskt arbete ska handikappaspekter tas med som en naturlig del”. Regel 14 i det handikappolitiska programmet anger också att kommunen har som
policy att ”Kalmar kommun ska se till att handikappaspekterna beaktas i alla relevanta policysammanhang och i all planering på
lokal nivå.”
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Den gång- och cykelport som planeras under järnvägen blir inte
tillgänglig för t.ex. rullstolsburna. Även om kommunstyrelsen,
bl.a. med tanke på närheten till Högalids folkhögskola där vissa
kurser särskilt riktar sig till funktionshindrade, skickade med ett
önskemål om handikappanpassad lösning är beskedet från ansvarig
tjänsteman på Banverket entydigt. Det är uteslutet med en sådan
lösning, eftersom det är en fysisk omöjlighet utan stora
planändringar.
Nämnda korsning skulle enligt det ursprungliga ramavtalet med
Banverket stängas, vilket tänktes genomföras vecka 41
innevarande år. Efter önskemål från kringboende har man
emellertid tänkt sig att genomföra en enkel tunnel under spåret som
en ”extra lösning”. Mer tillgängliga passager tänker man sig vid
befintlig järnvägsbro över Kläckebergavägen, samt eventuellt vid
en ny planskild korsning på Fribergsvägen.
Eftersom Fribergsvägen inte finns med i ramavtalet med Banverket, och inget arbete med att ta fram detaljplan för denna korsning ännu påbörjats är det fortfarande ovisst om denna passage blir
realiserad och i vilken mån den blir tillgänglig för människor med
funktionshinder. Den enklare ”extra” lösningen vid Högalidsvägen
borde därför invänta att processen med Fribergsvägen kommit
längre. Enligt Banverket skulle en sådan turordning vara fullt möjlig, utan att ramavtalet riskeras eller att åtgärderna fördyras.
En majoritet av fullmäktigeledamöterna verkar se det som ett misslyckande att återremittera ett ärende. Det blir emellertid märkligt
bakvänt när man blundar för de tillgänglighetskrav man själv ställt
sig bakom och helt avstår från såväl helhetssyn som att ge sig
själva rådrum.

§ 10

Borgen för Industriparken i Kalmar AB
(dnr KS 2007/732 045)

Handlingar

Skrivelse den 18 december 2007 från Industriparken i Kalmar AB
(bilaga A, § 10/2008).
Kommunledningskontorets skrivelse den 2 januari 2008 (bilaga B,
§ 10/2008).

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade i augusti 2006 att kommunen ska
teckna borgen för Industriparken i Kalmar AB för lån för en första
etapp av anpassning av lokalerna i kvarteret Elefanten (f.d. Bombardiers fastighet) till ny verksamhet.
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Industriparken i Kalmar AB vill nu fullfölja sitt uppdrag att vidareutveckla fastigheten. I denna andra etapp är det aktuellt att utföra
ombyggnad, anpassning och förbättringar för nuvarande och nya
hyresgäster samt förbättra infrastrukturen (el och fjärrvärme).
Bolaget har därför begärt en utökad borgen med 20 miljoner kronor.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget om utökad borgen för
Industriparken i Kalmar AB.
Överläggning

Under överläggningen redovisas följande förslag:
1. Bengt-Olof Roos (kd), Jussi Gröhn (s), Johan Persson (s) och
Thoralf Alfsson (sd) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
kommunstyrelsens förslag till beslut.
2. Inger Hilmansson (fp) föreslår att kommunfullmäktige ska avslå
kommunstyrelsens förslag till beslut.
3. Anders Andersson (c) och Göran Häggfors (m) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut
med följande undantag:
Den avgift som Industriparken i Kalmar AB ska betala till kommunen för borgensåtagandet ska höjas till 0,40 procent på låneskulden (dvs. 0,15 procent mer än vad som gäller enligt kommunens riktlinjer för borgensåtaganden och övriga ansvarsförbindelser).
_______________
Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden först om
kommunfullmäktige vill bifalla eller avslå kommunstyrelsens förslag om att kommunen ska teckna borgen för Industriparken i Kalmar AB. Han finner att kommunfullmäktige bifaller detta förslag.
Ordföranden frågar därefter om kommunfullmäktige vill att
Industriparken i Kalmar AB ska betala en avgift för borgensåtagandet enligt gällande riktlinjer eller om avgiften ska höjas
enligt Anders Anderssons och Göran Häggfors förslag. Han finner
att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag om att
bolaget ska betala en avgift enligt gällande riktlinjer.
_______________

Beslut

Kommunstyrelsen får teckna borgen för Industriparken i Kalmar
AB för lån på 20 miljoner kronor i svensk valuta för anpassningar
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i fastigheten Elefanten 1 (f.d. Bombardiers fastighet).
För borgensåtagandet gäller att bolaget ska betala de avgifter och
uppfylla de övriga villkor som anges i kommunens riktlinjer för
borgensåtaganden och övriga ansvarsförbindelser.
Reservation

Företrädarna för (fp) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut. I sin reservation anför de följande:
Kalmar kommuns borgensåtaganden ligger långt över riksgenomsnittet. Att verka på en öppen marknad förutsätter konkurrensneutralitet. För att kommunen inte ska bidra till att snedvrida
konkurrensen, anser Folkpartiet liberalerna att kommunal borgen
endast bör komma ifråga för byggnation som det annars inte finns
någon marknad för.

§ 11

Nya bolagsordningar för Kalmar Kommunbolag AB
med dotterbolag
(dnr KS 2007/714 003)

Handlingar

Kanslichef Ann-Sofie Dejkes och redovisningschef Maria Björkmans skrivelse den 10 december 2007 (bilaga A, § 11/2008).
Förslag till nya bolagsordningar för Kalmar Kommunbolag AB
m.fl. bolag (bilaga B, § 11/2008).

Bakgrund

Kommunledningskontoret har tillsammans med Kalmar Kommunbolag AB gjort en översyn av bolagsordningarna för de
kommunala bolagen. I detta arbete har tyngdpunkten lagts på att
beskriva vad bolaget ska ägna sig åt (verksamhetsföremål) och
varför kommunen vill att bolaget ska bedriva verksamheten
(ändamålet). Dessa båda punkter måste stämma överens med de
kommunala befogenheterna, dvs. ligga inom ramen för vad
kommunallagen tillåter.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget till nya bolagsordningar.

Överläggning

Företrädarna för (mp) uttalar som en protokollsanteckning:
Sedan kommunens samtliga bolag samlats under ett och samma
moderbolag har en genomgång av samtliga bolagsordningar gjorts.
De revideringar man föreslår syftar till en större enhetlighet och
gemensam struktur. Dock återstår någon smärre avvikelse i fråga
om hur man formulerat verksamhetsbeskrivningarna för vardera
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bolag, vilket vi med denna protokollsanteckning vill påpeka så att
det uppmärksammas i tid inför en framtida översyn.
Bolagens verksamhet ska framställas kortfattat och informativt,
men ändå så beskrivande att man ringar in vad som är syftet med
bolaget. För Kalmar Vatten AB har beskrivningen blivit lite torftigare till sin karaktär än för de övriga och lämpligen för man till
denna bolagsordning formuleringen från ägardirektiven. Där anges
att ”Bolaget ska svara för en miljömässigt god vattenförsörjning
och avloppsrening”.
Vidare kunde den återkommande formuleringen ”bolaget ska utveckla, driva och förvalta” användas även för Kalmar Familjebad,
som nu enbart sägs ”svara för drift och underhåll”.
Beslut

Kommunfullmäktige godkänner förslagen till nya bolagsordningar
för Kalmar Kommunbolag AB, Kalmarhem AB, KIFAB i Kalmar
AB, Kalmar Vatten AB, Industriparken i Kalmar AB, Kalmar Airport AB, Kalmar Hamn AB, Kalmar Science Park AB och Kalmar
Familjebad AB.

§ 12

Årsarvoden till ordföranden och vice ordföranden i styrelsen för Kalmar Biogas AB
(dnr KS 2008/006 024)

Handlingar

Utdrag ur personaldelegationens protokoll den 19 december 2007,
§ 71 (bilaga A, § 12/2008).

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 17 december att uppdra åt personaldelegationen att redovisa förslag till årsarvoden till ordföranden och vice ordföranden i Kalmar Biogas AB. Personaldelegationen har redovisat ett sådant förslag och som innebär ett årsarvode
på f.n. 49.404 kronor till ordföranden och 29.640 kronor till vice
ordföranden i bolagets styrelse. Kommunstyrelsen har tillstyrkt
detta förslag.

Jäv

Roger Holmberg och Ove Aronsson deltar inte i behandlingen av
detta ärende.

Överläggning

Jonas Löhnn (mp) och Bertil Dahl (v) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.
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Inger Hilmansson (fp) föreslår att kommunfullmäktige ska återremittera ärendet till kommunstyrelsen/personaldelegationen.
_______________
Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill avgöra ärendet idag eller återremittera det till
kommunstyrelsen/personaldelegationen. Han finner att kommunfullmäktige vill avgöra ärendet idag.
Omröstning begärs och följande propositionsordning fastställs:
”Den som vill att kommunfullmäktige ska avgöra ärendet idag
röstar ja, medan den som vill återremittera det röstar nej”.
Vid omröstningen avges 34 ja-röster och 22 nej-röster, medan
3 ledamöter avstår från att rösta (Hur var och en av ledamöterna
röstar framgår av bilaga B, § 12/2008). Detta innebär att kommunfullmäktige - enligt bestämmelserna i kommunallagen - beslutar att
återremittera ärendet, eftersom mer än en tredjedel av de närvarande röstar för detta.
_______________
Beslut

Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen/personaldelegationen.

§ 13

Partimotion (kd): ”Använd regeringens och vägverkets
definition av miljöbilar!” och medborgarförslag om
definition på miljöbilar
(dnr KS 2007/493 092 och KS 2007/734 094)

Handlingar

Partimotion (kd) den 22 augusti 2007 (bilaga A, § 13/2008).
Gatu- och parkförvaltningens skrivelse den 9 november 2007
(bilaga B, § 13/2008).
Utdrag ur gatu- och parknämndens protokoll den 21 november
2007, § 144 (bilaga C, § 13/2008).
Gunnar Thorberts medborgarförslag den 20 december 2007
(bilaga D, § 13/2008).

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 19 december 2005 att ”under
en prövotid på två år, med start vid årsskiftet 2005/2006, ska
avgiftsfri parkering gälla för miljöfordon (med den definition på
sådana bilar som redovisas i gatu- och parkkontorets utredning).”
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Kristdemokraterna föreslår i sin motion att ”Vägverkets och
regeringens definition av miljöfordon ska gälla även i Kalmar
kommun”. Det innebär t.ex. att även bensin- och dieselbilar som
släpper ut högst 120 gram koldioxid per kilometer ska omfattas
av gratis parkering.
Gatu- och parknämnden har den 21 november yttrat sig över
motionen. Nämnden föreslår att Kristdemokraternas förslag ska tas
med i den utvärdering som kommer att genomföras under våren
och som ”skall presenteras senast i juni 2008 för att kunna ligga till
grund för beslut om eventuell fortsättning med gratis parkering för
miljöbilar”.
Gunnar Thorbert har den 20 december lämnat in ett medborgarförslag om att kommunen ska anta Vägverkets definition på miljöbilar.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt gatu- och parknämndens förslag till
svar på partimotionen (kd). Vidare ska också Gunnar Thorberts
medborgarförslag tas upp i den utvärdering som nämnden kommer
att göra.
Överläggning

Ingvar Nilsson (s) och Jonas Löhnn (mp) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.
Bengt-Olof Roos (kd) och Anders Andersson (c) föreslår att
kommunfullmäktige ska bifalla förslaget i partimotionen (kd).
_______________
Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill bifalla kommunstyrelsens eller Bengt-Olof Roos
och Anders Anderssons förslag till beslut. Han finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.
Omröstning begärs och följande propositionsordning fastställs:
”Den som vill att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja, medan den som vill att kommunfullmäktige
ska bifalla förslaget i partimotionen (kd) röstar nej”.
Vid omröstningen avges 35 ja-röster och 26 nej-röster. (Hur var
och en av ledamöterna röstar framgår av bilaga E, § 13/2008).
Detta innebär att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag till beslut.
_______________
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1. Kommunfullmäktige besvarar partimotionen (kd) enligt gatuoch parknämndens förslag. Det innebär att Kristdemokraternas
förslag kommer att tas med i den utvärdering som kommer att
genomföras under våren och som ”skall presenteras senast i juni
2008 för att kunna ligga till grund för beslut om eventuell fortsättning med gratis parkering för miljöbilar”.
2. Kommunfullmäktige besvarar Gunnar Thorberts medborgarförslag genom att hänvisa till att detta kommer - liksom Kristdemokraternas förslag om att Vägverkets och regeringens definition av miljöfordon ska gälla även i Kalmar kommun - att tas
upp i den utvärdering som gatu- och parknämnden kommer att
göra.

Reservation

Företrädarna för (m), (c), (fp) och (kd) reserverar sig mot
kommunfullmäktiges beslut. De reserverar sig till förmån för
förslaget om att Vägverkets och regeringens definition av
miljöfordon ska gälla även i Kalmar kommun.

§ 14

Medborgarförslag om parkeringshus mellan Centralstationen och Järnvägsgatan m.m.
(dnr KS 2007/626 094)

Handlingar

Björn Perssons medborgarförslag den 21 oktober 2007 (bilaga A,
§ 14/2008).
Gatu- och parkförvaltningens skrivelse den 4 december 2007 (bilaga B, § 14/2008).
Utdrag ur gatu-och parknämndens protokoll den 12 december
2007, § 162 (bilaga C, § 14/2008).

Bakgrund

Björn Persson uttalar i sitt medborgarförslag att ”utökad trafik
i Kalmar får inte länkas in på känsliga och unika områden”.
Han föreslår därför att det ska byggas ett parkeringshus mellan
Centralstationen och Järnvägsgatan.
Gatu- och parknämnden har yttrat sig över medborgarförslaget.

Beslut

Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget genom att hänvisa till de synpunkter som redovisats av gatu- och parknämnden.
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Medborgarförslag om att biblioteksverksamheten ska
brytas ut ur kultur- och fritidsnämnden
(dnr KS 2007/548 094)

Handlingar

Nils Grönlunds medborgarförslag den 15 september 2007
(bilaga A, § 15/2008).
Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse den 12 oktober 2007
(bilaga B, § 15/2008).
Utdrag ur kultur- och fritidsnämndens protokoll den 8 november
2007, § 56 (bilaga C, § 15/2008).

Bakgrund

Nils Grönlund föreslår i sitt medborgarförslag att biblioteksverksamheten ska brytas ut ur kultur- och fritidsnämnden och
sortera direkt under kommunledningskontoret, alternativt bilda
en egen enhet.
Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över förslaget. Nämnden
ser det ”som en styrka att biblioteksverksamheten ingår i ett större
sammanhang och håller därför inte med förslagsställaren att biblioteksverksamheten borde brytas ut ur kultur- och fritidsnämnden.”

Beslut

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget och hänvisar till
vad kultur- och fritidsnämnden anfört i sitt yttrande över förslaget.

§ 16

Ändringar i förbundsordningen för Samordningsförbundet i Kalmar län
(dnr KS 2007/726 003)

Handlingar

Skrivelse den 27 november 2007 från Samordningsförbundet i
Kalmar län (bilaga A, § 16/2008).
Förslag till ändrad förbundsordning för Samordningsförbundet
i Kalmar län (bilaga B, § 16/2008).

Bakgrund

Samordningsförbundet i Kalmar län har redovisat ett förslag till
ändringar i sin förbundsordning . Dessa ändringar gäller inledningen till förbundsordningen samt paragraferna 3, 4, 6 och 7.

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner förslaget till ändringar i förbundsordningen för Samordningsförbundet i Kalmar län (inledningen
samt paragraferna 3, 4, 6 och 7).

Kommunfullmäktige 2008-01-28

§ 17

29

Ändringar i reglerna för kulturpris, idrottspris och
stipendier
(dnr KS 2007/689 003)

Handlingar

Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse den 18 oktober 2007
(bilaga A, § 17/2008).
Utdrag ur kultur- och fritidsnämndens protokoll den 8 november
2007, § 55 (bilaga B, § 17/2008).
Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse den 23 november 2007
med bilagor (bilaga C, § 17/2008).
Utdrag ur kultur- och fritidsnämndens protokoll den 6 december
2007, § 64 (bilaga D, § 17/2008).

Bakgrund

Kultur- och fritidsnämnden har föreslagit ändringar i ”Regler för
stöd till föreningar samt för kulturpris, idrottspris och stipendier”.
Ändringarna gäller bestämmelserna om stipendier och dessutom
behöver reglerna om kulturpris och idrottspris justeras för att
stämma överens med beslut i kultur- och fritidsnämnden.

Beslut

Kommunfullmäktige bifaller kultur- och fritidsnämndens förslag
den 8 november 2007, § 55 till stadgar för stipendium. Vidare beslutar kommunfullmäktige att reglerna för idrottspris och kulturpris
ska ändras, så att de får den lydelse som framgår av bilagorna till
kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse den 23 november 2007
med de ändringar som kultur- och fritidsnämnden beslutat om den
6 december 2007, § 64.

§ 18

Fyllnadsval av ersättare i gatu- och parknämnden
(dnr KS 2007/708 102)

Handlingar

David Idermarks avsägelse.
Skrivelse från valberedningens ordförande och vice ordförande den
28 januari 2008.

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från David Idermark
(s).
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Kommunfullmäktige väljer Stig Persson (s) till ersättare i gatu- och
parknämnden t.o.m. den 31 december 2010.

§ 19

Val av ledamot och ersättare i styrelsen för Fröbergska
stiftelsen

Handlingar

Skrivelse från valberedningens ordförande och vice ordförande den
28 januari 2008.

Beslut

Kommunfullmäktige väljer Ingvar Nilsson (s) till ledamot och
Steve Sjögren (s) till ersättare i styrelsen för Fröbergska stiftelsen
2008-2013.

§ 20

Anmälningsärenden
För kännedom anmäls:
a) Länsstyrelsen har den 10 december 2007 utsett Zeljko Krajisnik
(m) till ny ersättare i kommunfullmäktige.
(dnr KS 2007/717 102)
b) Revisionsrapporter
- Granskning av skanning av fakturor
- Granskning av aktualitet i beräkningen av kommunens
pensionsskuld
- Granskning av riktlinjer för familjehemsplaceringar
- Granskning av socialnämndens och arbetsmarknadsenhetens
arbete för ungdomar som står utanför arbetsmarknaden
- Granskning av fritidsgårdar
- Granskning av kommunens integrationsarbete
- Granskning av kommunens arbete med den framtida
personalförsörjningen
- Granskning av kommunens brandskydd
(dnr KS 2007/739, 2007/738, 2007/ 653, 2007/652, 2007/651,
2007/736, 2007/737 och 2007/454 007)
c) Jonas Lövgrens (m) motion den 20 december 2007 om
införande av kommunalt högkostnadsskydd inom
hemsjukvården.
(dnr KS 2007/731 092)
d) Partimotion (sd) den 31 december 2007 om införande av klassmorfar/mormorsystem.
(dnr KS 2008/009 092)
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e) Hans-Jörgen Kuschels skrivelse den 20 september 2007 med
anledning av medborgarförslag om boulebanor på Stensö
och kultur- och fritidsnämndens svar den 6 december 2007.
(dnr KS 2005/427 094)
f) Klas Heidings medborgarförslag den 17 september 2007 om
en ny skate/bmx-hall och kultur- och fritidsnämndens svar den
6 december 2007.
(dnr KS 2007/559 094)
g) Delårsrapport, januari-augusti 2007 samt verksamhetsplan/budget 2008 för Samordningsförbundet i Kalmar län.
(dnr 2007/726 003)

RÖSTNING

Kommunfullmäktige den 28 januari 2008
Ledamöter
Parti
Dahlberg Marianne, 1:e v ordf.
s
Aurelius Nils Fredrik, 2:e v ordf.
m
Persson Johan
s
Elfström Birgitta
s
Henriksson Kjell
s
Jeansson Mona
s
Gröhn Jussi
s
Arvidsson Sven-Evert
s
Magnusson Christina
s
Kronblad Bengt
s
Jarl Helena
s
Nilsson Ingvar
s
Engström Ann-Marie
s
Arvidsson Jan-Erik
s
Johansson Gunilla
s
Lindblad Britt
s
Peterson Roland
s
Akinder Inger
s
Malik Nasim
s
Abaza Dzenita
s
Johansson Lasse
s
Lindh Anne-Cathrine
s
Sjögren Steve
s
Strömberg Cecilia
s
Holmberg Roger
s
Hällblad Ylva
s
Axelsson Kjell
s
Dahl Bertil
v
Axelsson Edström Birgitta
v
Persson Peter
v
Löhnn Jonas
mp
Welander Jean
mp
Sejr Sörensen Lene
mp
Lövgren Jonas
m
Häggfors Göran
m
Andersson Jan R
m
Edvinsson Kerstin
m
Jonsson Per-Olof
m
Hedin Kajsa
m
Lakatos Tamas
m
Nygren-Lövgren Sara
m
Wahlberg Rolf
m
Aronson Ove
m
Wallergård Rolf
m
Kf080128

Ersättare

Marie Simonsson
Stig Persson
Allan Johansson
Lena Bromberg

Gunnel Akinder

Bilaga D, § 9/2008
Röstning
Närvaro Ja
Nej
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Avstår

X
X
X
X
X

Kerstin Hagblom
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

Ledamöter
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.

Parti
m
c
c
c
c
c
fp
fp
fp
fp
kd
kd
kd
kd
sd
sd
s

Ersättare

Ann-Cristin Fredriksson

Röstning
Närvaro Ja
Nej
X
X
X
X
X

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
Karin Karlsson

X
X
X
X
X
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Ledamöter
Parti
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s
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s
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s
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s
Axelsson Kjell
s
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Lövgren Jonas
m
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m
Andersson Jan R
m
Edvinsson Kerstin
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m
Hedin Kajsa
m
Lakatos Tamas
m
Nygren-Lövgren Sara
m
Wahlberg Rolf
m
Aronson Ove
m
Wallergård Rolf
m
Kf080128

Ersättare

Marie Simonsson
Stig Persson
Allan Johansson
Lena Bromberg

Gunnel Akinder

Kerstin Hagblom

Bilaga B, § 12/2008
Röstning
Närvaro Ja
Nej
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Avstår

Ledamöter
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.

Parti
m
c
c
c
c
c
fp
fp
fp
fp
kd
kd
kd
kd
sd
sd
s

Ersättare

Gunnar Olsson
Ann-Cristin Fredriksson

Röstning
Närvaro Ja
Nej
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Avstår

X
X
X

Karin Karlsson
X
X
X
X
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m
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m
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Ersättare

Marie Simonsson
Stig Persson
Allan Johansson
Lena Bromberg

Gunnel Akinder

Kerstin Hagblom

Bilaga E, § 13/2008
Röstning
Närvaro Ja
Nej
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Avstår

Ledamöter
Svensson Camilla
Andersson Anders
Wollin Anita
Einarsson Ingemar
Petersson Ingegerd
Andersson Sivert
Hilmansson Inger
Håkansson Joachim
Wejdsten Anna-Britt
Westin David
Roos Bengt-Olof
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Alfsson Thoralf
Rosén Lars
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Parti
m
c
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c
c
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Ersättare

Gunnar Olsson
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Karin Karlsson

Röstning
Närvaro Ja
Nej
X
X
X
X
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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