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_______________
I anslutning till kommunfullmäktiges sammanträde delar personaldelegationens ordförande Bertil Dahl och vice ordförande BengtOlof Roos ut Kalmar kommuns interna jämställdhetspris - som
består av diplom och 10.000 kronor - till Birgitta Theander och
Mirja Betzholtz på barn- och ungdomsförvaltningen. Personaldelegationen beslutade den 28 augusti att utse Birgitta och Mirja
till pristagare med följande motivering:
”Med envishet, ett systematiskt arbete, ett brinnande engagemang
och ett stort eget intresse har Birgitta Theander och Mirja
Betzholtz utvecklat och bidragit till att jämställdhetsfrågorna blivit
en del av vardagen i Kalmar kommuns förskolor och skolor”.
_______________

§ 140

Protokollsjusterare

Beslut

Kommunfullmäktige utser Ylva Hällblad och Joachim Håkansson
att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§ 141

Interpellation ”Hur blev det med det extra stödet till barn
med särskilda behov?”
(dnr KS 2008/488 093)
Kommunfullmäktige beslutar att Björn Brändewall (fp) får ställa
följande interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande
Cecilia Strömberg (s):
Socialdemokraterna är det parti med mest inflytande över de politiska beslut som fattas i vår kommun. När halva mandatperioden
gått är det dags att börja titta på vad det styrande partiet lovade
i valrörelsen och hur de uppfyller dessa löften.
I socialdemokraternas valmanifest, som skulle beskriva deras
”ambitioner och vallöften till Kalmarborna”, fanns det 100 konkreta förslag. Under avsnittet "Skolan" fanns förslaget: "Ge barn
med särskilda behov extra stöd. "
Sedan valmanifestet presenterades har Socialdemokraterna avvecklat särskolan på Lindö. Som ordförande i barn- och ungdomsnämnden hävdade du att det inte fanns några ekonomiska motiv bakom
flytten av eleverna - som skedde mot föräldrars och elevers vilja.
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Även särskolan på Björkenäs avvecklades och den siste autistiske
pojken där hänvisades till ett källarutrymme på Oxhagsskolan,
även här under protester från föräldrarna. Då hette det att man lade
ner skolan för att det inte fanns några elever - Något som
Riksförbundet för utvecklingsstörda kommenterade med "att
elevantalet minskar är inte konstigt, de har ju valt att tömma
skolan. Det finns ett behov av platser från andra håll i länet, men
det verkar som att de inte vill ha hit dem. " (Barometern-OT 29
september 2007)
Extra anmärkningsvärt i Björkenäsfallet var att pojken redan hade
blivit flyttad när vi politiker i barn- och ungdomsnämnden skulle
fatta beslut om en eventuell flytt.
Därför undrar jag:
– På vilket sätt anser du att tvångsflytt av särskolelever är ett extra
stöd?
– Anser socialdemokraterna att man tar särskoleelevernas demokratiska rättigheter på allvar om man avvecklar skolan de går på
och först därefter ber folkets representanter att besluta om en
avveckling?
_______________
Cecilia Strömberg lämnar följande svar på interpellationen:
Interpellationen tar upp den flytt som särskolan gjorde inför höstterminen 2008 från Lindöskolan till Vasaskolan och undrar hur den
kan ses som ett extra stöd för särskolans elever.
I policy för särskolan från den 18 februari 2002 så slår barn- och
ungdomsnämnden fast att varje elev ska ha rätt att få sin utbildning
och erhålla det individuella stöd var och en har behov av i den
skola som ligger närmast hemmet om vårdnadshavaren och eleven
väljer att gå i en annan skola. Nämnden sa då även att det behöver
finnas åtminstone en skola där det finns renodlade särskolegrupper.
I dag går en majoritet av våra elever som är mottagna i särskolan
individintegrerade på den skola som ligger närmast hemmet. Vid
Skolverkets inspektion 2003 påpekades att våra särskoleelever inte
kunde ges den individuella grundsärskoleundervisningen från år
5-10 i den dåvarande skolan, Lindöskolan. Den grundskolan bedriver undervisning endast från förskoleklass till år 6, vilket Skolverket pekade på som en brist för våra särskoleelever.
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Barn- och ungdomsnämndens målsättning är att alla särskoleelever
ska erbjudas en skolgång där 1-9 även ska inrymma den samlade
grundsärskoleundervisningen så att en möjlighet till samverkan
med elever i motsvarande åldrar ska kunna etableras.
Den 1-9 skola som ligger centralt i Kalmar tätort och som har
lokaler som skulle kunna inrymma grundsärskoleundervisning är
Vasaskolan. Placeringen av grundsärskolan på Vasaskolan har
flera faktorer som talar för det:
– I en 1-9 skola finns utrymme för etablering av ett samarbete
mellan elever/grupper i olika åldrar.
– Den samlade särskolan finns i ett och samma nätverk,
Vasanätet, med allt vad det ger för fördelar i form av såväl
kompetensutveckling som kompetensöverföring mellan
skolformerna.
– Idag finns en tydlig ledning för särskolan då det finns en rektor
för all särskoleverksamhet i kommunen.
– Större trygghet och flexibilitet vid personalplanering då vi kan
ta till vara en samlad och hög kompetens inom verksamheten,
vilket gynnar såväl elever som medarbetare.
– Vasaskolans närmiljö fyller de krav på tillgänglighet som våra
särskoleelever har.
– Den centrala placeringen som Vasaskolan har i Kalmar tätort
underlättar ur skolskjutssynpunkt samt ger fördelar vad gäller
förflyttningar under dagen.
Vad det sedan gäller frågan om avveckling av skolan så är det en
total missuppfattning. Björkenässkolans särskola för elever med
diagnosen autism förändrades under läsåret 2006/07 till att övergå
i ett Pedagogiskt resurs- och kompetenscentrum. Verksamheten
vänder sig till alla barn i åldern 1-16 år i Kalmar kommun med
diagnosen autism.
Den förändring som det innebar var att verksamheten delades upp
i två delar:
– En verksamhet där pedagogerna arbetar med praktisk vägledning, konsultation/stödsamtal och information om funktionshindret inom våra ordinarie förskole- och skolverksamheter.
– En separat skola med plats för 4-6 elever.
I och med det här läsåret fanns det på Björkenässkolan två elever.
Skolverket påpekade redan i sin inspektion 2003 att Björkenässkolans elever var lokalmässigt segregerade.
Utredningen grundade sig även på statistik om hur många elever
som hade behov av denna skolform och den visade på ett minskat
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behov. Orsaken till det är att elever från andra kommuner i Kalmar
län bereds i dag möjlighet till skolgång i sin hemkommun.
Så som svar på din fråga så har vi inte lagt ner Björkenässkolan,
utan vi har i dag lagt den samlade kompetensen under särskolan
och dess ledning i syfte att ta till vara den. Samtidigt är det inte
ekonomiskt försvarbart att lägga 325 m2 lokalyta i malpåse i väntan på att vi får elever, när vi idag har ett stort behov av förskoleavdelningar.

§ 142

Interpellation: ”70 000 invånare år 2014 allt längre bort”
(dnr KS 2008/431 093)
Kommunfullmäktige beslutar att Joachim Håkansson (fp) får ställa
följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande Johan
Persson (s):
I majoritetens budget för 2009 och ekonomisk planering för 20102011 som antogs vid kommunfullmäktiges junisammanträde finns
ett flertal mätbara mål kring befolkningsökning. Bland annat att
invånarantalet ska "öka med minst 1 000 invånare per år" samt att
"planera och tillse att minst 500 nya bostäder byggs varje år ",
Dessa mål är en del i strävan att Kalmar ska nå 70 000 invånare
senast år 2014. Verkligheten ser emellertid annorlunda ut. Befolkningen i Kalmar kommun ökade enligt SCB endast med 16 invånare mellan 30/6 år 2007 och 30/6 år 2008.
Ser vi på den sista SCB-rapporten ser det ännu mörkare ut; minus
258 personer under första halvåret 2008 jämfört med minus 62 personer under första halvåret 2007.
SCB har också statistik på färdigställda lägenheter. Under åren
2005-2007 färdigställdes 359 lägenheter i nybyggda hus i Kalmar
kommun. Med nuvarande byggtakt torde det därmed vara långt
kvar till 500 bostäder om året.
De mål som sätts upp i budget blir en del av kommunens verksamhetsplan. Därmed påverkar de förvaltningarnas planering. Till följd
av detta finns det exempelvis hos barn- och ungdomsförvaltningen
två prognoser att planera lokalbehov efter: dels en normalprognos,
dels kommunledningens önskedröm. Slutresultatet blir ett mellanting mellan verklighet och vision.
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Målet om 70 000 invånare år 2014 påverkar således redan idag
kommunens verksamhet i en riktning som inte överensstämmer
med det verkliga behovet. Därför undrar jag:
– Ser du anledning att justera målet om 70 000 invånare till år
2014?
– Ser du det som ett problem om kommunens verksamhetsplan
inte stämmer överens med den verkliga utvecklingen?
_______________
Johan Persson lämnar följande svar på interpellationen:
Jag tycker det är viktigt att vi har höga mål när det gäller
befolkningsutvecklingen. Om Kalmar län ska kunna bryta den
befolkningsmässiga kräftgången måste Kalmar som residensstad
växa i snabbare takt än vi har gjort under de senaste åren.
För mig är detta inte en fråga om prestige eller partipolitik, det är
en fråga om att vi i den här delen av landet ska hänga med. Detta
går naturligtvis att uttrycka och beskriva på olika sätt. För mig är
inte årtalet 2014 heligt, det var ett årtal som växte fram för några
år sedan i dialog mellan kommunen och näringslivet. Det viktiga
är att vi har ambitioner, att vi vill något.
Sedan är det inte så att kommunfullmäktige har fastställt ramarna
utifrån visionen om 70 000 invånare. Ramarna till nämnder och
förvaltningar fastställs utifrån en bedömning som görs för de
kommande tre åren.
Befolkningsutvecklingen avgörs av flera faktorer:
– En väl fungerande arbetsmarknad. Under flera år drabbades
Kalmar och regionen av strukturomvandlingen inom industrin.
Många företag minskade produktionen eller la ned sin verksamhet. Kalmar är tillsammans med Norrköping en av de kommuner
som haft den kanske tuffaste resan. Det är därför glädjande att
kunna konstatera att det vänt rejält på arbetsmarknaden under de
senaste åren. Under 2006 tillkom över 1000 nya jobb netto och
det finns inget som tyder på att det skulle bli sämre under 2007.
Vi har tidigare legat någon procent över riksgenomsnittet för
arbetslöshet och vi har tidigare legat bland de högsta bland våra
jämförelsekommuner. Nu ligger vår arbetslöshet på riksgenomsnittet och lägst bland jämförelsekommunerna.
– Bostadsproduktionen. Under 2007 slog kommunen rekord i
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antalet färdigställda detaljplaner. Även i år är produktionstakten
hög. Vi försöker gemensamt från kommunens olika förvaltningar anstränga oss för att skapa förutsättningar så att målet om
500 bostäder per år kan nås. Det görs genom att ta fram detaljplaner för bostadsändamål som överstiger målet i budgeten.
Jag var för några veckor sedan på en rundresa i kommunen och
kan konstatera att det byggs överallt i hela vår kommun. Särskilt
roligt var beskedet om att villatomterna i Ljusstaden nu går åt
i rask takt. Under senhösten kommer ytterligare villatomter att
släppas till tomtkön, det blir då området kring Fjölebro.
– Infrastruktur. Att skapa större arbetsmarknadsregioner är en
helt avgörande faktor för att åstadkomma befolkningsökning.
Det kan vi se exempel på i Mälardalen och Skåne. Det är mot
den bakgrunden jag tagit initiativ till en diskussion rörande
restiden mellan Kalmar och Växjö. Målet är satt till 45 minuter.
Kunde vi samtidigt som vi får ett gemensamt universitet se till
att integrera våra arbetsmarknader skulle det få väldigt stor betydelse. En annan ambition i den riktningen är KalmarOskarshamn. Här går det nu direktbuss sedan augusti i år.
Vi återkommer till kommunfullmäktige med hela frågan om
kommunal medfinansiering av statliga åtaganden.
– Upplevelser, kultur & evenemang. Att det händer och sker
saker i en kommun. Att det finns mycket evenemang och kultur.
Att det satsas på utsmyckning och att bevara vår vackra stadskärna tror jag är ytterligare en faktor som påverkar befolkningsutvecklingen.
– Högskolan. Att Kalmar är en studentstad påverkar oss positivt
på väldigt många sätt, men det är helt klart också en faktor när
det gäller befolkningsutvecklingen. Att vi minskar i juni varje år
när studenterna flyttar är inget nytt. Jag hoppas verkligen inte att
man från regeringens sida skär ned ytterligare på antalet utbildningsplatser vid högskolan i Kalmar.

Mitt svar på Joachims Håkanssons frågor blir därför:
Ser du anledning att justera målet om 70 000 invånare till år
2014?
– Detta är en fråga vi får analysera och återkomma till. För
mig är detta mål mer av en vision eller en färdriktning. Ett
annat sätt att uttrycka det skulle kunna vara att vi ska växa
minst lika mycket som snittet av våra jämförelsekommuner.
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Skulle vi lyckas med det är visionen om 70 000 invånare till
2014 inte alls orealistisk.
Ser du det som ett problem om kommunens verksamhetsplan inte
stämmer överens med den verkliga utvecklingen?
– Om det hade varit så att fullmäktige fastställt ramar till
nämnder och styrelser utifrån ett mål år 2014 så hade svaret
definitivt varit ja. Nu är det ju dessbättre inte på det sättet.

§ 143

Interpellation: ”Vilken beredskap finns i Kalmar?”
(dnr KS 2008/491 093)
Kommunfullmäktige beslutar att Ingegerd Petersson (c) får ställa
följande interpellation till kommunalrådet Birgitta Elfström (s):
Vi har nåtts av den tragiska händelsen på en skola i finska Österbotten då flera unga människor fått sätta livet till. Nu går debatten:
Hur kan sådant hända? Vad är det som gått fel? Och inte minst,
hur kan sådana här händelser förebyggas?
Min fråga till dig Birgitta är därför:
Vilken beredskap finns i Kalmar för att förhindra tragiska händelser av den här typen?
_______________
Birgitta Elfström lämnar följande svar på interpellationen:
Det som hänt i Finland är en stor tragedi, en tragedi fylld av smärta
och sorg och som påverkar hela samhället. En tragedi som leder till
ett antal följdfrågor: Varför och hur kunde detta hända? Vad kan
göras för att förhindra liknande tragedier? Nu diskuteras vapenlagar, polisens agerande och roll, öppet samhälle kontra slutet samhälle, ungdomars nätanvändning m.m. Det finns inte en lösning, ett
svar för att förhindra liknande tragedier. Det handlar om så mycket
mer, om barn och ungdomars uppväxtvillkor, vuxenvärlden,
ensamhet, utanförskap, om att skolan inte enbart ska vara lärande
utan också genomsyras av gemenskap, trygghet och delaktighet.

Vilken beredskap finns i Kalmar för att förhindra tragiska
händelser av den här typen?
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Här är ett antal exempel på vad jag menar är förebyggande:
– Skolan har en väl utbyggd elevhälsa med kuratorer, psykologer,
skolsköterskor och resurspedagoger.
– Det finns väl förankrade rutiner för vem/vilka man tar kontakt
med om skolan upptäcker att en elev far illa, mår illa eller förändrar sitt beteende.
– Alla skolor har likabehandlingsplaner som visar på deras förebyggande arbete mot mobbing och kränkande behandling. Dessa
ska tas fram i dialog med föräldrar, elever och personal.
– Utvecklingssamtal och individuella utvecklingsplaner för alla
barn i förskolan och elever i grundskolan.
– Förskolan och skolan arbetar med social och emotionell träning
(SET) som utvecklar barnens och elevernas självkännedom,
empati och sociala kompetens och förmåga att hantera sina
känslor. Föräldrar erbjuds olika föräldrastödsprogram som till
exempel Komet, Föräldrakraft, Steg för Steg.
– Förskolans och skolans samarbete med föräldrarna ska utvecklas, formellt genom till exempel föräldramöten, föräldrar/brukarråd, lokala brukarstyrelser och genom informella kontakter då personalen samtalar med föräldrar om hur barnet trivs
och utvecklas.
– Barnen och ungdomarna ska ha ett reellt inflytande över sitt
arbete och skolan, formellt genom olika råd och informellt
genom att påverka arbetssätt och innehåll i undervisningen.
Det är också viktigt att visa på och se värdet av det förebyggande
arbetet som sker via Kalmar mot droger, Familjecentralerna,
Ungdomsmottagningen och socialtjänstens verksamhet inom
Multiversum. Förhoppningsvis kommer också mottagningen för
Unga Vuxna, som är ett samarbete mellan socialtjänsten,
landstinget och kommunerna i södra delen av länet, att komma
igång under året. Verksamheten ska vända sig till ungdomar som
mår psykiskt dåligt och ska bidra till att de snabbt får stöd och
behandling.
Nog så viktigt är också samarbetet mellan polisen och socialtjänsten samt mellan skolan, socialtjänsten och barn- och
ungdomspsykiatrin. Vidare har kommunstyrelsen och landstingsstyrelsen beslutat om en uppdragsbeskrivning för vård och stöd till
personer med psykiskt funktionshinder som ska säkerställa att alla
ska få en god och säker vård och omsorg oavsett huvudman, kontinuitet och långsiktiga kontakter.
Slutsatsen är, att Kalmar kommun gör mycket inom det förebyggande arbetet men naturligtvis är inget så bra, att det inte
behöver förändras, förstärkas och utvecklas!
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Interpellation: ”Parkeringskunden i centrum?”
(dnr KS 2008/487 093)
Kommunfullmäktige beslutar att Inger Hilmansson (fp) får ställa
följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande Johan
Persson (s):
När företagare som t.ex. Kärnhem med World Trade Center och
Baronens köpcentrum tar initiativ att planera nya P-hus, innebär
det inte att kommunen kan undandra sig ansvaret för det ökade
behovet av P-platser.
Folkpartiet liberalernas motion (år 2003) i syfte att lösa parkeringsfrågan låg först obehandlad i två år, men fick avslag i kommunstyrelsen. Majoriteten hänvisade till utredning om parkeringspolicy
och parkeringsnorm (som initierats efter en interpellation från mig
i kommunfullmäktige).
Kvarnholmens företagare lämnade inför motionens behandling
i kommunfullmäktige år 2006 in ett brev där handeln vädjar om
kraftsamling för att ordna fler P-platser och beslutet blev - en
utredning till efter valet.
Parkeringar för allmänheten försvinner nu i nya förtätningar
och Socialdemokraterna har inte presenterat varken planer eller
finansiering för att möta de nya parkeringsbehoven i stadskärnan.
I stället har bilisterna motats allt längre bort från centrum när
kommunen jagar nya intäkter.
Mindre än hälften av dem som arbetar på Kvarnholmen tar bilen
till arbetet, men några behöver bilen i sitt arbete eller på vägen till
arbetet.
Socialdemokraterna riskerar att göra parkeringsfrågan till en konflikt mellan olika trafikantslag istället för en fråga om infrastruktur
och stadens utveckling.
I dag är tiden viktig, men ett P-hus innebär också en miljövinst då
bilisterna inte behöver cirkulera runt i staden i jakten efter parkering. Jag anser att kommunen har ett stort ansvar att erbjuda parkeringsplatser åt stadens boende och besökare.
Johan Persson betygade före valet att "parkeringskunden skulle
sättas i centrum". Min fråga till Johan Persson är därför:
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– På vilket sätt har kommunen satt parkeringskunden i centrum
sedan år 2006?
– Hur stort nettotillskott av parkeringar anser du kommunen ska
planera för med hänsyn till kända fakta om minskade parkeringsytor och förtätning?
– Är du beredd att satsa de kommande årens parkeringsintäkter
i ett nytt P-hus?
_______________
Johan Persson lämnar följande svar på interpellationen:
Inger Hilmansson har i interpellation ställt ett antal frågor rörande
parkeringar. Innan jag svarar på dessa så måste jag få kommentera
en del påståenden som Hilmansson gör:
Det finns en bred samsyn mellan Kalmar kommun och näringslivet
företrätt av exempelvis Baronen, Kärnhem och företrädare för
Kvarnholmen att parkeringsfrågan är oerhört viktig för Kalmar
centrums utveckling. De initiativ som tas sker gemensamt och i
gott samförstånd. Så har exempelvis de arkeologiska undersökningarna vid Baronen bekostats gemensamt.
Det finns alltså ingen grund för Hilmanssons påstående att kommunen undandrar sig sitt ansvar i parkeringsfrågan.
Det finns också en bred samsyn om att det är kundens och besökarens perspektiv som skall prioriteras, det är alltså dessa som skall
ha närhet och god tillgänglighet till parkeringsplatserna närmast
kommersiella och administrativa centrum. Vi som jobbar på
Kvarnholmen kommer att få parkera lite längre bort och även den
gruppen - även vi - kommer att få betala en parkeringsavgift. Det
är inget konstigt, det är en utveckling som de flesta städer med
tillväxt får gå igenom.
Det finns också en samsyn om parkeringsstrategier i det längre perspektivet. Det handlar då om starka och robusta parkeringsanläggningar, sannolikt parkeringshus, på norra och södra sidan av
Kvarnholmen. Men innan vi fattar dessa beslut behöver vi ha mer
kunskap om arkeologi och teknik, mer kunskap om ekonomi och
mer kunskap om parkeringsbehov.
Så om Inger Hilmansson och Folkpartiet vill göra gällande att jag
inte tar ansvar i parkeringsfrågan så kan inget vara mer felaktigt.
Nu handlar det om att ta kloka beslut med siktet inställt på
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morgondagen, detta i god samsyn och förankring med näringsliv
och fastighetsägare.
Parkeringskunden är inte homogen. Det finns de som ska göra ett
snabbt ärende och det finns de som vill parkera här en del dag.
Vi har också de som bor på Kvarnholmen, alla har olika behov.
Det tillgodoser vi i de åtgärder som nu genomförs. Detta genom
taxor och tidszoner, genom smarta betalningssätt som kort och
SMS, genom webbapplikationer för boendeparkering. Men
framförallt för att vi åstadkommer en större tillgänglighet, det
kommer att vara enklare att hitta en parkeringsplats till gagn för
miljö och till gagn för kunden/besökaren. Här är parkeringskunden
satt i centrum!
I våra parkeringsutredningar har vi simulerat en scenario-bild som
delvis liknar det vi ser och upplever idag. Det finns dock ingen
kristallklar spåkula för morgondagens parkeringstillskott som går
att enkelt uttrycka i antal platser eller kvadratmeter. Parkeringsfrågan måste hanteras balanserat: dels skapa möjligheter till utveckling av intressanta centrum och boendemiljöer, dels möjliggöra en god tillgänglighet till dessa och då inte bara för bil, utan
även gående, för cyklister, för kollektivtrafik.
På vilket sätt har kommunen satt parkeringskunden i centrum
sedan år 2006?
– Se svar ovan.
Hur stort nettotillskott av parkeringar anser du att kommunen
ska planera för med hänsyn till kända fakta om minskade parkeringsytor och förtätning?
– Utifrån den utredning som Trivector har gjort så finns ett behov
av ytterligare 800 parkeringsplatser OM man under de närmaste
åren vill släppa fram ytterligare bostäder, handel och kontor. Jag
vill att Kalmar centrum ska växa och då medför det krav på nya
parkeringsplatser. Under november månad tillskapas ytterligare
75 nya parkeringsplatser i centrum. Inom ramen för gatu- och
parknämndens uppdrag finns beredskap för att ta fram fler
genom olika åtgärder.
Är du beredd att satsa de kommande årens parkeringsintäkter
i ett nytt P-hus?
– Ja, jag tror varken det är rimligt eller önskvärt att kommunen
inte är delaktiga helt eller delvis i en sådan byggnation. Kom-
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munen bör helt enkelt ha kontroll över parkeringsfrågorna.
Sedan bör man naturligtvis hitta samarbeten och överenskommelser med fastighetsägare och övrigt näringsliv.

§ 145

Interpellation: ”Hur blev det med det utökade föreningsbidraget?”
(dnr KS 2008/490 093)
Kommunfullmäktige beslutar att Joachim Håkansson (fp) får ställa
följande interpellation till kommunalrådet Birgitta Elfström (s):
Socialdemokraterna är det parti med mest inflytande över de politiska beslut som fattas i vår kommun. När halva mandatperioden
gått är det dags att börja titta på vad det styrande partiet lovade
i valrörelsen och hur de uppfyller dessa löften.
I Socialdemokraternas valmanifest, som skulle beskriva deras
”ambitioner och vallöften till Kalmarborna”, fanns det 100 konkreta förslag. Under avsnittet "Idrott och kultur" fanns förslaget:
"Höj föreningsanslagen med åtminstone två miljoner kronor. "
Sedan valmanifestet presenterades har Socialdemokraterna inte
infriat vallöftet. Däremot får Kalmar FF under mandatperioden
29 miljoner kronor i höjt föreningsbidrag. Bidraget till den
föreningen är dessutom kopplat till en årlig indexuppräkning.
Med anledning av ovanstående undrar jag:
– Avsåg vallöftet om höjda föreningsanslag endast Kalmar FF
eller har Ni ambitionen att även höja föreningsbidraget till andra
föreningar?
– Har kommunledningen ambitionen att även koppla andra föreningsbidrag med en årlig indexuppräkning, liknande den Kalmar
FF kommer att få?
_______________
Birgitta Elfström lämnar följande svar på interpellationen:
Inledningsvis vill jag visa på ett annat vallöfte vi socialdemokrater
har för den här mandatperioden. Det är punkt nr 38 i manifestet:
Stöd till uppförandet av ny fotbollsarena. Vidare fick kultur- och
fritidsnämnden, på förslag från majoriteten, ett utökat anslag per år
på 1,5 miljoner kr från och med 2009 till kostnadsökningar för
driften av idrottsanläggningar. Därutöver konstaterar jag att Folk-
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partiet i sitt budgetförslag för 2009 lägger ett än hårdare besparingskrav på kultur- och fritidsnämnden – utöver 2 % i ”Budget
i balans” – på ytterligare 1% som motsvarar 1,25 miljoner kronor
i mindre pengar till nämndens verksamhet.
Avsåg vallöftet om höjda föreningsanslag endast Kalmar FF
eller har Ni ambitionen att även höja föreningsbidraget till
andra föreningar?
Punkt 33 ”Höj föreningsanslagen med åtminstone två miljoner kr”
i vårt valmanifest ligger fast och vi återkommer till frågan under
innevarande mandatperiod.
Har kommunledningen ambitionen att även koppla andra
föreningsbidrag med en årlig indexuppräkning liknande den
Kalmar FF kommer att få?
Nej, det har vi inte. Indexuppräkningen av bidraget till Kalmar FF
var en viktig del i uppgörelsen om Arenan för att nå det mest ekonomiskt fördelaktiga alternativet för kommunen och därmed också
medborgarna. Vi har kommit till den slutsatsen att detta är ett
bättre alternativ än att bygga i egen regi.
I Folkpartiets reservation från kommunfullmäktiges beslut den
25 augusti 2008 skriver ni: ”Vi står fast vid det avtal kommunen
tecknade år 2007 och även de kommunala satsningarna på
infrastruktur och träningsplaner”. I det avtalet ingick en årlig
indexuppräkning av föreningsbidraget till Kalmar FF och det
innebär ju att också Folkpartiet säger ja till detta.

§ 146

Detaljplan för östra Hossmo kyrkby, Hossmo 1:53 m.fl.
fastigheter
(dnr KS 2008/453 214)

Handlingar

Förslag till detaljplan den 8 augusti 2008 (bilaga A, § 146/2008).
Samhällsbyggnadskontorets utlåtande den 8 augusti 2008 (bilaga
B, § 146/2008).
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 28 augusti
2008, § 185 (bilaga C, § 146/2008).

Bakgrund

Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit att kommunfullmäktige
ska anta nämndens förslag till detaljplan för östra Hossmo kyrkby.
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Syftet med detaljplanen är i första hand att möjliggöra byggandet
av tio fristående bostadshus. Planen innebär en förtätning och utveckling av kyrkbyn som stärker kopplingen mellan Hossmo kyrka
och säteri.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt samhällsbyggnadsnämndens
förslag till detaljplan.
Överläggning

Mona Jeansson (s) föreslår - med instämmande av Anna-Britt
Wejdsten (fp) - att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut med det tillägget att punkten ”Tekniska
anläggningar” i genomförandebeskrivningen ska kompletteras
med ett nytt stycke:
”Vid anläggande av lekplats i område betecknat som Naturpark
måste utformningen beakta strålningsrisker från högspänningsledning, se bestämmelse f 5. Inom det område som omfattas av
bestämmelsen får inte ytor anordnas för långvarig vistelse, dvs.
inga lekanläggningar, aktivitetsytor, bänkar eller liknande.”
_______________
Efter att överläggningen avslutats beslutar kommunfullmäktige att
bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut, med det redovisade
förslaget till komplettering av genomförandebeskrivningen.
_______________

Beslut

Kommunfullmäktige antar samhällsbyggnadsnämndens förslag till
detaljplan för östra Hossmo kyrkby, Hossmo 1:53 m.fl. fastigheter
med följande tillägg:
I genomförandebeskrivningen ska punkten ”Tekniska anläggningar” kompletteras med ett nytt stycke: ”Vid anläggande av lekplats i område betecknat som Naturpark måste utformningen
beakta strålningsrisker från högspänningsledning, se bestämmelse f
5. Inom det område som omfattas av bestämmelsen får inte ytor
anordnas för långvarig vistelse, dvs. inga lekanläggningar,
aktivitetsytor, bänkar eller liknande.”

§ 147

Budgetuppföljning 2008
(dnr KS 2008/289 042)

Handlingar

Kommunledningskontorets rapport: Budgetuppföljning efter juni
med prognos för bokslutet 2008 (bilaga, § 147/2008).

Bakgrund

Kommunledningskontoret har redovisat en sammanställning av de
olika nämndernas och förvaltningarnas prognoser efter juni månad
om det beräknade budgetutfallet för 2008. Av sammanställningen
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framgår bl.a. att årets resultat förväntas bli - 0,9 miljoner kronor,
vilket innebär en budgetavvikelse med - 27,6 miljoner kronor.
I detta ingår bl.a. negativa avvikelser mot budgeten för
exploateringsverksamheten och socialnämnden med 53,2 miljoner
kronor respektive 6,7 miljoner kronor. Prognoserna för kommunledningskontoret, samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd pekar på positiva
avvikelser mot budgeten.
Beslut

Kommunfullmäktige lägger kommunledningskontorets rapport
om budgetuppföljningen 2008 till handlingarna.

§ 148

Borgen för Kalmar Airport AB för lån till planerade
investeringar 2008-2012
(dnr KS 2008/447 045)

Handlingar

Utdrag ur protokoll från sammanträde med styrelsen för Kalmar
Airport AB den 6 mars 2008, § 4 (bilaga A, § 148/2008).
Utdrag ur protokoll från sammanträde med styrelsen för Kalmar
Kommunbolag AB den 26 augusti 2008, § 49 (bilaga B,
§ 148/2008).
Kommunledningskontorets skrivelse den 26 augusti 2008 (bilaga
C, § 148/2008).

Bakgrund

Kalmar Airport AB har ansökt om en kommunal borgen på
30 miljoner kronor för lån för investeringar på Kalmar flygplats
2008-2012. Investeringarna bedöms av bolaget som arbetsmiljömässigt och ekonomiskt motiverade samt nödvändiga av flygsäkerhetsskäl.
Kalmar Kommunbolag AB har ställt sig bakom Kalmar Airport
AB:s förslag. Även kommunstyrelsen har tillstyrkt detta förslag.

Överläggning

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

Kommunstyrelsen får teckna borgen för Kalmar Airport AB för lån
på 30 miljoner kronor i svensk valuta för planerade investeringar
2008-2012.
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 (m), (c), (fp) och (sd) reserverar sig mot den del
i kommunfullmäktiges beslut som gäller hur hög borgensavgift
som Kalmar Airport AB ska betala. De reserverar sig till förmån
för förslaget att bolaget ska för kommunens borgensåtagande
betala en årlig avgift som utgör 0,40 procent på låneskulden (dvs.
0,15 procent mer än vad som gäller enligt kommunens riktlinjer för
borgensåtaganden och övriga ansvarsförbindelser).

§ 149

Yttrande till Kalmarsundsregionens Renhållare över förslag till avfallsplan
(dnr KS 2008/401 360)

Handlingar

Kalmarsundsregionens Renhållares förslag till avfallsplan 20092013 (bilaga A, § 149/2008).
Kommunledningskontorets skrivelse den 1 september 2008
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(bilaga B, § 149/2008).
Bakgrund

Kalmarsundsregionens Renhållare har skickat ut ett förslag till
avfallsplan 2009-2013 till medlemskommunerna. Med anledning
av detta har kommunledningskontoret tagit fram ett förslag till
yttrande. I detta konstateras sammanfattningsvis att ”detta är en
gedigen avfallsplan och en god renhållningsordning som dock
skulle vinna ytterligare på att bli tydligare vad gäller den framtida
taxeutvecklingen, framtidsfrågor bland annat för kretsloppscentrum, men framför allt arbetet med minskade avfallsmängder”.
Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige ska som
Kalmar kommuns yttrande till Kalmarsundsregionens Renhållare
(KSRR) över förslaget till avfallsplan 2009-2013 överlämna kommunledningskontorets skrivelse den 1 september 2008 med följande tillägg:
Kalmar kommun förutsätter att KSRR verkar för att fler avfallsslag, som t.ex. glödlampor, kan lämnas på de obemannade återvinningsstationerna.

Överläggning

Under överläggningen redovisas inledningsvis olika förslag till
ändringar i och tillägg till kommunstyrelsens förslag till yttrande
till Kalmarsundsregionens Renhållare, avslag på dessa förslag samt
återremiss av ärendet till kommunstyrelsen.
Jonas Löhnn (mp) föreslår därefter - med instämmande av Johan
Persson (s), Anders Andersson (c), Inger Hilmansson (fp), Göran
Häggfors (m), Ingegerd Petersson (c) och Thoralf Alfsson (sd) att kommunfullmäktige ska förutom att yttra sig över förslaget till
avfallsplan göra ett uttalande till Kalmarsundsregionens Renhållare. I detta uttalande ska ingå att kommunen ”fortsatt vill ha
frågan om egen regi eller konkurrensutsättning belyst, särskilt i
fråga om hämtning av hushållsavfallet”.
_______________
Efter att överläggningen avslutats görs en avstämning av de förslag
till beslut som kvarstår och kommunfullmäktige godkänner
därefter följande handläggningsordning:
- Ordföranden kommer först att fråga om kommunfullmäktige vill
bifalla eller avslå kommunstyrelsens förslag till yttrande över
förslaget till avfallsplan.
- Ordföranden kommer därefter att fråga om kommunfullmäktige
vill bifalla eller avslå förslaget till ett uttalande från kommunen
till Kalmarsundsregionens Renhållare.
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Ordföranden frågar därefter för vart och ett av de båda förslagen
till beslut om kommunfullmäktige vill bifalla eller avslå dessa.
Hon finner att kommunfullmäktige bifaller såväl
kommunstyrelsens förslag till yttrande över förslaget till
avfallsplan som förslaget till uttalande till Kalmarsundsregionens
Renhållare.
_______________
Beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att som Kalmar kommuns yttrande
till Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) över förslaget till
avfallsplan 2009-2013 överlämna kommunledningskontorets
skrivelse den 1 september 2008 med följande tillägg:
Kalmar kommun förutsätter att KSRR verkar för att fler avfallsslag, som t.ex. glödlampor, kan lämnas på de obemannade återvinningsstationerna.
2. Kommunfullmäktige uttalar till Kalmarsundsregionens Renhållare att kommunen ”fortsatt vill ha frågan om egen regi eller
konkurrensutsättning belyst, särskilt i fråga om hämtning av
hushållsavfallet”.

Reservation

Företrädarna för (v) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut
om ett uttalande till Kalmarsundsregionens Renhållare. De reserverar sig till förmån för att inte göra något sådant uttalande.

§ 150

Föreskrift om frister för skriftlig redogörelse till brandkåren om brandskyddet
(dnr KS 2008/383 171)

Handlingar

Brandkårens skrivelse den 30 maj 2008 (bilaga A, § 150/2008).
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 18 juni 2008,
§ 153 (bilaga B, § 150/2008).

Bakgrund

Enligt Lagen om skydd mot olyckor ska kommunen genomföra
tillsyn, så att lagens intentioner efterlevs. Dessutom ska vissa ägare
av byggnader eller annan anläggning lämna en skriftlig redogörelse
till kommunen för brandskyddet. Många verksamheter ändrar dock
karaktär och därför föreslår samhällsbyggnadsnämnden att de
skriftliga redogörelserna för brandskyddet ska förnyas vart fjärde
år om kravet på en sådan redogörelse kvarstår.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt samhällsbyggnadsnämndens förslag.
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Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att skriftliga redogörelser för brandskyddet som inlämnats till brandkåren ska förnyas vart fjärde år,
om kravet på skriftlig redogörelse kvarstår.

§ 151

Fyllnadsval av ledamot och ersättare i socialnämnden
(dnr KS 2008/424 102)

Handlingar

Lina Lingtells avsägelse.
Skrivelse från valberedningens ordförande och vice ordförande
den 26 september 2008.

Beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Lina Lingtell
(fp).
Kommunfullmäktige väljer Helena Swahn Håkansson (fp) till
ledamot i socialnämnden t.o.m. den 31 december 2010.
2. Kommunfullmäktige väljer Sahadet Mavraj (fp) till ersättare
i socialnämnden t.o.m. den 31 december 2010. Hon efterträder
Helena Swahn Håkansson (fp) som blivit ledamot i nämnden.

§ 152

Anmälningsärenden
För kännedom anmäls:
a) Regeringen har den 4 september 2008 beslutat att avslå överklaganden av beslut om detaljplan för område söder om Violvägen, del av fastigheten Berga 10:19
(dnr KS 2005/269 214)
b) Socialnämndens rapport om ej verkställda biståndsbeslut enligt
socialtjänstlagen
(dnr KS 2008/395 759)

c) Partimotion (fp) den 26 augusti 2008 om bättre företagsklimat
och minskad risk
(dnr KS 2008/441 092)
d) Bert Petterssons medborgarförslag om regelverket för riksfärdtjänst och mark- och planeringsenhetens svar
(dnr KS 2006/578 094)
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e) Ingrid Randevalls medborgarförslag om lika villkor för
funktionshindrade som för andra vid resor inom kommunen och
mark- och planeringsenhetens svar
(dnr KS 2006/244 094)
f) Rolf Jäderbergs medborgarförslag om flaggstänger på vattentornet i Berga och Kalmar Vatten AB:s svar
(dnr KS 2008/426 094)

