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§ 17

Protokollsjusterare

Beslut

Kommunfullmäktige utser Jonas Löhnn och Jonas Lövgren att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§ 18

Information från Polisen

Överläggning

Olof Ersgård, Ulf Ericsson och Patrik Oldin informerar om Polisens verksamhet och aktuella frågor som gäller samarbetet mellan
Polisen och Kalmar kommun. De tar bl.a. upp följande frågor:
- Samverkansavtal mellan kommunen och Polisen
- Trygghetsundersökningen 2008
- Utvecklingen av våldsbrott i centrala Kalmar
- Hatbrott och antidemokratiska grupper (lokalt och regionalt).

Beslut

Kommunfullmäktige fattar inte något beslut med anledning av
informationen.

§ 19

Interpellation: Fritt val i omsorgen
(dnr KS 2009/092 093)
Kommunfullmäktige beslutar att Birgitta Nordlöw (FP) får ställa
följande interpellation till omsorgsnämndens ordförande Steve Sjögren (S):
Folkpartiet liberalerna har år 2007 till kommunfullmäktige lämnat
en partimotion "Inför fritt val i Kalmar kommun!", därför att vi vill
se möjlighet till ett fritt eget val för medborgaren i så många sammanhang som möjligt.
På omsorgsnämndens möte i december 2007 lade Folkpartiet tillsammans med allianspartierna ett tilläggsförslag i budgeten om att
förbereda för införandet av ”Fritt val i äldreomsorgen” och glädjande nog fick vi då majoritet för vårt förslag.
På omsorgsnämndens möte i september 2008 togs ett enhälligt beslut om att söka 1,5 miljoner i statligt stimulansbidrag för att införa
valfrihetssystem och denna ansökan har nu beviljats.
Min fråga är då: På vilket sätt kommer man nu att i
omsorgsförvaltningen arbeta för att ta fram ett valfrihetssystem för
äldreomsorgen i Kalmar kommun?
_______________
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Steve Sjögren lämnar följande svar på interpellationen:
Fritt val inom vård och omsorg regleras i Lagen om valfrihetssystem (LOV). Lagen gäller från den 1 januari 2009 och
regeringen har avsatt medel för att kommunerna ska kunna utreda
förutsättningarna för att genomföra lagens intentioner.
I Kalmar har vi ansökt om 1,5 miljoner kronor för att utreda
förutsättningarna för införande av LOV. Nuläget är att efter besked
från Socialstyrelsen om stimulansmedlen november 2008 har vi arbetat för att rekrytera medarbetare till detta. Försök gjordes först
med intern rekrytering i december. Tyvärr inget intresse. Tappade
lite tid till följd av detta. Just nu pågår extern rekrytering med sista
ansökan den 23 februari. Det vi söker är tidsbegränsad anställning
som utredningssekreterare i första hand året ut med eventuell förlängning. Innehållet i tjänsten kommer att vara LOV-uppdraget.
En person ska vara på plats under våren.
Vi har fått besked om att vi har möjlighet att söka ytterligare ca
500 000 kronor och det ska vi göra. Dessa ytterligare pengar har vi
tänkt använda tillsammans med Södermöre kommundelsnämnd för
att närmare utreda förutsättningarna för LOV i glesbygd.
På vilket sätt kommer man nu att i omsorgsförvaltningen arbeta
för att ta fram ett valfrihetssystem för äldreomsorgen i Kalmar
kommun?
Efter att utredningen är slutförd kommer nämnden att ta ställning
till hur vi ska hantera LOV i Kalmar kommun. En förutsättning är
att det inte på något sätt genererar ökade kostnader för omsorgsförvaltningen.

§ 20

Försäljning av Björken 21 i Gamla stan
(dnr KS 2009/050 253)

Handlingar

Kommunledningskontorets skrivelse den 22 januari 2009 (bilaga,
§ 20/2009).

Bakgrund

Fastigheten Björken 21 vid Västerlånggatan i Gamla stan är
idag bebyggd med ”fem småskaliga envånings äldre byggnader”.
Samhällsbyggnadsnämnden har lämnat rivningslov för tre av
husen, medan de övriga husen inte får rivas eller flyttas.
Björken 21 är f.n. inte uthyrd och kan därför säljas. Fastighetsmäklaren föreslår att den ska säljas till Torsten Berglund och
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Margareta Lindqvist-Berglund för 1.285.000 kronor. Kommunledningskontoret tillstyrker detta.
Överläggning

Johan Persson (S) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunstyrelsen får sälja Björken 21 i Gamla stan till Torsten
Berglund och Margareta Lindqvist-Berglund för 1.285.000 kronor.

§ 21

Preliminärt bokslut för 2008
(dnr KS 2009/058 042)

Handlingar

Kommunledningskontorets redovisning av preliminärt bokslut
2008 (bilaga, § 21/2009).

Bakgrund

Ekonomienheten har upprättat ett preliminärt bokslut för 2008.
Årets resultat uppgår till + 33,4 miljoner kronor, vilket är 6,6 miljoner kronor bättre än enligt budgeten. Vid avstämning mot balanskravet ska 12,6 miljoner kronor justeras för realisationsvinster.
Kommunens justerade resultat uppgår därmed till 20,8 miljoner
kronor, vilket gör att kommunen uppfyller kommunallagens krav
på ekonomisk balans i bokslutet. Kommunens mål om att nettokostnadsandelen inte ska överstiga 98 procent och att investeringarna ska självfinansieras till 100 procent uppfylls däremot inte.
Av ekonomienhetens sammanställning framgår bl.a. att nämndernas nettokostnader avviker mot budgeten med + 54,6 miljoner och
exploateringsverksamheten med - 72,7 miljoner kronor. De största
positiva respektive negativa avvikelserna bland nämnderna redovisas för omsorgsnämnden (+ 23,1 miljoner kronor) och socialnämnden (-9,9 miljoner kronor).

Beslut

Kommunfullmäktige lägger det preliminära bokslutet för 2008
till handlingarna.

§ 22

Plan för hantering av extraordinära händelser m.m.
(krisledningsplan och informationsplan)
(dnr KS 2009/ 016 016)

Handlingar

Skrivelse den 14 januari 2009 från säkerhetssamordnare Paul
Brehmer och informationschef Christina Karlberg
(bilaga A, § 22/2009).
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Kommunstyrelsens förslag till ”Plan för extraordinära händelser
eller svår påfrestning i Kalmar kommun”(Krisledningsplan och
Informationsplan)
(bilaga B, § 22/2009).
Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade i november 2006 att anta ett förslag
till ”Plan för hantering av extraordinära händelser”. Sedan denna
plan antogs har kommunen gjort en risk- och sårbarhetsanalys.
Det förslag till reviderad plan som tagits fram har kompletterats
med de risker och hot som finns enligt riskinventeringen. Vidare
ingår en del andra justeringar som bl.a. gäller övergripande mål,
krisledningsnämndens befogenheter, krisledningens stabsorganisation och ändrade förutsättningar som påverkar informationsplanen.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget till ” Plan för hantering
av extraordinära händelser” med följande tillägg:
I avsnittet ”Extraordinär händelse” ska exemplen på en extraordinär händelse som kan uppstå i Kalmar kommun kompletteras
med
- grovt våld med rasistiska, homofobiska, islamofobiska och antisemitiska motiv
- hot riktat mot delar av befolkningen.
I avsnittet ”POSOM-grupp (Psykiskt Och Socialt Omhändertagande)” kompletteras andra meningen med orden ”eller indirekt
berörda”. Detta innebär att den aktuella meningen får följande
lydelse: POSOM-gruppen kallas vid en akut händelse i Kalmar
kommun eller där kalmarbor är inblandade eller indirekt berörda
och behöver psykosocial hjälp, då inte normal organisation bedöms
vara tillräcklig.

Överläggning

Under överläggningen redovisas följande förslag:
1. Johan Persson (S) och Bengt Sundström (FP) föreslår att
kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag till
beslut.
2. Bengt-Olof Roos (KD) föreslår - med instämmande av Ingemar
Einarsson (C), Magnus Isaksson (M), Monica Bengtsson (KD)
och Kajsa Hedin (M) - att i avsnittet ”Extraordinär händelse”
ska två av exemplen på sådana händelser som kan uppstå i
Kalmar kommun (”Grovt våld med rasistiska, homofobiska,
islamofobiska och antisemitiska motiv” och ”Hot riktat mot
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delar av befolkningen”) ersättas med ”Grovt våld och hot riktat
mot delar av befolkningen”.
3. Ingemar Einarsson (C) föreslår - med instämmande av Johan
Persson (S) - att i avsnittet ”Extraordinär händelse” ska exemplen på en extraordinär händelse som kan uppstå i Kalmar kommun kompletteras med ”Större skogsbrand”.
4. Bengt Sundström (FP) föreslår - med instämmande av Johan
Persson (S), Bengt-Olof Roos (KD) och Ingemar Einarsson (C)
- att avsnittet ”POSOM-grupp (Psykiskt Och Socialt Omhändertagande)” ska kompletteras med ett nytt stycke ”Aktivering och
larm”:
POSOM-gruppen aktiveras vid behov, dvs. när behovet av krishantering går utöver ordinarie resursers kapacitet. Krisledningsnämndens ordförande (vid förhinder: vice ordförande eller om
både ordföranden och vice ordföranden har förhinder: annan
ledamot i krisledningsnämnden enligt samma bestämmelser som
gäller för nämnden) äger rätt att inkalla och aktivera POSOMgruppen liksom följande tjänstemän: brandkårens räddningsledare och/eller kommunchefen.
_______________
Efter att överläggningen avslutats beslutar kommunfullmäktige att
bifalla de delar i kommunstyrelsens förslag där det inte redovisats
några ändrings- eller tilläggsförslag.
Ordföranden frågar därefter om kommunfullmäktige vill bifalla
kommunstyrelsens förslag om att det i avsnittet ”Extraordinär händelse” ska som exempel på sådana händelser som kan uppstå i
Kalmar kommun ingå ”Grovt våld med rasistiska, homofobiska,
islamofobiska och antisemitiska motiv” och ”Hot riktat mot delar
av befolkningen” eller om dessa båda exempel ska ersättas med
”Grovt våld och hot riktat mot delar av befolkningen” enligt
Bengt-Olof Roos m.fl. förslag. Ordföranden 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 Bengt-Olof Roos m.fl.
förslag röstar nej”.
Vid omröstningen avges 37 ja-röster och 24 nej-röster (Hur var och
en av ledamöterna röstar framgår av bilaga C, § 22/2009). Detta
innebär att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
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Kommunfullmäktige beslutar därefter att bifalla
- det tilläggsförslag som redovisats av Ingemar Einarsson m.fl.
(Exemplen på en extraordinär händelse som kan uppstå i Kalmar
kommun kompletteras med ”Större skogsbrand”)
- det tilläggsförslag som redovisats av Bengt Sundström m.fl. när
det gäller avsnittet ”POSOM-grupp (Psykiskt Och Socialt
Omhändertagande)”.
________________
Beslut

Kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag till ”Plan för
extraordinära händelser eller svår påfrestning i Kalmar kommun”
(krisledningsplan och informationsplan) med följande tillägg:
- I avsnittet ”Extraordinär händelse” ska exemplen på en extraordinär händelse som kan uppstå i Kalmar kommun kompletteras med ”Större skogsbrand”.
- Avsnittet ”POSOM-grupp (Psykiskt Och Socialt Omhändertagande)” ska kompletteras med ett nytt stycke ”Aktivering och
larm”:
POSOM-gruppen aktiveras vid behov, dvs. när behovet av krishantering går utöver ordinarie resursers kapacitet. Krisledningsnämndens ordförande (vid förhinder: vice ordförande eller om
både ordföranden och vice ordföranden har förhinder: annan
ledamot i krisledningsnämnden enligt samma bestämmelser som
gäller för nämnden) äger rätt att inkalla och aktivera POSOMgruppen liksom följande tjänstemän: brandkårens räddningsledare och/eller kommunchefen.

Reservation

Företrädarna för (M), (C), (KD) och (SD) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut att avslå Bengt-Olof Roos m.fl. förslag om
att i avsnittet ”Extraordinär händelse” ersätta ”Grovt våld med
rasistiska, homofobiska, islamofobiska och antisemitiska motiv”
och ”Hot riktat mot delar av befolkningen” med ”Grovt våld och
hot riktat mot delar av befolkningen”.
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Avgifter och ersättningar vid insatser enligt LSS (Lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade)
(dnr KS 2009/005 008)

Handlingar

Omsorgsförvaltningens förslag den 8 december 2008 till ”Riktlinjer för avgifter och ersättningar enligt LSS” och ”Sammanställning över avgifter och ersättningar” (bilaga A, § 23/2009).
Utdrag ur omsorgsnämndens protokoll den 18 december 2008,
§ 180 (bilaga B, § 23/2009).

Bakgrund

Omsorgsnämnden har godkänt riktlinjer för avgifter och ersättningar vid insatser enligt LSS. Nämnden har också redovisat en
sammanställning av dessa avgifter och ersättningar.

Beslut

Kommunfullmäktige bifaller omsorgsnämndens förslag till avgifter
och ersättningar enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade) enligt de riktlinjer och den sammanställning
som nämnden redovisat. Vidare får omsorgsnämnden besluta om
vilka tillämpningsanvisningar som ska gälla.

§ 24

Anmälningsärenden
För kännedom anmäls:
Partimotion (FP) den 30 januari 2009 om norm för de gröna
ytorna.
(dnr KS 2009/068 092)

§ 25

Interpellation: Mysteriet med den försvunna
grönstrukturplanen
(dnr KS 2009/096 093)
Kommunfullmäktige beslutar att Kajsa Hedin (M) får ställa följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande Johan
Persson (S):
I november 2004 påbörjades arbetet med en grönstruktur för
Kalmar kommun. Planen skulle vara färdig för antagande under
2007. Men arbetet drog ut på tiden. Vid möte med kommunstyrelsen 2007-06-19 beslutades det att grönstrukturplanen skulle
vara klar i september 2007 och redo att antas i mars 2008. Nu är
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det en månad kvar till mars 2009 och vi har fortfarande inte någon
grönstrukturplan på ärendelistan.
Det är inte bara jag som väntar på grönstrukturplanen. Gatu- och
Parkkontoret hänvisade 2006-01-31 till den kommande grönstrukturplanen då man skulle yttra sig angående skydd av skog i
Kalmar län.
I yttrandet kan man läsa ”Eftersom det finns ett uppdrag att göra en
grönstrukturplan för kommunen så kan vi idag inte ge besked om
vi kan sätta av mer, eller vilken del av kommunens skog vi i så fall
skulle sätta av”.
Är det så att Majoriteten avsiktligt förhalar den för att inte kunna
låsa upp grönområden för eventuell exploatering?
Jag vill med anledning av ovanstående fråga kommunstyrelsens
ordförande Johan Persson följande:
1. När beräknas förslaget från kommunledningskontorets tjänstemän komma ut till samråd och vilken status har ärendet idag?
2. När beräknas grönstrukturplanen vara redo att antas i politiska
instanser?
_______________
Johan Persson lämnar följande svar på interpellationen:
Jag kan lugna Kajsa Hedin med att grönstrukturplanen inte är försvunnen och inte heller föremål för någon dold politisk agenda.
Det arbete som pågått har resulterat i dels en grönpolicy som
behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 juni 2007, §
140, dels ett ytterst gediget material som behandlar Kalmar stads
grönområden vad gäller rekreation och biologisk mångfald. Det är
viktigt påpeka att materialet inte ligger och samlar damm utan
faktiskt används som planeringsunderlag exempelvis i det
pågående arbetet med kommunens nya översiktsplan.
Från kommunledningens sida är vi ytterst besvärade över att grönstrukturplanen ännu inte kunnat läggas fram för politisk behandling. Det beror bland annat på att det funnits delade meningar
bland berörda förvaltningar om materialets status i den kommunala
planeringsprocessen.
En annan fråga att lösa har gällt skillnaden i detaljeringsgrad i de
två delarna som berör rekreation och biologisk mångfald. För att få
balans i materialet har gatu- och parkförvaltningen och samhällsbyggnadskontoret åtagit sig att revidera respektive avsnitt. Det
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reviderade materialet kommer därefter att redigeras i syfte att få ett
gemensamt dokument som är tillgängligt för oss förtroendevalda.
Att inte heller kommunledningen varit nöjd med ”tempot i arbetet”
manifesterades tydligt vid kommunfullmäktiges sammanträde i december 2008. Då antogs ett uttalande om att grönstrukturplanen
skyndsamt ska läggas fram för antagande.
Svar på interpellationens båda frågor:
Ett förslag till beslutsdokument ska enligt styrgruppen för
projektet kunna vara framme under april månad. För att den
tidplanen ska kunna hållas fordras att arbete prioriteras både på
kommunledningskontoret och hos berörda förvaltningar. Målet
är sedan att grönstrukturplanen efter samråd ska kunna behandlas
i kommunstyrelsen vid samma tillfälle som vi tar ställning till
samrådshandlingen för den nya översiktsplanen, vilket enligt
tidplanen ska ske i augusti i år.

§ 26

Fråga om Lärarlyftet
(dnr KS 2009/102 095)
Kommunfullmäktige beslutar att Sara Nygren-Lövgren (M) får
ställa följande fråga till barn- och ungdomsnämndens ordförande
Cecilia Strömberg (S):
Varför har bara drygt hälften av de tillgängliga medlen inom ramen
för Lärarlyftet ansökts om samt vilka åtgärder har du vidtagit för
att Kalmar kommun ska kunna hämta hem resterande medel inom
ramen för Lärarlyftet?
_______________
Cecilia Strömberg lämnar följande svar:
Av den tilldelade statsbidragsramen har ca 66 % utnyttjats under
2008. Anledningen till att inte hela ramen nyttjats under året är att
det var så få personer som kunde ta del av möjligheten att studera
under vårterminen p.g.a. för kort framförhållning i informationsflödet skolverket -central förvaltning – skolorna - lärarna.
Ramen för tidigarelärarna är ungefär dubbelt så stor som för
senarelärarna, och det var bland tidigarelärarna ramen inte nyttjades fullt ut. Under höstterminen 2008 ökade intresset markant
och en mycket större del av ramen nyttjades.
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För 2009 är intresset stort, 80 % av tilldelningen är preliminärt
intecknad. För närvarande studerar ett trettiotal lärare. Vi har fler
som jobbar som tidigarelärare än som senarelärare, därför är ramtilldelningen för den första gruppen ungefär dubbelt så stor som
för den senare. Ramarna för de båda grupperna kan tyvärr inte slås
ihop och fördelas på annat sätt enligt reglementet. Därför är bedömningen i nuläget att Kalmar kommun inte kommer att kunna
nyttja exakt hela tilldelningen, eftersom antalet som vill studera
bland tidigarelärare inte matchar tilldelningen fullt ut.

§ 27

Fråga om arrendeavtal för Olgas Kiosk m.m.
(dnr KS 2009/101 095)
Kommunfullmäktige beslutar att Jonas Lövgren (M) får ställa följande fråga till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S):
Är en eventuell uppsägning av arrendeavtalet för Olgas Kiosk
förenlig med kommunens, och dina egna, näringslivsvisioner och
näringslivspolitik och i så fall vad anser du att marken där Olgas
Kiosk står istället kan användas till?
_______________
Johan Persson lämnar följande svar:
Stora delar av centrala Kalmar utreds nu i ett planarbete. Den
första etappen förväntas bli klar under sommaren. Inom
utredningsområdet har ett antal reservationer givits. Syftet med
planarbetet är att möta den stora efterfrågan på bland annat
bostäder i de centrala delarna av Kalmar. Först när det är klart är
det möjligt att svara på frågan om och i så fall vilka områden som
kan utvecklas på ett annat sätt än idag.
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Jonsson Per-Olof
Kf090223

Parti
M
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
V
V
V
MP
MP
MP
M
M
M
M
M

Bilaga C, § 22/2009

Ersättare

Närvar
o

Röstning
Ja Nej Avstår
X

Inger Kornelius

Marie Simonsson
Göran Wiegert

Annika Brodin

Allan Johansson
Georg Persson

Barbro Peiper

Lennart Eriksson

Magnus Isaksson

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

43 (14)
Ledamöter
Hedin Kajsa
Lakatos Tamas
Nygren-Lövgren Sara
Wahlberg Rolf
Aronson Ove
Wallergård Rolf
Svensson Camilla
Andersson Anders
Wollin Anita
Einarsson Ingemar
Petersson Ingegerd
Andersson Sivert
Hilmansson Inger
Håkansson Joachim
Wejdsten Anna-Britt
Sundström Bengt
Roos Bengt-Olof
Jeansson Ann-Mari
Karlsson Karin
Bengtsson Monica
Alfsson Thoralf
Rosén Lars
Lundahl Marianne

Parti
M
M
M
M
M
M
M
C
C
C
C
C
FP
FP
FP
FP
KD
KD
KD
KD
SD
SD
S

Ersättare

Närvar
o

Röstning
Ja Nej Avstår
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
37

24

