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§ 91

Protokollsjusterare

Beslut

Kommunfullmäktige utser Steve Sjögren och Bengt Sundström
att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§ 92

Interpellation om ”obalanserna i vänstermajoritetens
budget” och vilka statsbidrag som kommunen gått miste
om p.g.a. regeringsskiftet”
(dnr KS 2008/323 093)
Kommunfullmäktige beslutar att Inger Hilmansson (fp) får ställa
följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande Johan
Persson (s):
Efter valet 2002 vidtogs kraftiga sparåtgärder och redan på våren
2003 minskade vänstermajoriteten budgetramarna med 20 miljoner
mitt under innevarande budgetår. Obalansen var gömd och glömd
inför valet 2006.
Efter valet 2006 var verkligheten åter ifatt socialdemokraterna,
vänstern och miljöpartiet. Redan i mars skrev de ett brev till alla
nämnder och förvaltningar under rubriken "nu måste vi hålla budgeten 2007" för årets resultat lutade redan mot 14,9 miljoner
i underskott.
Återkommande beskylls nu regeringens indragna statsbidrag som
orsak till obalanserna.
Då började de också, mitt under en högkonjunktur och ökade
skatteintäkter, tala om skattehöjning i Kalmar kommun!
Folkpartiet liberalerna har avvärjt detta omedelbara hot om skattehöjning genom att gå med på ett förslag om "budget i balans”.
Vi har dock sagt nej till det mest halsbrytande trolleriet med
Kalmar Energi.
Vad vi hittills sett är endast flyttade kostnader och inte
förändringar som kan ge en varaktig ekonomisk balans i
kommunen. Risken är överhängande att vi inte heller denna gång
får ett långsiktigt helhetsgrepp på ekonomin och jag vill därför
fråga:
– Vilket anser du är det huvudsakliga skälet till de återkommande
obalanserna i vänstermajoritetens budget?
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– Vilka statsbidrag från den tidigare (s)-regeringens budget anser
du att Kalmar kommun har gått miste om p.g.a. regeringsskiftet?
_______________
Johan Persson lämnar följande svar på interpellationen:
Den budget som nyligen presenterades bygger i huvudsak på den
breda uppgörelse om ”Budget i Balans” som kommunfullmäktige
antog i december 2007. Det beslutet togs mot bakgrund av att vi
över partigränserna konstaterade att kostnadsläget i Kalmar kommun var för högt. Det bekräftades också i en analys gjord av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
Den budget och de förslag som ska behandlas av kommunfullmäktige i juni innebär att kommunen tar de första stegen mot en bättre
ekonomi. Min ambition och förhoppning är att vi ska försöka
skapa en buffert för att klara sämre tider.
I budgetförslaget ligger resultaten på omkring hundra miljoner kronor per år och målet om en nettokostnadsandel på 98 procent
klaras med god marginal. Totalt används också 50 miljoner kronor
till ett omställningspaket som syftar till att minska kostnaderna
långsiktigt.
Svar på frågor:
1. Vilket anser du är det huvudsakliga skälet till de återkommande obalanserna i vänstermajoritetens budget?
Under de senaste tio åren har kommunen haft underskott i resultatet i fyra år (1998, 2000, 2001 och 2004). Under sex år har
resultatet varit positivt. Det totala nettot för perioden är 433,5
miljoner kronor. Det huvudsakliga skälet till underskotten är att
kommunen haft för höga kostnader i förhållande till intäkterna.
2. Vilka statsbidrag från den tidigare (s)-regeringens budget
anser du att Kalmar kommun har gått miste om på grund
av regeringsskiftet?
Tack för frågan! Det ger mig en utmärkt möjlighet att redovisa
effekterna av att Sverige har en borgerlig regering. Under den
här mandatperioden räknar man med att sänka skatterna med
omkring 100 miljarder. I valrörelsen 2002 ville dåvarande
moderatledaren Bo Lundgren sänka skatterna i ungefär samma
storlek. Han betraktades då som ganska extrem och övriga
borgerliga partier tog avstånd. Man beskrev förslagen som ett
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hot mot skola, vård och omsorg. Nu genomförs detta och ingen
säger ett knyst.
- Ett av de första besluten regeringen tog efter tillträdet var att
frysa de generella statsbidragen, det innebär att man för varje
år urholkar statsbidragen. För Kalmar kommun innebär det
13,4 miljoner 2009, 26,8 miljoner 2010 och 40,2 miljoner
2011.
I statsbudgeten för 2008 skriver regeringen så här:
”Mot bakgrund av den utveckling av kommunsektorns finanser som redovisas ovan bedömer regeringen att det generella
statsbidraget (anslaget 48:1 Kommunalekonomisk utjämning)
2009 och 2010 bör ligga kvar på samma nivå som 2008.
Tidigare aviserade ökningar av anslagsnivån fr.o.m. 2008
ligger fast.
Utrymmet för den kommunala konsumtionen beräknas
minska fram till 2010. Trots en svagare konsumtionsökning
beräknas resultatet successivt försämras. Kommunsektorn
bedöms därmed få svårare att nå ett överskott som är i nivå
med vad som torde motsvara god ekonomisk hushållning.”
Det går inte att tolka detta på annat sätt än att det kommer att
krävas nedskärningar i kommunerna för att klara budgeten de
närmsta åren. Även SKL, trots att de gör en mer optimistisk
analys av den ekonomiska utvecklingen i stort än regeringen,
förutspår betydande underskott i landstingen 2010 och 2011
(-4 respektive -7 miljarder kronor). För hela kommunsektorn
förutspår de ett underskott på 5 miljarder kronor 2011.
- Statsbidragen till vuxenutbildningen har sänkts med en
tredjedel.
- Merkostnadsersättningen för plusjobben försvann från en
månad till en annan. Cirka 4 miljoner kronor.
- Statsbidragen för kommunala sommarjobb har helt tagits
bort.
- Inom arbetsmarknadspolitiken generellt har staten skurit med
ungefär en tredjedel vilket har inneburit att kommunerna fått
ta ett större ansvar.
- Kostnadsutjämningen har ändrats så att kommuner i större
städer får mer på bekostnad av kommuner som Kalmar. Detta
innebär ett minus på 5 miljoner kronor.
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- I förra veckan infördes en bortre parentes i sjukförsäkringen.
A-kassan har sänkts samtidigt som avgiften höjts. Deltidsstämplingen upphör. Cirka 400 000 personer har lämnat
A-kassan under de senaste två åren. I hälften av landets kommuner har kostnaderna för socialbidragen stigit rejält. Vi har
beredskap för att det i höst kommer att märkas också i Kalmar.
- Inom infrastrukturens område är signalen från regeringen tydlig. Ska det hända något inom infrastrukturens område så
räcker det inte med att förskottera statliga satsningar. Nu förväntas kommuner och regioner också vara med och finansiera
investeringarna. Detta samtidigt som kommunsektorn som
helhet spås gå mot underskott och statens går med överskott.
Åtminstone ett tag till, skatten ska ju sänkas.
- I förra veckan fattades det beslut om vårdnadsbidrag, en
reform som enligt borgerligt styrda SKL kommer kosta
kommunsektorn tre miljarder kronor om den genomförs.

§ 93

Interpellation: Inför turistsäsongen 2008
(dnr KS 2008/322 093)
Kommunfullmäktige beslutar att Ann-Britt Wejdsten (fp) får ställa
följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande Johan
Persson (s):
Att utveckla Kalmar till en attraktiv och tillgänglig kommun är
viktigt inte minst eftersom Kalmar med omnejd har ambitionen att
bli sydöstra Sveriges ledande handels- och turistcentrum. Den
stundande turistsäsongen kommer att erbjuda både turister och
kommunens invånare många attraktioner och evenemang. Det nya
Konstmuseet, Kina-utställningar på Kalmar Slott, evenemangen
i Krusenstierska Gården m.fl. kommer förhoppningsvis att locka
många till Kalmar.
Hur har kommunen förberett sig inför kommande turistsäsong då
det gäller tillgängligheten för alla och framförallt funktionshindrade personer?
Hur ser det ut med t.ex. antalet toaletter för funktionshindrade?
Hur kommer kommunen att informera om olika serviceinrättningar?
_______________
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Johan Persson lämnar följande svar på interpellationen:
Först ett Tack till Anna-Britt för att hon i sin interpellation lyfter
fram allt det positiva som nu händer i Kalmar. Aldrig tidigare har
det varit så mycket evenemang i Kalmar som det kommer att vara
sommaren 2008. Under 2007 slog vi dessutom det tidigare rekordet
från Unionsåret när det gäller antalet gästnätter.
Hur har kommunen förberett sig inför kommande turistsäsong då
det gäller tillgängligheten för alla och framförallt funktionshindrade personer?
- Det kommunala ansvaret för besöksnäringen ligger under
Destination Kalmar. I bolagets styrelse återfinns Anna-Britt
Wejdsten. I den centrumkarta som bolaget tagit fram finns markerat var handikapptoaletter finns. På Turistbyrån delar man
också ut en karta som visar parkeringsplatser för handikappade.
För cirka två veckor sedan mötte presidiet i Destination Kalmar
företrädare för handikapprådet. Vi enades då om att under hösten implementera information för handikappade i den nya portalen www.visitse.se.
- En annan diskussion som nu pågår är den mellan Statens fastighetsverk och Kalmar kommun kring ett nytt avtal rörande användningen av Kalmar slott. Samtalen är positiva och rör bland
annat tillgänglighetsfrågorna. Mycket talar för att slottet till
säsongen 2010 kommer att kunna få tillgång till hiss.
Hur ser det ut med antalet toaletter för funktionshindrade?
Just toaletter för funktionshindrade är ett av de uppdrag som finns
med i arbetsgrupperna för att utveckla Kvarnholmen som attraktiv
handelsplats. De handikapptoaletter som finns i centrum och runt
slottet är följande:
2 toaletter i gamla bussterminalen, 1 toalett vid brandstationen,
2 toaletter i Västerport, 3 toaletter i Byttan, toaletter på yttre borggården och i anslutning till caféet.
Vid alla större publika evenemang görs det en bedömning av antalet toaletter och då även anpassade till funktionshindrade.
Just under sommaren finns dessutom genom avtal med extern part
en toalett tillgänglig vid Stortorget som skyltas från trottoar samt
motsvarande upplägg för en toalett på Storgatan.
Hur kommer kommunen att informera om olika serviceinrättningar?
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Genom den broschyr som tas fram av Destination Kalmar. Till
kommande säsonger kommer det förhoppningsvis också ske på
www.visitse.se.

§ 94

Fråga om tidplan för utredningar för att effektivisera och
spara i verksamheterna enligt ”Budget i balans”
(dnr KS 2008/328 095)
Kommunfullmäktige beslutar att Joachim Håkansson (fp) får ställa
följande fråga till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (s):
När vi nu sett majoritetens budgetförslag för år 2009 och den ekonomiska planeringen för 2010 samt 2011 blir effekterna av
"Budget i balans" tydliga. Detta dokument togs som bekant av
kommunfullmäktige i fjol, och besparingarna var en del av de
lösningar som slogs fast däri.
Samtidigt kommer den minnesgode ihåg att det också fanns utredningar som skulle sätta igång i och med "Budget i balans". Dessa
utredningar kom till i syfte att ge ”förslag på olika åtgärder för att
effektivisera och spara i verksamheterna ". Följande skulle utredas:
- Den centrala styrningen och ledningen
- Central och lokal administration
- Gemensam utförarorganisation för drift, service, kost- och
lokalförsörjning inom koncernen
- Södermöre kommundelsnämnds kostnader m.m.
- Investeringar och förslag på fastigheter som kan säljas
- Taxor och avgifter
I inledningen på budgeten för 2009 står angående "Budget i
balans" att "Arbetet har startat och pågår 2008 och 2009 ". Med
tanke på att besparingarna nu slår igenom, samtidigt som vi inte
sett något förslag från någon av utredningarna, frågar jag därför:
Finns det en tidplan för när kommunfullmäktige kan få ta del av
utredningarnas förslag på åtgärder för att effektivisera och spara
i verksamheterna?
_______________
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Johan Persson lämnar följande svar på frågan:
Finns det en tidplan för när kommunfullmäktige kan få ta del av
utredningarnas förslag på åtgärder för att effektivisera och spara
i verksamheterna?
Ja, det finns en tidplan. En kortare lägesrapport har lämnats till
arbetsutskottet och på det gemensamma budgetmötet på Strand
i början av året. En ny information kommer att lämnas till arbetsutskottet under juni månad och en mer omfattande information
lämnas till kommunfullmäktige under oktober.
Förutom omställningspaketet finns det i arbetet med budget i balans sex utredningsuppdrag. Kort kan jag informera om följande:
1. Central styrning och ledning
Inom denna utredning pågår ett arbete om kommunledningskontorets organisation och om den fysiska planeringen. Dessutom kommer det att tillsättas en politisk arbetsgrupp som får
i uppdrag att inför kommande mandatperiod titta på både kommunens tjänstemannaorganisation och politiska organisation.
2. Central och lokal administration
Just nu genomförs intervjuer för att ta reda på vad både den
lokala och centrala nivån anser om organisationen av personal-,
ekonomi- och juridikområdet.
3. Gemensam utförarorganisation
Inom detta utredningsuppdrag tittar man på kommunens transporter, fordon, mark- och grönyteskötsel, kostfrågor och den
interna postservicen.
4. Södermöre kommundelsnämnd
Utredningen har börjat med intervjuer om samarbetet mellan
Södermöre och ”moderorganisationerna”. Ett antal nyckeltal och
jämförelsemått har diskuterats inledningsvis och respektive
organisations ekonomer har fått i uppdrag att ta fram måtten till
sommaren.
5. Investeringar/försäljning av fastigheter
I budgetförslaget för 2009-2011 framgår att investeringar motsvarande ca 230 miljoner kronor har förskjutits i tiden.
6. Taxor och avgifter
Det har skett en genomgång av nämndernas taxor och avgifter
med hjälp av ett frågeunderlag och genom att titta på statistik
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från räkenskapssammandraget. Detta material ska nu sammanställas för att slutsatser ska kunna dras av det som framkommit.

§ 95

Årsredovisning och revisionsberättelse 2007 för Regionförbundet i Kalmar län
(dnr KS 2008/248 042)

Handlingar

Regionförbundets skrivelse den 8 april 2008 (bilaga A, § 95/2008).
Årsredovisning 2007 (bilaga B, § 95/2008).
Revisionsberättelse (bilaga C, § 95/2008).

Bakgrund

Regionförbundet har fr.o.m. 2003 ombildats till samverkansorgan
(kommunalförbund). I samband med detta har förbundsordningen
ändrats och istället för fullmäktige finns enbart en förbundsstyrelse
(direktion) som beslutande församling. Som en följd av detta är det
medlemmarna (kommunerna och landstinget) som beslutar om
ansvarsfrihet för regionförbundet.
Revisorerna föreslår att fullmäktige ska bevilja ansvarsfrihet för
2007 och godkänna årsredovisningen för Regionförbundet.

Överläggning

Anders Björkman informerar översiktligt om den revisionsberättelse som han och övriga två revisorer lämnat efter granskning
av regionförbundets verksamhet 2007.

Beslut

Kalmar kommun beviljar för sin del Regionförbundets styrelse och
de förtroendevalda i detta organ ansvarsfrihet för 2007 och godkänner årsredovisningen 2007.

§ 96

Information om årsredovisningen 2007 och möjlighet för
allmänheten att ställa frågor om årsredovisningen
Kommunchef Roland Karlsson och ekonomichef Urban Sparre
informerar om årsredovisningen för 2007. De kommenterar bl.a.
årets viktigaste händelser samt resultaträkning och balansräkning
för kommunen och kommunkoncernen.
Ordföranden frågar om någon eller några åhörare vill utnyttja
möjligheten att ställa frågor om årsredovisningen för 2007.
Några sådana frågor ställs dock inte.
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Revisionsberättelse för räkenskapsåret 2007
(dnr KS 2008/238 042)

Handlingar

Revisorernas rapport om granskningen av årsredovisningen 2007
(bilaga A, § 97/2008).
Revisionsberättelse för räkenskapsåret 2007 (bilaga B,
§ 97/2008).

Bakgrund

Kommunens revisorer har den 6 maj 2008 överlämnat sin
revisionsberättelse för räkenskapsåret 2007.

Överläggning

Barbro Molinder informerar om revisorernas granskning av kommunens verksamheter och om den revisionsberättelse som kommunens revisorer lämnat för räkenskapsåret 2007. Hon aktualiserar
också frågan om en översyn av rutinerna för kommunfullmäktiges
hantering av bolagens årsredovisningar och revisionsberättelser.
Ordföranden meddelar att presidiet föreslår - med hänvisning till
vad kommunens revisorer anfört i revisionsberättelsen - att ”kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa
organ beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2007”.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar - enligt revisorernas och presidiets
förslag - att bevilja kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda
förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för räkenskapsåret
2007.

§ 98

Uppföljningsrapport från kommunens revisorer om
granskningar av 2007 års verksamhet
(dnr KS 2008/238 042)

Handlingar

Revisorernas skrivelse den 6 maj 2008: ”Uppföljningsrapport avseende granskningar av 2007 års verksamhet”
(bilaga, § 98/2008).

Bakgrund

Kommunens revisorer redovisar i sin skrivelse ”Revisionella slutsatser i granskningar gjorda under 2007” och hänvisar till påpekanden i revisionsrapporterna som borde leda till åtgärder. Revisorerna
vill därför att kommunfullmäktige ”uppdrar åt berörd styrelse,
nämnd eller bolag att inom en angiven tid rapportera till revisorerna vilka åtgärder som vidtagits”.
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Barbro Molinder informerar om revisorernas förslag och uttalar
samtidigt att tiden för att lämna svar till kommunens revisorer bör
ändras från senast den 15 augusti till senast den 15 september
2008.
Inger Hilmansson (fp) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
revisorernas förslag och att svar ska lämnas till kommunens revisorer senast den 15 september 2008.

Beslut

Kommunfullmäktige överlämnar revisorernas skrivelse ”Uppföljningsrapport avseende granskningar av 2007 års verksamhet” till
kommunstyrelsen, nämnder och kommunala bolag med begäran
om besvarande till kommunens revisorer senast den 15 september
2008.

§ 99

Årsredovisning 2007
(dnr KS 2008/238 042)

Handlingar

Årsredovisning 2007 (bilaga A, § 99/2008).
Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll den 7 april 2008, § 73 (bilaga B, § 99/2008).
Kommunledningskontorets skrivelse den 30 april 2008 (bilaga C,
§ 99/2008).
Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll den 5 maj 2008, § 96
(bilaga D, § 99/2008).

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade den 7 april att överlämna sitt förslag
till årsredovisning 2007 till kommunens revisorer. Vid granskningen av årsredovisningen bedömde kommunens revisorer att
hela den föreslagna avsättningen för omställningsåtgärder, 50
miljoner kronor, inte följde god redovisningssed enligt Kommunal
redovisningslag och rekommendation från Rådet för kommunal
redovisning. Revisorerna har efter genomgång av kommunens
underlag godkänt 25,2 miljoner kronor som en avsättning i årsredovisningen 2007.
Kommunstyrelsen beslutade den 5 maj att ändra sitt tidigare
förslag till årsredovisning och där det belopp på 24,8 miljoner som
revisorerna inte godkänt för avsättning för omställningsåtgärder
återförts till årets resultat. Det innebär att kommunens resultat
ändras från 146,0 till 170,8 miljoner kronor, samtidigt som
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kommunkoncernens resultat ändras från - 73,6 till - 48,8 miljoner
kronor.
Kommunstyrelsen föreslog samtidigt att kommunfullmäktige ska
besluta att medvetet spara 24,8 miljoner av 2007 års resultat för
framtida utgifter under 2008 och 2009.
Kommunens revisorer har den 6 maj tillstyrkt att årsredovisningen
godkänns.
Överläggning

Ordföranden meddelar att presidiet föreslår att kommunfullmäktige
ska - enligt revisorernas förslag den 6 maj 2008 - godkänna årsredovisningen 2007.

Beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen 2007.
2. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunallagen,
kapitel 8, § 4 och § 5 b, att medvetet spara 24,8 miljoner kronor
av 2007 års resultat för framtida utgifter under 2008 och 2009.
Detta sparade belopp avser resterande del av beräknade kostnader för omställningsåtgärder enligt kommunfullmäktiges beslut
den 17 december 2007 om ”Budget i balans”.

§ 100

Budgetuppföljning 2008
(dnr KS 2008/289 042)

Handlingar

Kommunledningskontorets rapport: Budgetuppföljning efter mars
med prognos för bokslutet 2008 (bilaga, § 100/2008).

Bakgrund

Kommunledningskontoret har redovisat en sammanställning över
de olika nämndernas och förvaltningarnas prognoser efter mars
månad om det beräknade budgetutfallet för 2008. Av sammanställningen framgår bl.a. att årets resultat förväntas bli 14,2 miljoner
kronor, vilket innebär en budgetavvikelse med - 29,2 miljoner kronor.

Beslut

Kommunfullmäktige lägger kommunledningskontorets rapport
”Budgetuppföljning efter mars med prognos för bokslutet 2008”
till handlingarna.

§ 101

Försäljning av Linet 9 i Djurängen
(dnr KS 2008/279 256)

Handlingar

Kommunledningskontorets skrivelse den 23 april 2008 (bilaga,

Kommunfullmäktige 2008-05-26

123

§ 101/2008).
Bakgrund

Fastigheten Linet 9, Lybecksvägen 40 i Djurängen, är f.n. inte
uthyrd och har lämnats till fastighetsmäklare för försäljning.
Efter detta föreslår kommunledningskontoret att kommunen
ska sälja fastigheten till Anna Karstensson för 900.000 kronor.

Beslut

Kommunstyrelsen får sälja Linet 9 i Djurängen till Anna
Karstensson för 900.000 kronor.

§ 102

Ändringar i taxan för parkering samt höjda avgifter för
felparkering på platser som är reserverade för rörelsehindrade
(dnr KS 2008/283 315)

Handlingar

Gatu- och parkförvaltningens skrivelse den 12 februari 2008 (bilaga A, § 102/2008).
Utdrag ur gatu- och parknämndens protokoll den 20 februari 2008,
§ 14 (bilaga B, § 102/2008).
Gatu- och parkförvaltningens skrivelse den 25 februari 2008 (bilaga C, § 102/2008).
Utdrag ur gatu- och parknämndens protokoll den 19 mars 2008,
§ 28 (bilaga D, § 102/2008).
Gatu- och parkförvaltningens skrivelse den 17 april 2008 (bilaga E,
§ 102/2008).

Bakgrund

Gatu- och parknämnden har den 20 februari redovisat ett förslag
för att lösa och förbättra parkeringssituationen på Kvarnholmen.
Detta förslag innehåller vilka avgifter som ska gälla för parkering
på Kvarnholmen (inklusive Norra Cellgraven och Sveaplan).
Vidare föreslår nämnden att avgiften för felparkering på platser
som är reserverade för rörelsehindrade ska höjas från 500 till
1.000 kronor.
Gatu- och parknämnden har den 19 mars kompletterat sitt tidigare
beslut med vilka frågor som ska tas upp i en handlingsplan för det
fortsatta arbetet med parkeringsfrågorna.
Gatu- och parkförvaltningen har den 17 april redovisat den taxa
för parkering som föreslås gälla fr.o.m. den 1 september 2008
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om kommunfullmäktige bifaller gatu- och parknämndens förslag.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt detta förslag.
Kommunstyrelsens förslag till beslut innehåller följande delar:
- Punkterna 1 och 2: Ändringar i taxan för parkering samt anvisande av tre miljoner kronor för investeringar för att kunna
genomföra förändringarna i parkeringssystemet.
- Punkt 3: Höjda avgifter för felparkering på platser som är
reserverade för rörelsehindrade.
Överläggning

Under överläggningen redovisas följande förslag:
1. Anders Andersson (c) föreslår att kommunfullmäktige ska återremittera ärendet till gatu- och parknämnden för att komplettera
det med en handlingsplan för hur parkeringssituationen ska förbättras. Beslut om dessa åtgärder måste tas samtidigt som beslutet om parkeringstaxan.
2. Ingvar Nilsson (s), Bertil Dahl (v), Per-Olof Jonsson (m), Lennart Eriksson (mp) och Jonas Löhnn (mp) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.
3. Bengt-Olof Roos (kd) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut med följande undantag:
I taxan för parkering ska definitionen på miljöfordon - för vilka
gäller avgiftsfri parkering - ändras, så att Vägverkets och regeringens definition på miljöbilar ska gälla.
4. Ingvar Nilsson (s) och Bertil Dahl (v) föreslår att kommunfullmäktige ska avslå Bengt-Olof Roos förslag om en ändrad
definition på miljöfordon.
5. Inger Hilmansson (fp), Thoralf Alfsson (sd) och Joachim
Håkansson (fp) föreslår att kommunfullmäktige ska
- avslå kommunstyrelsens förslag under punkterna 1 och 2
(ändringar i taxan för parkering samt anvisande av tre miljoner kronor för investeringar för att kunna genomföra förändringarna i parkeringssystemet).
- bifalla kommunstyrelsens förslag under punkt 3 (höjda avgifter för felparkering på platser som är reserverade för rörelsehindrade).
_______________
Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden först om
kommunfullmäktige vill avgöra ärendet idag eller återremittera det
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till gatu- och parknämnden. 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 52 ja-röster och 9 nej-röster (Hur var och
en av ledamöterna röstar framgår av bilaga F, § 102/2008). Detta
innebär att kommunfullmäktige vill avgöra ärendet idag.
Kommunfullmäktige beslutar därefter att bifalla kommunstyrelsens
förslag under punkt 3.
Därefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill bifalla
eller avslå kommunstyrelsens förslag under punkterna 1 och 2,
med undantag för den del som gäller definitionen på miljöfordon.
Han finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag.
Ordföranden frågar därefter om kommunfullmäktige vill bifalla
eller avslå Bengt-Olof Roos ändringsförslag om den definition på
miljöfordon som ska gälla i taxan för parkering. Han finner att
kommunfullmäktige avslår Bengt-Olof Roos ändringsförslag.
Detta innebär att kommunfullmäktige till alla delar beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.
_______________
Beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att ändra taxan för parkering, så
att den fr.o.m. den 1 september 2008 får den lydelse som
framgår av gatu- och parkförvaltningens skrivelse den 17 april
2008.
2. Gatu- och parknämnden anvisas 3 miljoner kronor för investeringar för att kunna genomföra förändringarna i parkeringssystemet. Som en följd av detta utökas investeringsbudgeten 2008 för
gatu- och parknämnden med detta belopp.
3. Kommunfullmäktige beslutar att göra den ändringen i sitt
tidigare beslut om felparkeringsavgifter, att avgiften för ”obehörig parkering på bilplats reserverad för rörelsehindrade med
särskilt parkeringstillstånd” ska höjas från 500 till 1.000 kronor
fr.o.m. den 1 september 2008.
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1. Företrädarna för (c) reserverar sig mot kommunfullmäktiges
beslut. De reserverar sig till förmån för förslaget att
återremittera ärendet till gatu- och parknämnden för att
komplettera det med en handlingsplan för hur parkeringssituationen ska förbättras. Beslut om dessa åtgärder
måste tas samtidigt som beslutet om parkeringstaxan.
I sin reservation anför de följande:
Kalmar är mycket beroende av sitt omland. Femtusen personer
jobbar på Kvarnholmen. Många av dessa är beroende av sin bil
för att kunna ta sig till och från jobbet under rimliga villkor.
Centerpartiet säger nej till att avgiftsbelägga de 1.300 fria
parkeringsplatser som finns i centrala Kalmar, om pengarna inte
används för att förbättra parkeringssituationen.
Innan vi tar ställning till en avgiftsbeläggning vill vi se en
handlingsplan för hur det kan skapas fler parkeringsplatser
men också otraditionella lösningar, som innebär att pendlare kan
parkera vid infarterna och ta en gratis busspendel in till Kvarnholmen.
Vi vill också påminna om att pendlare, som måste använda
bilen, drabbas på olika sätt av stora kostnadsökningar. Därför
ska vi sträva efter låga avgifter.
2. Företrädarna för (sd) reserverar sig mot kommunfullmäktiges
beslut under punkterna 1 och 2.
3. Företrädarna för (fp) reserverar sig mot kommunfullmäktiges
beslut under punkterna 1 och 2.
I sin reservation anför de följande:
Det finns få frågor i Kalmar kommun som är mera utredda än
parkeringsfrågorna. Sedan år 2000 har olika förslag diskuterats,
men alla har hittills fastnat i någon utredning. Parkeringsutredningen, år 2007, visar ett stort parkeringsbehov i stadskärnan
och i den efterfrågas också en politisk viljeinriktning.
Till dagens beslut bifogas en handlingsplan, som föreslår ännu
en utredning av parkeringar att lägga till de tidigare utredningarna. Det borde varit gjort sedan länge, för det är nu hög tid att
gå från ord till handling.
Handeln i stadens yttre områden expanderar och det är glädjande. För att även stadskärnan ska utvecklas i denna expansion
ska vi kunna erbjuda bilburna besökare en parkeringsanläggning
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som motsvarar de redovisade behoven i parkeringsutredningen.
Utvecklingen av en attraktiv kollektivtrafik ska fortsätta, liksom
en upprustning av cykelvägnätet.
50 % tar redan cykeln eller går till jobbet och det är bra.
Kraftfulla åtgärder mot olovligt nyttjande av parkering för
personer med funktionsnedsättning skall självklart användas.
Taxehöjningar i kombination med platsbrist riskerar att mota ut
bilisterna, med försämrade förutsättningar för företagare och boende i stadskärnan. Att tre miljoner anvisas för kostnader förknippade med prisökningen bl.a. parkeringsmätare, är ett slöseri
i sig, eftersom ytorna snart ska bebyggas.
Parkeringsintäkterna överstiger redan idag kostnaderna för parkeringssystemet och de ökade taxorna beräknas ge kommunen
ytterligare 4 miljoner netto. Framtida parkeringsintäkter borde
istället destineras till en parkeringsanläggning och en förbättrad
service i centrum.
Folkpartiet liberalernas inriktning syftar till att skapa tillräckligt
med parkeringsplatser för boende, anställda och besökare. Först
därefter ska kommunen se över parkeringsavgifterna i en helhetslösning.
4. Företrädarna för (kd) reserverar sig mot kommunfullmäktiges
beslut att avslå förslaget om att det i taxan för parkering ska
göras den ändringen att för miljöfordon - för vilka gäller
avgiftsfri parkering - ska gälla Vägverkets och regeringens
definition på miljöbilar.

§ 103

Överenskommelse med Migrationsverket om anordnande
av boende för såväl asylsökande barn som barn med
uppehållstillstånd
(dnr KS 2008/154 011)

Handlingar

Socialförvaltningens skrivelse den 9 januari 2008 (bilaga A,
§ 103/2008).
Utdrag ur socialnämndens protokoll den 19 februari 2008, § 20
(bilaga B, § 103/2008).
Förslag till överenskommelse med Migrationsverket (bilaga C,
§ 103/2008).
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Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll den 10 mars 2008, § 46 (bilaga D, § 103/2008).
Thoralf Alfssons överklagande till länsrätten (bilaga E,
§ 103/2008).
Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll den 5 maj 2008, § 95
(bilaga F, § 103/2008).
Redovisning av verksamheten med ensamkommande flyktingbarn
i Kalmar samt Migrationsverkets m.fl. skrivelse ”Ett gemensamt
ansvar för ensamkommande barn och ungdomar”.
Bakgrund

Kommunen har idag en överenskommelse med Migrationsverket
om antalet asylsökande. Däremot finns det inte någon överenskommelse om antal platser för ungdomar med permanent uppehållstillstånd.
Socialnämnden föreslog i februari 2008 att kommunen ska teckna
ett avtal med Migrationsverket om anordnande av boende för såväl
asylsökande barn som barn med uppehållstillstånd. Kommunstyrelsen beslutade den 10 mars att bifalla socialnämndens förslag. Detta
beslut har överklagats till länsrätten.
Kommunstyrelsen har den 5 maj upphävt sitt tidigare beslut i mars.
Samtidigt har kommunstyrelsen föreslagit att kommunfullmäktige
ska besluta att kommunen ska teckna en överenskommelse med
Migrationsverket om 24 platser för boende, varav minst sex av
platserna ska gälla för asylsökande barn.

Överläggning

Under överläggningen redovisas följande förslag:
1. Birgitta Elfström (s), Christina Magnusson (s), Monica
Bengtsson (kd), Birgitta Axelsson Edström (v) och Anna-Britt
Wejdsten (fp) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.
2. Thoralf Alfsson (sd) föreslår att kommunfullmäktige ska avslå
kommunstyrelsens förslag till beslut.
3. Göran Häggfors (m) och Jonas Lövgren (m) föreslår att
kommunfullmäktige ska återremittera ärendet till socialnämnden
som ska redovisa förslag till hur boendefrågan kan lösas.
_______________
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Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill avgöra ärendet idag eller återremittera det till
socialnämnden. Han finner att kommunfullmäktige vill avgöra
ärendet idag.
Ordföranden frågar därefter om kommunfullmäktige vill bifalla
eller avslå kommunstyrelsens förslag till överenskommelse med
Migrationsverket. Han finner att kommunfullmäktige bifaller detta
förslag.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande
propositionsordning: ”Den som vill bifalla kommunstyrelsens
förslag röstar ja, medan den som vill avslå det röstar nej”.
Vid omröstningen avges 46 ja-röster och 2 nej-röster, medan
13 ledamöter avstår från att rösta (Hur var och en av ledamöterna
röstar framgår av bilaga G, § 103/2008). Detta innebär att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
_______________
Beslut

Kommunstyrelsen får teckna en överenskommelse med Migrationsverket om 24 platser för boende för såväl asylsökande barn
som barn med uppehållstillstånd. Minst sex av platserna ska gälla
asylsökande barn.

Reservationer

1. Företrädarna för (m) reserverar sig mot kommunfullmäktiges
beslut. De reserverar sig till förmån för förslaget att
återremittera ärendet till socialnämnden som ska redovisa förslag till hur boendefrågan kan lösas.
2. Företrädarna för (sd) reserverar mot kommunfullmäktiges beslut. De reserverar sig till förmån för förslaget att avslå kommunstyrelsens förslag till beslut.

§ 104

Partimotion (sd) om ”införande av klassmorfar/mormorsystem”
(dnr KS 2008/009 092)

Handlingar

Partimotion (sd) den 31 december 2007 (bilaga A, § 104/2008).
Barn- och ungdomsförvaltningens skrivelse den 12 mars 2008
(bilaga B, § 104/2008).
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Utdrag ur barn- och ungdomsnämndens protokoll den 19 mars
2008, § 24 (bilaga C, § 104/2008).
Södermöre kommundelsförvaltnings skrivelse den 12 mars 2008
(bilaga D, § 104/2008).
Utdrag ur Södermöre kommundelsnämnds protokoll den 26 mars
2008, § 44 (bilaga E, § 104/2008).
Bakgrund

Sverigedemokraterna föreslår i sin partimotion att Kalmar kommun
ska införa ett klassmorfarsystem enligt konceptet ”Seniorer i skolan” som införts i Karlskrona.
Barn- och ungdomsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd
har yttrat sig över motionen. Med ledning av dessa yttranden har
kommunstyrelsen redovisat ett förslag till svar på partimotionen
(sd).

Överlggning

Under överläggningen redovisas följande förslag:
1. Thoralf Alfsson (sd) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
förslaget i partimotionen (sd).
2. Cecilia Strömberg (s) föreslår att kommunfullmäktige ska
bifalla kommunstyrelsens förslag till svar på partimotionen (sd).
3. Bertil Dahl (v) föreslår - med instämmande av Ingegerd
Petersson (c) - att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag till svar på partimotionen (sd) med följande
ändring:
Sista meningen (”Som introduktion ska seniorerna erbjudas att
delta i en kurs för nyanställda i kommunen”) ska ändras till
”Seniorerna ska erbjudas en särskild introduktion”.
_______________
Efter att överläggningen avslutats ställer ordföranden proposition
på de olika förslagen till beslut. Han finner att kommunfullmäktige
bifaller kommunstyrelsens förslag till svar på partimotionen (sd)
med den ändringen att sista meningen ska ha den lydelse som
Bertil Dahl och Ingegerd Petersson föreslagit.
_______________

Beslut

Kommunfullmäktige besvarar partimotionen (sd) på följande sätt:
Kommunfullmäktige hänvisar till vad barn- och ungdomsnämnden
och Södermöre kommundelsnämnd anfört i sina yttranden. De
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båda nämnderna hänvisar till den verksamhet som finns på flera
förskolor och skolor i kommunen efter en motion 2001 från Kristdemokraterna om att erbjuda skolorna en ”guldmormor och guldmorfar”. Vidare ställer sig de båda nämnderna positiva till att få in
fler äldre i förskolor och skolor genom att uppmana pensionärsorganisationerna och andra organisationer att ta kontakt med rektorerna i förskolor och skolor för överenskommelser om deltagande i
verksamheterna. Seniorerna ska erbjudas en särskild introduktion.

§ 105

Partimotion (sd) om att ”kommunens bildarkiv på Internet skall vara en offentlig handling”
(dnr KS 2007/566 092)

Handlingar

Partimotion (sd) den 26 september 2007 (bilaga A, § 105/2008).
Kommunledningskontorets skrivelse den 21 april 2008 (bilaga B,
§ 105/2008).

Bakgrund

Sverigedemokraterna föreslår i sin partimotion att ”kommunens
bildarkiv över förtroendevalda politiker på kommunens hemsida
skall vara en offentlig handling och därmed fritt kunna användas
av allmänheten”.
Kommunledningskontoret har yttrat sig över motionen och
kommunstyrelsen hänvisar till detta i sitt förslag till svar på partimotionen (sd). Sammanfattningsvis gäller att bilderna i registret
över förtroendevalda är offentliga. De får användas under förutsättning att upphovsrätten respekteras. En bedömning får göras
i varje enskilt fall. Personuppgiftslagen måste alltid respekteras.

Överläggning

Under överläggningen redovisas följande förslag:
1. Nadja Mirghasemi (kd), Anita Wollin (c), Bertil Dahl (v) och
Joachim Håkansson (fp) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag till svar på partimotionen (sd).
2. Thoralf Alfsson (sd) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
förslaget i partimotionen (sd) med följande tillägg:
”Bilden är fri att använda i sammanhang där kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller kommunala nämnders arbete beskrivs. Reproduktion i reklam och marknadsföring är inte tilllåten.”
_______________
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Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill bifalla kommunstyrelsens eller Thoralf Alfssons
förslag till beslut. Han 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 Thoralf Alfssons förslag
till beslut röstar nej”.
Vid omröstningen avges 56 ja-röster och 2 nej-röster. (Hur var och
en av ledamöterna röstar framgår av bilaga C, § 105/2008). Detta
innebär att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag
till svar på partimotionen (sd).
_______________
Beslut

Kommunfullmäktige besvarar partimotionen (sd) genom att hänvisa till kommunledningskontorets yttrande. Sammanfattningsvis
gäller att bilderna i registret över förtroendevalda är offentliga. De
får användas under förutsättning att upphovsrätten respekteras. En
bedömning får göras i varje enskilt fall. Personuppgiftslagen måste
alltid respekteras.

§ 106

Partimotion (s) om upphandling av fisk
(dnr KS 2008/134 092)

Handlingar

Partimotion (s) den 21 februari 2008 (bilaga A, § 106/2008).
Fastighets- och inköpskontorets skrivelse den 22 april 2008
(bilaga B, § 106/2008).

Bakgrund

Socialdemokraterna föreslår i sin partimotion att ”Kalmar kommun
inte handlar upp arter av fisk som enligt världsnaturfonden är rödlistade”.
Fastighets- och inköpskontoret har yttrat sig över motionen. Kommunstyrelsen hänvisar till detta yttrande i sitt förslag till svar på
partimotionen (sd) Det innebär att kommunen följer Miljöstyrningsrådets kriterier vid upphandling av fisk och skaldjur.

Överläggning

Mattias Adolfson (s) och Jonas Löhnn (mp) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslut

Kommunfullmäktige besvarar partimotionen (s) genom att hänvisa
till fastighets- och inköpskontorets yttrande. I detta framhålls att
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kommunen följer Miljöstyrningsrådets kriterier vid upphandling av
fisk och skaldjur.

§ 107

Partimotion (fp): ”Öka förståelsen för HBT-personer”
(dnr KS 2007/227 092)

Handlingar

Partimotion (fp) den 20 mars 2007 (bilaga A, § 107/2008).
Kommunledningskontorets skrivelse den 23 april 2008 (bilaga B,
§ 107/2008).

Bakgrund

Folkpartiet liberalerna föreslår i sin partimotion att
kommunledningskontoret ska få i uppdrag att anordna utbildningar
kring HBT-frågor för kommunens anställda och förtroendevalda.
Vidare föreslås att barn- och ungdomsnämnden och Kalmarsunds
gymnasieförbund ska se över sitt arbete med HBT-frågor i skolorna.
Kommunstyrelsen hänvisar i sitt förslag till svar på motionen till
att kommunen redan idag arbetar aktivt för att förebygga
diskriminering. Arbetet behöver likväl förstärkas. Därför föreslår
kommunstyrelsen att kommunledningskontoret ska få i uppdrag att
samordna utbildningar inom t.ex. integration, jämställdhet och
HBT-frågor som en del i kommunens utbildnings- och
fortbildningsprogram.

Överläggning

Björn Brändewall (fp), Monica Bengtsson (kd), Birgitta Elfström
(s), Bertil Dahl (v) och Kajsa Hedin (m) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.
Under överläggningen redovisas vidare förslag till komplettering
av kommunstyrelsens förslag till svar på motionen. Det gäller bl.a.
om utbildningarna ska vara obligatoriska och om de också ska erbjudas förtroendevalda. Ekonomiska och andra konsekvenser av
dessa förslag behöver dock utredas, innan kommunfullmäktige kan
ta ställning till sådana förslag. Med anledning av detta föreslår
Jonas Löhnn (mp) - med instämmande av Birgitta Elfström (s) och
Göran Häggfors (m) - att ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen.
_______________
Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill avgöra ärendet idag eller återremittera det till
kommunstyrelsen. Han finner att kommunfullmäktige beslutar att
återremittera ärendet.
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_______________
Beslut

Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen.

§ 108

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

Handlingar

Utdrag ur personaldelegationens protokoll den 26 februari 2008,
§ 4 (bilaga, § 108/2008).

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2007 att uppdra
åt personaldelegationen att redovisa förslag till årsarvoden till ordföranden och vice ordföranden i Kalmar Biogas AB. Personaldelegationen redovisade ett sådant förslag, som dock återremitterades av kommunfullmäktige i januari 2008.
Personaldelegationen har beslutat att vidhålla sitt tidigare förslag
till årsarvoden. Även kommunstyrelsen har tillstyrkt detta förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att komplettera § 6 i ”Bestämmelser
om ersättning till Kalmar kommuns förtroendevalda” med följande
årsarvoden:
Kalmar Biogas AB
Ordförande
Vice ordförande

§ 109

Sysselsättningsgrad
10 %
6%

Årsarvode
49.404 kronor
29.640 kronor

Fyllnadsval av ersättare i kultur- och fritidsnämnden
(dnr KS 2008/259 102)

Handlingar

Avsägelse den 4 april 2008 från Anela Pranjic.
Skrivelse från valberedningens ordförande och vice ordförande
den 23 maj 2008.

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Anela Pranjic (s).
Kommunfullmäktige väljer Daniel Fransson (s) till ersättare i
kultur- och fritidsnämnden t.o.m. den 31 december 2010.
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Anmälningsärenden
För kännedom anmäls:
a) Länsstyrelsen har den 7 maj 2008 utsett Bengt Sundström (fp)
till ledamot och Björn Brändewall (fp) till ersättare i kommunfullmäktige.
(dnr KS 2008/304 101)
b) Motion från Nadja Mirghasemi (kd) den 22 april 2008 om
språkundervisning och praktik för invandrare.
(dnr KS 2008/277 092)

RÖSTNING

Kommunfullmäktige den 26 maj 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
Dahlberg Marianne, 1:e v
ordf.
Dahl Bertil
Axelsson Edström Birgitta
Persson Peter
Löhnn Jonas
Welander Jean
Sejr Sörensen Lene
Lövgren Jonas
Häggfors Göran
Andersson Jan R
Edvinsson Kerstin
Kf080526

Parti

Ersättare

Bilaga F, § 102/2008

Närvar
o

Röstning
Ja Nej Avstår

m

X

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

X
X
X
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X
X
X
X
X
X
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X
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X
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X
X
X
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v
v
v
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m
m
m

Mattias Adolfson

Anette Lingmerth
Stig Persson

Barbro Peiper

Allan Johansson

Sven-Erik Ekblad
Lena Bromberg

Lennart Eriksson

Zeljko Krajisnik

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Ledamöter
Jonsson Per-Olof
Hedin Kajsa
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
Sundström Bengt
Roos Bengt-Olof
Mirghasemi Nadja
Graaf Lars
Jeansson Ann-Mari
Alfsson Thoralf
Rosén Lars
Kaliff Roger, ordf.

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

Ersättare

Karin M Ekelund
Jan-Ingemar Lundström

Närvar
o

Röstning
Ja Nej Avstår
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Gunnar Olsson
X
X
X
X

X
X
X
X

Monica Bengtsson
X
X
X
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Hällblad Ylva
Axelsson Kjell
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Dahl Bertil
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Löhnn Jonas
Welander Jean
Sejr Sörensen Lene
Lövgren Jonas
Häggfors Göran
Andersson Jan R
Edvinsson Kerstin
Kf080526

Parti

Ersättare

Bilaga G, § 103/2008

Närvar
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Röstning
Ja Nej Avstår
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Mattias Adolfson
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Stig Persson

Barbro Peiper

Allan Johansson

Sven-Erik Ekblad

Zeljko Krajisnik

X
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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
Sundström Bengt
Roos Bengt-Olof
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Rosén Lars
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Gunnar Olsson
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Henriksson Kjell
Jeansson Mona
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Arvidsson Sven-Evert
Magnusson Christina
Kronblad Bengt
Jarl Helena
Nilsson Ingvar
Engström Ann-Marie
Arvidsson Jan-Erik
Johansson Gunilla
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Malik Nasim
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Strömberg Cecilia
Holmberg Roger
Hällblad Ylva
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Parti

Ersättare

Bilaga C, § 105/2008
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Röstning
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Wahlberg Rolf
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Andersson Anders
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Andersson Sivert
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Alfsson Thoralf
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Ersättare

Karin M Ekelund
Jan-Ingemar Lundström
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Monica Bengtsson
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