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§ 40

Protokollsjusterare

Beslut

Kommunfullmäktige utser Dzenita Abaza och Ingegerd Petersson
att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§ 41

Interpellation om omsorgens bärhjälpsverksamhet
(dnr KS 2008/193 093)
Kommunfullmäktige beslutar att Jonas Lövgren (m) får ställa
följande interpellation till omsorgsnämndens ordförande Steve
Sjögren (s):
Omsorgen har från och till stora behov av bärhjälp, t.ex. om en
vårdtagare ramlat ur sin säng och behöver hjälp att komma upp.
Vid dessa tillfällen händer det att man allt oftare larmar brandkåren
för att få hjälp med att lyfta och bära äldre med vårdbehov. Detta
har mer eller mindre blivit en reguljär verksamhet för brandkåren
och belastar naturligtvis de resurser som i grund och botten ska gå
till räddningstjänst i utryckning eller till förebyggande kontrolloch informationsverksamhet. Jag vill med anledning av detta ställa
följande frågor till omsorgsnämndens ordförande Steve Sjögren:
l. Har omsorgsförvaltningen en egen uppbyggd organisation för
bärhjälpsverksamheten?
2. Hur mycket kostar omsorgens bärhjälpsverksamhet i dagsläget?
_______________
Steve Sjögren lämnar följande svar på interpellationen:
Normalt hanterar verksamheten alla behov av lyft/förflyttningar
med hjälp av förflyttningsteknik, hjälpmedel, dubbelbemanningar
och/eller liftar. Detta sker inom den ordinarie verksamheten och
någon särskild organisation för bärhjälp finns inte. Behovet av
hjälpmedel och liftar bedöms i varje enskilt fall.
Tusentals lyft/förflyttningar sker varje dag men undantagsvis,
ca 1 gång per vecka, fungerar detta inte vid t.ex. fall av mycket
tunga personer där man ännu inte funnit fungerande hjälpmedel.
I dessa fall är brandkåren behjälpliga, i mån av utrymme. Avgift
tas ej ut från brandkåren.
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Diskussioner förs till och från mellan förvaltningarna om andra
lösningar, nya hjälpmedel, behov av utbildning m.m. Nästa möte
sker i slutet av april.

§ 42

Interpellation: Hur går det med ”Ekobyn” i Kalmar kommun?
(dnr KS 2008/194 093)
Kommunfullmäktige beslutar att Monica Bengtsson (kd) får ställa
följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande Johan
Persson (s):
I maj 2001 lämnade Kristdemokraterna in en motion om att utreda
möjligheterna för en Ekoby i Kalmar kommun. Motionen behandlades väldigt positivt, vilket var glädjande. Vi konstaterade i vårt
resonemang att i Kalmar kommun vill man sätta miljöfrågorna
högt och försök och ansträngningar görs på många nivåer för att
minska belastningen på miljön. Vi är förstås många som inser
vikten av att värna miljön. Några av oss gläds t.o.m. när papper är
kopierade på båda sidor. Allt med tanke på kommande
generationer. Det finns ett uttryck som lyder ungefär: Vi har inte
ärvt jorden av våra förfäder, utan vi lånar den av våra barnbarn. Ett
viktigt perspektiv att ha för ögonen i allt vad vi gör.
Att värna miljön på alla sätt vi kan är nödvändigt och naturligtvis
finns det hela tiden mer att göra. En möjlighet vore då att tillskapa
en "Ekoby" i kommunen. Ekobyn utgör en grupp hus inom ett område vilka är byggda med all den kunskap som finns om vad som
är bäst för miljön. Allt har varsamhet om miljön som utgångspunkt
- från materialval till uppvärmning. Många bygger redan idag med
dessa förtecken för ögonen - att utveckla ett helt område vore att
sätta Kalmar på "miljökartan".
Idag byggs och planeras det som aldrig förr i Kalmar kommun och
vi har väntat på att denna Ekoby skulle dyka upp. Med tanke på att
det trots allt gått 7 år sedan motionen lämnades in och 6,5 år sedan
den fick ett positivt svar tycker vi ändå det vore intressant att höra
hur ärendet fortlöper.
Mot bakgrund av ovanstående vill jag ställa följande fråga till
kommunalrådet Johan Persson:
- Hur går det med planerna kring en Ekoby i Kalmar kommun?
_______________
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Johan Persson lämnar följande svar på interpellationen:
Kalmar kommun ligger långt framme i miljöarbetet. Särskilt det
senaste året känns det som att flera viktiga frågor fallit på plats.
Jag tänker då på byggnationen av kraftvärmeverket i Moskogen.
Beslutet om biogas i våra stadsbussar. Arbetet kring energieffektivisering och det arbete som bedrivs för en bättre kustmiljö.
Inom bostadssektorn har det också, äntligen, hänt saker. Jag tänker
då på de sexton atriumhus som byggs av Humana hus i anslutning
till Neptunusvägen. Husen byggs med låg energiförbrukning,
sunda material och goda miljöförhållanden i övrigt.
I anslutning till Violvägen planerar Kalmarschakt för sex bostäder
med långt driven miljöteknik, så kallade Passivhus. Planen är dock
överklagad till regeringen.
Jag är dock övertygad om att vi behöver göra mer både inom detta
område och andra områden. Vi behöver också bli mycket bättre på
att tala om vad vi faktiskt gör på miljöområdet i vår kommun. Här
ligger andra kommuner långt framme, jag tänker till exempel på
Växjö.
Hur går det med planerna kring en Ekoby i Kalmar kommun?
- Det byggs inga ”Eko-byar” längre i Sverige. Under de senaste
åren har istället byggsektorn gått från att bygga isolerade experimentbostäder för en speciell målgrupp till att bygga mer hållbara bostäder för alla. Det har numera blivit ett försäljningsargument att kunna erbjuda miljöanpassade bostäder. En hög
miljöklassning kan både ge lägre ränta och lägre försäkringspremie. Så var det inte vid den tidpunkten då motionen skrevs.
- Samhällsbyggnadskontoret har precis startat planarbetet för
nästa etapp av Vimpeltorpet, detta omfattar totalt 400 bostäder.
Ambitionen här är att arbeta efter en tydlig miljöprofil från
första planeringsmötet till sista spadtaget. Erfarenheterna från
ByggaBo-dialogen och det Goda samtalet ska inspirera och
vägleda i detta arbete.
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Interpellation: Ansöker omsorgsnämnden om det statliga
investeringsstödet för äldreboenden?
(dnr KS 2008/201 093)
Kommunfullmäktige beslutar att Kerstin Edvinsson (m) får ställa
följande interpellation till omsorgsnämndens ordförande Steve
Sjögren (s):
Jag konstaterar att det totala beviljade investeringsstödet för
nybyggnation/ombyggnation av äldreboenden i Kalmar län är
14.121.500 kronor under tiden 1 mars 2007 - 29 februari 2008.
Boverket har det senaste året fått in 8 ansökningar från länet,
som även är beviljade, 85 för nybyggnationer av lägenhet och
41 ombyggnader.
Utifrån dessa fakta har jag följande frågor till omsorgsnämndens
ordförande Steve Sjögren:
1. Hur många ansökningar om investeringsstöd har Kalmar kommun gjort under 2007 och 2008 och för vilket antal lägenheter
och till vilket belopp? Hur ser fördelningen ut mellan stöd för
nybyggnation och stöd för ombyggnation?
2. Vilka ansökningar är planerade för 2009, 2010 och 2011 och för
hur många lägenheter fördelat på om- och nybyggnation?
_______________
Steve Sjögren lämnar följande svar på interpellationen:
1. Hur många ansökningar om investeringsstöd har Kalmar kommun gjort under 2007 och 2008 och för vilket antal lägenheter
och till vilket belopp? Hur ser fördelningen ut mellan stöd för
nybyggnation och stöd för ombyggnation?
Vi har sökt för 36 lägenheter. Detta beslut togs torsdagen den
27 mars 2008. Ansökan avser särskilda boenden och gäller fyra
miljoner kronor. För ombyggnad har inget stöd sökts.
2. Vilka ansökningar är planerade för 2009, 2010 och 2011 och
för hur många lägenheter fördelat på om- och nybyggnation?
För närvarande inga. I den äldreplan som kommer till kommunfullmäktige under våren finns uppgifter om det beräknade behovet av särskilda boenden under de närmaste åren framåt. När
processen för att bygga eller renovera inleds kommer givetvis
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alla möjligheter till stimulansbidrag att sökas. För renovering är
det Norrliden och Smedby som kan bli aktuella.
Några bidrag för ”äldreboende” finns inte. Men det skulle behövas.

§ 44

Interpellation om upprustning av motionsslingan i Trekanten
(dnr KS 2008/198 093)
Kommunfullmäktige beslutar att Anders Andersson (c) får ställa
följande interpellation till gatu- och parknämndens ordförande Ingvar Nilsson (s):
Motionsslingan i Trekanten ligger naturskönt och användes
tidigare av många. Sedan stormen Gudrun har inte belysningen
fungerat och underhållet har släpat efter.
Vid utvecklingsdialogen i Trekanten diskuterades behovet av en
motionsslinga och deltagarna var tillsammans med representanterna från kommunen överens om att en motionsslinga behövs
i Trekanten.
Vid mötet väcktes tanken att invånarna i Trekanten och kommunen
gemensamt kunde rusta upp slingan. Arbetsfördelningen skulle då
vara att befolkningen i Trekanten ideellt utför röjningsarbeten, lägger ut bärlager, reparerar broar m.m. och att kommunen står för
material och elinstallationer.
Vi i Trekanten är beredda att välja en arbetsgrupp som ansvarar för
och leder arbetet med upprustningen av motionsslingan.
Jag vill därför fråga gatu- och parknämndens ordförande Ingvar
Nilsson:
Är Du beredd att medverka till en upprustning av motionsslingan
i Trekanten enligt det koncept som redovisas i interpellationen?
_______________
Ingvar Nilsson lämnar följande svar på interpellationen:
I mars 2007 färdigställde gatu- och parkförvaltningen åtgärdsprogram för motionsspår och vandringsleder. Programmet var
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resultatet av den inventering och bedömning som gjorts avseende
nödvändiga åtgärder för att uppnå bra klass på samtliga spår.
I rapporten konstaterades att spåret i Trekanten inte är i brukligt
skick och att följande åtgärder är nödvändiga:
- Stolpar och armaturer bör bytas
- Beläggningen bör förnyas
- Stubbar bör grävas bort
- Omkringliggande skog bör siktröjas
- Informationstavla och kilometermärkningar bör sättas upp.
Kostnaden för åtgärderna bedömdes till 220 tkr.
I rapporten konstaterades även att 20 procent av spåret ligger på
kommunal mark och resten av marken arrenderas av två
markägare. Det har inte varit helt oproblematiskt, eftersom
markägarnas och motionärernas intressen och verksamheter inte
alltid sammanfallit.
Det vore positivt om förvaltningen tillsammans med representanter
för "Trekantsgruppen" kunde träffa berörda markägare och diskutera förutsättningarna för motionsspår i Trekanten.
Jag och förvaltningen ser fram emot ett nära samarbete med "Trekantsgruppen" där vi på bästa sätt utnyttjar de budgeterade medlen,
så att spåret i Trekanten återigen blir en källa till rekreation och
folkhälsa.

§ 45

Interpellation: ”Guldmormor och/eller guldmorfar i skolan”
(dnr KS 2008/197 093)
Kommunfullmäktige beslutar att Monica Bengtsson (kd) får ställa
följande interpellation till kommunalrådet Birgitta Elfström (s):
För snart sju år sedan, i augusti 2001, lämnade den kristdemokratiska fullmäktigegruppen in en motion som handlade om vikten av
fler vuxna i skolan. Det finns ju ut över vårt land, och även i vår
egen kommun, exempel på att bl.a. pensionärer på olika sätt engagerat sig under skoltid.
De har funnits till hands för eleverna på raster och håltimmar,
i caféverksamhet eller på annat sätt. De har varit tillgängliga för
samtal och frågor, utan stress och tvång att rusa till nästa lektion
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eller aktivitet. De har kunnat utgöra den vuxna förebild som det
frågas efter så många gånger.
Motionen vi då skrev blev positivt behandlad vilket var väldigt
glädjande, och självklart undrar vi nu alla hur det gått och hur man
arbetat vidare med detta förslag.
Så här ett antal år efter är det därför intressant att följa upp och få
ta del av vilka åtgärder som vidtogs. Fler vuxna i skolan kan ju,
som vi vet, vara guld värt!
Mot denna bakgrund ställer jag följande frågor till ansvarigt kommunalråd:
– På vilket sätt och i vilken utsträckning kontaktades pensionärer
eller pensionärsorganisationer i ärendet?
– Hur många "guldmormor/ guldmorfar" eller motsvarande finns
idag på våra skolor?
– På vilka skolor finns de?
_______________
Birgitta Elfström lämnar följande svar på interpellationen:
Kd:s motion 2001 om att erbjuda skolorna en "guldmormor och
guldmorfar" fick gehör hos kommunfullmäktige som i januari
2002 enigt beslutade att bifalla Kd:s partimotion "genom att
uppdra åt barn- och ungdomsnämnden att tillskriva
pensionärsorganisationerna med information om motionens syfte
och uppmuntra dem att ta kontakt med respektive rektor, i syfte att
finna lokalt och personellt lämpliga samverkansformer".
I juni 2002 skrev barn- och ungdomsnämnden brev till samtliga
pensionärsorganisationer med en inbjudan att ta kontakt med rektor
på respektive skola/förskola för att hitta bra samverkansformer.
Kd:s motion har fått genomslag, idag är det ca 20 -25 äldre personer som finns inom förskolan och skolan. Som exempel har
- Lindsdalsskolan 10 personer + 6 reserver inom caféverksamheten
- Novaskolan har äldre personer från Rotary
- Bergaviksskolan har en guldmormor
- På Kungsfågeln kommer en person och läser för 4 -5 åringarna
ca två gånger per månad
- Rinkabyholmsskolan har en guldmorfar i årskurs 3 -4 och en
guldmormor i år 1-2.
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Det är också flera förskolor och skolor som uttrycker önskemål om
att få äldre med i verksamheten.

§ 46

Interpellation om kommunens m.fl. innehav av amerikanska obligationer
(dnr KS 2008/196 093)
Kommunfullmäktige beslutar att Bengt Sundström (fp) får ställa
följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande Johan
Persson (s):
Flera svenska kommuner har uppgett att de förlorat pengar de
senaste dagarna i samband med att deras innehav av amerikanska
obligationer fallit i värde.
Innehar Kalmar kommun eller de kommunägda bolagen sådana
obligationer?
Har kommunens andelar i Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning
AB eller Kommuninvest fallit i värde?
Om svaren skulle bli ja, finns det då någon beräkning på hur
mycket värdet fallit?
_______________
Johan Persson lämnar följande svar på interpellationen:
Kalmar kommun, de kommunägda bolagen och Kalmar Läns
Pensionskapitalförvaltning AB (KLP) har inte placerat pengar
i amerikanska kommunobligationer.
Kommuninvest har för sin upplåning i december 2004 emitterat
två strukturerade obligationer, Amerikansk Kommunobligationsstrategi 0411:01 och Amerikansk Kommunobligationsstrategi
0411:02 Amorterande, med EFG Investment Bank som arrangör.
I och med att Kommuninvest tecknat en försäkring (swapavtal)
som garanterar åtagandena enligt obligationsvillkoren så har ingen
förlust drabbat bolaget.
Svaret på din fråga är således nej. Ingen förlust har drabbat vare sig
KLP, Kalmar kommun eller Kommuninvest.
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§ 47

Interpellation om jämställdheten i de kommunala bolagen
(dnr KS 2008/178 093)
Kommunfullmäktige beslutar att Joachim Håkansson (fp) får ställa
följande interpellation till kommunalrådet Birgitta Elfström (s):
Kalmar kommuns jämställdhetsprogram vänder sig till och angår
alla medborgare. Målet är att jämställdhet ska förverkligas inte
bara inom kommunen som arbetsplats utan också i övriga delar av
kommunen. Målet för jämställdhet är att kvinnor och män ska ha
samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla väsentliga områden i livet. Det innebär bland annat en jämn fördelning av
makt och inflytande.
För att Kalmar kommuns mål om jämställdhet ska kunna uppnås
måste ett jämställdhetsperspektiv genomsyra all verksamhet, inom
alla politikerområden där beslut fattas. Detta gäller också de kommunala bolagen.
Jämställdhet är således en angelägenhet för alla. Särskilt viktigt är
det att de politiska partierna är förebilder i detta arbete, genom att
exempelvis se till att inget av könen blir underrepresenterade vid
föredelning av makt och inflytande.
Socialdemokraterna har som ledande majoritetsparti i kommunen
ett särskilt ansvar att föregå med gott exempel. Ofta kritiseras det
privata näringslivet för att ha en manlig maktdominans där manliga
nätverk härskar på de mest framträdande positionerna.
Inte minst har just socialdemokraterna, genom partisekreterare
Marita Ulvskog, kritiserat detta fenomen.
Bakom parollerna finns emellertid en annan realitet i Kalmar kommun och den blir särskilt tydlig om man studerar de kommunala
bolagen, som utgör en betydande del av kommunens verksamhet.
Så här ser den aktuella könsfördelningen ut när det gäller styrelseordföranden och verkställande direktörer i Kalmar kommunbolag
samt dotterbolag:
Kalmar Kommunbolag AB
Styrelseordförande: man (s)
VD: man

Kalmar Airport AB
Styrelseordförande:
man (opolitisk)
VD: man
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Destination Kalmar AB
Styrelseordförande: man (s)
VD: man

Kalmar Vatten AB
Styrelseordförande: man (s)
VD: man

Industriparken AB
Styrelseordförande: man (s)
VD: man

Kalmar Hamn AB
Styrelseordförande: man (s)
VD: man

Kalmar Science Park AB
Styrelseordförande: man (s)
VD: man

Salvestaden i Kalmar AB
Styrelseordförande: man (s)

Kalmarhem AB
Blivande styrelseordförande: man (s)
T f VD: kvinna

Kalmar Familjebad AB
Styrelseordförande: man (s)
VD: kvinna

KIFAB i Kalmar AB
Styrelseordförande: man (s)
VD: man

Kalmar Biogas AB
Styrelseordförande: man (s)
VD: man

Även när man studerar de olika bolagens styrelsesammansättning
var för sig, är det manliga könet kraftigt dominerande. Två av bolagen har inte en enda kvinna med i styrelsen. Dessa är Destination
Kalmar AB och Kalmar Hamn AB. I bolag som Kalmar Science
Park AB, Kalmar Vatten AB, KIFAB i Kalmar AB samt Kalmar
Biogas AB är 70-80 procent av ledamöterna män.
Det finns för övrigt inte ett enda kommunalt bolag där kvinnorna
är i majoritet i styrelsen.
Med anledning av ovanstående önskar jag att ställa följande frågor:
– Vilken är Din bedömning av jämställdheten i de kommunala bolagen vad gäller de ledande posterna?
– Anser Du att något av könen är underrepresenterade när det
gäller bolagens styrelseordförandeposter samt verkställande
direktörer?
– Anser Du att det är särskilt viktigt att de politiska partierna är
förebilder när det gäller en jämn könsfördelning av makt och
inflytande i de kommunala bolagen?
– Kommer Du att aktivt arbeta för att få fler kvinnliga styrelseordföranden och verkställande direktörer i de kommunala bolagen och i så fall hur?
_______________
Birgitta Elfström lämnar följande svar på interpellationen:
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Alla politiska partier har ett ansvar för att aktivt och medvetet
arbeta för att förtroendeuppdragen inom kommunen fördelas jämnt
mellan kvinnor och män. Jämställdheten är en angelägenhet för
både kvinnor och män.
Jag vill betona att det är lika ansvarsfullt och viktigt att verka som
förtroendevald i en nämnd som i en bolagsstyrelse och att arbeta
som förvaltningschef i en förvaltning som VD inom ett bolag.
Naturligtvis ska de politiska partierna vara förebilder och gå i spetsen för en jämn fördelning av makt och inflytande. Jag konstaterar,
att vi inte har lyckats. Vi har alla en hemläxa att göra!
Samtidigt är det viktigt att visa på att det under de senaste åren anställts kvinnor som såväl VD som förvaltningschef, till exempel
vid Kalmar Energi, Kalmar Familjebad, kultur- och fritidsförvaltningen, Södermöre kommundelsförvaltning, brandkåren och barnoch ungdomsförvaltningen.
Mitt parti, socialdemokraterna, har aktivt och medvetet arbetat för
att uppnå jämn könsfördelning inom politiken genom "varannan
damernas" och har regler för kandidatnomineringar med till exempel varannan damernas, utrikes födda och åldersfördelning. Dessa
ska naturligtvis partiets valberedning och representantskap arbeta
efter och följa.
Kalmar kommuns jämställdhetsprogram gäller för såväl nämnder
och styrelser och är tydligt; jämn könsfördelning på chefsbefattningar och i övriga personalgrupper. Vid rekrytering av personal
till arbetsplats där man inte har jämn könsfördelning (60/40) ska
positiv särbehandling av underrepresenterat kön tillämpas om de
sökande har tillräckliga kvalifikationer utifrån upprättad kravspecifikation.
Än en gång: Alla politiska partier har ett ansvar för att aktivt och
medvetet arbeta för att förtroendeuppdragen inom kommunen fördelas jämnt mellan kvinnor och män.
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Interpellation: ”Vad händer med Gästhamnsrestaurangen
inför kommande turistsäsong?”
(dnr KS 2008/202 093)
Kommunfullmäktige beslutar att Kerstin Edvinsson (m) får ställa
följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande Johan
Persson (s):
Kalmar är bl.a. känt för sina gamla och vackra byggnader, en välbevarad stadskärna och en spännande historia och besöks av
tusentals turister varje år. Sommartid kommer många turister också
sjövägen och lägger till med båt i vår omtyckta och uppskattade
gästhamn som ju fått erkännande genom att ha bra service med tillgång till tvättmöjligheter, dusch och toaletter m.m.
Det här låter ju väldigt bra, eller hur? Men, det finns en mycket
negativ och tråkig bild i gästhamnsmiljön och det är Gästhamnsrestaurangen! Förra sommaren var inte restaurangen öppen alls,
endast glasskiosken. Byggnaden är skamfilad och ofräsch och både
turister och kalmarbor undrar naturligtvis om Kalmar ska visa upp
en restaurangbyggnad utan restaurang även sommaren 2008?
Under de senaste åren har det satsats miljoner på bl.a. Konstmuseum och Salvestad m.m., men restaurangbyggnaden i Gästhamnen står och förfaller! Ett par burkar färg förra sommaren kan
inte anses vara tillräckligt för att detta ska bli en attraktiv plats för
både kalmarbor, turister och båtfolk att vistas på.
Jag vill därför ställa följande frågor till Johan Persson:
1. Kommer restaurangen att vara öppen för matservering i sommar
och erbjuda turister och kalmarbor en meny?
2. Vilka planer har kommunen för byggnaden som sådan?
3. Vilka planer finns för området över huvud taget? De små
bodarna fick ju inte vara kvar för de passade inte in i miljön,
de ansågs förfulande! Men inte är väl restaurangbyggnaden i sitt
nuvarande skick något trevligt blickfång i hamnen?
4. Vilka möjligheter finns från kommunens sida att upphäva
avtalet om arrendatorn inte håller öppet under
sommarmånaderna?
_______________
Johan Persson lämnar följande svar på interpellationen:
Under förra sommaren fick jag och många med mig klagomål på
att gästhamnsrestaurangen inte var öppen. Det har också framförts
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klagomål på skötseln av anläggningen. Mot den bakgrunden har
förvaltningschefen på fastighets- och inköpskontoret och näringslivschefen fått i uppdrag att träffa arrendatorn. Den dialogen påbörjades i oktober 2007. Totalt har man haft fyra möten. På det
senaste mötet deltog även företrädare för Destination Kalmar.
1. Kommer restaurangen att vara öppen för matservering i sommar och erbjuda turister och kalmarbor en meny?
Ja. Resultatet av den dialog som jag redogjort för ovan är att
man kommer att öppna verksamheten kring midsommar. Det
blir en Grekisk taverna.
2. Vilka planer har kommunen för byggnaden som sådan?
Arrendeavtalet går ut den 30 maj 2010. Hur det blir i framtiden
får planarbetet för området i sin helhet avgöra.
3. Vilka planer finns för området i sin helhet?
Skanska kommer inom kort att komma in med begäran om en
förnyad reservation för området kring Ölandshamnen. De hade
så sent som i förra veckan ett möte med tjänstemän på kommunledningskontoret. När detta ärende förs upp för behandling
så kommer man också att redovisa vilka intentioner som finns
för området. Sedan får det planarbete som bedrivits för området
återstartas. Under det senaste året har arbetet avstannat på grund
av diskussioner mellan Skanska, Baronen och kommunen kring
parkeringsfrågan.
4. Vilka möjligheter finns från kommunens sida att upphäva
avtalet om arrendatorn inte håller öppet under
sommarmånaderna?
Kommunen kan alltid säga upp avtalet i förtid. Vi riskerar då att
få betala skadestånd. Ambitionen har istället varit att föra en
dialog med arrendatorn och därmed säkerställa att restaurangen
är öppen.

§ 49

Fråga om s.k. passivhus
(dnr KS 2008/207 095)
Kommunfullmäktige beslutar att Göran Häggfors (m) får ställa följande fråga till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mona
Jeansson (s):
Så kallade Passivhus kan från och med 2016 bli standard för alla
nya bostadshus inom Europeiska Unionen. Passivhus är mycket
energisnåla och därmed också miljövänliga. I Värnamo och Växjö
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finns redan denna typ av huskonstruktion som byggprojekt. När får
vi se de första passivhusen i Kalmar?
_______________
Mona Jeansson lämnar följande svar på frågan:
Jag hoppas verkligen att vi snart ska se kommunens första passivhus - några projekt är på gång!
Fastighets- och inköpskontoret undersöker möjligheterna att bygga
en förskola som passivhus. Kalmarschakt AB planerar för sex bostäder i två passivhus vid Violvägen. Detaljplanen är dock överklagad till regeringen, men vi hoppas att ett avgörande kommer i
vår. Kalmarhem överväger också passivhus vid kommande byggnation.
Dessutom kommer, i planeringen av nästa etapp av Vimpeltorpet,
erfarenheterna från ByggaBo-Dialogen att arbetas in tidigt i processen. Passivhus ligger väl i linje med ByggaBo-Dialogens mål
och strategier och kommer därför att finnas med i diskussionerna.

§ 50

Planprogram för centrala Rockneby: Allaktivitetshus
(dnr KS 2007/599 214)

Handlingar

Samhällsbyggnadskontorets förstudie/behovsbedömning den 27
september 2007 om miljöpåverkan (bilaga A, § 50/2008).
Kalmar Läns Museums rapport, september 2007: ”Södra delen av
Rockneby, Kulturhistorisk utredning” (bilaga B, § 50/2008).
Samhällsbyggnadskontorets samrådsredogörelse den 11 januari
2008 (bilaga C, § 50/2008).
Förslag den 11 januari 2008 till ”Planprogram för centrala Rockneby: Allaktivitetshus” (bilaga D, § 50/2008).
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 27 februari
2008, § 37 (bilaga E, § 50/2008).

Bakgrund

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram ett förslag till planprogram för centrala Rockneby. Syftet med detta program är att
finna en lämplig lokalisering av en idrottshall som ska bli ett allaktivitetshus. Programmet tar också upp närliggande stadsbyggnadsfrågor, som bl.a. gäller nya bostäder, bussvändplan för
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centrala Rockneby, trafikfrågor och intressekonflikter med
jordbruket.
Samhällsbyggnadsnämnden har överlämnat förslaget till planprogram för centrala Rockneby till kommunfullmäktige för godkännande. Samtidigt har nämnden uppdragit åt samhällsbyggnadskontoret att ”upprätta detaljplan för allaktivitetshus vid Folkets
Hus”.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget till planprogram. Samtidigt har kommunstyrelsen föreslagit att kommunfullmäktige ska
göra ett uttalande om vikten av en ny sträckning av länsväg 596 för
att få bort den tunga trafiken på Ryssbyvägen.
Beslut

Kommunfullmäktige godkänner samhällsbyggnadsnämndens förslag till ”Planprogram för centrala Rockneby: Allaktivitetshus”
som underlag för den fortsatta planeringen.
Kommunfullmäktige uttalar till Vägverket att det är utomordentligt
angeläget att få bort den tunga trafiken på Ryssbyvägen i
Rockneby och betonar vikten av en ny sträckning av länsväg 596.
För att påskynda en lösning av denna fråga får kommunstyrelsen i
uppdrag att ta initiativ till en överläggning med Vägverket och
Regionförbundet.

§ 51

Ägardirektiv för Kalmar Kommunbolag AB med sina
dotterbolag (förutom Kalmar Energi Holding AB)
(dnr KS 2008/070 003)

Handlingar

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag den 29 januari 2008, § 20
till ägardirektiv (bilaga A, § 51/2008).
Skrivelse den 25 februari 2008 från kommunalråden Johan Persson
(s), Bertil Dahl (v) och Jonas Löhnn (mp) med ändrings- och
tilläggsförslag (bilaga B, § 51/2008).

Bakgrund

I kommunallagen markeras kommunfullmäktiges överordnade roll
i förhållande till de kommunala bolagen. Vidare innehåller lagen
bestämmelser om att kommunstyrelsen ska ha uppsikt över den
verksamhet som bolagen bedriver. I förarbetena till kommunallagen betonas också tydligt vikten av ett kommunalt koncerntänkande. Det sägs där att ”kommunen och dess företag måste ses
som en ekonomisk beslutsenhet för vilken fullmäktige har det
yttersta ansvaret såväl ekonomiskt som politiskt”.
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I kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till ägardirektiv för
Kalmar Kommunbolag AB med dotterbolag ingår följande delar:
- Insyn i bolagens verksamhet
- Samråd mellan kommunens och bolagens revisorer
- Utgångspunkter för bolagens verksamhet
- Verksamhetens inriktning
- Ekonomi
- Beslut på årsstämmorna.
Kommunalråden Johan Persson (s), Bertil Dahl (v) och Jonas
Löhnn (mp) redovisade på kommunfullmäktiges sammanträde den
25 februari en skrivelse med ändrings- och tilläggsförslag. Med
anledning av detta beslutade kommunfullmäktige att återremittera
ärendet till kommunstyrelsen ”för beredning av de redovisade
ändrings- och tilläggsförslagen”.
Kommunstyrelsen har därefter den 10 mars beslutat att tillstyrka
arbetsutskottets förslag till ägardirektiv med de ändringar och
tillägg som redovisas i Johan Perssons m.fl. skrivelse den 25 februari 2008.
Överläggning

Under överläggningen redovisas följande förslag:
1. Göran Häggfors (m) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till ägardirektiv.
2. Jonas Löhnn (mp), Bertil Dahl (v) och Johan Persson (s) föreslår
att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till ägardirektiv med de 14 ändringar och tillägg
som redovisas i Johan Perssons m.fl. skrivelse den 25 februari.
3. Inger Hilmansson (fp) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla arbetsutskottets förslag till ägardirektiv med de 24 ändrings- och tilläggsförslag som redovisas i hennes reservation
mot kommunstyrelsens förslag till beslut.
_______________
Efter att överläggningen avslutats godkänner kommunfullmäktige
följande handläggningsordning:
- Ordföranden kommer först att fråga om kommunfullmäktige vill
bifalla eller avslå de delar i kommunstyrelsens förslag där det
inte finns några ändrings- eller tilläggsförslag.
- Därefter kommer ordföranden att fråga om kommunfullmäktige
vill bifalla Göran Häggfors förslag eller besluta enligt kommunstyrelsens förslag med undantag för de delar där Inger Hilmansson redovisat ändrings- eller tilläggsförslag.
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- Därefter kommer ordföranden att för vart och ett av de ändringseller tilläggsförslag som redovisats av Inger Hilmansson fråga
om kommunfullmäktige vill bifalla dessa förslag eller besluta
enligt kommunstyrelsens förslag.
_______________
Kommunfullmäktige beslutar först att bifalla de delar i kommunstyrelsens förslag där det inte redovisats några ändrings- eller
tilläggsförslag.
Ordföranden frågar därefter om kommunfullmäktige vill bifalla
Häggfors förslag eller besluta enligt kommunstyrelsens förslag
med undantag för de delar där Inger Hilmansson redovisat
ändrings- eller tilläggsförslag. Hon finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt sistnämnda förslag.
Därefter frågar ordföranden för vart och ett av de 24 ändrings- eller
tilläggsförslag som redovisats av Inger Hilmansson om kommunfullmäktige vill bifalla dessa förslag eller besluta enligt kommunstyrelsens förslag. Hon finner att kommunfullmäktige avslår samtliga ändrings- och tilläggsförslag och istället beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs när det gäller tilläggsförslaget under punkt 16
(Kalmarhem AB): ”Genom löpande försäljningar av delar av beståndet ska bolaget stärkas och förutsättningen för mångfalden
garanteras”.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning:
”Den som vill avslå tilläggsförslaget röstar ja, medan den som vill
bifalla det röstar nej”. Vid omröstningen avges 32 ja-röster och
11 nej-röster, medan 16 ledamöter avstår från att rösta (Hur var
och en av ledamöterna röstar framgår av bilaga C, § 51/2008).
Detta innebär att kommunfullmäktige avslår Inger Hilmanssons
tilläggsförslag.
Kommunfullmäktige har därmed till alla delar beslutat att bifalla
kommunstyrelsens förslag till beslut.
_______________
Beslut

Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag till ägardirektiv för Kalmar Kommunbolag AB med sina
dotterbolag (förutom Kalmar Energi Holding AB) med de ändringar och tillägg som redovisas i Johan Perssons m.fl. skrivelse
den 25 februari 2008.
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1. Företrädarna för (fp) reserverar sig till förmån för de 24 ändrings- och tilläggsförslag som redovisats av Inger Hilmansson.
2. Företrädarna för (m) reserverar sig mot kommunfullmäktiges
beslut att avslå det förslag till ägardirektiv som redovisats av
Göran Häggfors.

§ 52

Avveckling av lokal styrelse vid skolorna i Ljungbyholm
(dnr KS 2008/121 103)

Handlingar

Kommundelschef Christina Madelings skrivelse den 15 januari
2008 (med bilagor)
(bilaga A, § 52/2008).
Utdrag ur Södermöre kommundelsnämnds protokoll den 23 januari
2008, § 7 (bilaga B, § 52/2008).

Bakgrund

Den lokala styrelsen vid skolorna i Ljungbyholm har begärt att få
avvecklas, eftersom det under senare år varit svårt att få ledamöter
till styrelsen. Under hösten 2007 har styrelsen tagit fram förslag till
hur föräldrainflytandet istället ska säkerställas i fortsättningen.
Södermöre kommundelsnämnd har tillstyrkt förslaget om att avveckla den lokala styrelsen vid skolorna i Ljungbyholm. Även
kommunstyrelsen har tillstyrkt detta förslag, samtidigt som kommunfullmäktige föreslås göra ett uttalande om betydelsen av att
stärka föräldrars delaktighet och inflytande.

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner att den lokala styrelsen vid skolorna i Ljungbyholm avvecklas. Samtidigt uttalar kommunfullmäktige betydelsen av att stärka föräldrars delaktighet och inflytande
för att förbättra och utveckla förskolan och skolan i Kalmar kommun.

§ 53

Partimotion (m), (c), (fp) och (kd) om behandling av
motioner
(dnr KS 2008/058 092)

Handlingar
Bakgrund

Partimotion (m), (c), (fp) och (kd) den 17 januari 2008 (bilaga,
§ 53/2008).
Gruppledarna för (m), (c), (fp) och (kd) föreslår att ”motioner skall
behandlas av kommunfullmäktige inom ett år och i annat fall skall
en redovisning ske varför motionen inte är besvarad”.
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Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget i partimotionen (m), (c),
(fp) och (kd).
Överläggning

Anders Andersson (c) och Jan R Andersson (m) föreslår att
kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslut

Kommunfullmäktige bifaller förslaget i partimotionen (m), (c), (fp)
och (kd) om att kommunen ska - i enlighet med vad som anges i
kommunallagen - bereda motioner så att kommunfullmäktige kan
fatta beslut inom ett år från det att motionen lämnades in. Om detta
inte är möjligt ska en redovisning lämnas till kommunfullmäktige
om varför motionen inte kan besvaras inom denna tid.

§ 54

Partimotion (fp): Kommunal folkomröstning om exploatering av Norra Fjärden
(dnr KS 2007/299 092)

Handlingar

Partimotion (fp) den 13 april 2007 (bilaga, § 54/2008).

Bakgrund

Folkpartiet liberalerna föreslår i sin partimotion att
- valnämnden ska få i uppdrag att planera för en kommunal folkomröstning om exploateringen av Norra Fjärden
- ingen byggnation i området Norra Fjärden ges klartecken innan
folkomröstningens resultat är klart
- den kommunala folkomröstningen genomförs i samband med
valet till europaparlamentet 2009.
Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige ska avslå
förslagen i partimotionen (fp) om kommunal folkomröstning. Detta
innebär att det inte ska genomföras någon folkomröstning om exploatering av Norra Fjärden i samband med valet till Europaparlamentet 2009.

Överläggning

Under överläggningen redovisas följande förslag:
1. Johan Persson (s) och Bengt-Olof Roos (kd) föreslår att
kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag till
beslut.
2. Inger Hilmansson (fp) och Jonas Löhnn (mp) föreslår att
kommunfullmäktige ska bifalla de två första att-satserna i parti-
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motionen (fp). Det innebär att kommunfullmäktige föreslås besluta att
- valnämnden ska få i uppdrag att planera för en kommunal
folkomröstning om exploateringen av Norra Fjärden
- ingen byggnation i området Norra Fjärden ges klartecken
innan folkomröstningens resultat är klart.
3. Jonas Löhnn (mp) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
följande tilläggsförslag:
Kommunstyrelsen/kommunledningskontoret får i uppdrag att
utveckla nya metoder för enklare - och billigare - folkomröstningar i kommunala frågor.
_______________
Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill bifalla kommunstyrelsens förslag till svar på partimotionen (fp) eller Inger Hilmanssons och Jonas Löhnns förslag
till beslut. Hon finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden frågar därefter om kommunfullmäktige vill bifalla
eller avslå Jonas Löhnns tilläggsförslag. Hon finner att kommunfullmäktige avslår detta förslag.
_______________
Beslut

Kommunfullmäktige avslår förslagen i partimotionen (fp) om kommunal folkomröstning om exploatering av Norra Fjärden. Detta
innebär att det inte ska genomföras någon folkomröstning i denna
fråga i samband med valet till Europaparlamentet 2009. Samtidigt
hänvisar kommunfullmäktige till att det för närvarande inte är aktuellt med något planarbete för Norra Fjärden. Istället fokuseras
planarbetet på Malmfjärden och i detta område finns det sakägare.
Först när detta arbete är slutfört kan det bli aktuellt att gå vidare
med Norra Fjärden.

Reservationer

1. Företrädarna för (fp) reserverar sig mot kommunfullmäktiges
beslut.
I sin reservation anför de: För ett år sedan gav kommunstyrelsen
mark- och planeringsenheten i uppdrag att arbeta fram en fördjupad översiktsplan för Norra Fjärden. Den skulle ge förslag
till en övergripande struktur och framtida användning av
området kring Norra Fjärden.
Folkpartiet liberalerna inser att i detta område finns väldigt få
eller inga privatpersoner som formellt kan inkomma med synpunkter i planeringsprocessen.
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Vi föreslår därför en folkomröstning som ett demokratiskt verktyg för medborgarinflytande i denna viktiga framtidsfråga. Att
planarbetet för Norra Fjärden inte är aktuellt i närtid, förtar inte
betydelsen av en folkomröstning när frågan är aktualiserad. Vi
har yrkat bifall till första och andra att-satserna och reserverar
oss till förmån för motionens intentioner och dessa två att-satser.
För att begränsa kostnaden bör denna folkomröstning arrangeras
i anslutning till ett annat val.
2. Företrädarna för (mp) reserverar sig mot kommunfullmäktiges
beslut.
I sin reservation anför de: Miljöpartiet de Gröna reserverar sig
till förmån för en kommunal folkomröstning om exploatering av
Norra Fjärden, i enlighet med motionens två första att-satser,
med följande tillägg:
Kommunstyrelsen/kommunledningskontoret får i uppdrag att
utveckla nya metoder för enklare - och billigare - folkomröstningar i kommunala frågor.

§ 55

Partimotion (c) om fadderfamiljer
(dnr KS 2007/683 092)

Handlingar

Partimotion (c) den 19 november 2007 (bilaga A, § 55/2008).
Yttrande den 31 januari 2008 från sektionschef Lars-Ove Angré,
Invandrarservice (bilaga B, § 55/2008).
Utdrag ur socialnämndens protokoll den 19 februari 2008, § 23
(bilaga C, § 55/2008).

Bakgrund

Centerpartiet föreslår i sin partimotion att ”kommunen tar initiativ
till en fadderverksamhet tillsammans med föreningslivet, studieförbunden och kyrkorna i syfte att rekrytera fadderfamiljer till de
invandrare som kommer till Kalmar kommun”.
Sektionschef Lars-Ove Angré, Invandrarservice har yttrat sig över
förslaget. Socialnämnden och kommunstyrelsen har tillstyrkt hans
förslag till svar på motionen.

Överläggning

Birgitta Elfström (s) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
kommunstyrelsens förslag till svar på partimotionen (c).
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Ingegerd Petersson (c), Bengt-Olof Roos (kd), Ann-Mari Jeansson
(kd), Anna-Britt Wejdsten (fp) och Jonas Löhnn (mp) föreslår att
kommunfullmäktige ska bifalla förslaget i partimotionen (c).
_______________
Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunfullmäktige bifalla kommunstyrelsens eller Ingegerd Peterssons
m.fl. förslag till beslut. Hon finner att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande
propositionsordning: ”Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja, medan den som vill bifalla förslaget i partimotionen
(c) röstar nej”. Vid omröstningen avges 29 ja-röster och 27 nejröster, medan tre ledamöter avstår från att rösta (Hur var och en av
ledamöterna röstar framgår av bilaga D, § 55/2008). Detta innebär
att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till svar
på partimotionen (c).
_______________
Beslut

Kommunfullmäktige besvarar partimotionen (c) genom att hänvisa
till vad Invandrarservice och socialnämnden redovisat i sitt yttrande:
- Under i stort sett hela den tid kommunen tagit emot flyktingar
har det i olika omfattningar och konstellationer funnits faddereller kontaktverksamhet, antingen i kommunal regi eller tillsammans med föreningsliv och kyrkor. Idag pågår kontaktverksamhet via Röda Korset med stöd och delaktighet från
kommunen.
- Arbete, utbildning och delaktighet prioriteras för det
kommunala mottagandet och det gäller att hitta naturliga
mötesplatser, där inte minst fritids- och kulturaktiviteter fyller
en stor funktion. Kommunen stödjer också flera projekt med
inriktning på delaktighet och sysselsättning.

Reservation

De ledamöter som vid omröstningen i kommunfullmäktige röstat
för att bifalla förslaget i partimotionen (c) reserverar sig till förmån
för detta förslag.

§ 56

Partimotion (c) om inrättande av dietisttjänst
(dnr KS 2002/562 092)

Handlingar

Partimotion (c) den 20 november 2002 (bilaga A, § 56/2008).
Omsorgsförvaltningens skrivelse den 18 januari 2008 (bilaga B,
§ 56/2008).
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Utdrag ur omsorgsnämndens protokoll den 31 januari 2008, § 8
(bilaga C, § 56/2008).
Bakgrund

Centerpartiet föreslår i sin partimotion att det ska inrättas en
dietisttjänst i kommunen. Omsorgsnämnden hänvisar i sitt yttrande
över motionen till att nämnden inrättat en sådan tjänst.

Beslut

Kommunfullmäktige besvarar partimotionen (c) genom att hänvisa
till att omsorgsnämnden har inrättat en dietisttjänst med finansiering genom de särskilda stimulansbidragen till kommunerna för
äldreomsorg. Tjänsten är besatt sedan september 2007.

§ 57

Partimotion (c) om bättre kontakt med de mindre företagen
(dnr KS 2006/342 092)

Handlingar

Partimotion (c) den 22 maj 2006 (bilaga A, § 57/2008).
Näringslivschefens skrivelse den 3 januari 2008 (bilaga B,
§ 57/2008).

Bakgrund

Centerpartiet föreslår i sin partimotion att kommunen ska ordna
bättre kontakt med och mellan de mindre företagen.
Näringslivschefen har yttrat sig över motionen och kommunstyrelsen har tillstyrkt hans förslag till svar på motionen.

Överläggning

Anders Andersson (c) och Bengt Sundström (fp) föreslår att
kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag till svar
på partimotionen (c).

Beslut

Kommunfullmäktige bifaller förslagen i partimotionen (c) och hänvisar till att näringslivsenheten under 2007 arrangerat och deltagit
i flera företagsträffar för mindre företag. Ambitionen är att få en
ännu intensivare dialog med företag i hela kommunen.

§ 58

Partimotion (kd) om ”konkurrenspolicy och andra
näringslivsrelaterade åtgärder”
(dnr KS 2005/400 092)

Handlingar

Partimotion (kd) den 25 augusti 2005 (bilaga A, § 58/2008).
Näringslivsenhetens yttrande den 3 januari 2008 (bilaga B,
§ 58/2008).
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Kristdemokraterna föreslår i sin partimotion att
- kommunstyrelsen utreder och föreslår åtgärder med anledning
av fallet i näringslivsbarometern
- Kalmar kommun, liksom många andra kommuner, tar fram en
konkurrenspolicy med klara spelregler för kommunens agerande
gentemot konkurrerande företag.
Näringslivsenheten har yttrat sig över motionen. Med ledning av
bl.a. detta yttrande har kommunstyrelsen redovisat ett förslag till
svar på partimotionen (kd).

Överläggning

Jonas Löhnn (mp) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag till svar på partimotionen (kd).
Bengt-Olof Roos (kd), Inger Hilmansson (fp) och Jonas Lövgren
(m) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla andra att-satsen
i partimotionen (kd). Det innebär att ”Kalmar kommun, liksom
många andra kommuner, tar fram en konkurrenspolicy med klara
spelregler för kommunens agerande gentemot konkurrerande företag”.
_______________
Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill bifalla kommunstyrelsens eller Bengt-Olof Roos
m.fl. förslag till beslut. Hon finner att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag.
_______________

Beslut

Kommunfullmäktige besvarar partimotionen (kd) genom att hänvisa till
- näringslivsenhetens yttrande där det framgår att kommunen förbättrat sin placering i näringslivsbarometrarna, att kommunen
arrangerat företagsträffar under 2007 för mindre företag och att
ambitionen är att få en ännu intensivare dialog med företagarna
i hela kommunen
- att kommunfullmäktige som ett av de mål som ingår i budgeten
för 2008 och den ekonomiska planeringen för 2009-2010 beslutat att ”Kalmar ska förbättra sin placering i olika undersökningar
av det lokala företagsklimatet till att bli en av de hundra bästa
2014”
- kommunen inte ska driva verksamhet som innebär en illojal
konkurrens gentemot den privata marknaden.

Reservation

Företrädarna för (m), (c), (fp) och (kd) reserverar sig till förmån för
förslaget i andra att-satsen i partimotionen (kd). Detta förslag inne-
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bär att ”Kalmar kommun, liksom många andra kommuner, tar fram
en konkurrenspolicy med klara spelregler för kommunens
agerande gentemot konkurrerande företag”.

§ 59

Partimotion (m): ”Utveckla konkurrensen inom kommunens verksamhetsområde”
(dnr KS 2004/444 092)

Handlingar

* Partimotion (m) den 20 september 2004 (bilaga A, § 59/2008).
* Moderata samlingspartiets skrivelse den 28 mars 2008 (bilaga
B, § 59/2008).

Bakgrund

Moderaterna redovisade i en partimotion i september 2004 sju förslag för att ”utveckla konkurrensen inom kommunens verksamhetsområde”. I en skrivelse den 28 mars 2008 har Moderata Samlingspartiet hemställt att denna motion ska dras tillbaka från behandlingen i kommunfullmäktige.

Beslut

Eftersom Moderata Samlingspartiet tagit tillbaka motionen avskriver kommunfullmäktige den från vidare handläggning,

§ 60

Partimotion (m): ”Konkurrensprövning av offentlig sektor”
(dnr KS 2007/691 092)

Handlingar

Partimotion (m) den 9 november 2007 (bilaga A, § 60/2008).

Bakgrund

Moderaterna har i en partimotion i november 2007 föreslagit att
”kommunledningskontoret ges i uppdrag att komma med förslag
på verksamheter möjliga för konkurrensprövning”.
Kommunstyrelsen har redovisat ett förslag till svar på partimotionen (m). Frågan om alternativa driftsformer kommer att tas
upp i arbetet med ”Budget i balans”, bl.a. i utredningen om gemensam utförarorganisation.

Överläggning

Bertil Dahl (v) och Birgitta Elfström (s) föreslår att
kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag till
beslut.
Jan R Andersson (m) och Göran Häggfors (m) föreslår att
kommunfullmäktige ska bifalla förslaget i partimotionen (m).
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_______________
Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut eller
förslaget i partimotionen (m). Hon finner att kommunfullmäktige
bifaller kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande
propositionsordning: ”Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut röstar ja, medan den som vill bifalla förslaget i partimotionen (m) röstar nej”. Vid omröstningen avges 31 ja-röster
och 25 nej-röster, medan två ledamöter avstår från att rösta (Hur
var och en av ledamöterna röstar framgår av bilaga B, § 60/2008).
Detta innebär att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag till svar på partimotionen (m).
_______________
Beslut

Kommunfullmäktige besvarar partimotionen (m) på följande sätt:
Kommunfullmäktige har i budgeten för 2008 och den ekonomiska
planeringen för 2009-2010 uttalat: ”Den kommunala verksamheten
ska utvecklas. Olika alternativa driftsformer ser vi som välkomna
komplement. Det är dock viktigt att verksamheterna finansieras
gemensamt och att medborgarna och beslutsfattarna har insyn
i verksamheterna.”
Moderaterna föreslår i sin partimotion om konkurrensprövning av
offentlig sektor att kommunledningskontoret ges i uppdrag att
komma med förslag på verksamheter möjliga för sådan prövning.
Med anledning av detta beslutar kommunfullmäktige att frågan om
alternativa driftsformer ska tas upp i arbetet med ”Budget i
balans”, bl.a. i utredningen om gemensam utförarorganisation.

Reservation

De ledamöter som vid omröstningen i kommunfullmäktige röstat
för att bifalla förslaget i partimotionen (m) reserverar sig till förmån för detta förslag.

§ 61

Partimotion (fp): ”Erbjud Kalmarborna den bästa
kommunala verksamheten!”
(dnr KS 2005/318 092)

Handlingar

Partimotion (fp) den 22 juni 2005 (bilaga A, § 61/2008).

Bakgrund

Folkpartiet liberalerna föreslår i sin partimotion att
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- två procent av den kommunala verksamheten varje år
konkurrensutsätts
- en delning prövas vid upphandling
- en riktad information till landets företagare genomförs.
Kommunstyrelsen har redovisat ett förslag till svar på partimotionen (fp). I detta svar hänvisas till att förslagen i motionen
redan prövats av kommunfullmäktige vid tre tillfällen.
Överläggning

Bertil Dahl (v) och Birgitta Elfström (s) föreslår att
kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag till svar
på partimotionen (fp).
Inger Hilmansson (fp) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
förslagen i partimotionen (fp).
_______________
Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut eller
förslagen i partimotionen (fp). Hon finner att kommunfullmäktige
bifaller kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande
propositionsordning: ”Den som vill bifalla kommunstyrelsens
förslag till beslut röstar ja, medan den som vill bifalla förslagen
i partimotionen (fp) röstar nej”. Vid omröstningen avges 33 jaröster och 24 nej-röster, medan en ledamot avstår från att rösta
(Hur var och en av ledamöterna röstar framgår av bilaga B,
§ 61/2008). Detta innebär att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag till svar på partimotionen (fp).
_______________

Beslut

Kommunfullmäktige besvarar partimotionen (fp) genom att hänvisa till att förslagen i motionen redan prövats av kommunfullmäktige vid tre tillfällen. Kommunfullmäktige har - efter att förslagen
ställts under proposition - i samband med behandlingen av budget
och ekonomisk planering den 20 juni 2005, 19 juni 2006 och
18 juni 2007 beslutat att avslå de förslag som redovisas i den
aktuella partimotionen.

Reservation

Företrädarna för (m), (c), (fp) och (kd) reserverar sig till förmån för
förslaget att bifalla partimotionen (fp).
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Medborgarförslag om ny bostadsbebyggelse på Fredriksskansområdet
(dnr KS 2007/476 094)

Handlingar

Ola Herrloffs och Mats Olssons medborgarförslag den 8 augusti
2007 (bilaga A, § 62/2008).
Kommunledningskontorets skrivelse den 23 januari 2008
(bilaga B, § 62/2008).

Bakgrund

Ola Herrloff och Mats Olsson föreslår i sitt medborgarförslag att
ny bostadsbebyggelse på Fredriksskansområdet ska uppföras i
hansastil med modern byggteknik, som i stadsdelen Jakriborg
utanför Lund.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt kommunledningskontorets förslag
till svar på medborgarförslaget.

Beslut

Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget genom att hänvisa till kommunledningskontorets yttrande. Det innebär att förslaget om ny bostadsbebyggelse på Fredriksskans kommer att föras
vidare i det fortsatta planeringsarbetet för området.

§ 63

Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige
(dnr KS 2008/156 102)

Handlingar

David Westins avsägelse den 4 mars 2008.

Bakgrund

David Westin (fp) har avsagt sig uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige.

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från David Westin (fp)
från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige anhåller att länsstyrelsen kallar in en efterträdare till David Westin och utser en ny ersättare i kommunfullmäktige för Folkpartiet liberalerna.

§ 64

Fyllnadsval av sju ledamöter och tre ersättare i styrelsen
för Kalmarhem AB
(dnr KS 2008/133 102)
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Avsägelser den 22 februari 2008 från samtliga ledamöter och ersättare i styrelsen för Kalmarhem AB.
Utdrag ur valberedningens protokoll den 26 mars 2008, § 1.

Beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelserna från ledamöterna
och ersättarna i styrelsen för Kalmarhem AB.
2. Kommunfullmäktige väljer följande ledamöter och ersättare i
styrelsen för Kalmarhem AB från årsstämman 2008 t.o.m. årsstämman 2011:
Ledamöter
Roger Kaliff (s)
Tommy Lindgren (s)
Jacqueline Dovblom (v)
Eva Öberg (mp)
Kaj Svanfeldt (m)
Lennart Ohlsson (c)
Bengt-Olof Roos (kd)
Ersättare
Anna Soltorp (s)
Lars Holmberg (v)
Magnus Isaksson (m)

§ 65

Fyllnadsval av ordförande och vice ordförande i styrelsen
för Kalmarhem AB

Handlingar

Utdrag ur valberedningens protokoll den 26 mars 2008, § 2.

Beslut

Kommunfullmäktige väljer Roger Kaliff (s) till ordförande och
Bengt-Olof Roos (kd) till vice ordförande i styrelsen för Kalmarhem AB från årsstämman 2008 t.o.m. årsstämman 2011. De efterträder Britt Lindblad (s) och Junita Karlsson (kd) som inte längre
tillhör bolagets styrelse.

§ 66

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

Handlingar

Utdrag ur valberedningens protokoll den 26 mars 2008, § 3.
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Kommunfullmäktige ger – med ändring av sitt tidigare beslut den
26 februari 2007, § 50 - följande direktiv till kommunens ombud
vid bolagsstämmor med Kalmarhem AB:
Öhrlings Pricewaterhouse Coopers ska svara för granskning av den
verksamhet som bedrivs av Kalmarhem AB med auktoriserade
revisorn Bertil Johansson som ansvarig och auktoriserade revisorn
Marie Norregårdh som ersättare. Detta uppdrag ska gälla från årsstämman 2008 t.o.m. årsstämman 2011.

§ 67

Fyllnadsval av ledamot i Södermöre kommundelsnämnd
(dnr KS 2008/102 102)

Handlingar

Jan Martinssons avsägelse den 5 februari 2008.
Utdrag ur valberedningens protokoll den 26 mars 2008, § 4.

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Jan Martinsson
(v).
Kommunfullmäktige väljer Eva Ottosson (v) till ledamot i
Södermöre kommundelsnämnd t.o.m. den 31 december 2010.

§ 68

Fyllnadsval av ledamot i samhällsbyggnadsnämnden
(dnr KS 2008/156 102)

Handlingar

David Westins avsägelse den 4 mars 2008.
Utdrag ur valberedningens protokoll den 26 mars 2008, § 5.

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från David Westin
(fp).
Kommunfullmäktige väljer Kent Pettersson (fp) till ledamot i samhällsbyggnadsnämnden t.o.m. den 31 december 2010.

§ 69

Fyllnadsval av ersättare i styrelsen för Kalmar Airport AB
(dnr KS 2008/155 102)

Handlingar

Kent Petterssons avsägelse den 3 mars 2008.
Utdrag ur valberedningens protokoll den 26 mars 2008, § 6.
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Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Kent Pettersson
(fp).
Kommunfullmäktige väljer Tony Carlsson (fp) till ersättare i
styrelsen för Kalmar Airport AB t.o.m. årsstämman 2011.

§ 70

Fyllnadsval av ersättare i styrelsen för Regionförbundet
i Kalmar län
(dnr KS 2008/170 102)

Handlingar

Anita Wollins avsägelse den 11 mars 2008.
Utdrag ur valberedningens protokoll den 26 mars 2008, § 7.

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Anita Wollin (c).
Kommunfullmäktige väljer Ingegerd Petersson (c) till ersättare i
styrelsen för Regionförbundet i Kalmar län t.o.m. den 31 december
2010.

§ 71

Fyllnadsval av revisor för granskning av Samordningsförbundet i Kalmar län
(dnr KS 2008/156 102)

Handlingar

David Westins avsägelse den 4 mars 2008.
Utdrag ur valberedningens protokoll den 26 mars 2008, § 8.

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från David Westin
(fp).
Kommunfullmäktige väljer Bengt Sundström (fp) till revisor för
granskning av Samordningsförbundets i Kalmar län räkenskaper
och årsredovisning samt styrelsens verksamhet 2008-2010.

§ 72

Fyllnadsval av ersättare för observatör vid bolagsstämmor
med Kalmar Airport AB
(dnr KS 2008/156 102)

Handlingar

David Westins avsägelse den 4 mars 2008.
Utdrag ur valberedningens protokoll den 26 mars 2008, § 9.
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Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från David Westin
(fp).
Kommunfullmäktige väljer Ingrid Thour (fp) till ersättare för kommunens observatör vid bolagsstämmor med Kalmar Airport AB
t.o.m. den 31 december 2010.

§ 73

Fyllnadsval av ledamot i styrelserna för Kalmar Familjebad AB och Kalmar Familjebad KB
(dnr KS 2008/180 102)

Handlingar

Henrik Magnussons avsägelse.
Utdrag ur valberedningens protokoll den 26 mars 2008, § 10.

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Henrik Magnusson (fp).
Kommunfullmäktige väljer Ingrid Thour (fp) till ledamot i styrelserna för Kalmar Familjebad AB och Kalmar Familjebad KB
t.o.m. årsstämmorna 2011.

§ 74

Anmälningsärenden
För kännedom anmäls:
a) Partimotion (s) den 21 februari 2008 om upphandling av fisk.
(dnr KS 2008/134 092)
b) Partimotion (fp) den 26 februari 2008 om ett bad för alla.
(dnr KS 2008/139 092)
c) Medborgarförslag från Susanna Råberg den 5 april 2007 om
miljön på förskolor och svar från samhällsbyggnadsnämnden.
(dnr KS 2007/285 094)
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Ledamöter
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
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
Kaliff Roger, ordf. tom kl.
18.00
Dahl Bertil
Axelsson Edström Birgitta
Persson Peter
Löhnn Jonas
Welander Jean
Sejr Sörensen Lene
Lövgren Jonas
Häggfors Göran
Andersson Jan R
Edvinsson Kerstin
Kf080331

Parti

Ersättare

Bilaga C, § 51/2008

Närvar
o

Röstning
Ja Nej Avstår

m
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
v
v
v
mp
mp
mp
m
m
m
m

X

Sven-Erik Ekblad
Stig Persson

Allan Johansson

Gunnel Akinder

Kerstin Gustafsson

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

Ledamöter
Jonsson Per-Olof
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Lakatos Tamas
Nygren-Lövgren Sara
Wahlberg Rolf
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
Dahlberg Marianne, 1:e v ordf
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Ledamöter
Aurelius Nils Fredrik, 2:e v
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Persson Johan
Elfström Birgitta
Henriksson Kjell
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Engström Ann-Marie
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Hilmansson Inger
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Ja Nej Avstår

Tobias Hedin

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Ann-Cristin Fredriksson

Bengt Sundström

Monica Bengtsson

X
X
X
X
X
29

27

3

Kommunfullmäktige den 31 mars 2008

Ledamöter
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
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
Kaliff Roger, ordf. tom kl.
18.00
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

Parti

Ersättare

Bilaga B, § 61/2008

Närvar
o

Röstning
Ja Nej Avstår

m
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
v
v
v
mp
mp
mp
m
m
m
m
m
m
m

X

Sven-Erik Ekblad
Stig Persson

Allan Johansson

Gunnel Akinder

Kerstin Gustafsson

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

Ledamöter
Nygren-Lövgren Sara
Wahlberg Rolf
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
Dahlberg Marianne, 1:e v ordf

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

Ersättare

Närvar
o

Röstning
Ja Nej Avstår

Tobias Hedin

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Ann-Cristin Fredriksson

X
X
X
X
X

Bengt Sundström

Monica Bengtsson

X
X
X
X
X
33

24
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Kommunfullmäktige den 31 mars 2008

Ledamöter
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
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
Kaliff Roger, ordf. tom kl.
18.00
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

Parti

Ersättare

Bilaga B, § 60/2008

Närvar
o

Röstning
Ja Nej Avstår

m
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s
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s
s
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v
v
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m
m
m
m
m
m
m

X

Sven-Erik Ekblad
Stig Persson

Allan Johansson

Gunnel Akinder

Kerstin Gustafsson

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

Ledamöter
Nygren-Lövgren Sara
Wahlberg Rolf
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
Dahlberg Marianne, 1:e v ordf

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

Ersättare

Närvar
o

Röstning
Ja Nej Avstår

Tobias Hedin

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Ann-Cristin Fredriksson

X
X
X
X
X

Bengt Sundström

Monica Bengtsson

X
X
X
X
X
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