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§ 172

Protokollsjusterare

Beslut

Kommunfullmäktige utser Kjell Axelsson och Lars Rosén att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§ 173

Interpellation om utvärdering av avgiftsbeläggningen av
parkeringsplatser på Kvarnholmen
(dnr KS 2008/603 093)
Kommunfullmäktige beslutar att Anders Andersson (c) får ställa
följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande Johan
Persson (s):
Sedan en knapp månad har alla centrala parkeringsplatser avgiftsbelagts. Ett av skälen var att underlätta för kunderna att hitta centrala parkeringar, när de handlar i Kvarnholmens butiker. Avgiftsbeläggningen skulle gynna handeln på Kvarnholmen.
Under de senaste veckorna har jag kontaktats av många köpmän
och näringsidkare, som känner en stor oro för utvecklingen för
Kvarnholmen. Alla talar om färre kunder och färre människor som
rör sig i centrum.
Det är viktigt att vi har en levande stadskärna och att Kvarnholmen
även i framtiden blir vår regions kommersiella centrum.
Jag vill därför fråga kommunstyrelsens ordförande:
1. Delar Du min uppfattning att det är viktigt att Kvarnholmen är
en levande stadskärna och förblir regionens kommersiella centrum?
2. Är Du beredd att ta initiativ till att en utvärdering görs över hur
den nya parkeringssituationen påverkat handeln på Kvarnholmen?
3. Är Du beredd att tillsammans med Kvarnholmens köpmän och
näringsidkare vidta åtgärder för att stärka Kvarnholmen som
regionens kommersiella centrum?
_______________
Johan Persson lämnar följande svar på interpellationen:
Anders Andersson ställer i sin interpellation frågor rörande avgiftsbeläggningen av parkeringsplatser i Kalmar centrum.
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Beslutet om avgifter för parkeringsplatser togs av en stor majoritet
i kommunfullmäktige före sommaren. Det gjordes mot bakgrund
av flera års utredningar och överväganden kring
parkeringssituationen i vårt centrum. Beslutet togs mot bakgrund
av att vi är många som vill se att Kalmars centrum växer och
utvecklas. Ska man släppa fram fler bostäder och mer utrymme för
verksamheter i Kalmar centrum så måste parkeringsfrågorna lösas.
Fler parkeringsplatser är en nyckel tillsammans med bland annat
satsningar på kollektivtrafik.
Min uppfattning är att Kalmars centrum är för litet. Jag vill ha mer
verksamhet och fler bostäder. Mot den bakgrunden genomförs nu
ett omfattande utredningsarbete både kring riksintressen och arkeologi.
Kommunen satsar också stora resurser på att det ska vara mycket
evenemang i vårt centrum. Det har inte minst märkts de senaste
åren. Det är något som stärker centrum och som gynnar handeln.
Jag upplever att vi har en mycket god dialog med företrädarna i
centrum, både handlare och fastighetsägare. Jag ska exempelvis
ha ett möte med centrumföreträdare under tisdagen.
Jag har precis som Anders Andersson fått synpunkter från handlare
som uttrycker kritik mot de nya avgifterna, men jag har också fått
synpunkter som tycker precis tvärtom. Jag tror det är ofrånkomligt
att det blir en diskussion kring en förändring av det här slaget. Vad
man däremot är rörande överens om är behovet av fler parkeringsplatser. Jag är glad om Anders Andersson nu ändrat sig och är
positiv till att bygga parkeringshus i Kalmar.
Jag kan idag inte göra en korrekt analys av handelns utveckling
i vårt centrum. Vad jag däremot har statistiska underlag för, är att
Kalmar som kommun har en ökad omsättning inom handeln under
2007. Vi ökar också andelen som kommer utifrån och handlar. Till
exempel har jag fått siffror som berättar att 66 procent av IKEA:s
kunder i Kalmar inte kommer från Kalmar kommun.
Samtidigt står handelsindex still i Växjö, medan Karlskrona tappar.
Kalmar håller med stormsteg att inta positionen som sydöstra Sveriges handelscentrum. Detta är något som verkligen borde gynna
även Kalmar centrum. För att förstärka och rida på den utvecklingen vet jag att man inom centrumhandeln ser över sina öppettider och diskuterar hur man bättre kan samordna sina insatser.
Kommunen å sin sida ser nu över skyltningen från Hansa City in
mot centrum och vi kommer också tidigarelägga ett investerings-
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projekt "Upprustning Centrum Kvarnholmen" på två miljoner kronor som nu ligger 2010. I princip handlar det om uppsnyggning av
centrummiljöer, parkbänkar, urnor, planteringar, mer cykelställ.
Det mesta i utrustningsväg är nu 20 år och är rejält slitet.
Vi fortsätter också en aktiv dialog med företrädare för centrum.
Exempelvis så var näringslivschefen, gatu- och parkchefen och
planeringschefen med på årsmötet som centrumföreningen hade
i förra veckan.
1. Delar du min uppfattning att det är viktigt att Kvarnholmen
är en levande stadskärna och förblir regionens kommersiella
centrum?
- Ja.
2. Är du beredd att ta initiativ till att en utvärdering görs över
hur den nya parkeringssituationen påverkat handeln på
Kvarnholmen?
- Ja, all kommunal verksamhet ska utvärderas, även
parkeringsfrågan. Jag tror dock inte att det är aktuellt att göra
det nu. Systemet har trots allt bara varit igång några veckor.
3. Är du beredd att tillsammans med Kvarnholmens köpmän
och näringsidkare vidta åtgärder för att stärka Kvarnholmen som regionens kommersiella centrum?
- Ja, det arbetet pågår.

§ 174

Interpellation om standarden i idrottshallars
omklädningsrum
(dnr KS 2008/608 093)
Kommunfullmäktige beslutar att Ann-Mari Jeansson (kd) får ställa
följande interpellation till kommunalrådet Birgitta Elfström (s):
Härförleden var jag på studiebesök på en grundskola under en förmiddag, dels för att följa klassens arbete och dels för att berätta lite
om politik och demokrati.
Eleverna berättade villigt och glatt om hur bra det var i skolan, de
trivdes, maten var ok och stämningen var bra överlag. Men, snart
skulle de demonstrera för "kommungubbarna som bestämde".
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Vadan denna frustration? Jo, de skulle vägra gå till gymnastiken
för det var så äckliga duschrum! Denna olägenhet gör att eleverna
inte tycker det är roligt med idrott överhuvudtaget. Idrottshallen
i Lindsdal, som det är fråga om här, är så nedsliten att inte ens städning hjälper upp.
Det pågår satsningar av idrottsanläggningar i kommunen, första
advent invigs t.ex. nya idrottshallen i Trekanten. Med tanke på att
vi vet hur viktigt det är att röra på sig och att många försök och
projekt och olika initiativ tas för att barn och unga ska röra på sig
mera, så är dylika satsningar väldigt välkomna.
Idrottshallar hyrs ut och används veckans alla dagar - vilket
naturligtvis märks i form av slitage. Men, det är olyckligt om
omklädningsutrymmen och duschar är så ofräscha att våra elever
inte vill idrotta för att på så sätt även slippa duscha. Den signal jag
fick med mig från skolbesöket gör att jag vill ställa följande fråga
till ansvarigt kommunalråd:
- Finns det planer inom den närmaste framtiden att rusta upp
eftersatta omklädnings- och duschrum i kommunens skolor?
_______________
Birgitta Elfström lämnar följande svar på interpellationen:
Under år 2005 utförde fastighets- och inköpskontoret underhållsarbeten i idrottshallen i Lindsdal med bl.a. nytt golv i sporthallen,
byte av ytterdörrarna till sporthallen, underhåll av tak och golv
i korridorerna samt underhåll av fritidsgården. Dusch- och omklädningsrummen bedömdes då vara acceptabla.
Enligt kultur- och fritidsförvaltningen som sköter driften av sporthallen i Lindsdal har nyttjandet av lokalerna ökat och med detta
följer behov av ytterligare underhåll. Fastighets- och inköpskontoret planerar att avsätta resurser för underhåll i 2009 års budget.
Finns det planer inom den närmaste framtiden att rusta upp eftersatta omklädnings- och duschrum i kommunens skolor?
Under de senaste fem åren har Kalmar kommun investerat ca 46,2
mkr och utfört planerat underhåll för ca 31,7 mkr i fritidslokaler
som hyrs av kultur- och fritidsförvaltningen. Mer än hälften av
fastighets- och inköpskontorets underhållsbudget för 2005 användes för planerat underhåll i fritidsfastigheter.
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De budgeterade medel som ryms i fastighets- och inköpskontorets
budget för planerat underhåll används till åtgärder enligt årlig
underhållsplan. För 2009 har förvaltningen budgeterat ca 26 mkr
för planerat underhåll och de arbetar aktivt med energieffektiviseringar m.m. för att inom ramen för gällande hyresnivåer öka budgeten för planerat underhåll. Fastighets- och inköpskontoret rekryterar för närvarande en tjänst som byggledare/planeringsingenjör
som kommer att arbeta med att utveckla planeringen av framtida
underhåll av förvaltningens lokaler och fastigheter.

§ 175

Interpellation: ”Beräkning av investeringskostnader”
(dnr KS 2008/601 093)
Kommunfullmäktige beslutar att Kajsa Hedin (m) får ställa följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande Johan
Persson (s):
Vid upprepade tillfällen har Moderaterna noterat att kommunens
investeringar blir anmärkningsvärt dyrare än budgeterat. Gällande
idrottsanläggningen i Fjölebro saknar man, trots beskärningar i
planeringen, fortfarande 3 345 000 kronor och då är inte anläggningen komplett med läktare och matchklocka. Detta kommer troligtvis att innebära än större kostnader i framtiden genom en ytterligare belastning av den kommunala investeringsbudgeten och i
förlängningen även driftbudgeten.
Flera förklaringar till fördyringar i olika projekt har presenterats
från majoritetens sida, men ord väger lätt i skattebetalarnas plånböcker. Vi anser att investeringsbudgeten måste hanteras mer ansvarsfullt och projekt ska hållas inom ekonomisk ram och inom
uppgjord tidsplan. Att upprepade gånger misslyckas med detta,
anser vi vara mindre ansvarsfullt. Idrottsanläggningen i Fjölebro
är dock redan långt framskriden och måste färdigställas, men vi
vill ändå ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande
Johan Persson (s):
- Vilka åtgärder har vidtagits för att säkerställa att kostnadsberäkningarna i framtiden blir mer realistiska?
- Vilka projekt kommer drabbas av att idrottsanläggningen i Fjölebro blivit markant dyrare än budgeterat?
_______________
Johan Persson lämnar följande svar på interpellationen:
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Kajsa Hedin skriver i sin interpellation att investeringar blir
anmärkningsvärt dyrare än budgeterat. Jag delar inte hennes uppfattning. Min bild är att de flesta projekt håller sig inom de ramar
som kommunfullmäktige fastställt.
Fastighets- och inköpskontoret uppdaterar löpande de kostnadsberäkningar som ligger till grund för planerade investeringar. Förvaltningen strävar alltid efter hållbara kostnadskalkyler. Dessa kan
förändras beroende på att placering och lokalprogram inte är fastställt vid tidpunkt för budget, att planarbetet och därmed tidplanen
fördröjs. Rådande konjunkturläge, konkurrensen på byggmarknaden samt andra kostnadsökningar utom förvaltningens kontroll,
exempelvis har inflationen ökat med ca 4 % de tre första kvartalen
2008.
I beslut om idrottspaketet 2005 finns investeringar enligt följande
som till stora delar är kostnadsberäknade i 2006 års prisnivå :
Gröndals idrottsplats – Följer budget.
Trekantens sporthall - Följer budget. Inom projektets
investeringsram utvecklas också skolgården.
Södra Utmarken – Följer budget. Inom projektets investeringsram
har också en skateboardyta tillskapats i området.
Fjölebro idrottsplats, etapp 1, konstgräsplan exklusive läktare
inklusive belysning – vid upphandling/entreprenadens genomförande hade prisnivån för markentreprenader stigit mycket kraftigt
i Kalmarregionen, vilket fördyrade projektet.
Fjölebro idrottsplats, etapp 2, nya naturgräsplaner – Följer
budget. Resterande investeringsmedel 4,2 mkr finns för nybyggnad
av i första hand omklädning/ dusch- och toalettytor. Behovet av
nya samlingslokaler har framförts i anslutning till dessa lokaler,
vilket ger en beräknad merkostnad med ca 3,6 mkr.
Eventuella exploateringsintäkter för marken vid Majavallen kan till
vissa delar kompensera merkostnaden.
Rockneby sporthall – planarbete pågår. Den budgeterade
investeringsramen för projektet är något högre jämfört med
Trekantens sporthall. Exakt kostnad i förhållande till budget kan
ännu inte fastställas beroende på följande faktorer:
- Slutligt förslag till lokalprogram
- Hallens placering/dockning i förhållande till Folkets Hus ?
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- Ska nuvarande oljepanna i Folkets Hus konverteras till annan
värmekälla och samordnas med hallens värmesystem? I vilken
omfattning är i så fall denna tilläggsinvestering räntabel?
Arenahall och träningshall
I budget som omfattar idrottspaketet och att lokalisera hallarna till
Snurromområdet är inte denna placering aktuell. Detta innebär helt
nya förutsättningar och ett nytt projekt.
Beslut har tagits om en förstudie för kvarteret Nötskrikan.
Förstudien är genomförd och utvärdering pågår. Återkoppling ska
ske till den politiska styrgruppen.
Svar på frågorna:
1. Vilka åtgärder har vidtagits för att säkerställa att kostnadsberäkningarna i framtiden blir mer realistiska ?
- Min bild är inte att Kalmar kommun har orealistiska
kostnadsberäkningar. När saker och ting blir dyrare än beräknat sker alltid en redovisning till politiken som utifrån det får
ta beslut om att skjuta till medel eller avbryta. När projekt blir
billigare eller hamnar under den ram vi tagit beslut om sker
inte återredovisning på samma sätt. Det kan man ju också
fundera över.
2. Vilka projekt kommer att drabbas av att idrottsanläggningen i Fjölebro blivit markant dyrare än budgeterat ?
- När projekt som de som redovisas ovan blir billigare så innebär det också möjligheter. Ta exempelvis Trekantens
skolgård eller skateboardytan på södra Utmarken. Blir det
dyrare så får vi ta ställning till det. När det gäller Fjölebro så
finns en möjlig intäkt vid en framtida exploatering av
Majavallen.

§ 176

Interpellation: ”Sprid stjärnglansen”
(dnr KS 2008/604 093)
Kommunfullmäktige beslutar att Ingegerd Petersson (c) får ställa
följande interpellation till gatu- och parknämndens ordförande
Ingvar Nilsson (s):
Kalmar är en fantastiskt vacker stad. När jag kommer hem efter
några dagars resa oavsett årstid, möts man av vackra, ibland kaxiga
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utsmyckningar som andra orter inte kan mäta sig med. Nu senast
har vi tagit del av det "stjärnklipp som vår Attraktör gjort".
Men vilka stjärnor lyser i de mindre tätorterna runt Kalmar, vilka
stjärnor lyser över Södercentrum, Berga Centrum, i Smedby eller
Rockneby och vid andra mötesplatser både i staden och på de
mindre tätorterna? Sprids stjärnglansen över hela Kalmar
kommun?
Jag vill ställa följande frågor till gatu- och parknämndens ordförande Ingvar Nilsson:
1. Finns det ett samband mellan utsmyckning och avståndet från
centrum?
2. Om det finns, är det motiverat?
3. Har du och majoriteten några planer att förändra det, exempelvis
genom att satsa "några kulor" på att sprida ljus och låta hela
Kalmar kommun få del av julens stjärnglans och sommarens
blomsterprakt?
_______________
Ingvar Nilsson lämnar följande svar på interpellationen:
Gatu- och parknämnden och dess förvaltning har ett uppdrag att
verka i hela Kalmar kommun. De insatser som görs, oavsett om det
är vinterväghållning, skötsel av lekplatser eller som interpellationen avser jul-utsmyckning och blomsterprakt skall komma så
många kommuninvånare och besökare till del och nytta. Därför är
det kanske inte så konstigt att insatserna sker i någon form av proportionalitet; det är en annan typ av vinterväghållning på Erik
Dahlbergs väg än på en villagata i Lindsdal, det är en annan typ av
utsmyckning på Storgatan än i Ljungbyholm osv. -för den politiska
majoriteten är detta inget konstigt - det är rätt mycket sunt förnuft
i detta.
Men även utanför Kalmar centrum är gatu- och parknämnden
engagerad i utsmyckningsfrågor; på de allra flesta tätorter där det
finns efterfrågan på t.ex. julgran och belysning är kommunen
engagerad; så inför julen 2008 är gatu- och parkförvaltningen
engagerad i julutsmyckning i Lindsdal, Norrliden, Läckeby,
Rockneby, Ljungbyholm och Norra Hagby.
Även om jag tycker att den politiska majoriteten har tagit sitt
ansvar för att även de mindre tätorterna skall få del av t.ex. julutsmyckning och blomsterprakt - så kan naturligtvis mer göras.
Därför har min förvaltning ett uppdrag att hitta samarbetsformer
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med t.ex. samhälls- och hembygdsföreningar, men också de kommersiella aktörerna kring stadsdels- och tätortscentrumanläggningarna.

§ 177

Interpellation om Fanerduns etablering i Kalmar
(dnr KS 2008/606 093)
Kommunfullmäktige beslutar att Inger Hilmansson (fp) får ställa
följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande Johan
Persson (s):
Beslutet om Fanerduns etablering togs under stark tidspress.
En enorm aktivitet startades i Kalmar kommun för att verksamheterna skulle möta de omfattande förändringar som presenterades.
En omfattande information och marknadsföring för den planerade
verksamheten har bedrivits både utomlands och i Sverige. Många
beslut har också diskuterats utifrån Fanerduns etablering, såsom
social och teknisk försörjning, befolkningsmål, infrastruktur och
flyg.
Inför beslutet i Kalmar kommunfullmäktige ställde jag frågor om
företagets ekonomi. Vi vet nu att det hade varit betydelsefyllt att
veta vilka ekonomiska muskler företaget haft. Även andra
lärdomar finns att dra inför framtiden.
Frågor som kan ställas är vilka erfarenheter vi kan dra av kommunens roll i Fanerduns etablering och hur dessa samlade erfarenheter
kan tas till vara inför nya etableringar i framtiden?
Ett villkor var att full insyn skulle råda, och det resulterade bl.a.
i stora informationsmöten i Kalmarsalen. Denna öppenhet var alla
eniga om och den ska självklart även gälla nu, då ovissheten fortfarande är mycket stor. Kalmar kommun är nu en erfarenhet rikare,
men nya frågor har uppstått, och det är enligt min mening på sin
plats med ett nytt informationsmöte för allmänheten.
Mina frågor till Johan Persson är:
- Anser du att kommunen nu bör analysera och omvärdera vissa
beslut som fattades med anledning av Fanerduns etablering?
- Anser du att Kalmar kommun på nytt bör ge invånarna information och möjlighet att i t.ex. Kalmarsalen ställa frågor om Fanerduns etablering?
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_______________
Johan Persson lämnar följande svar på interpellationen:
Kommunfullmäktige beslutade den 25 september 2006 enhälligt att
godkänna förslaget till investeringsavtal med Fanerdun Group AB.
Avtalet innebar att kommunen skulle sälja tre markområden och
reservera ytterligare ett markområde för Fanerduns etablering.
Enligt avtalet skulle parterna också utarbeta ett marknadsföringsavtal och medverka i etableringen av en eller två internationella
flyglinjer. Kommunen åtog sig vidare att bistå med kontakter med
berörda svenska myndigheter.
Som ni känner till har markförsäljningarna genomförts och
kommunen har medverkat i marknadsföring både nationellt och
internationellt.
1. Anser du att kommunen nu bör analysera och omvärdera
vissa beslut som fattades med anledning av Fanerduns etablering?
- Vi har under hela etableringsperioden fortlöpande analyserat
vårt arbete och min bestämda uppfattning är att vi inte behöver omvärdera våra beslut. Vi har gjort vårt bästa, men tyvärr har Fanerdun Group AB inte kunnat leva upp till sina
åtaganden. Jag tycker ändå vi gjorde rätt som vågade satsa på
projektet och jag är övertygad om att vi kommer att ha glädje
och nytta av det i framtiden.
2. Anser du att Kalmar kommun på nytt bör ge invånarna
information och möjlighet att i Kalmarsalen ställa frågor
om Fanerduns etablering?
- Vi har gärna öppna informationsträffar till medborgarna, men
det förutsätter ju att man har någon information att ge. I detta
ärende finns just nu ingen ny information att ge.

§ 178

Interpellation: ”Var är ljuset i tunneln?”
(dnr KS 2008/605 093)
Kommunfullmäktige beslutar att Ingegerd Petersson (c) får ställa
följande interpellation till kommunalrådet Birgitta Elfström (s):
Helt nyligen invigdes järnvägsbron vid mitt för travbanan.
I Smedby har också byggts två tunnlar för gångtrafikanter och
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en för cyklister. Tunneln som ligger vid Högalidsvägen har inga
lampor i tunneln och trapporna/plattläggningen saknar räcken.
Ned/uppfarterna är dessutom så branta och smala så det är absolut
inte tillrådligt för personer med t.ex. gånghjälpmedel att använda
tunneln. Vidare finns en vägskylt som säger att den ej underhålls
vintertid.
Kalmar kommun har ett stort antal policy och riktlinjer, bl.a. angående trygghet och tillgänglighet.
Jag vill fråga dig Birgitta Elfström: Hur kan majoriteten i Kalmar
kommun acceptera att det byggs en tunnel utan belysning?
_______________
Birgitta Elfström lämnar följande svar på interpellationen:
När kommunfullmäktige beslutade om detaljplanen för planskild
korsning vid Högalidsvägen i Smedby fick samtidigt kommunledningskontoret/mark- och planeringsenheten, gatu- och parkförvaltningen och samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att tillsammans med Banverket snarast undersöka möjligheten att inför
den slutliga detaljutformningen av gång- och cykelporten finna en
lösning som uppfyller kraven på ökad tillgänglighet, trygghet och
säkerhet. Därefter fick kommunstyrelsens arbetsutskott den 11
mars 2008 information i ärendet av gatu- och parkkontoret, samhällsbyggnadskontoret och kommunledningskontoret. De konstaterar att förhållandet med olika marknivåer gör det omöjligt att anlägga/bygga ramper.
Nu byggs en passage med trappor och ordentligt tilltagna viloplan
och med flacka slänter och öppna ytor vid portöppningarna. Banverket har beställt räcken till trappan. Det kommer att finnas en
belysningsstolpe i varje öppning som lyser in i passagen/tunneln.
Gatu- och parkkontoret undersöker möjligheterna att placera en
belysning inne i passagen. Passagen kommer att underhållas
vintertid.
Alternativet till detta hade varit att stänga passagen men med
uppenbara risker för olyckor. Enligt Banverkets erfarenheter är det
svårt att, trots förbud och en stängning, svårt att förhindra passage.
En tillgänglig passage byggs nu vid befintlig järnvägsbro vid
Kläckebergavägen. Dessutom kommer det i framtiden, i samband
med detaljplanearbetet för bostäder vid Högalidsvägen, att finnas
möjligheter att anlägga en ny planskild passage vid Fribergsvägen.
_______________
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När behandlingen av interpellationerna avslutats kl. 18.30 meddelar ordföranden att sammanträdet ajourneras 15 minuter för en
kaffepaus. Efter detta fortsätter kommunfullmäktige kl. 18.45 behandlingen av återstående ärenden på föredragningslistan.
_______________

§ 179

Köp av Läckeby 2:3 och 2:5 söder om Läckeby
(dnr KS 2008/545 252)

Handlingar

Kommunledningskontorets skrivelse den 23 oktober 2008
(bilaga, § 179/2008).

Bakgrund

Jordbruksfastigheterna Läckeby 2:3 och 2:5, som totalt omfattar
ca 20 hektar, har varit utannonserade till försäljning. Efter anbudsförfarande har kommunens bud på 2,9 miljoner kronor antagits.
Fastigheterna har ett för kommunen intressant läge. Gällande
översiktsplan visar en utbyggnad i Läckeby genom att fortsätta
Snättebroområdet söderut. I översiktsplanen visas också en möjlig
förlängning av Snättebrovägen till länsväg 125. Vidare arbetar
kommunen f.n. med ett planprogram som ett led i fortsatt detaljplaneläggning i området.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget om att kommunen ska
köpa jordbruksfastigheterna.

Beslut

Kommunstyrelsen får köpa Läckeby 2:3 och Läckeby 2:5 för
2.900.000 kronor.
Kommunens utgift för köpet plus kostnaden för att erhålla lagfart
ska täckas genom att 1 miljon kronor tas ur kommande anslag för
markförvärv i budgeten för 2009 och genom att budgetramen 2009
för kommunstyrelsen/kommunledningskontoret för markförvärv
utökas med 2 miljoner kronor.

§ 180

Försäljning av Tullhuset 1
(dnr KS 2008/528 253)

Handlingar

Kommunledningskontorets skrivelse den 17 oktober 2008
(bilaga A, § 180/2008).
Köpekontrakt (bilaga B, § 180/2008).
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Kalmar Hamn AB kommer att lämna sina lokaler i Tullhuset
och flytta till den byggnad med personal- och kontorslokaler som
uppförs på Barlastholmen. Som en följd av detta har Svensk
Fastighetsförmedling fått i uppdrag att förmedla en försäljning av
Tullhuset. Fjorton anbud har lämnats och efter att tre tjänstemän i
kommunen utvärderat ”anbudsgivarnas intentioner vad gäller
framtida användning av fastigheten” har Svensk Fastighetsförmedling fört prisdiskussioner med anbudsgivarna. Dessa har lett fram
till att Kalmar Bo Bankmannen AB, som tecknas av Thomas
Axeheim och Ronny Nilsson, är villiga att köpa fastigheten för
13 miljoner kronor.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget om att kommunen ska
sälja Tullhuset 1 till Kalmar Bo Bankmannen AB.

Beslut

Kommunstyrelsen får sälja Tullhuset 1 till Kalmar Bo
Bankmannen AB för 13 miljoner kronor enligt upprättat avtal.

§ 181

Försäljning av Bifrost 6 i Funkabo, Solvägen 1
(dnr KS 2008/533 253)

Handlingar

Kommunledningskontorets skrivelse den 17 oktober 2008 (bilaga,
§ 181/2008).

Bakgrund

Fastigheten Bifrost 6 vid Solvägen i Funkabo är f.n. outhyrd.
Kommunen har uppdragit åt mäklare att sälja fastigheten och
kommunledningskontoret tillstyrker förslaget att sälja fastigheten
till Anders Stridarv och Katja Halén för 1.875.000 kronor.

Beslut

Kommunstyrelsen får sälja Bifrost 6 i Funkabo till Anders Stridarv
och Katja Halén för 1.875.000 kronor.

§ 182

Riktlinjer för friköp av tomträttsmark för småhus
och flerbostadshus
(dnr KS 2008/535 256)

Handlingar

Kommunledningskontorets skrivelse den 3 november 2008
(bilaga A, § 182/2008).
Rapporten ”Tomträtter Kalmar” (bilaga B, § 182/2008).
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NAI Svefa redovisade i oktober en rapport ”Tomträtter Kalmar”.
Den innehåller en bakgrund till tomträttsinstitutet, gällande regelverk, jämförelse med andra kommuners hantering av tomträtter
samt ett förslag till riktlinjer för Kalmar kommun.
Nu gällande riktlinjer för tomträtter beslutades av
kommunfullmäktige i december 1985. Kommunledningskontoret
föreslår att riktlinjerna för friköp av tomträttsmark för småhus och
flerbostadshus ska ändras, så att ”innehavare av sådana tomträtter
erbjuds att, när som helst, friköpa tomträttsmark för ett belopp som
motsvarar
75 procent av avgäldsunderlaget”.
Kommunledningskontorets förslag om en rabatt vid friköp av tomträtter medför en lägre intäkt med 25 procent genom att ett lägre
belopp förräntas. För närvarande är intäkten från tomträttsavgälder
för småhus ca 1,2 miljoner kronor och för flerbostadshus ca 4,1
miljoner kronor.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt kommunledningskontorets förslag
till beslut.

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner förslaget till riktlinjer för friköp
av tomträttsmark för småhus och flerbostadshus. Detta innebär
att innehavare av sådana tomträtter erbjuds att, när som helst,
friköpa tomträttsmark för ett belopp som motsvarar 75 procent av
avgäldsunderlaget.
Detta beslut ersätter kommunfullmäktiges beslut den 16 december
1985, § 388 (punkt II) om principerna för friköp av tomträttsmark
för bostadsändamål.

§ 183

Detaljplan för del av Stensö 2:3 m.fl. fastigheter vid Lillviken
(dnr KS 2007/718 214)

Handlingar

Förslag till detaljplan den 21 oktober 2008 (bilaga A, § 183/2008).
Samhällsbyggnadskontorets utlåtande den 21 oktober 2008
(bilaga B, § 183/2008).
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 21 oktober
2008, § 239 (bilaga C, § 183/2008).
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Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit att kommunfullmäktige
ska anta nämndens förslag till detaljplan för del av Stensö 2:3 m.fl.
fastigheter vid Lillviken. Planen syftar till att utveckla området
runt Lillviken, dels genom att öka tillgängligheten och
rekreationsvärdet i naturområdet, dels genom att göra det möjligt
att bygga sju nya bostadshus i tre till fyra våningar mot
Stensövägen.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt samhällsbyggnadsnämndens
förslag till detaljplan.

Beslut

Kommunfullmäktige antar samhällsbyggnadsnämndens förslag till
detaljplan för del av Stensö 2:3 m.fl. fastigheter vid Lillviken.

§ 184

Revidering av det drogpolitiska programmet
(dnr KS 2008/329 008)

Handlingar

Förslag den 9 oktober 2008 till ”Revidering av Kalmar kommuns
drogpolitiska program 2008” (bilaga A, § 184/2008).
Kommunledningskontorets skrivelse den 21 maj 2008 (bilaga B,
§ 184/2008).

Bakgrund

Överläggning

Kommunfullmäktige beslutade i maj 2006 att anta ett nytt drogpolitiskt program. En arbetsgrupp med företrädare för flera kommunala förvaltningar, gymnasieförbundet, Polismyndigheten och
Vägverket har tagit fram ett förslag till revidering av programmet.
I detta ingår vision, verksamhetsmål och effektmål.
Kommunstyrelsen har den 10 november tillstyrkt arbetsgruppens
förslag till nytt drogpolitiskt program med två tillägg under avsnittet ”Verksamhetsmål” och en komplettering av inledningen till
programmet.
Under överläggningen redovisas följande förslag:
1. Birgitta Elfström (s), Jonas Löhnn (mp) och Bertil Dahl (v) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.
2. Monica Bengtsson (kd), Anders Andersson (c) och Joachim
Håkansson (fp) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
kommunstyrelsens förslag till beslut, med de två tillägg under
avsnittet ”Verksamhetsmål” som företrädarna för (m), (c), (fp)
och (kd) redovisat när ärendet behandlades i kommunstyrelsen:
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- Verksamhetsmålen ska kompletteras med punkten ”Prioritera
kampen mot langning”
- Punkten ”Kalmar kommun ska skapa drogfria mötesplatser
för ungdomar” ska kompletteras med ett nytt stycke.
_______________
Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden först om
kommunfullmäktige vill bifalla eller avslå kommunstyrelsens förslag till beslut. Han finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Därefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill bifalla eller
avslå Monica Bengtssons m.fl. förslag om två tillägg under avsnittet ”Verksamhetsmål”. Han finner att kommunfullmäktige avslår
tilläggsförslagen.
_______________
Beslut

Kommunfullmäktige antar arbetsgruppens förslag till nytt drogpolitiskt program med följande tillägg under avsnittet ”Verksamhetsmål”:
- Punkten ”Kalmar kommun ska skapa drogfria mötesplatser för
ungdomar” kompletteras med ett nytt stycke:
”I Kalmar kommuns arbete för att minska alkoholkonsumtionen
bland ungdomar är det viktigt att skapa drogfria mötesplatser.
Detta ska ske i nära samverkan med ungdomar för att ta tillvara
deras erfarenheter, kunskaper och idéer.”
- Punkten ”Kalmar kommun ska fortsätta utveckla arbetet med
´Kalmar mot Droger´ inom följande utvecklingsområden” förtydligas, så att området ”Tillgänglighetsbegränsning” avser
”Tillgänglighetsbegränsning/Langning”.
Vidare beslutar kommunfullmäktige att komplettera inledningen
till det drogpolitiska programmet med ett nytt stycke:
” Detta program redovisar övergripande mål och effektmål för det
förebyggande arbetet mot droger. Den nationella lagstiftningen
gäller och de lagar som i första hand berörs är socialtjänstlagen och
alkohollagen.”

Reservation

Företrädarna för (m), (c), (fp) och (kd) reserverar sig till förmån
för följande tillägg till arbetsgruppens förslag under avsnittet
”Verksamhetsmål”:
1. Verksamhetsmålen kompletteras med punkten ”Prioritera kampen mot langning”.
”Det är av största vikt att minimera ungdomars möjligheter att
komma över alkohol. Langningen har ökat och sker i vissa fall
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i en omfattning som är rent yrkesmässig. Socialnämnden och
Polisen måste, tillsammans med ungdomarna, aktivt arbeta för
att förhindra den omfattande langning som pågår.”
2. Punkten ”Kalmar kommun ska skapa drogfria mötesplatser för
ungdomar” kompletteras med ett nytt stycke:
”Det är viktigt att ungdomarna aktivt medverkar i arbetet för att
minska alkoholkonsumtionen. Elevkårerna inom Kalmarsunds
Gymnasieförbund har, tillsammans med styrelsen för gymnasieförbundet, arbetat fram en mycket offensiv policy för att minska
alkoholkonsumtionen bland gymnasieeleverna: Policy och
handlingsplan för elevkårerna gällande gymnasiediscon.
Tyngdpunkten i policyn ligger på förebyggande arbete och
stickprovskontroller, tillsammans med elevernas engagemang.
Stor hänsyn bör tas till denna policy vid drogförebyggande
arbete inom gymnasieskolan.”

§ 185

Alkohol- och drogpolicy för kommunens anställda
och förtroendevalda
(dnr KS 2008/308 026)

Handlingar

Förslag till alkohol- och drogpolicy för kommunens anställda och
förtroendevalda (bilaga A, § 185/2008).
Utdrag ur personaldelegationens protokoll den 21 maj 2008, § 28
(bilaga B, § 185/2008).

Bakgrund

Personaldelegationen har föreslagit att kommunfullmäktige ska
anta det förslag till alkohol- och drogpolicy som tagits fram av en
arbetsgrupp. Syftet med denna policy är att ”tydliggöra Kalmar
kommuns och de fackliga organisationernas gemensamma syn
på alkohol och droger på arbetsplatserna”. Även förtroendevalda
politiker med uppdrag i Kalmar kommun omfattas av det regelverk
som ingår i policyn under rubriken ”Vad gäller för medarbetare
och förtroendevalda inom Kalmar kommun?”
Kommunstyrelsen har tillstyrkt personaldelegationens förslag med
en komplettering i avsnittet ”Vad gäller för medarbetare och förtroendevalda inom Kalmar kommun?”.

Överläggning

Bertil Dahl (v) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
kommunstyrelsens förslag till beslut.
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Björn Brändewall (fp) föreslår att kommunfullmäktige ska återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att omarbeta alkoholoch drogpolicyn ”så att det inte reglerar förtroendevalda, eftersom
dessa inte är valda av kommunfullmäktige utan av väljarna”.
_______________
Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden först om
kommunfullmäktige vill avgöra ärendet idag eller återremittera
det till kommunstyrelsen. Han finner att kommunfullmäktige vill
avgöra ärendet idag.
Därefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill bifalla
eller avslå kommunstyrelsens förslag till beslut. Han finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_______________
Beslut

Kommunfullmäktige antar personaldelegationens förslag till
alkohol- och drogpolicy för kommunens anställda och förtroendevalda med följande tillägg:
I avsnittet ”Vad gäller för medarbetare och förtroendevalda inom
Kalmar kommun?” ska inledningen till andra stycket kompletteras
med en ny mening: ”Huvudregeln, från vilken endast i undantagsfall avsteg kan göras, är att kommunala medel inte ska bekosta
alkoholkonsumtion.”

Reservation

Björn Brändewall (fp) reserverar sig till förmån för sitt förslag att
återremittera ärendet till kommunstyrelsen. I sin reservation anför
han följande:
”Förtroendeuppdraget är ett kontrakt mellan den förtroendevalde
och väljaren - inte kommunfullmäktige. Därför bör inte kommunfullmäktige reglera de förtroendevalda. Det handlar inte om vad vi
personligen har för inställning till alkohol. Själv dricker jag inte.
Jag får vara tacksam att denna policy inte fanns i Storbritannien
1940. Winston Churchill hade haft svårt att bli premiärminister i ett
sådant politiskt klimat, när folket behövde honom som mest.”

§ 186

Riktlinjer för servering av alkoholdrycker i samband med
representation
(dnr KS 2008/571 008)

Handlingar

Förslag till riktlinjer för servering av alkoholdrycker i samband
med representation (bilaga, § 186/2008).
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I förslaget till nya riktlinjer för servering av alkoholdrycker i samband med representation ingår följande:
”För kommunens representation gäller ett gott värdskap, som präglas av värdighet och måttfullhet i servering av alkoholdrycker.
Vid representation får vin och starköl serveras, dock endast i samband med måltid. Alkoholfria alternativ ska alltid erbjudas. Spritdrycker får inte förekomma vid kommunal representation.
Vid representation ska anteckning på restaurangnota eller kvitto
göras där det framgår vilka som deltagit samt syftet med representationen.”

Beslut

Kommunfullmäktige antar förslaget till riktlinjer för servering av
alkoholdrycker i samband med representation. De ersätter de riktlinjer som kommunfullmäktige beslutat anta den 27 maj 1980.
Kommunledningskontoret får i uppdrag att arbeta in de nya riktlinjerna i den alkohol- och drogpolicy som gäller för kommunens
anställda och förtroendevalda.

§ 187

Partimotion (fp): Använd gamla polishuset som
parkeringsanläggning
(dnr KS 2008/489 092)

Handlingar

Partimotion (fp) den 22 september 2008 (bilaga A, § 187/2008).
Fastighets- och inköpskontorets yttrande den 30 oktober 2008
(bilaga B, § 187/2008).

Bakgrund

Folkpartiet liberalerna föreslår i sin partimotion
- att fastighets- och inköpskontoret får i uppdrag att inleda
dialog med fastighetsägaren till Valfisken 1 (gamla polishuset)
inför ett hyresavtal av fastighetens parkeringsgarage
- att hos fastighetsägaren efterforska deras möjligheter att
omvandla hela fastigheten till en parkeringsanläggning.
Fastighets- och inköpskontoret har yttrat sig över förslagen i partimotionen (fp).
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Beslut

Kommunfullmäktige besvarar partimotionen (fp) på det sätt som
redovisas i fastighets- och inköpskontorets yttrande. I detta hänvisas till att i dagsläget är fastighetsägaren GE Real Estate Nordic
i Kalmar inte intresserad av en ombyggnad av polishuset för parkeringsändamål. Det finns en långsiktig plan för fastigheten med
annan verksamhetsinriktning. Den nuvarande parkeringsanläggningen är en del i denna strategi för planerade och kommande
hyresgäster. Den är därför inte aktuell som offentlig parkering.

§ 188

Partimotion (fp): Satsa på yrkesutbildningarna!
(dnr KS 2008/460 092)

Handlingar

Partimotion (fp) den 5 september 2008 (bilaga A, § 188/2008).
Kunskapsnavets skrivelse den 23 oktober 2008 (bilaga B,
§ 188/2008).

Bakgrund

Folkpartiet liberalerna föreslår i sin partimotion att
”kommunstyrelsen får i uppdrag att ansöka hos regeringen om
resurser för att skapa nya platser i yrkesutbildningen inom
Komvux”.
Birgitta Agnesson, Kunskapsnavet har redovisat ett förslag till svar
på partimotionen (fp). I detta framhåller hon bl.a. att det redan idag
bedrivs en omfattande yrkesutbildning för vuxna i de tre
kommuner som Kunskapsnavets verksamhetsområde omfattar. I
sitt förslag till svar hänvisar hon vidare till inför 2007 minskades
anslaget till vuxenutbildningen med 600 miljoner kronor per år.
Det är positivt att åtminstone delar av detta anslag nu återförs och
Kunskapsnavet kommer därför ”självklart att bevaka våra
möjligheter att få mer resurser till yrkesutbildning i våra tre
kommuner”.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt Kunskapsnavets förslag till svar på
partimotionen (fp).

Överläggning

Joachim Håkansson (fp) föreslår att kommunfullmäktige ska
bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslut

Kommunfullmäktige besvarar partimotionen (fp) på det sätt som
redovisas i Kunskapsnavets skrivelse den 23 oktober 2008.
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Partimotion (fp): Bättre företagsklimat och minskad risk
(dnr KS 2008/441 092)

Handlingar

Partimotion (fp) den 26 augusti 2008 (bilaga A, § 189/2008).
Kommunalrådet Johan Perssons förslag den 24 oktober 2008 till
svar på motionen (bilaga B, § 189/2008).

Bakgrund

Folkpartiet liberalerna föreslår i sin partimotion
- att en plan för att minska kommunens borgensåtagande ska
upprättas
- att de kommunala bolagen i första hand ska söka finansiering
på den öppna marknaden till sedvanliga villkor
- att till kommunstyrelsen föreslå ett rambelopp för borgensåtagande, som är kopplat till kommunens och bolagens långsiktiga
finansiella planering
- att till varje enskilt borgensåtagande ange en skriftlig riskanalys
där bolagets känslighet för intäkts/kostnadsförändringar belyses.
Kommunalrådet Johan Persson har redovisat ett förslag till svar på
motionen och de fyra punkter som Folkpartiet liberalerna tagit upp
i den aktuella motionen. Kommunstyrelsen har tillstyrkt Johan
Perssons förslag.

Överläggning

Inger Hilmansson (fp) och Joachim Håkansson (fp) föreslår att
kommunfullmäktige ska bifalla förslagen i partimotionen (fp).
Jonas Löhnn (mp) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut, dvs. enligt Johan Perssons förslag
till svar på partimotionen (fp).
_______________
Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill bifalla kommunstyrelsens eller Inger Hilmanssons
och Joachim Håkanssons förslag till beslut. Han finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
_______________

Beslut

Kommunfullmäktige besvarar partimotionen (fp) på det sätt som
redovisas i kommunalrådet Johan Perssons skrivelse den 24 oktober 2008.

Reservation

Företrädarna för (fp) och Jonas Lövgren (m) reserverar sig mot
kommunfullmäktiges beslut. De reserverar sig till förmån för att
bifalla förslagen i partimotionen (fp).
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Återställande av 2007 års negativa resultat enligt
kommunallagens balanskrav
(dnr KS 2008/547 040)

Handlingar

Skrivelse den 23 oktober 2008 från kommunstyrelsens ordförande
Johan Persson och kommunchef Roland Karlsson
(bilaga, § 190/2008).

Bakgrund

Enligt kommunallagen ska en åtgärdsplan antas för hur ett negativt
resultat ska återställas. Kommunens negativa resultat för 2007 enligt balanskravet uppgår till 17,8 miljoner kronor och ska
återställas senast 2010.
Kommunstyrelsens ordförande Johan Persson och kommunchefen
Roland Karlsson hänvisar i sin skrivelse till att kommunens
åtgärdsplan består av arbetet med ”Budget i balans”, som antogs
av kommunfullmäktige den 17 december 2007. Målet är att nå god
ekonomisk hushållning genom att begränsa nettokostnaderna till
högst 98 procent av skatteintäkter och kommunal utjämning, vilket
innebär ett positivt resultat på ca 50 miljoner kronor. Detta arbete
ger också möjlighet att återställa 2007 års negativa resultat på 17,8
miljoner kronor.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget till åtgärdsplan.

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner förslaget till åtgärdsplan för
”återställande av 2007 års negativa resultat enligt kommunallagens
balanskrav”.

§ 191

Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige
(dnr KS 2008/536 102)

Handlingar

Lars Graafs skrivelse den 13 oktober 2008 (bilaga, § 191/2008).

Bakgrund

Lars Graaf (kd) har avsagt sig uppdraget som ledamot
i kommunfullmäktige.

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Lars Graaf (kd)
från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
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Kommunfullmäktige anhåller att länsstyrelsen kallar in en efterträdare till Lars Graaf och utser en ny ersättare i kommunfullmäktige för Kristdemokraterna.

§ 192

Fyllnadsval av ledamot i kommunstyrelsen
(dnr KS 2008/558 och 2008/617 102)

Handlingar

Göran Häggfors avsägelse den 31 oktober 2008.
Skrivelse från valberedningens ordförande och vice ordförande
den 20 november 2008.

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Göran Häggfors
(m).
Kommunfullmäktige väljer Malin Petersson (m) till ledamot i
kommunstyrelsen 1 januari 2009 - 31 december 2010.

§ 193

Fyllnadsval av vice ordförande i kommunstyrelsen
(dnr KS 2008/558 och 2008/617 102)

Handlingar

Skrivelse från valberedningens ordförande och vice ordförande
den 20 november 2008.

Beslut

Kommunfullmäktige väljer Malin Petersson (m) till vice ordförande i kommunstyrelsen 1 januari 2009 – 31 december 2010.
Hon efterträder Göran Häggfors (m) som inte längre tillhör kommunstyrelsen.

§ 194

Fyllnadsval av ledamot i krisledningsnämnden
(dnr KS 2008/558 och 2008/617 102)

Handlingar

Beslut

Göran Häggfors avsägelse den 31 oktober 2008.
Skrivelse från valberedningens ordförande och vice ordförande
den 20 november 2008.
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Göran Häggfors
(m).
Kommunfullmäktige väljer Malin Petersson (m) till ledamot i krisledningsnämnden 1 januari 2009 – 31 december 2010.
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Fyllnadsval av vice ordförande i krisledningsnämnden
(dnr KS 2008/558 och 2008/617 102)

Handlingar

Skrivelse från valberedningens ordförande och vice ordförande
den 20 november 2008.

Beslut

Kommunfullmäktige väljer Malin Petersson (m) till vice ordförande i krisledningsnämnden 1 januari 2009 - 31 december 2010.
Hon efterträder Göran Häggfors (m) som inte längre tillhör krisledningsnämnden.

§ 196

Fyllnadsval av oppositionsråd
(dnr KS 2008/558 och 2008/617 102)

Handlingar

Göran Häggfors avsägelse den 31 oktober 2008.
Skrivelse från valberedningens ordförande och vice ordförande
den 20 november 2008.

Beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Göran
Häggfors (m).
Kommunfullmäktige väljer Malin Petersson (m) till oppositionsråd 1 januari 2009 - 31 december 2010.
2. Kommunfullmäktige beslutar – med stöd av bestämmelserna
i kommunallagen (kapitel 5, § 21) – att Malin Petersson får i sitt
uppdrag som oppositionsråd yttra sig under överläggningarna
i kommunfullmäktige. Däremot har hon inte rätt att framställa
yrkanden, delta i beslut eller få sin mening antecknad i
kommunfullmäktiges protokoll.

§ 197

Fyllnadsval av ledamot i styrelsen för Kalmar Kommunbolag AB
(dnr KS 2008/558 och 2008/617 102)

Handlingar

Göran Häggfors avsägelse den 31 oktober 2008.
Skrivelse från valberedningens ordförande och vice ordförande
den 20 november 2008.
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Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Göran Häggfors
(m).
Kommunfullmäktige väljer Malin Petersson (m) till ledamot
i styrelsen för Kalmar Kommunbolag t.o.m. årsstämman 2011.

§ 198

Fyllnadsval av ledamot i styrelsen för Salvestaden i Kalmar AB
(dnr KS 2008/558 och 2008/617 102)

Handlingar

Göran Häggfors avsägelse den 31 oktober 2008.
Skrivelse från valberedningens ordförande och vice ordförande
den 20 november 2008.

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Göran Häggfors
(m).
Kommunfullmäktige väljer Malin Petersson (m) till ledamot
i styrelsen för Salvestaden i Kalmar AB t.o.m. årsstämman 2011,
dock längst till det att kommunen avvecklat Salvestaden i Kalmar
AB.

§ 199

Fyllnadsval av ledamot i styrelserna för Kalmar Energi
Holding AB, Kalmar Energi Elnät AB och Kalmar Energi
Värme AB
(dnr KS 2008/617 102)

Handlingar

Skrivelse från valberedningens ordförande och vice ordförande
den 20 november 2008.

Beslut

Kommunfullmäktige väljer Göran Häggfors (m) till ledamot i
styrelserna för Kalmar Energi Holding AB, Kalmar Energi Elnät
AB och Kalmar Energi Värme AB t.o.m. årsstämmorna 2011. Han
efterträder K Harry Eriksson (m) som avlidit.

§ 200

Fyllnadsval av ersättare i Södermöre kommundelsnämnd
(dnr KS 2008/617 102)

Handlingar

Skrivelse från valberedningens ordförande och vice ordförande
den 20 november 2008.
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Beslut

Kommunfullmäktige väljer Catarina Pettersson (m) till ersättare
i Södermöre kommundelsnämnd t.o.m. den 31 december 2010.
Hon efterträder Elisabeth Svensson (m) som blivit ledamot i nämnden.

§ 201

Fyllnadsval av ersättare i gatu- och parknämnden
(dnr KS 2008/524 och 2008/617 102)

Handlingar

Björn Almqvists avsägelse den 14 oktober 2008.
Skrivelse från valberedningens ordförande och vice ordförande
den 20 november 2008.

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Björn Almqvist
(mp).
Kommunfullmäktige väljer Gunnel Berg (mp) till ersättare i gatuoch parknämnden t.o.m. den 31 december 2010.

