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§ 126

Protokollsjusterare

Beslut

Kommunfullmäktige utser Roger Holmberg och Anna-Britt
Wejdsten att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§ 127

Borgen för KIFAB i Kalmar AB för lån för tillbyggnad
av Muttern 12 på Berga industriområde

164

(dnr KS 2008/416 045)
Handlingar

KIFAB i Kalmar AB:s skrivelse den 4 augusti 2008 (bilaga,
§ 127/2008).

Bakgrund

Trelleborg Rubore AB bedriver sin verksamhet, som främst fokuserar på att framställa avancerade belagda material för dämpning
av ljud och vibrationer, på fastigheten Muttern 12 på Berga industriområde. Verksamheten har utvecklats kraftigt och företaget har
beslutat att investera i ytterligare en ny produktionslina.
Det kommunägda bolaget KIFAB i Kalmar AB har beslutat att
genomföra en tillbyggnad av fabriksbyggnaden. KIFAB har begärt
att kommunen ska godkänna en sådan investering och teckna borgen för bolaget för lån på högst 45 miljoner kronor.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt KIFAB:s förslag.

Överläggning

Under överläggningen redovisas följande förslag:
1. Inger Hilmansson (fp) föreslår att kommunfullmäktige ska godkänna att KIFAB i Kalmar AB gör en tillbyggnad av fabriksbyggnaden på Muttern 12 (= punkt 1 i kommunstyrelsens
förslag till beslut).
Vidare föreslår hon att kommunfullmäktige ska avslå förslaget
om att kommunen ska teckna borgen för KIFAB i Kalmar AB
för lån på högst 45 miljoner kronor (= punkt 2 i kommunstyrelsens förslag till beslut).
2. Kjell Henriksson (s) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
kommunstyrelsens förslag till beslut i sin helhet.
_______________
Efter att överläggningen avslutats beslutar kommunfullmäktige att
bifalla förslaget om att godkänna att KIFAB i Kalmar AB gör en
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tillbyggnad av fabriksbyggnaden på Muttern 12 (= punkt 1 i kommunstyrelsens förslag till beslut).
Ordföranden frågar därefter om kommunfullmäktige vill bifalla
eller avslå förslaget om att teckna borgen för KIFAB i Kalmar AB
(= punkt 2 i kommunstyrelsens förslag till beslut). Han finner att
kommunfullmäktige bifaller detta förslag.
_______________
Beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner att KIFAB i Kalmar AB gör en
tillbyggnad av fabriksbyggnaden på Muttern 12 på Berga industriområde enligt bolagets skrivelse den 4 augusti 2008.
2. Kommunstyrelsen får teckna borgen för KIFAB i Kalmar AB
för lån på högst 45 miljoner kronor i svensk valuta för tillbyggnad av Muttern 12 på Berga industriområde.
För borgensåtagandet gäller att bolaget ska betala de avgifter
och uppfylla de övriga villkor som anges i kommunens riktlinjer
för borgensåtaganden och övriga ansvarsförbindelser.

Reservation

Företrädarna för (fp) reserverar sig mot kommunfullmäktiges
beslut under punkt 2. I sin reservation anför de följande:
Det är positivt att lokala entreprenörer vill expandera och Folkpartiet liberalerna vill öppna upp för fler företag i Kalmar. För att
inte snedvrida konkurrensen för entreprenörer som konkurrerar på
samma marknad som de kommunala bolagen, anser Folkpartiet
liberalerna att borgen endast bör komma ifråga för sådan byggnation som annars inte är genomförbar.
Kalmar kommun bör också på sikt minska sina höga borgensåtaganden, och de kommunala bolagen bör i första hand söka
finansiering på den öppna marknaden, till sedvanliga villkor. Revisorerna rekommenderar att bolagen bifogar en finansieringsplan
och en kreditriskprognos till handlingarna. En sådan riskbedömning bör göras före beslut om borgen.

§ 128

Utökad budgetram för bidrag till föreningsägda
anläggningar - investeringsbidrag till Kalmar Hästsportklubb för uppförande av ridanläggning i Smedby
(dnr KS 2008/360 046)

Handlingar

Kalmar Hästsportklubbs skrivelse den 17 juni 2008 (bilaga A,
§ 128/2008).
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Utdrag ur kultur- och fritidsnämndens protokoll den 17 juni 2008,
§ 36 (bilaga B, § 128/2008).
Kultur- och fritidsnämndens skrivelse den 18 juni 2008 (bilaga C,
§ 128/2008).
Bakgrund

Kalmar Hästsportklubbs nuvarande ridanläggning ligger intill
avfallsanläggningen vid Videmossen. Sedan 1999 har klubben
haft en dialog med kommunen för att hitta en annan plats för sin
verksamhet. Från början var avsikten att kommunen skulle bygga
den nya anläggningen, men det visade sig att kostnaden för att uppföra en sådan skulle bli betydligt högre än budgeterat. Hästsportklubben fick därför i uppdrag att redovisa ett förslag till ett bygge
i egen regi med kommunalt bidrag på 16,5 miljoner kronor (= det
belopp som finns i kommunens investeringsbudget).
Kalmar Hästsportklubb har den 17 juni redovisat ett förslag till ett
bygge i klubbens regi och har samtidigt begärt att få ”kommunalt
bidrag på 16,5 miljoner kronor till en ny ridanläggning på fastigheten Tingby 4:1 i Smedby”.
Kultur- och fritidsnämnden har tillstyrkt att ”kommunfullmäktige
omvandlar beslutad investering i ny ridanläggning till ett bidrag
i driftbudgeten och flyttar anslaget från fastighetskontoret
(kommunstyrelsen) till kultur- och fritidsnämnden.”
Kommunstyrelsen har tillstyrkt kultur- och fritidsnämndens
förslag,
kompletterat med att ”ett investeringsbidrag från kommunen förutsätter ett konstruktivt samarbete mellan Hästsportklubben och
Gymnasieförbundet/Ingelstorpskolan”.

Överläggning

Inger Hilmansson (fp) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att utöka driftbudgetramen för
kultur- och fritidsnämnden med 16,5 miljoner kronor för bidrag till
föreningsägda anläggningar (investeringsbidrag till Kalmar
Hästsportklubb för uppförande av ridanläggning i Smedby).
Samtidigt ska 16,5 miljoner kronor omdisponeras från anslag i
investeringsbudgeten för kommunstyrelsen/fastighets- och
inköpskontoret.
Ett investeringsbidrag från kommunen förutsätter ett konstruktivt
samarbete mellan Hästsportklubben och Gymnasieförbundet/
Ingelstorpskolan. Det är inte möjligt att använda skattepengar för
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att bygga upp parallella verksamheter på nära avstånd från varandra.

§ 129

Arena i kvarteret Bilen - ändring av tidigare beslut om
föreningsbidrag samt borgen för lån
(dnr KS 2008/330 292)

Handlingar

Fastighets- och inköpskontorets skrivelse den 18 augusti 2008
(bilaga A, § 129/2008).
Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse den 21 augusti 2008
(bilaga B, § 129/2008).
Utdrag ur kultur- och fritidsnämndens protokoll den 21 augusti
2008, § 41 (bilaga C, § 129/2008).
Skrivelse den 21 augusti 2008 från AEVS Sverige 1 AB (Sveafastigheter) och Kalmar FF (bilaga D, § 129/2008).
Kalmar FF:s utfästelse till Kalmar kommun den 22 augusti 2008
(bilaga E, § 129/2008).
Förslag till ny bolagsordning för Handelsfastigheter i Kalmar 2 AB
(bilaga F, § 129/2008).
Protokoll från sammanträde den 22 augusti 2008 med styrelsen för
Kalmar FF (bilaga G, § 129/2008).
Protokoll från sammanträde den 22 augusti 2008 med styrelsen för
Kalmar Arena AB (bilaga H, § 129/2008).
Hyresavtal den 22 augusti 2008 mellan Handelsfastigheter i Kalmar 2 AB och Kalmar Arena AB (bilaga I, § 129/2008).
Av Sveafastigheter upprättad ekonomisk kalkyl den 22 augusti
2008 för Kalmar Arena 2010-2034 och specifikation av årliga
amorteringar och utgående skuld (bilaga J, § 129/2008).
Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll den 22 augusti 2008, § 147
(bilaga K, § 129/2008).

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2007 att utöka det belopp för föreningsbidrag till Kalmar FF för ny arena i kvarteret
Bilen som redovisats i en tidigare godkänd avsiktsförklaring 2006,
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så att föreningsbidraget blir 5,8 miljoner kronor (plus indexuppräkning) under 25 år från det att Arenan är färdigställd. Vidare anvisades 45 miljoner kronor för investeringar i infrastruktur (gator och
vägar m.m.) och 24 miljoner kronor för tre träningsplaner norr om
Trångsundsvägen.
Efter kommunfullmäktiges beslut har ”Arenaprocessen” fortsatt
med i huvudsak Sveafastigheter och Kalmar FF som parter i slutliga hyresförhandlingar, kostnadsberäkningar etc. Under våren
2008 uppvaktades kommunen av Sveafastigheter med anledning
av att banken inte accepterar bolagets finansiering av Arenan.
Kommunledningen uppdrog därför åt kommunledningskontoret
och fastighets- och inköpskontoret att utreda på vilket sätt kommunen kan gå in i ett större åtagande inom ramen för beslutade medel.
Ett flertal förslag som tagits fram har medfört konsekvenser. Ett av
förslagen var att kommunen skulle finansiera och äga halva Arenan. Detta accepterades dock inte av Sveafastigheter som krävde
ett ännu större åtagande.
Fastighets- och inköpskontoret har den 18 augusti redovisat ett förslag som innebär att kommunen ändrar sitt tidigare beslut i juni
2007 om föreningsbidrag under 25 år, så att det bidrag som skulle
ha utbetalats för de fem sista åren ersätts med ett engångsbidrag på
ca 29 miljoner kronor (5,8 miljoner x 5) plus en indexuppräkning.
Detta belopp ska utbetalas till Kalmar FF när Arenan är
färdigställd (preliminärt i början på 2010). Vidare innebär förslaget
att kommunen - efter att Arenan är färdigställd - tecknar borgen för
Handelsfastigheter Kalmar 2 AB för lån på högst 100 miljoner
kronor.
Kommunstyrelsen har den 22 augusti - under förutsättning att hela
hyresavtalet för Arenan redovisas före kommunfullmäktiges sammanträde - tillstyrkt fastighets- och inköpskontorets förslag med en
del justeringar. Detta innebär framförallt att i förslaget till beslut
också ska ingå att vissa förutsättningar ska vara uppfyllda innan
kommunstyrelsen tecknar borgen för lånet på högst 100 miljoner
kronor.
Överläggning

Innan överläggningen påbörjas meddelar Lasse Johansson (s) att
han inte kommer att delta i handläggningen av detta ärende och
lämnar sammanträdeslokalen. Han ersätts vid behandlingen av
detta ärende av Gunnel Akinder (s).
Vidare gör ordföranden en avstämning av de handlingar som finns
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i detta ärende. Det konstateras att de kompletterats enligt kommunstyrelsens beslut och att samtliga ledamöter i kommunfullmäktige
erhållit de handlingar som utgör underlag för ett beslut i fullmäktige.
_______________
Under överläggningen redovisas följande förslag och protokollsanteckning:
1. Johan Persson (s), Anders Andersson (c), Bertil Dahl (v),
Bengt-Olof Roos (kd), Sven-Evert Arvidsson (s) och Ingemar
Einarsson (c) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. I punkt 2 ska dock inledningen
till tredje stycket (”Som en förutsättning för ett kommunalt borgensåtagande ska vidare gälla att Kalmar FF ska se till”) ändras, så att den istället får följande lydelse:
”Kalmar FF ska - innan kommunstyrelsen tecknar kommunal
borgen - ha förbundit sig att se till”.
De föreslår vidare att det i punkt 2, andra stycket ska läggas till
följande mening: För borgensåtagandet ska vidare gälla att banken ska ta ut inteckningssäkerhet för det totala lånebeloppet.
2. Göran Häggfors (m), Monica Bengtsson (kd), Rolf Wahlberg
(m) och Allan Johansson (s) föreslår att kommunfullmäktige ska
bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.
3. Sara Nygren-Lövgren (m) föreslår att kommunfullmäktige ska
bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut, med den ändringen
att det i punkt 1 inte ska ingå någon indexuppräkning av föreningsbidrag till Kalmar FF.
4. Inger Hilmansson (fp), Birgitta Nordlöw (fp), Thoralf Alfsson
(sd), Anna-Britt Wejdsten (fp) och Björn Brändewall (fp) föreslår att kommunfullmäktige ska avslå kommunstyrelsens förslag
till beslut.
5. Jonas Löhnn (mp) föreslår att kommunfullmäktige ska avslå
kommunstyrelsens förslag och istället besluta
- ”att Kalmar kommun avstår från att, utöver sedvanligt föreningsbidrag, gå in med ytterligare skattemedel i Kalmar FF:s
arenabygge, säger nej till att ställa borgen för upp till
100 000 000 SEK av det lån som Sveafastigheter ämnar ta
upp och uppmanar Kalmar FF att istället ordna finansieringen
medelst andelsförsäljning, så att medborgare och andra, såväl
i Kalmar som utanför, kan bli delägare i arenan
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- att Kalmar kommun tar upp samtal med Kalmar FF om att gå
in med en mindre ägarandel i en ny arena, som på ett mer realistiskt sätt speglar arenans värde för Kalmar kommuns utveckling och Kalmar kommuns ekonomiska möjligheter i
rådande kärva konjunktur
- att, om våra yrkanden vinner fullmäktiges gillande och man
bedömer att de faller under beredningstvånget, ärendet återremitteras för att beredas med ovanstående inriktning.”
(Miljöpartiet de Grönas skrivelse med förslag till beslut ingår
som bilaga L, § 129/2008 till detta protokoll)
6. Birgitta Axelsson Edström (v) uttalar som en protokollsanteckning:
”Kommunfullmäktige har hamnat i en orimlig situation. Ett avslag betyder att det inte blir någon arena alls. Ett bifall betyder
att kommunens skattebetalare får ta en långt ifrån försumbar
ekonomisk risk för en elitarena. Jag anser att kommunen hela
tiden har fullgjort sina åtaganden i den här processen och att
kommunens ansvar därmed är uppfyllt. Dessutom är det frågan
om den prejudicerande effekt ett beslut som detta får när kommunen ju även framgent måste beakta kommunallagens s.k. likställighetsprincip.
Jag önskar Kalmar FF all lycka med en ny arena, men risken
och ansvaret kan inte våra skattebetalare stå för. Med detta som
bakgrund avstår jag från att ta ställning. Frågan BORDE inte
vara, och ÄR inte, vår.”
_______________
Efter att överläggningen avslutats görs en avstämning av förslagen
till beslut. Ordföranden meddelar då att han avser att ställa proposition på en återremiss till kommunstyrelsen för att bereda Jonas
Löhnns förslag.
Kommunfullmäktige beslutar därefter att godkänna följande
förslag till handläggningsordning:
- Ordföranden kommer först att fråga om kommunfullmäktige vill
avgöra ärendet idag eller återremittera det till kommunstyrelsen
för att bereda Jonas Löhnns förslag.
- Om kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag kommer ordföranden att fråga om kommunfullmäktige vill bifalla
eller avslå kommunstyrelsens förslag till beslut i de delar där det
inte finns något ändrings- eller tilläggsförslag.
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- Ordföranden kommer därefter att ställa proposition på vart och
ett av de tre ändrings- eller tilläggsförslag som redovisats under
överläggningen.
_______________
Omröstningar

Ordföranden frågar först om kommunfullmäktige vill avgöra ärendet idag eller återremittera det till kommunstyrelsen för att bereda
Jonas Löhnns förslag. 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 3 nej-röster, medan
6 ledamöter avstår från att rösta (Hur var och en av ledamöterna
röstar framgår av bilaga M, § 129/2008). Detta innebär att
kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag.
Ordföranden frågar därefter om kommunfullmäktige vill bifalla
eller avslå kommunstyrelsens förslag till beslut i de delar där det
inte finns något ändrings- eller tilläggsförslag. 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 48 ja-röster och 10 nej-röster, medan
3 ledamöter avstår från att rösta (Hur var och en av ledamöterna
röstar framgår av bilaga N, § 129/2008). Detta innebär att
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Därefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill bifalla
ändringsförslaget från Sara Nygren-Lövgren om att det i punkt 1
inte ska ingå någon indexuppräkning av föreningsbidrag till Kalmar FF eller besluta enligt kommunstyrelsens förslag. 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 ändringsförslaget från
Sara Nygren-Lövgren röstar nej”.
Vid omröstningen avges 45 ja-röster och 2 nej-röster, medan
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14 ledamöter avstår från att rösta (Hur var och en av ledamöterna
röstar framgår av bilaga O, § 129/2008). Detta innebär att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Efter detta frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill bifalla
eller avslå Johan Perssons m.fl. ändrings- och tilläggsförslag under
punkt 2 i kommunstyrelsens förslag till beslut. Han finner att
kommunfullmäktige i båda dessa fall bifaller Johan Perssons m.fl.
förslag.
Beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att göra följande ändring i sitt
tidigare beslut den 18 juni 2007, § 128 om föreningsbidrag på
5,8 miljoner kronor/år (plus indexuppräkning) till Kalmar FF
under 25 år från det att Arenan är färdigställd:
Det årliga föreningsbidraget till Kalmar FF ska indexregleras
med konsumentprisindex (KPI) med oktober 2008 som bastal.
Vidare ska de bidrag som skulle ha utbetalats för de fem sista
åren ersättas med ett engångsbidrag på ca 29 miljoner kronor
(5,8 miljoner x 5). Detta belopp indexregleras med skillnaden
mellan konsumentprisindex oktober 2008 och oktober 2009.
Beloppet ska betalas till Kalmar FF när Arenan är färdigställd
(preliminärt i början på 2010).
I kommande resultatbudget för 2010 ska ingå ett belopp på
ca 29 miljoner kronor för engångsanslaget till Kalmar FF. Samtidigt ska budgeteras en motsvarande intäkt (realisationsvinst)
vid en försäljning av mark inom Fredriksskansområdet.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att - efter det att Arenan är
färdigställd - teckna borgen för Handelsfastigheter i Kalmar 2
AB (organisationsnummer 556718-2794) avseende finansiering
av Arenan. Borgensåtagandet ska begränsas till högst 100 miljoner kronor och motsvara högst 45 procent av det beräknade
lånebeloppet. När storleken på lånet minskar till följd av att det
amorteras ska kommunens borgen minska i motsvarande mån,
så att borgen uppgår till högst 45 procent av det totala
lånebeloppet vid varje tidpunkt.
För borgensåtagandet gäller att bolaget ska betala de avgifter
och uppfylla de övriga villkor som anges i kommunens riktlinjer
för borgensåtaganden och övriga ansvarsförbindelser. För att
följa de bestämmelser som EU beslutat om ska dock de avgifter
som bolaget ska betala till kommunen motsvara marknadspriset
på ett lån utan kommunal borgen (bedöms inte understiga 0,30
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procent). För borgensåtagandet ska vidare gälla att banken ska
ta ut inteckningssäkerhet för det totala lånebeloppet.
Kalmar FF ska - innan kommunstyrelsen tecknar kommunal
borgen - ha förbundit sig att se till
- att när borgen tecknas för Handelsfastigheter i Kalmar 2 AB
ska detta bolag till minst 50 procent ägas av Kalmar FF eller
ett av föreningen helägt bolag
- att bolagsordningen för Handelsfastigheter i Kalmar 2 AB
innehåller en bestämmelse om att bolaget ska bedriva allmännyttig verksamhet samt att denna bestämmelse inte kan
ändras utan att Kalmar kommun medger detta
- att bolagsordningen för Handelsfastigheter i Kalmar 2 AB
innehåller en bestämmelse om att aktier inte får överlåtas till
annan än Kalmar FF eller av föreningen kontrollerat bolag,
utan att först erbjuda Kalmar kommun att förvärva dessa
- att till säkerhet för borgensåtagandet pantförskriva sina aktier
i Handelsfastigheter i Kalmar 2 AB till Kalmar kommun i
takt med att aktierna tillträdes
- att Kalmar FF eller ett av föreningen helägt bolag inte får
sälja sina aktier i Handelsfastigheter i Kalmar 2 AB eller
Arenafastigheten så länge som borgensåtagandet gäller
- att Handelsfastigheter i Kalmar 2 AB minst en gång per år
ska lämna en redovisning till kommunstyrelsen för bolagets
ekonomiska situation och verksamhetsplanering.
3. Besluten under punkterna 1-2 gäller under förutsättning
- att Kalmar Arena AB och Handelsfastigheter i Kalmar 2 AB
är överens om ett hyresavtal
- att det finns ett bindande avtal om att Kalmar FF eller bolag
som är helägt av föreningen ska förvärva samtliga aktier i
Handelsfastigheter i Kalmar 2 AB senast den 1 april 2012
- att kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft.
Reservationer

1. Företrädarna för (fp) reserverar sig mot kommunfullmäktiges
beslut. I sin reservation anför de följande:
När en privat entreprenör åtog sig att tillsammans med Kalmar
FF bygga en ny Arena, såg vi det som ett positivt genombrott
och anser, med hänsyn till kommunens finansiella ställning, att
ett privat engagemang är den bästa lösningen.
Vi står fast vid det avtal kommunen tecknade år 2007 och även
de kommunala satsningarna på infrastruktur och träningsplaner.
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Nu är det avtalet brutet och majoriteten vill lägga risken på
kommunens invånare. Dessutom krävs ett engångsbidrag
(29 miljoner), som kommunen saknar finansiering för.
Det saknas konsekvensanalyser när det gäller ekonomi, juridik
och framtida engagemang. Beslutet fattas under ”förutsättning
att” vissa villkor uppfylls. Folkpartiet liberalerna arbetar för att
kommunen, där så är möjligt, skall ha full kontroll vid beslutstillfället, och därför skall övriga avtal som utgör ett underlag finnas i handlingarna.
Beslutet om borgen om 100 miljoner strider mot kommunens
riktlinjer för borgensåtagande och i beslutsunderlaget saknas en
finansieringsplan och en kreditriskprognos. Dessutom strider beslutet mot kommunens mål om självfinansiering av investeringar. Det finns inte heller någon utfästelse som utesluter ytterligare borgensåtagande eller kommunalt övertagande efter år
2010. Kalmar kommuns borgensåtaganden är högt över rikssnittet, och bör minskas då de även utgör ett hinder för företagen
i regionen.
Kalmars ekonomi är så svag att majoriteten så sent som i juni
2008 har tvingats skjuta på viktiga investeringar. Kommunens
verksamheter är under utredning för att skapa en ekonomi i balans. Folkpartiet liberalerna vill inte ytterligare äventyra kommunens ekonomi, och på så vis riskera en skattehöjning om
några år.
Med den verklighet och med det beslutsunderlag som vi idag
har, måste vi ifrån Folkpartiet liberalerna prioritera de kärnverksamheter, som redan fått investeringar senarelagda och som
fått avstå viktiga reformer av ekonomiska skäl. Vi tror att våra
mål om ökat invånarantal, valfrihet för den enskilde i en ekonomiskt välskött kommun bäst tillgodoses, om vi förmår att satsa
på de viktiga verksamheter såsom skola och omsorg som ligger
inom kommunens huvudsakliga ansvarsområde.
2. Företrädarna för (mp) reserverar sig ”mot beslutet att ställa borgen för en betydande del av det lån som det av Sveafastigheter
hälftenägda företaget Handelsfastigheter 2 Kalmar AB ämnar ta
upp, till förmån för eget yrkande till finansiering av en arena i
Kalmar” (Detta förslag ingår som bilaga L, § 129/2008 till detta
protokoll).
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3. Ann-Mari Jeanssson (kd) och företrädarna för (sd) reserverar sig
mot kommunfullmäktiges beslut. De reserverar sig till förmån
för förslaget om att avslå kommunstyrelsens förslag till beslut.
4. Jonas Lövgren (m) och Sara Nygren-Lövgren (m) reserverar sig
mot kommunfullmäktiges beslut att avslå förslaget om att det i
punkt 1 inte ska ingå någon indexuppräkning av föreningsbidrag
till Kalmar FF.

§ 130

Detaljplan för Rockneby 3:5 m.fl. fastigheter vid
Dragsviken
(dnr KS 2006/150 214)

Handlingar

Förslag till detaljplan den 18 juni 2008 (bilaga A, § 130/2008).
Samhällsbyggnadskontorets utlåtande den 3 juni 2008 (bilaga B,
§ 130/2008).
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 18 juni 2008,
§ 155 (bilaga C, § 130/2008).

Bakgrund

Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit att kommunfullmäktige
ska anta nämndens förslag till detaljplan för Rockneby 3:5 m.fl.
fastigheter vid Dragsviken. Syftet med detaljplanen är att ”tillskapa
stora tomter, på cirka 1.200 kvm, med stora villor i en till två
våningar samt tillhörande komplementbyggnader”. Bebyggelsen
ska delas upp i två områden och ”placeras i harmoni med befintliga
höjder och strövstigar”.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt samhällsbyggnadsnämndens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige antar samhällsbyggnadsnämndens förslag till
detaljplan för Rockneby 3:5 m.fl. fastigheter vid Dragsviken.

§ 131

Partimotion (kd): ”Införande av vårdnadsbidrag i vår
kommun”
(dnr KS 2007/253 092)

Handlingar

Partimotion (kd) den 27 mars 2007 (bilaga A, § 131/2008).
Barn- och ungdomsförvaltningens skrivelse den 3 april 2008
(bilaga B, § 131/2008).
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Utdrag ur barn- och ungdomsnämndens protokoll den 16 april
2008, § 30 (bilaga C, § 131/2008).
Utdrag ur Södermöre kommundelsnämnds protokoll den 29 april
2008, § 58 (bilaga D, § 131/2008).
Cirkulär 08:36 från Sveriges Kommuner och Landsting: Kommunalt vårdnadsbidrag (bilaga E, § 131/2008).
Bakgrund

Kristdemokraterna föreslår i sin partimotion att kommunstyrelsen
ska få i uppdrag att ”analysera vilka förberedelser som behövs och
återkomma till kommunfullmäktige med förslag som syftar till införande av kommunalt vårdnadsbidrag i vår kommun”.
Barn- och ungdomsförvaltningen har i ett yttrande över motionen
”behandlat frågan om ett kommunalt vårdnadsbidrag främst ur ett
kommunalekonomiskt och administrativt perspektiv”. En slutsats
i yttrandet är att införandet av ett sådant bidrag ”innebär stora ekonomiska konsekvenser för Kalmar kommun”.
Barn- och ungdomsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd
föreslår att kommunfullmäktige ska avslå förslaget i partimotionen
(kd) om införande av ett kommunalt vårdnadsbidrag i Kalmar
kommun. Även kommunstyrelsen har avstyrkt förslaget i
partimotionen (kd).
Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni 2008 att återremittera
ärendet till kommunstyrelsen. Efter detta har kommunstyrelsen den
11 augusti beslutat att vidhålla sitt tidigare förslag till beslut, dvs.
att kommunfullmäktige ska avslå förslaget i partimotionen (kd) om
”Införande av vårdnadsbidrag i vår kommun”.

Överläggning

Under överläggningen redovisas följande förslag och protokollsanteckningar:
1. Birgitta Elfström (s), Bertil Dahl (v), Cecilia Strömberg (s) och
Jonas Löhnn (mp) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
kommunstyrelsens förslag till beslut, vilket innebär att kommunfullmäktige avslår förslaget i partimotionen (kd) om ”Införande
av vårdnadsbidrag i vår kommun”.
2. Bengt-Olof Roos (kd), Thoralf Alfsson (sd), Lars Graaf (kd),
Ingegerd Petersson (c) och Monica Bengtsson (kd) föreslår att
kommunfullmäktige ska bifalla förslaget i partimotionen (kd)
om ”Införande av vårdnadsbidrag i vår kommun”.
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3. Bertil Dahl (v), Jonas Löhnn (mp) och Monica Bengtsson (kd)
redovisar följande protokollsanteckningar:
- Bertil Dahl (v) uttalar att han ställer sig bakom den
protokollsanteckning som företrädarna för (v) i barn- och
ungdomsnämnden redovisat på nämndens sammanträde den
16 april 2008.
- Jonas Löhnn (mp) uttalar att han ställer sig bakom den protokollsanteckning som företrädarna för (mp) i barn- och
ungdomsnämnden redovisat på nämndens sammanträde den
16 april 2008.
- Monica Bengtsson (kd) uttalar som en protokollsanteckning
att hon ställer sig bakom den reservation som Nadja Mirghasemi m.fl. lämnat mot barn- och ungdomsnämndens beslut
den 16 april att avstyrka förslaget i partimotionen (kd).
_______________
Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill bifalla eller avslå förslaget i partimotionen (kd) om
”Införande av vårdnadsbidrag i vår kommun”. Han finner att kommunfullmäktige avslår förslaget i partimotionen (kd).
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande
propositionsordning: ”Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag om att avslå partimotionen (kd) röstar ja, medan den som vill
bifalla förslaget i motionen röstar nej”. Vid omröstningen avges 33
ja-röster och 27 nej-röster (Hur var och en av ledamöterna röstar
framgår av bilaga F, § 131/2008).
Beslut

Kommunfullmäktige avslår förslaget i partimotionen (kd) om
”Införande av vårdnadsbidrag i vår kommun”.

Reservation

Företrädarna för (m), (c) och (kd) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut. De reserverar sig till förmån för förslaget i
partimotionen (kd) om ”Införande av vårdnadsbidrag i vår kommun”.

§ 132

Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen
(dnr KS 2008/381 206)

Handlingar

Samhällsbyggnadskontorets skrivelse den 28 maj 2008 (bilaga A,
§ 132/2008).
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Förslag till taxa för samhällsbyggnadsnämndens tillsyn enligt strålskyddslagen (bilaga B, § 132/2008).
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 18 juni 2008,
§ 151 (bilaga C, § 132/2008).
Bakgrund

Sedan den 1 augusti 2007 har ansvaret för tillsyn enligt
strålskyddslagen av solarieverksamhet övergått från Statens
Strålskyddsinstitut till kommunerna. Samhällsbyggnadsnämnden
har redovisat ett förslag till taxa för sin tillsyn av verksamheten och
kommunstyrelsen har tillstyrkt detta förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige bifaller samhällsbyggnadsnämndens förslag
till taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen. Taxan ska gälla fr.o.m.
månadsskiftet efter det att kommunfullmäktiges beslut vunnit laga
kraft.

§ 133

Taxa för undersökning och åtgärder enligt lagen om internationella hot mot människors hälsa
(dnr KS 2008/382 206)

Handlingar

Samhällsbyggnadskontorets skrivelse den 28 maj 2008 (bilaga A,
§ 133/2008).
Förslag till taxa för undersökning och åtgärder enligt lagen om
internationella hot mot människors hälsa (bilaga B, § 133/2008).
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 18 juni 2008,
§ 152 (bilaga C, § 133/2008).

Bakgrund

Samhällsbyggnadsnämnden har enligt karantänslagen svarat för
vissa åtgärder, bl.a. att utfärda s.k. råttsaneringsbevis. Nämnden
har då kunnat ta betalt för sina kostnader enligt en taxa fastställd
av Socialstyrelsen.
Karantänslagen upphävdes i juli 2007 och samtidigt infördes lagen
om internationella hot mot människors hälsa. Det finns dock inte
längre någon taxa fastställd av Socialstyrelsen. Istället har samhällsbyggnadsnämnden redovisat ett förslag till taxa för undersökning och åtgärder enligt den nya lagen. Kommunstyrelsen har tillstyrkt detta förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige bifaller samhällsbyggnadsnämndens förslag
till taxa för undersökning och åtgärder enligt lagen om internatio-
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nella hot mot människors hälsa. Taxan ska gälla fr.o.m. månadsskiftet efter det att kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft.

§ 134

Valdistriktsindelning vid val till Europaparlamentet 2009
(dnr KS 2008/247 111)

Handlingar

Länsstyrelsens skrivelse den 7 april 2008 (bilaga A, § 134/2008).
Kommunledningskontorets skrivelse den 5 juni 2008 (bilaga B,
§ 134/2008).
Valnämndens skrivelse den 30 maj 2008 (bilaga C, § 134/2008).

Bakgrund

Länsstyrelsen har begärt att kommunfullmäktige tar ställning till
frågan om valdistriktsindelning i det kommande valet till Europaparlamentet 2009.
Både kommunledningskontoret och valnämnden föreslår att det
inte ska göras någon ändring av valdistriktsindelningen. Det innebär att kommunen även vid kommande val 2009 ska vara indelad
i 38 valdistrikt.

Beslut

Kommunfullmäktige föreslår att länsstyrelsen ska besluta att
kommunen vid kommande val 2009 ska vara indelad i 38 valdistrikt enligt kommunledningskontorets och valnämndens förslag.
Detta innebär att valdistriktsindelningen ska vara oförändrad i förhållande till 2006 års allmänna val.

§ 135

Årsarvoden till ordföranden och vice ordföranden i styrelsen för Destination Kalmar AB
(dnr KS 2008/404 024)

Handlingar

Utdrag ur personaldelegationens protokoll den 19 juni 2008, § 33
(bilaga, § 135/2008).

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2007 att uppdra åt personaldelegationen att redovisa förslag till årsarvoden till ordföranden och vice ordföranden i styrelsen för Destination Kalmar AB.
Personaldelegationen har nu redovisat ett sådant förslag och kommunstyrelsen har tillstyrkt detta förslag.
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Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att komplettera § 6 i ”Bestämmelser
om ersättning till Kalmar kommuns förtroendevalda” med följande
årsarvoden:
Destination Kalmar AB Sysselsättningsgrad
Ordförande
15 %
Vice ordförande
9%

§ 136

Årsarvode
76.332 kronor
45.804 kronor

Fyllnadsval av ersättare i barn- och ungdomsnämnden
(dnr KS 2008/369 102)

Handlingar

Pia Olsons avsägelse den 23 juni 2008.
Skrivelse från valberedningens ordförande och vice ordförande
den 22 augusti 2008.

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Pia Olson (c).
Kommunfullmäktige väljer Marie Thorstensson (c) till ersättare
i barn- och ungdomsnämnden t.o.m. den 31 december 2010.

§ 137

Fyllnadsval av nämndeman i Kalmar tingsrätt
(dnr KS 2008/357 102)

Handlingar

Kalmar tingsrätts skrivelse den 12 juni 2008.
Skrivelse från valberedningens ordförande och vice ordförande
den 22 augusti 2008.

Beslut

Kommunfullmäktige väljer Jasminka Peric (s) till nämndeman
i Kalmar tingsrätt t.o.m. den 31 december 2010. Hon efterträder
Maud Petersson (s) som på egen begäran entledigats av tingsrätten
från sitt uppdrag.

§ 138

Fyllnadsval av lekmannarevisor och ersättare i bolag samt
ersättare som revisor i stiftelser/donationsfonder
(dnr KS 2008/352 102)

Handlingar

Patricia Johanssons avsägelse den 11 juni 2008.
Skrivelse från valberedningens ordförande och vice ordförande
den 22 augusti 2008.
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Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Patricia Johansson
(mp).
Kommunfullmäktige beslutar – med ändring av de delar i sina tidigare beslut den 26 februari 2007, 17 december 2007 och 25 februari 2008 som gäller de aktuella revisionsuppdragen – att välja
- Bertil Åkesson (s) till lekmannarevisor med Eva Hermansson
(v) som ersättare för granskning av Kalmarhem AB t.o.m.
årsstämman 2011
- Doris Johansson (s) till lekmannarevisor med Bertil Åkesson (s)
som ersättare för granskning av Destination Kalmar AB t.o.m.
årsstämman 2011
- Doris Johansson (s) till lekmannarevisor med Bertil Åkesson (s)
som ersättare för granskning av Salvestaden i Kalmar AB t.o.m.
årsstämman 2011, dock längst till det att kommunen avvecklat
Salvestaden i Kalmar AB
- Eva Hermansson (v) ) till lekmannarevisor med Doris Johansson
(s) som ersättare för granskning av Kalmar Science Park AB
t.o.m. årsstämman 2011
- Doris Johansson (s) till ersättare för lekmannarevisor för granskning av Kalmar Hamn AB t.o.m. årsstämman 2011
- Bertil Åkesson (s) till ersättare för revisor för granskning av den
verksamhet som bedrivs t.o.m. 2010 av de donationsfonder som
kommunen förvaltar och som har tillgångar som överstiger tio
prisbasbelopp
- Eva Hermansson (v) till ersättare för revisor för granskning av
den verksamhet som bedrivs t.o.m. 2010 av de donationsfonder
som kommunen förvaltar och som har tillgångar som
understiger tio prisbasbelopp
- Doris Johansson (s) till ersättare för revisor för granskning av
den verksamhet som bedrivs av Stiftelsen Grandinska välgörenhetsfonden samt Stiftelsen Annie och Theodor Helleborgs donationsfond t.o.m. 2010.
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Anmälningsärenden
För kännedom anmäls:
a) Regeringens beslut den 12 juni 2008 att upphäva
kommunfullmäktiges beslut att anta
- detaljplan för del av Smedby 1:9, Sjöslätten, Boholmarna
- områdesbestämmelser för avfallsanläggning vid Moskogen
(dnr KS 2006/156 214 och 2007/304 213)
b) Årsredovisning 2007 och revisionsberättelse för Stiftelsen Grandinska välgörenhetsfonden.
(dnr KS 2008/405 042)

c) Årsredovisning 2007 och revisionsberättelse från Fröbergska
Stiftelsen.
(dnr KS 2008/361 042)
d) Årsredovisning 2007 och revisionsberättelse för Annie och
Theodor Helleborgs stiftelse
(dnr KS 2008/339 042)
e) Partimotion (fp) den 25 juni 2008 om ”bussarnas trafikering och
biljetter”.
(dnr KS 2008/389 092)
f) Medborgarförslag om åtgärder vid Kalmar Västra från Christer
Elmquist den 7 februari 2007 och fastighets- och inköpskontorets svar.
(dnr KS 2007/113 094)
g) Medborgarförslag om belysning vid pulkabacke i Ljungbyholm
från Anna Thörnquist den 26 november 2007 och gatu- och
parknämndens svar.
(dnr KS 2007/686 094)
h) Medborgarförslag om parkeringsplatser i Esplanadens allé från
Örjan Österbo den 11 december 2007 och gatu- och parknämndens svar.
(dnr KS 2007/723 094)
i) Medborgarförslag om ”lösningsfokuserad individanpassad omplacering” från Ulla Salhi den 18 februari 2008 och kommunledningskontorets svar.
(dnr KS 2008/112 094)

Bilaga L, § 129/2008
Kalmar kommunfullmäktige 25/8 2008

Helhjärtat stöd till fotbollen i Kalmar – ja till arena, nej till borgen
- ett yrkande från Miljöpartiet de Gröna
Vi vill hjälpa idrotten i Kalmar till fortsatta framgångar och erbjuder därför en lösning
på hur man ska kunna genomföra en hållbar arenasatsning.
Kalmars föreningsliv är en angelägenhet för Kalmar kommun och dess skattebetalare.
Breddidrott är ett allmänt intresse och det finns idag ett skriande behov av resurstillskott för flera föreningar, vars bas består av ideellt arbete. Ungdomsidrott och
motion i allmänhet är folkhälsofrågor och angelägna prioriteringar.
Även elitsatsningar har ett värde, då sportsliga framgångar ger mervärden för vår
kommun. Inte minst Kalmar FF:s framgångar ger positiv uppmärksamhet, även om det
ekonomiska värdet av sådant ofta grovt överskattas. Man bör inte ta den på allvar som
menar att horder flyttar till Kalmar – eller ifrån – för att det läggs resurser på en ny
arena, vare sig det gäller medborgare eller företag.
Kalmar FF vill åstadkomma en arena som fyller de krav som ställs på en förening som
spelar allsvensk och internationell fotboll. Miljöpartiet de Gröna i Kalmar ställer sig
mycket positiva till en sådan satsning och har därför också ställt upp på tidigare
förslag till kommunalt ekonomiskt stöd.
Att få till en bättre arena var en del av den idrottssatsning som vi gjorde upp med
socialdemokrater och vänsterpartister om.
Kommunen har låtit utreda kostnaderna för en upprustning av Fredrikskans, vilken
visar att investeringarna där sammantaget inte blir lika stora som en arena i kvarteret
Bilen.
Att en ny placering ändå är aktuell beror på att den kommunala insatsen kunde
minskas genom att markägaren Sveafastigheter erbjöd medfinansiering, då de med en
arena kan förädla sitt markinnehav i kvarteret Bilen, där de bygger upp ett externt
handelcentrum.
Det aktuella markområdet köptes från Kalmar kommun, strax innan IKEAs etablering
där.
Ingen vet om ett billigare arenaalternativ i annat läge skulle kunna få en privat medfinansiering, eftersom det inte skett någon upphandling i konkurrens. Såväl Fredrikskans som andra områden kan göras mer attraktiva med t ex bostadsbyggnation och
kontorslokaler, möjligheterna är många.
Det fanns ett stort allmänintresse i den idé som ursprungligen presenterades. Då ingick
tak, så att det året runt erbjöds rika möjligheter till andra evenemang. Det arenaförslag
som nu redovisas har begränsade möjligheter, inte minst på vinterhalvåret, och kom-

munens ekonomiska åtagande har radikalt förändrats. Till den kommunala insatsen
med rekordhögt föreningsbidrag läggs nu inte bara en förskottering av fem års föreningsbidrag – 29 miljoner som inte är investering utan ett och samma år belastar driftsbudgeten i direkt konkurrens med kommunal kärnverksamhet. Man begär också ett
borgensåtagande för lån på 100 miljoner kronor.
Kalmar kommun har inte rätt att ikläda sig ansvaret för ett sådant risktagande. Det strider mot såväl förnuft som kommunallag, vilket också är grund till att man1997 tog beslut i fullmäktige om borgensåtaganden och ansvarsförbindelser som slår fast att kommunal borgen endast ges för lån i de egna helägda bolagen, med särskilda villkor och
bedömt från fall till fall för lån i delägda bolag, och att ”kommunen tecknar inte borgen för andra företag, föreningar eller enskilda personer”.
Finanspolicyn som beslutades 2000 vidimerar dessa riktlinjer.
Det affärsdrivande privata företaget Sveafastigheter är delägare i Handelsfastigheter 2
Kalmar AB, vilket är det företag som ska ta upp lånet som Kalmar kommun föreslås
borga för. Företaget har av tillfrågade banker inte ansetts tillräckligt kreditvärdigt för
att man skulle ge något lån utan denna borgen. Kommunens bedömning av risktagande borde vara likartat som finansieringsinstitutens, men någon analys av risk har
inte gjorts.
Det vore långsökt att påstå att den kommunala insatsen skulle innebära att medborgarna erbjuds en allmännyttig anläggning eller att det föreligger synnerliga skäl till
att ge ett riktat stöd till enskild näringsidkare, vilket är vad kommunallagen kräver.
Eftersom vi är övertygade om att ett sådant risktagande med kalmarbornas pengar,
som vi politiker har fått förtroendet att förvalta, kommer att överklagas och sannolikt
visa sig strida mot kommunallagen måste vi reservera oss mot ett sådant beslut.
Miljöpartiet de Gröna vill emellertid se en fortsatt positiv utveckling för idrotten i
Kalmar, även för elitfotbollen, varför vi föreslår en lösning som innebär att Kalmar FF,
utöver sitt ordinarie föreningsbidrag, istället för att ta kommunala skattemedel i anspråk erbjuder såväl kalmarbor som andra att teckna andelar i en arena.
På så sätt kan arenan ägas och stödjas av många, såväl kalmarbor som andra.
Tror man inte på en sådan lösning är det svårt att motivera att satsningen ska bekostas
med skattemedel – vill medborgarna inte satsa på en ny arena saknas ju även ett folkligt stöd för att ta skattepengar i anspråk. Andelsmöjligheten blir en direkt form av
demokrati, som en folkomröstning med plånboken.
Kalmar FF kan med detta mer fritt välja arenaplacering och form för upphandling.
För fotbollspubliken innebär det att en bättre arena kan bli verklighet, med möjlighet
för fler att med sedvanlig inträdesbiljett se Sveriges bästa lag. För den kommunala
budgeten innebär det utöver avvärjt risktagande också en minskad belastning i tider då
sparbeting genomförs i kommunal kärnverksamhet, samt en friare form för samarbete,
där kommunen mycket väl skulle kunna vara en av många andelsägare, i nivå med hur
allmännyttig en arena blir.
Vi slipper också en fördröjd process, som ett borgensåtagande kommer att innebära
med efterföljande överklaganden och juridiska tvivelaktigheter.
Egentligen borde av jämställdhetsskäl arenaansvaret och Kalmar FF:s föreningsbidrag
delas med damfotbollen i Kalmar – hälften var – så att även de kan nå de idrottsliga

framgångar som en arena sägs vara förutsättning för. Men vi nöjer oss denna gång med
att yrka:
‐

‐

‐

att Kalmar kommun avstår från att, utöver sedvanligt föreningsbidrag, gå
in med ytterligare skattemedel i Kalmar FF:s arenabygge, säger nej till att
ställa borgen för upp till 100 000 000 SEK av det lån som Sveafastigheter
ämnar ta upp och uppmanar Kalmar FF att istället ordna finansieringen
medelst andelsförsäljning, så att medborgare och andra, såväl i Kalmar
som utanför, kan bli delägare i arenan.
att Kalmar kommun tar upp samtal med Kalmar FF om att gå in med en
mindre ägarandel i en ny arena, som på ett mer realistiskt sätt speglar arenans värde för Kalmar kommuns utveckling och Kalmar kommuns ekonomiska möjligheter i rådande kärva konjunktur.
att, om våra yrkanden vinner fullmäktiges gillande och man bedömer att de faller under beredningstvånget, ärendet återremitteras för att beredas med ovanstående inriktning.

RÖSTNING

Kommunfullmäktige den 25 augusti 2008

Ledamöter
Aurelius Nils Fredrik
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
Lundahl Marianne
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
Kf080825
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Bilaga M, § 129/2008

Ersättare

Inger Kornelius

Lena Bromberg
Marie Simonsson

Barbro Peiper

Gunnel Akinder

Allan Johansson
Georg Persson
Göran Wiegert

Närvar
o

Röstning
Ja Nej Avstår
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

Lars Holmberg

X
X
X
X

Lennart Eriksson
Kerstin Hagblom
X
X
Karin M Ekelund

Birger Jägtoft

X
X
X
X

Ledamöter
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

Parti
m
m
m
m
m
m
c
c
c
c
c
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fp
fp
fp
kd
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Ersättare

Närvar
o

Röstning
Ja Nej Avstår
X

Ann-Cristin Fredriksson
Björn Brändewall
Birgitta Nordlöw
Monica Bengtsson

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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RÖSTNING

Kommunfullmäktige den 25 augusti 2008

Ledamöter
Aurelius Nils Fredrik
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
Lundahl Marianne
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
Kf080825
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Bilaga N, § 129/2008

Ersättare

Inger Kornelius

Lena Bromberg
Marie Simonsson

Barbro Peiper

Gunnel Akinder

Allan Johansson
Georg Persson
Göran Wiegert

Närvar
o

Röstning
Ja Nej Avstår
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

Lars Holmberg

X
X
X
X

Lennart Eriksson
Kerstin Hagblom
X
X
Karin M Ekelund

X
X
X

Ledamöter
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
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Ersättare
Birger Jägtoft

Närvar
o

Röstning
Ja Nej Avstår
X
X

Ann-Cristin Fredriksson

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

Björn Brändewall
Birgitta Nordlöw
Monica Bengtsson

X
X
X
X
X
X
X
48

10

3

RÖSTNING

Kommunfullmäktige den 25 augusti 2008

Ledamöter
Aurelius Nils Fredrik
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
Lundahl Marianne
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
Kf080825
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Bilaga O, § 129/2008

Ersättare

Inger Kornelius

Lena Bromberg
Marie Simonsson

Barbro Peiper

Gunnel Akinder

Allan Johansson
Georg Persson
Göran Wiegert

Närvar
o

Röstning
Ja Nej Avstår
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

Lars Holmberg

X
X
X
X

Lennart Eriksson
Kerstin Hagblom
X
X
Karin M Ekelund

Birger Jägtoft

X
X
X
X

Ledamöter
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
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m
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c
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c
c
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Ersättare

Närvar
o

Röstning
Ja Nej Avstår
X
X

Ann-Cristin Fredriksson

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

Björn Brändewall
Birgitta Nordlöw
X
Monica Bengtsson

X
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45
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RÖSTNING

Kommunfullmäktige den 25 augusti 2008

Ledamöter
Aurelius Nils Fredrik
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
Lundahl Marianne
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
Kf080825

Parti
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

Bilaga F, § 131/2008

Ersättare

Närvar
o

Röstning
Ja Nej Avstår
X

Inger Kornelius

Lena Bromberg
Marie Simonsson

Barbro Peiper

Allan Johansson
Georg Persson
Göran Wiegert

Lars Holmberg

Lennart Eriksson
Kerstin Hagblom

Karin M Ekelund

Birger Jägtoft

X
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X
X
X
X
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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
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
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m
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c
c
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Ersättare

Närvar
o

Röstning
Ja Nej Avstår
X
X
X
X
X

--X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Ann-Cristin Fredriksson
Björn Brändewall
Birgitta Nordlöw
Monica Bengtsson

X
33

27

