KALMAR KOMMUN

PROTOKOLL

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdag
2008-12-15

Tid

17.00 - 23.00

Plats

Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens

Omfattning

§ 202 - § 222

Beslutande

Roger Kaliff (s)
Marianne Lundahl (s)
Nils Fredrik Aurelius (m)
Johan Persson (s)
Birgitta Elfström (s)
Kjell Henriksson (s)
Mona Jeansson (s)
Anette Lingmerth (s)
Sven-Evert Arvidsson (s)
Annika Brodin (s)
Bengt Kronblad (s)
Lena Bromberg (s)
Gunnel Akinder (s)
Ann-Marie Engström (s)
Jan-Erik Arvidsson (s)
Gunilla Johansson (s)
Britt Lindblad (s)
Georg Persson (s)
Roland Peterson (s)
Inger Akinder (s)
Nasim Malik (s)
Göran Wiegert (s)
Allan Johansson (s)
Ann-Chatrine Lindh (s)
Steve Sjögren (s)
Cecilia Strömberg (s)
Roger Holmberg (s)
Barbro Peiper (s)
Kjell Axelsson (s)
Bertil Dahl (v)
Birgitta Axelsson Edström (v)
Peter Persson (v)
Jonas Löhnn (mp)
Jean Welander (mp)

ordförande

§ 202 - § 209
§ 210 - § 222

Kommunfullmäktige 2008-12-15
Lene Sejr Sörensen (mp)
Jonas Lövgren (m)
Göran Häggfors (m)
Magnus Isaksson (m)
Kerstin Edvinsson (m)
Per-Olof Jonsson (m)
Kajsa Hedin (m)
Tamas Lakatos (m)
Rolf Wahlberg (m)
Karin M Ekelund (m)
Rolf Wallergård (m)
Camilla Svensson (m)
Anders Andersson (c)
Ann-Cristin Fredriksson (c)
Ingemar Einarsson (c)
Ingegerd Petersson (c)
Gunnar Olsson (c)
Inger Hilmansson (fp)
Joachim Håkansson (fp)
Anna-Britt Wejdsten (fp)
Birgitta Nordlöw (fp)
Bengt Sundström (fp)
Monica Bengtsson (kd)
Ann-Mari Jeansson (kd)
Karin Karlsson (kd)
Folke Fagerlund (kd)
Thoralf Alfsson (sd)
Lars Rosén (sd)

Sekreterare

Ingvar Johansson

Justerat

Roger Kaliff
ordförande

§ 202 - § 214

§ 202 - § 213
§ 214 - § 222

Bertil Dahl

Thoralf Alfsson

Anslaget på kommunens anslagstavla den 23 december 2008.
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§ 202

Protokollsjusterare

Beslut

Kommunfullmäktige utser Bertil Dahl och Thoralf Alfsson
att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§ 203

Ny va-taxa

261

(dnr KS 2008/579 346)
Handlingar

Kalmar Vatten AB:s skrivelse den 6 november 2008 (bilaga A,
§ 203/2008).
Kalmar Vatten AB:s förslag till ny va-taxa (bilaga B, § 203/2008).

Bakgrund

Kalmar Vatten AB har lagt fram ett förslag till ny va-taxa. För
brukningsavgiften innehåller den en höjning av den fasta årliga
avgiften från 1.173,75 till 1.280,00 kronor. Vidare höjs avgiften
per kubikmeter med sammanlagt 2,04 kronor, från 22,60 till 24,64
kronor. Detta innebär att brukningsavgiften höjs med nio procent.
Även anläggningsavgifterna kommer enligt förslaget till ny va-taxa
att höjas med nio procent 2009.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt Kalmar Vatten AB:s förslag till ny
va-taxa.

Beslut

Kommunfullmäktige bifaller Kalmar Vatten AB:s förslag till ny
va-taxa fr.o.m. den 1 januari 2009.

§ 204

Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna
vatten- och avloppsanläggningen i Kalmar kommun
(ABVA)
(dnr KS 2008/578 350)

Handlingar

Kalmar Vatten AB:s skrivelse den 6 november 2008 (bilaga A,
§ 204/2008).
Förslag till ”Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna
vatten- och avloppsanläggningen i Kalmar kommun (ABVA)”
(bilaga B, § 204/2008).
Information till fastighetsägare om allmänna vatten- och avloppstjänster i Kalmar kommun (bilaga C, § 204/2008).
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Den tidigare lagen om allmänna vatten- och avloppsanläggningar
(VA-lagen) har ersatts av en ny lag om allmänna vattentjänster
(Vattentjänstlagen). Enligt övergångsbestämmelserna till den nya
lagen ska kommunfullmäktige före den 31 december 2008 anta nya
bestämmelser för användande av kommunens allmänna vatten- och
avloppsanläggning (ABVA).
Branschföreningen Svenskt Vatten har gett ut en rekommendation
om hur en ny ABVA bäst bör utformas. Parallellt med detta finns
ett förslag till information till fastighetsägare. Det förslag till
ABVA som Kalmar Vatten AB redovisat följer i allt väsentligt
Svenskt Vattens riktlinjer.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt Kalmar Vatten AB:s förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige antar Kalmar Vatten AB:s förslag till nya
”Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vattenoch avloppsanläggningen i Kalmar kommun (ABVA)” samt
medföljande ”Information till fastighetsägare om allmänna vattenoch avloppstjänster i Kalmar kommun”.

§ 205

Detaljplan för Plogen 9 m.fl. fastigheter vid Svaneberg
(dnr KS 2008/294 214)

Handlingar

Förslag till detaljplan den 4 november 2008 (bilaga A,
§ 205/2008).
Samhällsbyggnadskontorets utlåtande den 4 november 2008
(bilaga B, § 205/2008).
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 19 november
2008, § 259 (bilaga C, § 205/2008).

Bakgrund

Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit att kommunfullmäktige
ska anta nämndens förslag till detaljplan för Plogen 9 m.fl. fastigheter vid Svaneberg. Planen syftar i första hand till att skapa större
ytor för handel och industri i södra delen av kvarteret Plogen längs
E 22. Dessutom utökas kvarteret västerut med en tomt för ny försäljningsstation av drivmedel.

Beslut

Kommunfullmäktige antar samhällsbyggnadsnämndens förslag till
detaljplan för Plogen 9 m.fl. fastigheter vid Svaneberg.
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Planprogram för rekreationsområdet Skärgårdsparken
(dnr KS 2008/236 213)

Handlingar

SWECO FFNS Arkitekter AB:s rapport den 2 april 2008:
Planprogram för rekreationsområdet Skärgårdsparken Underlagsrapport med miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
Kommunledningskontorets skrivelse den 13 november 2008
(bilaga A, § 206/2008).
Förslag till planprogram för rekreationsområdet Skärgårdsparken
(bilaga B, § 206/2008).

Bakgrund

Planprogrammet behandlar ”ett område inom kustzonen med skärgårdskaraktär som ligger vid den södra entrén till Kalmar, med
Flygstaden i norr, Rinkabyholm och Smedby i väster och Kalmar
med den planerade Skärgårdsstaden i öster”.
Målet med programmet är att ”nå samstämmighet kring Skärgårdsparkens framtida användning och roll i staden. Med en samlad
gemensam helhetsbild kan beslut fattas kring markanvändning
inom olika delområden.”
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget till planprogram med
några justeringar under avsnitten ”Fortsatt arbete” och ”Hur går
arbetet vidare?”.

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner förslaget till planprogram för
rekreationsområdet Skärgårdsparken som underlag för den fortsatta
planeringen av området.

§ 207

Planprogram för norra Ljungbyholm
(dnr KS 2008/275 210)

Handlingar

Kommunledningskontorets skrivelse den 6 november 2008
(bilaga A, § 207/2008).
Kommunledningskontorets samrådsredogörelse den 6 november
2008 (bilaga B, § 207/2008).
Förslag den 6 november 2008 till ”Planprogram för norra Ljungbyholm” (bilaga C, § 207/2008).
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Kommunstyrelsen beslutade den 5 maj att uppdra åt kommunledningskontoret att ta fram ett program som ska ge förslag till
en övergripande struktur och framtida markanvändning i Ljungbyholm. Syftet med programmet är att ge förslag till lokalisering av
nya områden för bostäder och verksamheter, rekreations- och
grönområden, kommunikationsstråk och andra viktiga funktioner.
Kommunledningskontoret har redovisat ett förslag till planprogram
för norra Ljungbyholm. Efter detta har kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat att följande utredningar ska utföras inför kommande detaljplanearbete:
- Geoteknik inklusive eventuella föroreningar från det gamla upplaget.
- Skyddsvärden samt rekreationsintressen i Fruskog.
- Radon (höga värden finns i några hus på normalradonmark)
- Buller från Harbyvägen.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget till planprogram.

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner kommunledningskontorets förslag
till planprogram för norra Ljungbyholm som underlag för den fortsatta planeringen.

§ 208

Upphävande av beslut om investeringsavtal med Fanerdun, köp av Tehuset 1 samt reservation av mark för
Fanerdun
(dnr KS 2008/637 011)

Handlingar

Kommunalrådet Johan Perssons skrivelse den 2 december 2008
(bilaga A, § 208/2008).

Bakgrund

Kommunen tecknade den 19 augusti 2006 ett investeringsavtal
med Fanerdun Group AB och det godkändes senare av kommunfullmäktige. Fanerdun har dock avbrutit sina investeringar och
därmed inte följt intentionerna i investeringsavtalet.
Vidare har det kommunägda bolaget Industriparken i Kalmar AB
hyrt ut lokaler i f.d. Bombardierfastigheten till Fanerdun, men inte
fått betalt för hyran. I september träffade därför Industriparken ett
avtal med Fanerdun Marketing & Management AB om uppsägning
av hyreskontraktet. Hyran skulle betalas den 1 december 2008.
I samband med detta skulle Industriparken köpa Tehuset 1 i södra
Vimpeltorpet för 6,6 miljoner kronor och betalningen kvittas mot
hyresskulden.
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Kommunfullmäktige beslutade den 27 oktober att godkänna
avtalet mellan Industriparken i Kalmar AB och Fanerdun
Marketing & Management AB. I kommunfullmäktiges beslut
ingick också att kommunen får köpa Tehuset 1 av Industriparken
och att kommunen reserverar Tehuset 1 för Fanerdun längst till
den 1 maj 2009.
Kommunalrådet Johan Persson konstaterar i sin skrivelse att Fanerdun inte sökt lagfart på sitt köp av Tehuset 1 eller betalt sin skuld
till Industriparken i tid. Då det dessutom f.n. närvarande saknas
firmatecknare går det inte att verkställa vare sig överenskommelsen
med Industriparken eller kommunfullmäktiges beslut. Det är inte
heller möjligt att fullfölja investeringsavtalet.
Johan Persson föreslår därför att kommunstyrelsen ska få i uppdrag
att säga upp investeringsavtalet med Fanerdun Group AB och att
kommunfullmäktige ska upphäva sitt beslut den 27 oktober om
köp av Tehuset 1 samt reservation av mark för Fanerdun.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt detta förslag.
Överläggning

Under överläggningen redovisas följande förslag:
1. Johan Persson (s) och Jonas Löhnn (mp) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.
2. Inger Hilmansson (fp) och Thoralf Alfsson (sd) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.
Vidare föreslår de att kommunfullmäktige ska bifalla följande
tilläggsförslag:
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att utvärdera åtgärder och
kostnader som krävs för fastigheternas säkerhet, eventuellt
återställande och anpassning till omgivande miljöer.
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att utvärdera de erfarenheter
kommunen erhållit av Fanerduns etablering och som kan
komma till nytta vid framtida större etableringar i Kalmar.
3. Johan Persson (s) föreslår att kommunfullmäktige ska avslå de
båda tilläggsförslagen.
_______________
Efter att överläggningen avslutats beslutar kommunfullmäktige
att godkänna följande förslag till handläggningsordning:
- Ordföranden kommer först att fråga om kommunfullmäktige
vill bifalla eller avslå kommunstyrelsens förslag till beslut.
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- Därefter kommer ordföranden att fråga om kommunfullmäktige
vill bifalla eller avslå de båda tilläggsförslagen.
Kommunfullmäktige beslutar först att bifalla kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Därefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill bifalla
eller avslå de båda tilläggsförslagen. Han finner att kommunfullmäktige avslår dessa förslag.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande
propositionsordning: ”Den som avslå tilläggsförslagen röstar ja,
medan den som vill bifalla dem röstar nej”.
Vid omröstningen avges 33 ja-röster och 27 nej-röster (Hur var och
en av ledamöterna röstar framgår av bilaga B, § 208/2008). Detta
innebär att kommunfullmäktige avslår de båda tilläggsförslagen.
_______________
Beslut

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att säga upp investeringsavtalet
med Fanerdun Group AB.
2. Kommunfullmäktige upphäver följande delar i sitt beslut den
27 oktober 2008, § 165:
- Punkt 1, till den del i avtalet mellan Industriparken i Kalmar
AB och Fanerdun Marketing & Management AB som gäller
Industriparkens köp av Tehuset 1.
- Punkt 2, som innebär att kommunstyrelsen får köpa fastigheten Tehuset 1 av Industriparken i Kalmar AB.
- Punkt 3, som innebär att kommunen reserverar fastigheten
Tehuset 1 för Fanerdun.

Reservation

Företrädarna för (m), (c), (fp), (kd) och (sd) reserverar sig till förmån för förslaget om följande tillägg till kommunfullmäktiges
beslut:
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att utvärdera åtgärder och kostnader som krävs för fastigheternas säkerhet, eventuellt återställande och anpassning till omgivande miljöer.
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att utvärdera de erfarenheter
kommunen erhållit av Fanerduns etablering och som kan
komma till nytta vid framtida större etableringar i Kalmar.

§ 209

Cykelstrategi med handlingsplan
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(dnr KS 2007/354 008)
Handlingar

Kommunledningskontorets och gatu- och parkförvaltningens
skrivelse den 10 november 2008 (bilaga A, § 209/2008).
Sammanställning av remissvar (bilaga B, § 209/2008).
Förslag till cykelstrategi med handlingsplan (bilaga C,
§ 209/2008).

Bakgrund

Kommunledningskontorets utvecklingsenhet och gatu- och
parkförvaltningen har redovisat ett förslag till cykelstrategi.
Visionen är att ”Kalmar ska bli en bra cykelstad med en väl
utvecklad infrastruktur för cykel i hela kommunen”. Detta uppnås
med ett sammanhängande cykelnät, väl underhållna cykelvägar
och hög trafiksäkerhet under dygnets alla timmar.
Strategin har kompletterats med en handlingsplan som redovisar
vilka åtgärder som ska genomföras, vem som ansvarar för detta
och när de olika åtgärderna ska vara klara.
Handlingsplanen har i november 2008 uppdaterats och kostnadsberäknats till 800.000 kronor per år med start 2009. Kommunen
har i maj 2008 beviljats ”KLIMP-bidrag” till projektet Kalmar
Cykelstad, vilket ger förbättrade förutsättningar att genomföra
handlingsplanen.
Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige ska anta
”Kalmar kommuns cykelstrategi med tillhörande handlingsplan”.
Vidare föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige ska besluta att
- frågan om anslag för åtgärder enligt handlingsplanen ska –
efter det att gatu- och parknämnden redovisat sitt förslag till
hur ”samlingsanslagen” för årliga investeringar ska användas prövas i samband med kommande avstämning av budget 2009
och ekonomisk planering 2010-2011
- senast under hösten 2011 ska gatu- och parknämnden och
kommunstyrelsen/kommunledningskontoret presentera ett
underlag för fortsatt finansiering och genomförande av
handlingsplanen.

Överläggning

Under överläggningen redovisas följande förslag:
1. Bertil Dahl (v) och Rolf Wahlberg (m) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.
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Samtidigt hänvisar Bertil Dahl till att i förslaget till ”Ett
Kalmaritiskt Stimulanspaket” – som kommer att behandlas
senare under dagens sammanträde - ingår att gatu- och parknämnden får tidigarelägga investeringar som ingår i cykelstrategin.
2. Ingegerd Petersson (c) och Jonas Löhnn (mp) föreslår att
kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag till
beslut.
Ingegerd Petersson föreslår vidare – med instämmande av Jonas
Löhnn – att i det cykelbokslut som enligt handlingsplanen ska
göras varje år ska ”tydligt framgå vilka satsningar och vilka
effekter som gjorts i centrala Kalmar respektive i de mindre
tätorterna och på landsbygden”.
_______________
Efter att överläggningen avslutats beslutar kommunfullmäktige
att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut med det tillägg som
föreslagits av Ingegerd Petersson och Jonas Löhnn.
_______________
Beslut

1. Kommunfullmäktige antar ”Kalmar kommuns cykelstrategi
med tillhörande handlingsplan” med följande tillägg:
I det cykelbokslut som enligt handlingsplanen ska göras varje år
ska ”tydligt framgå vilka satsningar och vilka effekter som
gjorts i centrala Kalmar respektive i de mindre tätorterna och på
landsbygden”.
2. Frågan om anslag för åtgärder enligt handlingsplanen ska –
efter det att gatu- och parknämnden redovisat sitt förslag till
hur ”samlingsanslagen” för årliga investeringar ska användas prövas i samband med kommande avstämning av budget 2009
och ekonomisk planering 2010-2011.
3. Gatu- och parknämnden och kommunstyrelsen/
kommunledningskontoret ska senast hösten 2011 presentera
ett underlag för fortsatt finansiering och genomförande av handlingsplanen.

§ 210

Medlemskap i den Europeiska koalitionen av städer mot
rasism
(dnr KS 2008/593 008)
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Handlingar

Skrivelse den 13 november 2008 från kommunalrådet Birgitta Elfström och utredningssekreterare Ann-Sofie Lagercrantz
(bilaga, § 210/2008).

Bakgrund

Kommunalrådet Birgitta Elfström och utredningssekreterare AnnSofie Lagercrantz, kommunledningskontoret föreslår att Kalmar
kommun ska ansöka om medlemskap i UNESCO:s upprop Europeiska koalitionen av städer mot rasism.
Den Europeiska koalitionen av städer mot rasism aktualiserades av
Unesco 2004. Avsikten med en koalition var ”att skapa ett nätverk
av städer/kommuner för utbyte av erfarenheter med syfte att förbättra städernas handlingsprogram i arbetet mot rasism,
diskriminering och främlingsfientlighet”.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget om att kommunen ska
ansöka om ett medlemskap.

Överläggning

Under överläggningen redovisas följande förslag:
1. Birgitta Elfström (s), Birgitta Axelsson Edström (v), Jonas
Löhnn (mp), Bertil Dahl (v) och Lene Sejr Sörensen (mp) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag om att kommunen ska ansöka om medlemskap i
UNESCO:s upprop Europeiska koalitionen av städer mot
rasism.
2. Anders Andersson (c), Inger Hilmansson (fp), Kajsa Hedin (m)
och Thoralf Alfsson (sd) föreslår att kommunfullmäktige ska
avslå kommunstyrelsens förslag.
_______________
Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill bifalla eller avslå kommunstyrelsens förslag till
beslut. Han finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_______________

Beslut

Kalmar kommun ska ansöka om medlemskap i UNESCO:s upprop
Europeiska koalitionen av städer mot rasism.

Reservation

Företrädarna för (m), (c), (fp), (kd) och (sd) reserverar sig mot
kommunfullmäktiges beslut och anför följande:
”Kampen mot rasism och främlingsfientlighet får aldrig upphöra.
Det är viktigt att skapa mötesplatser där människor från olika kulturer kan på ett naturligt sätt träffas och lära känna varandra.
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Vi tror mer på konkreta och nära insatser för medborgarna i
Kalmar än nätverksbyggande för den politiska eliten i Europa. Vi
vill flytta kampen mot rasism från sammanträdesrummen ut till
medborgarna”.

§ 211

Ägardirektiv för Kalmar Kommunbolag AB med sina
dotterbolag (förutom Kalmar Energi Holding AB)
(dnr KS 2008/626 003)

Handlingar

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag den 2 december 2008,
§ 248 (bilaga A, § 211/2008).
Ändrings- och tilläggsförslag från Folkpartiet liberalerna (bilaga B,
§ 211/2008).

Bakgrund

I kommunallagen markeras kommunfullmäktiges överordnade roll
i förhållande till de kommunala bolagen. Vidare innehåller lagen
bestämmelser om att kommunstyrelsen ska ha uppsikt över den
verksamhet som bolagen bedriver. I förarbetena till kommunallagen betonas också tydligt vikten av ett kommunalt koncerntänkande. Det sägs där att ”kommunen och dess företag måste ses
som en ekonomisk beslutsenhet för vilken fullmäktige har det
yttersta ansvaret såväl ekonomiskt som politiskt”.
I kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till ägardirektiv för
Kalmar Kommunbolag AB med dotterbolag ingår följande delar:
- Insyn i bolagens verksamhet
- Samråd mellan kommunens och bolagens revisorer
- Utgångspunkter för bolagens verksamhet
- Verksamhetens inriktning
- Ekonomi
- Beslut på årsstämmorna.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt arbetsutskottets förslag till
ägardirektiv.

Överläggning

Under överläggningen redovisas följande förslag:
1. Johan Persson (s) och Bertil Dahl (v) föreslår att
kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag
till beslut (= arbetsutskottets förslag till ägardirektiv).
2. Inger Hilmansson (fp) föreslår att kommunfullmäktige ska
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bifalla arbetsutskottets förslag till ägardirektiv med de 25 ändrings- och tilläggsförslag som redovisas i Folkpartiet
liberalernas skrivelse (bilaga B, § 211/2008).
_______________
Efter att överläggningen avslutats beslutar kommunfullmäktige
först att bifalla kommunstyrelsens förslag med undantag för de
delar i ägardirektiven där det redovisats ändrings- och tilläggsförslag.
Därefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill bifalla
eller avslå de ändrings- och tilläggsförslag som redovisas i Folkpartiet liberalernas skrivelse. Han finner att kommunfullmäktige
avslår dessa förslag.
_______________
Beslut

Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag till ägardirektiv för Kalmar Kommunbolag AB med sina
dotterbolag (förutom Kalmar Energi Holding AB).

Reservation

Företrädarna för (fp) reserverar sig mot kommunfullmäktiges
beslut att avslå de ändrings- och tilläggsförslag som redovisas
i Folkpartiet liberalernas skrivelse.

§ 212

”Budget i balans” - lägesrapport
(dnr KS 2007/632 042)

Handlingar

Kommunchef Roland Karlssons skrivelse den 26 november 2008
(bilaga, § 212/2008).

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade i december 2007 att godkänna förslag till utredningar enligt rapporten ”Budget i balans”. Lägesrapporter om hur arbetet fortskrider har lämnats till kommunstyrelsens arbetsutskott. De arbetsgrupper som slutfört sitt arbete är
”Taxor och avgifter” och ”Investeringar”.
Kommunchefen har den 26 november överlämnat en lägesrapport
med förslag till fortsatta åtgärder. Kommunstyrelsen har den 8 december godkänt detta förslag. Samtidigt beslutade kommunstyrelsen att för de större eller principiellt viktiga utredningar som är
eller kan bli aktuella ska kommunchefen redovisa förslag till utredningsdirektiv. Beslut om vilka direktiv som ska lämnas får därefter
tas av kommunstyrelsens arbetsutskott.
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Beslut

Kommunfullmäktige lägger kommunchefens lägesrapport om
utredningarna enligt rapporten ”Budget i balans” till handlingarna.

§ 213

Budgetuppföljning 2008
(dnr KS 2008/289 042)

Handlingar

Kommunledningskontorets rapport: Budgetuppföljning efter oktober med prognos för bokslutet 2008 (bilaga, § 213/2008).

Bakgrund

Kommunledningskontoret har redovisat en sammanställning av
de olika nämndernas och förvaltningarnas prognoser efter oktober
månad om det beräknade budgetutfallet för 2008. Av sammanställningen framgår bl.a. att årets resultat förväntas bli 8,5 miljoner
kronor, vilket innebär en budgetavvikelse med - 18,2 miljoner kronor.
Negativa avvikelser mot budgeten förväntas för exploateringsverksamheten och socialnämnden med 56,3 miljoner kronor respektive 8,8 miljoner kronor. Prognoserna för kommunledningskontoret, samhällsbyggnadsnämnden, gatu- och parknämnden,
kultur- och fritidsnämnden, omsorgsnämnden och Södermöre
kommundelsnämnd pekar på positiva avvikelser mot budgeten.
För skatteintäkter och kommunal utjämning förväntas negativa
budgetavvikelser på sammanlagt 28,6 miljoner kronor.

Beslut

Kommunfullmäktige lägger kommunledningskontorets rapport om
budgetuppföljningen 2008 till handlingarna.

§ 214

Budget 2009 och ekonomisk planering 2010-2011
(dnr KS 2008/632 041 och 2008/661 042)

Handlingar

Förslag till ”Budget 2009 och ekonomisk planering 2010-2011”
(bilaga A, § 214/2008).
Protokollsanteckningar från fackliga organisationer vid MBLförhandling den 1 december 2008 (bilaga B, § 214/2008).
Förslag från Alliansen (m, c, fp och kd) till ”Budget 2009 och ekonomisk planering 2010-2011” (bilaga C, § 214/2008).
Utdrag ur kultur- och fritidsnämndens protokoll den 11 december
2008, § 66 om ”Uppgradering av Fredriksskans för UEFA-matcher
Kategori 3” (bilaga D, § 214/2008).
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Kommunens ekonomiska förutsättningar har ändrats efter
kommunfullmäktiges beslut i juni 2008 om budget för 2009 och
ekonomisk planering 2010-2011. Sammantaget för perioden 20092011 innebär detta minskade skatteintäkter (inkl kommunal utjämning och LSS-bidrag) på 215 miljoner kronor, minskade exploateringsintäkter på 134 miljoner kronor och ökade kostnader inom
socialnämndens verksamhet på 30 miljoner kronor.
För att möta den nya situationen föreslår arbetsutskottet att
- nämndernas budgetramar sänks med ytterligare en (1) procent
fr.o.m. den 1 juli 2009
- utdebiteringen höjs med 40 öre/skattekrona, från 21:82 till
22:22 kronor/skattekrona.
Kommunstyrelsen har den 8 december tillstyrkt arbetsutskottets
förslag om att fastställa den budget för 2009 och ekonomisk planering för 2010-2011 som kommunfullmäktige tidigare godkänt den
16 juni 2008 med de tillägg och ändringar som redovisas i 47
punkter.

Överläggning

Under överläggningen redovisas följande förslag:
1. Johan Persson (s), Bertil Dahl (v), Jonas Löhnn (mp), Birgitta
Axelsson Edström (v), Steve Sjögren (s) och Birgitta Elfström
(s) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag till budget 2009 och ekonomisk planering 20102011.
2. Göran Häggfors (m), Anders Andersson (c), Inger Hilmansson
(fp), Monica Bengtsson (kd), Kerstin Edvinsson (m), Ingegerd
Petersson (c) och Jonas Lövgren (m) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla det förslag till budget 2009 och ekonomisk planering 2010-2011 som redovisas i en skrivelse från
Alliansen (m, c, fp och kd).
Alliansens förslag, som i sin helhet redovisas som bilaga C,
§ 214/2008 till detta protokoll, består av två delar. I den kortsiktiga strategin, som gäller 2009, ingår
- inga generella besparingar
- ingen höjd skatt
- kostnader för att anlita konsult för att genomlysa Kalmars
ekonomi
- höjd borgensavgift från bolagen
- minskad kostnad för den politiska organisationen
- minskad budgetram för utvecklingsenheten
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- minskade kostnader vid E-handel/inköp.
I den långsiktiga strategin ingår att genomföra en total genomlysning av kommunens verksamhet som syftar till att få ner
kostnaderna till en medelnivå med våra jämförelsekommuner.
_______________
Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill bifalla kommunstyrelsens eller Alliansens förslag
till budget 2009 och ekonomisk planering 2010-2011. 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 Alliansens förslag röstar
nej”.
Vid omröstningen avges 33 ja-röster och 27 nej-röster (Hur var och
en av ledamöterna röstar framgår av bilaga E, § 214/2008). Detta
innebär att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
_______________
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa den budget för 2009 och
ekonomisk planering 2010-2011 som kommunfullmäktige tidigare
godkänt den 16 juni 2008, § 125 med följande ändringar och
tillägg:
1. Utjämningsbidraget för insatser enligt LSS (Lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade) ökas med 23,8 mnkr
2009, med 23,8 mnkr 2010 och med 23,6 mnkr 2011.
2. Budgetramen för barn- och ungdomsnämnden minskas med
10,6 mnkr 2010 och 12,0 mnkr 2011 till följd av ny prognos
över antalet elever/barn i grundskola och förskola jämfört med
tidigare prognoser.
3. Budgetramen för Södermöre kommundelsnämnd minskas med
3,8 mnkr 2009, utökas med 2,2 mnkr 2010 och med 2,4 mnkr
2011 till följd av ny prognos över antalet elever/barn i grundskola och förskola jämfört med tidigare prognoser.
4. Bidraget till Kalmarsunds Gymnasieförbund minskas med
1,6 mnkr 2010 och med 5,1 mnkr 2011 jämfört med tidigare
prognoser över antalet ungdomar 16-19 år.
5. Budgetramen för omsorgsnämnden minskas med 0,5 mnkr
2009, 16,3 mnkr 2010 och med 26,8 mnkr 2011 till följd av ny
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befolkningsprognos över antalet invånare i åldersgruppen 65 år
och äldre.
6. Budgetramen för Södermöre kommundelsnämnd utökas med
1,3 mnkr för 2009, med 0,5 mnkr 2010 och minskas med
0,6 mnkr 2011 till följd av ny befolkningsprognos över antalet
invånare i åldersgruppen 65 år och äldre.
7. Budgetramen för gatu- och parknämnden utökas med 0,5 mnkr
fr.o.m. 2009 till följd av utökade parkområden.
8. Fr.o.m. 2009 överförs 365 tkr för skötsel av offentliga toaletter
från kommunstyrelsen/fastighets- och inköpskontoret till gatuoch parknämnden.
9. Fr.o.m. 2009 överförs 187 tkr från kommunstyrelsen/
kommunledningskontoret till gatu- och parknämnden för en
0,5-tjänst.
10. Kommunens revisorer och Södermöre kommundelsnämnd får
2009 disponera 0,2 mnkr respektive 1,5 mnkr ur sina resultatutjämningsfonder.
11. Kommunstyrelsen/kommunledningskontoret får överföra
5,2 mnkr från budget 2008 till budget 2009 för de ändamål
som redovisas under avsnittet ”Budgetreglering”.
12. Under Finansiering ska kostnaderna för arbetsgivaravgifterna
sänkas med 16,2 mnkr 2009, med 16,9 mnkr 2010 och med
17,4 mnkr 2011.
13. Kommunfullmäktige ändrar sitt tidigare beslut den 26 augusti
2006 om bidrag till de politiska partierna för utbildning och
andra ”kringkostnader” för de politiska sekreterarna, så att beloppet minskas från 20 tkr till 10 tkr per år och parti fr.o.m.
2009.
14. Budgetramen för kommunstyrelsen/kommunledningskontoret
utökas med 1,0 mnkr för 2009 och 2010 för särskilda arbetsmarknadsåtgärder för ungdomar.
15. Budgetramen för kommunstyrelsen/kommunledningskontoret
utökas med 0,4 mnkr fr.o.m. 2009 för bidrag till Destination
Kalmar AB för ökade insatser på Kalmar Slott i enlighet med
det förslag till utvecklingsplan som upprättats av Statens Fastighetsverk och kommunen.

Kommunfullmäktige 2008-12-15

276

I enlighet med förslaget till utvecklingsplan får Kalmar Slott
investera för totalt 2,0 mnkr årligen. Kapitalkostnaderna för
dessa investeringar ska täckas av kommunen.
16. Budgetramen för kommunstyrelsen/kommunledningskontoret
minskas med 1 066 tkr 2009 och med 2 132 tkr fr.o.m. 2010
till följd av sänkta budgetramar.
17. För exploateringsverksamhetens intäkter minskas budgetramen
för kommunstyrelsen/kommunledningskontoret med 55,7
mnkr 2009, med 56,7 mnkr 2010 och med 22,1 mnkr 2011.
18. Investeringsbudgeten för kommunstyrelsen/ kommunledningskontoret minskas med 42,2 mnkr 2009, med 22,5 mnkr 2010
och utökas med 17,1 mnkr 2011 för investeringar i nya
exploateringsområden för bostäder.
19. Investeringsbudgeten för kommunstyrelsen/ kommunledningskontoret utökas med 5,0 mnkr 2009 för investeringar i de
hamnanläggningar som kommunen äger och som Kalmar
Hamn AB hyr.
20. Det avkastningskrav som gäller för kommunledningskontoret/fastighets- och inköpskontoret ökas med 15 tkr 2009
och med 31 tkr fr.o.m. 2010 till följd av sänkta budgetramar.
21. Investeringsbudgeten för kommunstyrelsen/fastighets- och
inköpskontoret justeras enligt de förslag som redovisas under
”Kommunstyrelsen/fastighets- och inköpskontoret”.
22. Investeringsbudgeten för kommunstyrelsen/fastighets- och
inköpskontoret utökas med 5 mnkr per år 2009-2011 för räntabla energieffektiviseringar. Fastighets- och inköpskontoret
ska årligen redovisa till kommunstyrelsen hur dessa pengar
använts.
23. Investeringsbudgeten för kommunstyrelsen/fastighets- och
inköpskontoret utökas med 5 mnkr per år 2009-2011 för räntabla investeringar i lokaler för uthyrning till externa intressenter.
24. Budgetramen för kommunens revisorer minskas med 13 tkr
2009 och med 26 tkr fr.o.m. 2010 till följd av sänkta budgetramar.
25. Bidraget till Kalmarsunds Gymnasieförbund minskas med
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1 441 mnkr 2009 och med 2 882 tkr fr.o.m. 2010 till följd
av sänkta budgetramar.
26. Budgetramen för gatu- och parknämnden minskas med 352 tkr
2009 och med 703 tkr fr.o.m. 2010 till följd av sänkta budgetramar.
27. Budgetramen för samhällsbyggnadsnämnden minskas med
320 tkr 2009 och med 640 tkr fr.o.m. 2010 till följd av sänkta
budgetramar.
28. För att skapa förutsättningar för internationella matcher på
Fredriksskans får kultur- och fritidsnämnden disponera 500 tkr
2009 och 2010 för hyra av paviljonger. Denna kostnad ska
täckas av motsvarande intäkter från Kalmar FF.
29. Budgetramen för kultur- och fritidsnämnden minskas med
595 tkr 2009 och med 1 190 tkr fr.o.m. 2010 till följd av sänkta
budgetramar.
30. Budgetramen för barn- och ungdomsnämnden utökas med
1 293 tkr för 2010 och med 2 586 tkr fr.o.m. 2011 för allmän
förskola från tre års ålder.
31. Budgetramen för barn- och ungdomsnämnden utökas med
322 tkr fr.o.m. 2009 för nationella ämnesprov i år 3, 5 och 9.
32. Budgetramen 2009 för barn- och ungdomsnämnden utökas
med 1 479 tkr för att höja kvaliteten på skolmaten.
33. Budgetramen för barn- och ungdomsnämnden minskas med
3 235 tkr 2009 och med 6 470 tkr fr.o.m. 2010 till följd av
sänkta budgetramar.
34. Budgetramen för omsorgsnämnden utökas med 611 tkr fr.o.m.
2009 för att kompensera minskade intäkter till följd av höjt
förbehållsbelopp för äldreomsorgsavgifter.
35. Budgetramen för omsorgsnämnden minskas med 4 307 tkr
2009 och med 8 614 tkr fr.o.m. 2010 till följd av sänkta budgetramar.
36. Som en följd av att det tillfälliga statsbidraget för undervisning
av asylsökande barn upphör 2010 minskas budgetramen för
socialnämnden från och med detta år med 305 tkr.
37. Budgetramen för socialnämnden utökas fr.o.m. 2009 med
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200 tkr för bidrag till Röda Korsets projekt ”Mentor till
mentor”.
38. Socialnämnden räknar med ökade kostnader för placeringar av
barn och unga, ekonomiskt bistånd m.m. Som en följd av detta
utökas budgetramen med 10,0 mnkr fr.o.m. 2009.
39. Budgetramen för socialnämnden minskas med 855 tkr 2009
och med 1 709 tkr fr.o.m. 2010 till följd av sänkta budgetramar.
40. Budgetramen för Södermöre kommundelsnämnd utökas med
193 tkr för 2010 och med 386 tkr fr.o.m. 2011 för allmän förskola från tre års ålder.
41. Budgetramen för Södermöre kommundelsnämnd utökas med
48 tkr fr.o.m. 2009 för nationella ämnesprov i år 3, 5 och 9.
42. Budgetramen 2009 för Södermöre kommundelsnämnd utökas
med 221 tkr för att höja kvaliteten på skolmaten.
43. Budgetramen för Södermöre kommundelsnämnd utökas med
68 tkr fr.o.m. 2009 för att kompensera minskade intäkter till
följd av höjt förbehållsbelopp för äldreomsorgsavgifter.
44. Budgetramen för Södermöre kommundelsnämnd minskas med
783 tkr 2009 och med 1 566 tkr fr.o.m. 2010 till följd av sänkta
budgetramar.
45. I budget 2009 och ekonomisk planering 2010-2011 som antogs
av kommunfullmäktige i juni 2008 antogs målet ”att Kalmar
kommun ska genom hållbar tillväxt öka till 70 000 invånare
2014”. Kommunfullmäktige beslutar att detta mål ska ändras
till ”att Kalmar kommun ska genom hållbar tillväxt öka till
70 000 invånare”.
46. Med ändring av kommunfullmäktiges beslut den 16 juni 2008
fastställer kommunfullmäktige skattesatsen för 2009 till 22:22
per skattekrona.
Som en följd av detta beslut och nya prognoser för skatteunderlag och invånarantal minskas beloppen för skatteintäkter
och kommunalekonomisk utjämning för 2009 med 28,5 mnkr,
för 2010 med 96,8 mnkr och för 2011 med 109,7 mnkr.
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47. Kommunfullmäktige godkänner i övrigt de uppdrag/
uttalanden som redovisas under kommunstyrelsen/
kommunledningskontoret, kommunstyrelsen/fastighets- och
inköpskontoret, gatu- och parknämnden, kultur- och
fritidsnämnden, barn- och ungdomsnämnden,
omsorgsnämnden, socialnämnden och Södermöre
kommundelsnämnd.
Reservation

Företrädarna för (m), (c), (fp) och (kd) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut. De reserverar sig till förmån för det
förslag till budget 2009 och ekonomisk planering 2010-2011 som
redovisats av Alliansen (m, c, fp och kd).

§ 215

”Ett Kalmaritiskt Stimulanspaket” - åtgärder för att
dämpa effekterna av lågkonjunkturen
(dnr KS 2008/630 010)

Handlingar

Förslag till ”Ett Kalmaritiskt Stimulanspaket” (bilaga, § 215/2008).

Bakgrund

För att dämpa lågkonjunkturen och öka kommunens exploateringsintäkter har det tagits fram ”Ett Kalmaritiskt Stimulanspaket”.
I detta ingår förslag om att tidigarelägga ett antal redan beslutade
investeringar, lyfta fram pågående program och nya planer samt
besluta om markreservationer. Förslaget ”fokuserar på projekt som
skapar hållbar tillväxt och attraktivitet och som stöttar marknaden
och utvecklingen av Kalmar”.
Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige ska godkänna förslaget till stimulanspaket.

Överläggning

Under överläggningen redovisas följande förslag och protokollsanteckningar:
1. Anders Andersson (c), Jonas Löhnn (mp), Monica Bengtsson
(kd), Inger Hilmansson (fp), Steve Sjögren (s) och Mona
Jeansson (s) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag.
2. Jonas Löhnn (mp) föreslår - med instämmande av Inger
Hilmansson (fp) - att kommunfullmäktige ska göra följande
uttalande:
De offensiva satsningar som genom ”Ett Kalmaritiskt
Stimulanspaket” planeras för de närmaste åren innebär en stark
utveckling av investeringar och exploateringar. För att dessa ska
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kunna bedömas och genomföras på ett hållbart sätt fordras att
grönområden av olika slag ges ett ökat skydd, genom en
sammanställning av sådana ytor som särskilt prioriteras som
undantagna för nya exploateringar. Grunden för denna
sammanställning utgörs av grönstrukturplanen, som därför
skyndsamt ska läggas fram för antagande.
3. Företrädarna för (c) och (kd) uttalar som en protokollsanteckning:
Vi säger ja till det s.k. stimulanspaketet, som främst innebär att
kommunen tidigarelägger byggandet av ett antal förskoleavdelningar samt vädjar till privata entreprenörer att satsa i Kalmar
under lågkonjunkturen. Det är givetvis bra om vi kan få igång
byggen under lågkonjunkturen.
Det innebär dock inte att vi kommer att säga ja till alla uppräknade projekt. Det är viktigt att vi också bevarar grönytor
och de öppna vyer, som är så kännetecknande för vår stad. Vi
får inte i vår iver att få igång projekt bygga bort Kalmars
atmosfär.
Det är också viktigt att vi även i framtiden har parkeringsplatser
som gör det möjligt att bevara Kvarnholmen som ett kommersiellt centrum.
Vi kommer att bevaka dessa frågor under det fortsatta arbetet
med detaljplanerna.
4. Företrädarna för (fp) uttalar som en protokollsanteckning:
Markreservationerna, som nu är inlagda i stimulanspaketet,
lades också fram för beslut i kommunstyrelsen som ett särskilt
ärende. Underlaget för beslut saknade nödvändiga uppgifter som
markbeteckning, noggrann områdesangivelse och i flera fall
områdets storlek. Det finns inte heller angivet vad
översiktsplanen anger för syfte med området. Av dessa skäl
yrkade Folkpartiet liberalerna på en återremiss i
kommunstyrelsen. Nu ligger det även med som en rubrik under
stimulanspaketet utan att vara föremål för beslut. Det skapar en
otydlighet om vad beslutet i stimulanspaketet gäller.
Det är positivt att entreprenörer vill satsa i staden, men vilken
mark som kan reserveras i centrala Kalmar borde först beslutas
i demokratisk ordning och därefter redovisas för allas kännedom. Vi tror att en förtätning är möjlig, men att lova ut stora
delar av marken för att snabbt få in pengar kan visa sig för-
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ödande för ekonomin på sikt. Vi måste utveckla centrum varsamt och förstärka det som idag gör Kalmar attraktivt som stad.
Kalmar kommun har inte en aktuell översiktsplan, därför anser
vi att den grönstrukturplan som arbetats fram under senare år
måste finnas med som ett underlag då nya markreservationer
och försäljningar ska göras.
5. Ingegerd Petersson (c) uttalar som en protokollsanteckning att
omsorgsnämndens planerade ny- och ombyggnader borde ha
förts in under punkt 5 ”Kommunala investeringsprojekt” i stimulanspaketet:
Ombyggnad av Norrlidshemmet
Om- eller nybyggnad i Smedby
Nya SÄBO i centrala Kalmar, kan exempelvis vara på Varvsholmen och i Berga.
_______________
Efter att överläggningen avslutats beslutar kommunfullmäktige
att bifalla kommunstyrelsens förslag samt det uttalande som föreslagits av Jonas Löhnn och Inger Hilmansson.
_______________
Beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner förslaget till ”Ett Kalmaritiskt
Stimulanspaket”.
2. Kommunfullmäktige uttalar: De offensiva satsningar som
genom ”Ett Kalmaritiskt Stimulanspaket” planeras för de närmaste åren innebär en stark utveckling av investeringar och
exploateringar. För att dessa ska kunna bedömas och genomföras på ett hållbart sätt fordras att grönområden av olika slag
ges ett ökat skydd, genom en sammanställning av sådana ytor
som särskilt prioriteras som undantagna för nya exploateringar.
Grunden för denna sammanställning utgörs av grönstrukturplanen, som därför skyndsamt ska läggas fram för antagande.

§ 216

Utvecklingsplan för Kalmar Slott
(dnr KS 2008/638 012)

Handlingar

VD Lars Malmborgs skrivelse den 3 december 2008 (bilaga A,
§ 216/2008).
Utvecklingsplan för Kalmar Slott (bilaga B, § 216/2008).
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Statens Fastighetsverk har tillsammans med kommunen tagit fram
ett förslag till utvecklingsplan för Kalmar Slott. Den innehåller
bl.a. mål för verksamheten och hur ökade insatser ska finansieras
av Statens Fastighetsverk och Kalmar kommun. Utvecklingsplanen
är utformad som ett ramavtal där de ekonomiska förutsättningarna
för den kommande tioårsperioden anges.
I förslaget till budget för 2009 och ekonomisk planering för
2010-2011 har upptagits pengar för ökade insatser (investeringar
och driftkostnader) på Kalmar Slott.
VD Lars Malmborg har redovisat ett förslag till beslut. Han föreslår att kommunfullmäktige ska godkänna utvecklingsplanen, att
Destination Kalmar AB får teckna ett nytt hyresavtal med Statens
Fastighetsverk och att varje parti i kommunfullmäktige samt externa finansiärer erbjuds att utse en företrädare att följa arbetet med
utvecklingsplanen.
Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige ska besluta enligt Lars Malmborgs förslag.

Överläggning

Under överläggningen redovisas följande förslag:
1. Johan Persson (s), Joachim Håkansson (fp) och Göran Häggfors
(m) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag.
2. Jonas Löhnn (mp) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
kommunstyrelsens förslag, med den ändringen att i punkt 3
i förslaget till beslut ska orden ”följa arbetet med utvecklingsplanen” ändras till ”delta i arbetet med utvecklingsplanen”.
_______________

Beslut

Efter att överläggningen avslutats beslutar kommunfullmäktige
att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut, med den ändring
i punkt 3 som föreslagits av Jonas Löhnn.
_______________
1. Kommunfullmäktige godkänner ”Utvecklingsplan för Kalmar
Slott”.
2. Destination Kalmar AB får i uppdrag att teckna nytt hyresavtal
med Statens Fastighetsverk (SFV), under förutsättning att
utvecklingsplanen godkänns av både SFV och kommunfullmäktige. Ansvaret för skötsel av mark samt tillsyn av byggnader och
installationer får dock inte övertas förrän den 1 maj 2010.
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3. Varje parti i kommunfullmäktige samt externa finansiärer erbjuds att utse en företrädare att delta i arbetet med utvecklingsplanen.

§ 217

Enhetspris på 20- och 40-resors pendelkort
(dnr KS 2008/610 530)

Handlingar

Kommunledningskontorets skrivelse den 17 november 2008
(bilaga, § 217/2008).

Bakgrund

I budgeten för 2008 ingick ett uppdrag till kommunstyrelsen/kommunledningskontoret att snarast ta fram ett underlag för ett beslut
om att införa enhetstaxa inom kollektivtrafiken.
Möjligheterna för kommunen att lokalt sätta ett lägre pris för resor
än vad Kalmar Läns Trafik AB (KLT) beslutar för länet finns i teorin, men är svårt att tillämpa i praktiken. Det är dock redan idag
möjligt att ta ett första steg mot enhetstaxa. Detta genom att införa
ett enhetligt pris för 20- respektive 40-resors pendelkort för resor
inom kommunen. För att stimulera till ett ökat resande ska priset
vara det som gäller för resa inom en zon.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt kommunledningskontorets förslag
om att som ett första steg mot att införa enhetstaxa ska ett enhetligt
pris gälla för 20- respektive 40-resors pendelkort för resor inom
Kalmar kommun. I kommunstyrelsens förslag till beslut ingår
också ett uppdrag att utreda konsekvenserna av att öka giltighetstiden för pendelkorten och att pendelkorten ska kunna användas av
flera resenärer samtidigt.

Överläggning

Under överläggningen redovisas följande förslag och protokollsanteckning:
1. Anders Andersson (c) och Allan Johansson (s) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.
2. Företrädarna för (c) uttalar som en protokollsanteckning:
Att införa en enhetstaxa för kollektivtrafiken är både rättvist och
bra för miljön. Beslutet om att införa en enhetstaxa togs för flera
år sedan. Tyvärr har det inte varit möjligt att genomföra enhetstaxan på grund av att KLT:s biljettsystem inte klarat detta.
Den enhetstaxa som nu införs gäller endast för pendelkort för
20 och 40 resor. Detta är en stor brist och drabbar framförallt de
som inte använder pendelkort dagligen, t.ex. skolungdomar och
pensionärer.
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En stor förbättring skulle vara om giltighetstiden inte begränsades till 30 dagar och om korten, som inte är personliga, kunde
användas av flera personer vid samma resa. Vi uppmanar därför
Kalmar kommun att lösa dessa frågor tillsammans med KLT
och landstinget tills det är möjligt att tillämpa enhetstaxa också
för enkelbiljetter och årskort.
_______________
Efter att överläggningen avslutats beslutar kommunfullmäktige att
bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.
_______________
Beslut

1. Som ett första steg mot att införa enhetstaxa inom kommunen
får Kalmar Läns Trafik AB (KLT) i uppdrag att ta fram ett 20respektive 40-resors pendelkort med tydlig Kalmartillhörighet.
Målet är att kortet ska finnas till försäljning under januari 2009.
Kortet ska gälla för resor inom Kalmar kommun (KLT:s zoner
30-37). Kostnaden ska vara lika med det som gäller för resa
inom en zon. Detta innebär att priset i 2008 års nivå är 265 kronor för ett 20-resors pendelkort och 420 kronor för 40-resors.
Kostnaden ska rymmas inom anvisad budgetram för kollektivtrafiken.
2. Kommunstyrelsen/kommunledningskontoret får i uppdrag att
utreda konsekvenserna av att
- öka giltighetstiden för pendelkorten
- pendelkorten ska kunna användas av flera resenärer samtidigt.

§ 218

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2009
(dnr KS 2008/607 006)

Handlingar

Kommunledningskontorets skrivelse den 19 november 2008
(bilaga, § 218/2008).

Bakgrund

Kommunledningskontoret föreslår att under 2009 ska kommunen
sätta in annonser om kommunfullmäktiges sammanträden i samma
tidningar som under innevarande år. Kommunstyrelsen har tillstyrkt detta förslag.
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Beslut

Under 2009 ska kommunen sätta in annonser om kommunfullmäktiges sammanträden i Barometern, Östra Småland, Kalmar Läns
Tidning och KalmarPosten. I KalmarPosten ska detta dock endast
ske när tidningens utgivningstider passar med dagarna för kommunfullmäktiges sammanträden.

§ 219

Utdelning ur donationsfonder
(dnr KS 2008/599 046)

Handlingar

Protokoll från sammanträde den 21 oktober 2008 med donationskommittén för Stiftelsen August Peterssons donationsfond och
Stiftelsen Axel Åkessons donationsfond (bilaga, § 219/2008).
Utdrag ur protokoll från sammanträde den 24 november 2008, § 8
med donationskommittén för stiftelser m.m.
Utdrag ur protokoll från sammanträde den 1 december 2008, § 19
med styrelsen för Dahmska stiftelsen.

Beslut

Kommunfullmäktige bifaller förslagen till utdelning ur August
Peterssons donationsfond, Axel Åkessons donationsfond, Dahmska
fonden och Appeltoffts donationsfond.

§ 220

Fyllnadsval av ledamot och ersättare i kommunstyrelsen
(dnr KS 2008/537 och 2008/662 102)

Handlingar

Bengt-Olof Roos avsägelse den 20 oktober 2008.
Skrivelse från valberedningens ordförande och vice ordförande
den 11 december 2008.

Beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Bengt-Olof
Roos (kd).
Kommunfullmäktige väljer Monica Bengtsson (kd) till ledamot
i kommunstyrelsen 1 februari 2009 – 31 december 2010.
2. Kommunfullmäktige väljer Folke Fagerlund (kd) till ersättare
i kommunstyrelsen 1 februari 2009 – 31 december 2010. Han
efterträder Monica Bengtsson (kd) som blivit ledamot i
kommunstyrelsen.
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Val av två ledamöter och två ersättare i styrelsen för Fröbergska stiftelsen
(dnr KS 2008/662 102)

Handlingar

Skrivelse från valberedningens ordförande och vice ordförande den
11 december 2008.

Beslut

Kommunfullmäktige väljer följande ledamöter och ersättare
i styrelsen för Fröbergska stiftelsen 2009- 2014:
Ledamöter
Cecilia Strömberg (s)
Stig Persson (s)
Ersättare
Eva Löwdahl (m)
Jan-Ingemar Lundström (m)

§ 222

Anmälningsärenden
För kännedom anmäls:
a) Länsstyrelsen har den 17 november 2008 utsett Karin Karlsson
(kd) till ledamot och Folke Fagerlund (kd) till ersättare i kommunfullmäktige
(dnr KS 2008/611 101)
b) Socialnämndens rapport om ej verkställda biståndsbeslut enligt
socialtjänstlagen
(dnr KS 2008/609 759)
c) Delårsrapport januari-augusti 2008 för Kalmarsunds gymnasieförbund
(dnr KS 2008/614 042)
d) Medborgarförslag från Gunnar Magnusson om parkering till
Kalmar slott, Konstmuseet och Byttan samt kommunledningskontorets svar
(dnr KS 2006/472 094)
e) Medborgarförslag från Marian Andersson om att märka upp
cykelbanor på delade gång- och cykelbanor samt gatu- och parknämndens svar
(dnr KS 2007/347 094)

Kommunfullmäktige 2008-12-15

287

f) Medborgarförslag från Bengt Nordlöw om skylt vid Vänortsparken samt gatu- och parknämndens svar
(dnr KS 2007/402 094)
g) Medborgarförslag från Eva Landin om gatubelysning på
gång-och cykelvägen mellan Rinkabyholm och Ljungbyholm
samt gatu- och parknämndens svar
(dnr KS 2008/493 094)
h) Medborgarförslag från Göran Olsén om ändring av gångoch cykelvägen längs Kungsgårdsvägen samt gatu- och
parknämndens svar
(dnr KS 2008/390 094)
i) Arne Palms medborgarförslag om att bilda medborgargrupper
för att skapa dialog om Kalmar Skärgårdsstad samt samhällsbyggnadsnämndens svar
(dnr KS 2006/432 094)

