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§ 28

Protokollsjusterare

Beslut

Kommunfullmäktige utser Monica Bengtsson och Peter Persson
att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§ 29

Interpellation om uppföljning av utvecklingsdialogerna

44

(dnr KS 2009/246 093)
Kommunfullmäktige beslutar att Inger Hilmansson (FP) får ställa
följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande Johan
Persson (S):
Inom kommunen har en rad utvecklingsdialoger genomförts och
samtliga har varit mycket uppskattade av såväl förtroendevalda
som invånare. Uppslutningen har vid samtliga tillfällen varit stor
och vi har fått lyssna till många viktiga synpunkter och tips på vad
förtroendevalda/tjänstemän och invånare tillsammans kan göra för
att utveckla kommunen. Kalmar har också fått ett landsbygdsutvecklingspris för detta arbete.
Årsredovisningen: ” Inledningsvis har fokus lagts på uppföljning
av utvecklingsdialogen, Leader och förvaltningsutveckling. Denna
modell ska vidareutvecklas i syfte att förbättra samarbetet med
lokala utvecklingsaktörer på landsbygden".
Det är nu ett par år sedan första besöket och många som engagerade sig funderar över vad som hände sen. Ortsanalysen är ju
inte en direkt återkoppling till dialogen.
Vilka direktiv fick tjänstemännen och vilken tonvikt har lagts vid
uppföljningen?
Så mycket förväntat inflytande bör hanteras med ett omsorgsfullt
efterarbete. Vad som är möjligt och vilka resurser som finns bör
också återkopplas till medborgarna.
Med anledning av ovanstående frågar jag:
- Vilken grad av delaktighet eftersträvas i en vidareutvecklad
modell som nämns i årsredovisningen?
- Finns det en planering för återkoppling, och på vilket sätt har
deltagarna/medborgarna informerats?
- Finns det direktiv för redovisning/tidplan för de åtgärder som
efterfrågats och för de som kan genomföras?
_______________
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Johan Persson lämnar följande svar på interpellationen:
Det är roligt att Inger Hilmansson uppskattar det initiativ som
tagits från min sida rörande utvecklingsdialoger. Dessa möten har
varit välbesökta och verkligen satt fingret på att Hela Kalmar ska
leva. Det var inte minst mot denna bakgrund som vi under förra
året fick utmärkelsen ”Årets kommun” av Folkrörelserådet Hela
Sverige ska leva.
Ett av de mer konkreta resultaten av de första utvecklingsdialogerna är budgetmålet om att under tre år planlägga för minst
500 villatomter i hela kommunen. Också det planprogram kring
Snättebro som fullmäktige ikväll behandlar är resultat av en
utvecklingsdialog i Läckeby.
Ett annat exempel är synpunkterna från mötet i Tvärskog kring
kommunalt VA kontra enskilda avlopp. Det är nu något som
Kalmar Vatten och miljöenheten nu arbetar med tillsammans
med en grupp berörda.
För en tid sedan organiserade jag ett möte med kommunen, Vägverket och föräldrar i Vassmolösa kring trafiksituationen. De uppfattade det som att de hade blivit bollade mellan kommunen och
Vägverket. Nu fick alla sitta vid samma bord. Denna typ av signaler hade inte fångats upp utan en utvecklingsdialog i Vassmolösa.
Jag har många fler exempel.
Alla synpunkter och förslag som kommit har skickats ut till
berörda förvaltningar. När det gäller de senare dialogerna (2008
och 2009) så har detta fungerat ganska bra.
Ortsanalyserna är – tycker jag till skillnad från Inger – en återkoppling till dialogen, en kanal att föra vidare det som tas upp på dialogerna. Allt går ju inte att avgöra och genomföra direkt. Här tas ju
det upp som handlar om frågor av mera långsiktig karaktär, planfrågor, frågor som behöver analyseras, frågor som får ekonomiska
konsekvenser. I det konkreta arbetet med ortsanalys för varje tätort
ingår inledningsvis möten för information och diskussion kring tätorten och framtiden. Det som kommer fram där tas med i det fortsatta arbetet med ortsanalyserna. När det finns ett färdigt förslag
till ortsanalys sker ett samrådsförfarande av arbetet med
ortsanalysen, där invånarna är involverade. Ortsanalyserna ska vara
klara under året.
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1. Vilken grad av delaktighet eftersträvas i en vidareutvecklad
modell som nämns i årsredovisningen?
- Detta sammanfattar allt det arbete som bedrivs inom ramen
för vårt utvecklingsarbete. Det handlar bland annat om kamp
för tillgång till bensin, hemsändningsbidrag för livsmedelsbutiker på landsbygden, LEADER-arbetet med aktiva föreningar, utvecklingsdialogen, ortsanalyserna, Södermöre
Forum, träffar med näringslivet, branschöverläggningar med
de gröna näringarna.
2. Finns det en planering för återkoppling och på vilket sätt har
deltagarna /medborgarna informerats?
- På mark- och planringsenheten pågår för närvarande precis
ett sådant arbete. Syftet är att före sommaren gå ut i
respektive ort och beskriva vad som har skett sedan
utvecklingsdialogen.
3. Finns det direktiv för redovisning/tidplan för de åtgärder som
har efterfrågats och för de som kan genomföras?
- Det som nu görs är en sammanställning av vad som skett
i respektive ort. En del har genomförts, annat är på gång,
andra saker får hanteras inom ramen för budgetarbetet.

§ 30

Interpellation: Låt EU-flaggan vaja sida vid sida med den
svenska flaggan!
(dnr KS 2009/248 093)
Kommunfullmäktige beslutar att Björn Brändewall (FP) får ställa
följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande Johan
Persson (S):
För några år sedan valde Kalmar kommun på förekommen anledning att hissa den svenska flaggan sida vid sida med den kinesiska
- symbolen för världens största diktatur. Som liberal gjorde åsynen
ont i magen på mig, alla löften om framtida samverkan till trots.
Och så gick det ju inte så bra sen, heller.
Något som däremot har gått bra är vårt snart femtonåriga medlemskap i en av världens största demokratier - den europeiska unionen.
EU har givit oss ökad tillväxt och bredare horisonter, samtidigt
som
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svenska europaparlamentariker har drivit igenom bättre djurskydd,
öppnare demokrati samt avskaffat dödsstraffet i gamla öststater.
I andra EU-länder är det naturligt att ha EU-flaggan sida vid sida
med det egna landets flagga. Vi är ju faktiskt lika mycket en del av
EU som en del av Sverige. Men av någon anledning är det inte alls
särskilt vanligt att se EU-flaggan vaja i de svenska vindarna.
För demokratikämpar i Europas sista diktatur, Vitryssland, symboliserar EU-flaggan alla de friheter och rättigheter som de kämpar
för, och den gemenskap de hoppas få bli del av en dag. Men här
i Sverige verkar vi inte alltid känna den stolthet som vi förtjänar
över vår delaktighet i det europeiska samarbetet.
Kalmar, med hela Östersjön som sin horisont, bör självklart stå
rak som en flaggstång i bejakandet av vår identitet som européer.
EU-flaggan bör vaja sida vid sida med den svenska flaggan, inte
bara på Europadagen 9 maj, inte bara utanför stadshuset, utan
närhelst kommunen flaggar med eller hänger upp en svensk flagga
någonstans!
Med anledning av detta undrar jag:
- Vilken policy har kommunen för närvarande vad gäller flaggning med EU-flaggan?
- Delar du åsikten att Kalmar kommun bör ha EU-flaggan sida
vid sida med den svenska flaggan i alla lägen?
- Avser du vidta några åtgärder för att öka förekomsten och
frekvensen av EU-flaggan, och i så fall vilka?
_______________
Johan Persson lämnar följande svar på interpellationen:
1. Vilken policy har kommunen för närvarande vad gäller flaggning med EU-flaggan?
- Kalmar kommun har idag ingen särskild policy för flaggning
med EU-flaggan. Vi hissar den när vi har officiellt europeiskt
besök, precis som vi hissar kinesiska flaggan vid officiella
kinesiska besök.
Kalmar kommun har idag officiella flaggstänger på bl.a.
Stadshuset och Rådhuset. Där får vi bara flagga svenskt eller
som nu med kommunvapnet. Vid speciella arrangemang finns
dock uttag på Stortorget för att sätta upp tillfälliga flaggstänger, vilket vi gör på till exempel nationaldagen.
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2. Delar du åsikten att Kalmar kommun bör ha EU-flaggan sida
vid sida med den svenska flaggan i alla lägen?
- Jag delar inte åsikten att Kalmar kommun bör ha EU-flaggan
sida vid sida med den svenska flaggan i alla lägen. Däremot
är jag positiv till att vi använder den vid fler tillfällen än vi
gör idag.
3. Avser du vidta några åtgärder för att öka förekomsten och frekvensen av EU-flaggan och i så fall vilka?
- Jag skulle gärna se att den svenska regeringen under ordförandeskapet hade valt att förlägga flera möten till Kalmar.
Då hade vi fått många tillfällen att hissa både svenska flaggan
och EU-flaggan. Kommunen har vid olika tillfällen sänt signaler om att Kalmar och Kalmar slott hade varit en alldeles
utmärkt plats att förlägga stora möten till. Tyvärr har regeringen valt att inte lyssna på detta.

§ 31

Interpellation: Hur används kommunens lokaler?
(dnr KS 2009/245 093)
Kommunfullmäktige beslutar att Bengt Sundström (FP) får ställa
följande interpellation till kommunalrådet Birgitta Elfström (S):
Att stärka föreningslivet och uppmuntra medborgare som skapar
nya mötesplatser är viktigt speciellt i spartider och också viktigt för
samhällets utveckling. Att minska en förenings lokalkostnad kan
innebära att man vid enstaka tillfållen eller regelbundet behöver en
extra mötesplats. Kalmar kommun har en mängd lokaler som står
tomma kvällstid och Folkpartiet liberalerna har vid tidigare interpellation i ämnet bibringats uppfattningen att allmänheten välkomnas att använda dessa lokaler.
Möjligheten att använda vissa lokaler upplevs ibland som otydlig
och godtycklig, och oavsett vilka regler som förekommer bör de
vara kända och lika för alla.
Utnyttjandet skiljer sig säkert en hel del mellan skolans rektorsområden, och vi har nu anledning att fråga:
- Är ambitionen fortfarande att lokalerna skall nyttjas generöst av
skattebetalarna?
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- Finns det tillgänglig statistik på lokalutnyttjandet utöver arbetstid?
- Kan en upplysning finnas på kommunens hemsida?
_______________
Birgitta Elfström lämnar följande svar på interpellationen:
Vår uppfattning är att våra gemensamma (kommunens) lokaler
ska vara öppna och tillgängliga för kommunens medborgare, närsamhället, organisationer och föreningsliv. Lokalerna är viktiga
som mötesplatser för lärande, gemenskap, delaktighet, inflytande
och upplevelser. Det kan handla om studiecirklar,
kulturevenemang och möten. Tomma och outnyttjade lokaler är
resursslöseri. Föreningar som är bidragsberättigade får också
bidrag för viss del av sina hyreskostnader via kultur- och
fritidsförvaltningen.
Omsorgsnämnden tog 2004 beslutet att de pensionärsföreningar
som är representerade i pensionärsrådet får disponera omsorgsförvaltningens samlings- och möteslokaler kostnadsfritt.
I olika politiska dokument – t.ex. de politiska riktlinjerna och budget - och i diskussionerna under de gångna åren har inriktningen
varit och är, att förskolan/skolan ska vara en naturlig mötesplats för
närsamhället och ska hyras ut eller på annat sätt upplåtas till allmänheten. I budgeten för 2000 togs följande beslut: ”Barn- och
ungdomsnämnden disponerar för sin verksamhet ett stort antal
lokaler i kommunen. Skolor, förskolor och fritidshem används
oftast under vardagar. Det innebär att vissa lokaler och viss utrustning finns lediga under en stor del av kvällar och helger. Samtidigt
har ideella föreningar, studieförbund m.fl. behov av ändamålsenliga lokaler till låg kostnad och får också stöd till sin verksamhet
av kultur- och fritidsnämnden. Barn- och ungdomsnämnden arbetar
med att öka brukarinflytandet från elever, föräldrar och personal.
I detta arbete bör också ligga att göra respektive enhet till ett centrum för sitt närområde, en skola mitt i samhället – ett utbildningscentrum i närområdet. Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag
att i samarbete med kultur- och fritidsnämnden intensifiera arbetet
med att erbjuda ideella föreningar, studieförbund m.fl. att använda
kommunens lokaler.” År 2001 tog barn- och ungdomsnämnden
beslutet att varje enhet ska anmäla lämpliga lokaler för extern uthyrning till kultur- och fritidsförvaltningens ”föreningslokalbank”.
Barn- och ungdomsförvaltningen uppger att förskolans lokaler
efterfrågas och används mycket sällan till skillnad från skolans
lokaler. Som exempel uppger Rocknebyskolan att de har alltid en
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generös hållning till att upplåta/hyra ut lokalerna, ibland gratis t.ex.
till trygghetsrådets möten på kvällar. Om det inte är städat tar de ut
en avgift för extra städning. I Trekanten hyrs lokalerna ut flitigt. Det är framför allt Metropolen, allaktivitetshuset, och
matsalen som hyrs ut till barnkalas, jaktmöten, barndop, 50årskalas, pensionärsorganisationer. De tar ut avgift enligt barn- och
ungdomsnämndens rutin. En gång per år upplåts hela skolan till
Trekantens IF för deras cup och då tas endast hyra ut för matsal
och kök.
Någon samlad statistik finns inte för hur mycket och vilka lokaler
som används av föreningslivet, privatpersoner m fl. Tyvärr är tiden
för kort för att få med detta i mitt interpellationssvar. Naturligtvis
kan och ska information finnas på kommunens hemsida om vilka
lokaler som finns tillgängliga att hyra/upplåts.

§ 32

Interpellation om svenska för invandrare (sfi) och kontakt
med svenskt arbetsliv
(dnr KS 2009/244 093)
Kommunfullmäktige beslutar att Ann-Britt Wejdsten (FP) får ställa
följande interpellation till kommunalrådet Birgitta Elfström (S):
Hur vi i praktiken behandlar våra minoriteter är ett viktigt mått på
den inriktning vi vill ha i vårt samhälle. Det är också på sikt en
viktig del i folkhälsoarbetet.
Den 22 april 2004 inledde Folkpartiet liberalerna en motion till
kommunfullmäktige på följande vis:
"Den svenska arbetsmarknaden är lika kylslagen som det svenska
vädret är vid denna tid på året. Den senaste tiden har det varje
vecka kommit dystra rapporter om en stigande arbetslöshet. Detta
slår särskilt hårt mot vissa grupper i samhället såsom invandrare
och ungdomar. "
Vi hade då som förslag i motionen att varje förvaltning skulle
ordna minst två platser per år för språkpraktik för invandrare.
Motionen besvarades i april 2005 med något luddigt och till intet
förpliktigande - och hur gick det?
Ur majoritetens budget går att läsa:
"Det integrationspolitiska arbetet ska särskilt inriktas på att ge
förutsättningar för individens egen försörjning och delaktighet
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i samhället. Dessutom ska arbetet inriktas på att förebygga och
motverka diskriminering, främlingsfientlighet och rasism."
Folkpartiet liberalerna har vid flera tillfällen ställt frågor om innebörden i både handlingsprogram och redovisning av det utförda
arbete som den sittande majoriteten i sin retorik framhåller som
viktig. Tyvärr har vi som svar endast fått uppräknat alla de projekt
som kommunen nu deltar i, men vi saknar redovisning av resultaten.
Det har nu gått fem (5) år och arbetsmarknaden är åter kylslagen,
fast denna gång som en global kris.
Min fråga är
- Hur många studerande vid Sfi har på dessa fem år beretts
möjlighet att genom kommunen få kontakt med svenskt
arbetsliv och träna det svenska språket?
- Hur har resultatet utfallit?
_______________
Kommunfullmäktige medger att interpellationen får överlämnas till
ordföranden i styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund, Anders
Andersson (C), för besvarande. Han lämnar följande svar på interpellationen:
Hur många studerande vid sfi har på dessa fem år beretts möjlighet att genom kommunen få kontakt med svenskt arbetsliv och
träna det svenska språket?
Målet med Sfi är att de studerande ska nå de mål, som bestämts
i kursplanerna och de individuella studieplanerna.
Sfi ska också samarbeta med andra aktörer som förvaltningar,
arbetsförmedling, näringsliv. Samtliga förvaltningar inom Kalmar
kommun erbjuder numera praktikplatser.
Sfi har under åren samarbetat med Invandrarservice och projekt
"Norrliden". Det har inte förts någon statistik på hur många som
haft praktikplatser under dessa fem år från vår sida, men det rör sig
om ganska många. Kalmar kommuns arbetsmarknadsenhet är
också involverade för att hitta praktikplatser. Vi har också
samarbete med Arbetsförmedlingen, som ordnar praktikplatser och
instegsjobb. Instegsjobb förutsätter bl.a. att man studerar på sfi.
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26 sfi-studerande hade språkträningspraktik genom vår försorg under läsåret 2007/2008. 23 studerande har varit ute på praktikplatser
inom ramen för yrkes-sfi under vårterminen 2009. Resultatet av
dessa försöksverksamheter har varit mycket positivt med nöjda,
engagerade och tillfredsställda studerande som integrerats snabbare
i vårt samhälle.
Det finns också ett antal sfi-studerande som arbetar samtidigt som
de studerar. Vi har ingen statistik på detta. Vi vet bara att det förekommer.
Hur har resultatet utfallit?
Det är positivt för de studerande att komma ut i svensktalande miljöer. De får då möjlighet att i praktiken testa sina svenska kunskaper och får en bra språkträning.

§ 33

Interpellation om ökad inflyttning
(dnr KS 2009/243 093)
Kommunfullmäktige beslutar att Folke Fagerlund (KD) får ställa
följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande Johan
Persson (S):
År 2006 beslutade kommunfullmäktige att Kalmar kommun
genom hållbar tillväxt ska öka till 70 000 invånare 2014. Det är väl
inte många som idag tror att detta mål ska uppfyllas redan 2014
men inriktningen att kraftigt öka invånareantalet i kommun är
något som vi alla förhoppningsvis står bakom. Det är bl. a. genom
ett ökat antal skattebetalare som vi skapar utrymme för ökade
kommunala insatser inom vård, skola, omsorg m.m.
Nu när inflyttningen av ett stort antal affärsmän från Asien verkar
gå om intet är det dags att återigen fokusera på andra grupper.
Kommunen har ett stort antal personer som idag arbetspendlar in
till kommunen. Dessa som redan har arbete inom kommunen borde
vara den grupp som vi lättast skulle få att bosätta sig hos oss.
Kalmar är, eller borde vara, på alla sätt en attraktiv kommun att bo
i. Kalmar erbjuder aktiviteter och faciliteter för de flesta smakriktningar. Vi har möjlighet att erbjuda boende från kust till skogsbygd, från den ensamma stugan uti skogen till den centrala stadskärnan. Ändå ökar inpendlingen från övriga delar av länet.
Utpendlingen ökar något men i betydande mindre omfattning än
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inpendlingen. Det är naturligtvis bra att det skapas arbete inom
kommunen men det är först när de som arbetar hos oss också
bosätter sig här som den verkliga effekten uppstår.
Jag vill nu ställa följande tre frågor till kommunstyrelsens ordförande:
1. Vilka undersökningar har gjorts bland dem som arbetspendlar in
till kommunen för att utröna vad som skulle få dem att bosätta
sig inom kommunen?
2. Vilka är de enskilt största faktorerna som gör att inpendlarna
inte bosätter sig i Kalmar?
3. Vilka åtgärder är planerade eller finns på idéstadiet för att ytterligare öka Kalmars attraktionskraft som bostadsort för inpendlarna?
_______________
Johan Persson lämnar följande svar på interpellationen:
Det är precis som Folke skriver att ”inriktningen att kraftigt öka
invånareantalet i kommunen är något som vi alla förhoppningsvis
står bakom.”
Jag vill besvara interpellationens tre frågor på följande sätt:
1. Vilka undersökningar har gjorts bland de som arbetspendlar in
till kommunen för att utröna vad som skulle få dem att bosätta
sig inom kommunen?
Kalmar kommun har inte gjort några sådana undersökningar.
Däremot har Regionförbundet genomfört tre regionala
flyttundersökningar under 2000-talet. Dessa tre visar att huvudskälen för inflyttning till regionen är i första hand studier och i
andra hand arbete samt förbättrad livskvalitet. I begreppet livskvalitet ingår faktorer som lugn och ro, trygghet, närheten till
havet och vacker natur.
Enligt samma flyttundersökningar flyttar folk från regionen för
att få alla de möjligheter en storstad kan erbjuda i form av studier, arbete, en god inkomst, intressantare människor samt inte
minst ett brett utbud av butiker, nöjen och kulturella evenemang.
2. Vilka är de enskilt största faktorerna som gör att inpendlarna
inte bosätter sig i Kalmar?
Den frågan kan jag inte besvara, då en sådan undersökning inte
har genomförts och egentligen är heller inte frågan så intressant.
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Vi vill tvärtom satsa på inflyttning till hela Kalmarsundsregionen och lägger ner mycket arbete på att utvidga arbetsmarknadsregionen för att öka antalet arbetsmöjligheter inom pendlingsavstånd.
3. Vilka åtgärder är planerade eller finns på idéstadiet för att
ytterligare öka Kalmars attraktionskraft som bostadsort för
inpendlarna?
Kalmar har ökat sin befolkning varje år sedan 1990 med ett enda
undantag (1998). Trots att Kalmar, och även Mörbylånga, ökat
sin befolkning har utvecklingen i Kalmarsundsregionen som
helhet varit i stort sett status quo under samma period. De förändringar som noterats gäller således inte något nettotillskott av
nya invånare utan mer en omfördelning av befolkningen inom
regionen.
Kalmar kommun vill inte växa på bekostnad av kommunerna
närmast Kalmar. Vi måste växa genom att andra personer än de
som pendlar in för arbete flyttar hit. Det är genom att stärka
Kalmarsundsregionen som vi också stärker Kalmar. Genom
uppslutning kring sundet som en gemensam region för boende
borde det vara möjligt för de ingående kommunerna att
tillsammans attrahera inflyttare. Regionförbundet arbetar därför
just nu med att fokusera på länets attraktionskraft.
Vi vill attrahera inflyttare genom att lyfta fram och förstärka de
värden Kalmar har. För att folk ska vilja bosätta sig här krävs
det att hela familjen trivs, att det finns ett bra boende, god
arbetsmarknad, bra kommunal verksamhet, varierat fritidsutbud,
bra kommunikationer och ett stort utbud inom service- och
handelsområdet. Vi är på god väg!
- Vi lägger ner ett stort arbete på att få fram attraktiva områden
för både verksamhet och boende.
- Tillsammans med det blivande Linnéuniversitetet finns
arbetsgrupper för att locka fler studenter och för att utveckla
själva universitetet.
- Utvecklingsdialoger genomförs för att stärka tätorter och
landsbygd.
- Vi producerar en ny marknadsföringstidning, Jenny, som
distribueras i 105 000 exemplar.
- Emigrantmässan i Holland kommer att locka ett antal holländare att bosätta sig här.
- Enhetstaxa är införd.
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- Ett stort arbete har lagts ner när det gäller den fysiska planprocessen för att påskynda byggandet i kommunen.
- Kalmar satsar oerhört mycket på att vara en attraktiv sommarkommun. Här kan t.ex. slottssatsningen, Friluftsteatern,
Stadsfesten m.m. nämnas.
- Vi har aktivt deltagit i utvecklandet av Hansa-området men
satsar även parallellt med detta på att stärka Kvarnholmen.
- Vi fortsätter satsningen på c/o Kalmar för att visa att Kalmar
är en kommun som satsar på service och gott bemötande.
- Vi utvecklar den kommunala organisationen och arbetar
aktivt både med miljö och brukarinflytande.
Detta är några exempel på allt som pågår just nu och som jag är
övertygad om kommer att locka folk att bosätta sig i Kalmar och
Kalmarsundsregionen.

§ 34

Interpellation om föreningsbidrag
(dnr KS 2009/249 093)
Kommunfullmäktige beslutar att Jonas Lövgren (M) får ställa
följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande Johan
Persson (S):
Det var inte speciellt länge sedan vi kunde läsa i tidningarna om
Kalmarhems ekonomiska kris. Sparsamhet och goda strategier för
verksamhetens ekonomiska framtid är en given utveckling för
bolaget. Trots det betalar bolaget ut föreningsbidrag på 240 000
kronor.
Man undrar om detta är både brukligt och korrekt med en situation
där ett kommunalägt bolag betalar ut föreningsbidrag, som ju annars är något som ligger under Kultur- och fritidsnämndens
ansvar? Det känns som att kommunen genom de kommunala
bolagen nu skapat gräddfiler för föreningar att få stora
föreningsbidrag och denna gång är det Kalmarhems hyresgästers
hyrespengar som man nu (utöver frivilliga medlemsavgifter) ger
Hyresgästföreningen. Detta kan inte vara rätt eftersom det är långt
ifrån alla hyresgäster som valt att bli medlemmar av
hyresgästföreningen, men genom detta föreningsbidrag tvingas
vara med att betala till föreningen med sina hyrespengar.
Med anledning av detta vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande, Johan Persson:
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1. Varför ska ett kommunalägt bolag ge föreningar föreningsbidrag?
2. Finns det någon klausul eller reglering i ägardirektiven eller i
bolagsordningen för bolaget som säger att Kalmarhem ska ge
hyresgästföreningen föreningsbidrag?
3. Tycker Du det är korrekt att ge en förening en gräddfil till föreningsbidrag genom de kommunala bolagen och på så sätt slippa
gå genom Kultur- och fritidsnämnden?
_______________
Johan Persson lämnar följande svar på interpellationen:
Mellan Kalmarhem och Hyresgästföreningen finns ett avtal som
ger Hyresgästföreningen 240 000 kronor. Det är detta avtal som
Jonas Lövgren menar är ett bidrag.
Att kommunala bostadsbolag har den här typen av avtal är ingenting ovanligt. I Kalmar är det föranlett av ett avtal mellan Kalmarhem och Hyresgästföreningen om boinflytande- och fritidsverksamhet. Avtalet ger Hyresgästföreningen en skyldighet att organisera samtliga hyresgästers möjlighet till ett bra inflytande över
Kalmarhems förvaltning och en meningsfull fritidsverksamhet
i bostadsområdena. Det är inte heller bara en fråga för kommunens
bostadsbolag utan liknande bidrag ges även av privata bolag.
Inom denna region har Hyresgästföreningen liknande avtal med
Torsås Bostad, Nybro Bostad, Mörbylånga, Mönsterås, Byggebo,
Karlskronahem, Ronnebyhus, alla bostadsföretag i Växjö med
mera. Det finns även avtal med privata hyresvärdar som PBA,
Heimstaden, HSB Sydost och CA.
Vad gäller storleken har detta på grund av den ekonomiska situationen inom Kalmarhem sänkts från knappt 800 000 kronor per år
till 240 000 kronor årligen. Kalmarhem är därmed bland de
bostadsbolag som betalar lägst ”bidrag” per lägenhet inom vår
region.
Ägardirektiven reglerar naturligtvis inte vilka avtal Kalmarhem ska
ingå med organisationer som Hyresgästföreningen. Det finns inte
heller något i ägardirektiven som reglerar de kommunala bolagens
former av sponsring och så vidare.
Avtalet med Hyresgästföreningen går inte att likställa med ett föreningsbidrag till en idrotts- eller kulturförening. Som framgått ovan
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har också Hyresgästföreningen en skyldighet att se till att samtliga
hyresgäster ska ges möjligheter till ett bra inflytande över företagets förvaltning. Detta stämmer helt överens med ägardirektiven
där det framgår att Kalmarhem ska ”utveckla och stärka inflytandet
för de boende.”
1. Varför ska ett kommunalägt bolag ge föreningar föreningsbidrag?
- Det sker inte i det här fallet.
2. Finns det någon klausul eller reglering i ägardirektiven eller
i bolagsordningen för bolaget som säger att Kalmarhem ska
ge hyresgästföreningen föreningsbidrag?
- Nej. Däremot finns skrivningar om att bolaget ska utveckla
och stärka inflytande för de boende.
3. Tycker du att det är korrekt att ge en förening gräddfil till föreningsbidrag genom de kommunala bolagen och på så sätt slippa
gå genom kultur- och fritidsnämnden?
- Det är inget föreningsbidrag utan ett avtal mellan två parter.

§ 35

Interpellation om förslaget till flytt av årskurs 6 till högstadieskolorna
(dnr KS 2009/247 093)
Kommunfullmäktige beslutar att Anders Andersson (C) får ställa
följande interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande
Cecilia Strömberg (S):
Vi skall ha en bra kommunal skola där elevernas bästa sätts i centrum. Under de kommande åren är anspänningen på skolan stor,
eftersom antalet elever i årskullarna varierar. Barn- och ungdomsförvaltningen har därför föreslagit att 6:orna flyttas från 1-6-skolorna till högstadieskolorna för att på så sätt fylla de tomma platser,
som finns på högstadieskolorna och därmed skapa en bättre ekonomi totalt sett.
Förslaget har mötts med massiva protester från engagerade föräldrar, som hävdar att förslaget inte förbättrar ekonomin och för med
sig en rad nackdelar.
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Det finns därför anledning att ställa följande frågor till barn- och
ungdomsnämndens ordförande Cecilia Strömberg:
1. Enligt förslaget kommer en sjättedel av 1-6-skolornas elever att
flyttas över till högstadieskolorna. Eftersom resurserna till skolorna fördelas efter antalet elever kommer också en sjättedel av
resurserna att flyttas från dessa skolor. I varierande grad
kommer dessa skolor att kompenseras med fler förskolebarn,
dock inte
i tillräcklig omfattning. De blivande l-5-skolorna kommer att ha
samma fasta kostnader för administration, lokaler, skolbespisning, vaktmästeri m.m. dock med en mindre budget. Vissa skolor som redan idag har få barn, t.ex. Läckeby, kommer att drabbas särskilt hårt. Läckeby kommer som l-5-skola förmodligen
att ha under 100 elever.
Innebär förslaget om flytt av 6:orna att en betydande besparing
läggs på de minsta skolbarnen som går på de blivande l-5
-skolorna?
2. Föräldragruppen hävdar att ökningen av förskolebarnen i de
flesta av l-6-skolornas upptagningsområde går att hantera med
ganska enkla lösningar. En flytt av 6:orna innebär investeringar
för ca 6 miljoner kronor samt ökade kostnader för skolskjutsar
m.m. Till detta kommer förmodligen en övergång från den
kommunala skolan till fristående skolor, där varje tappad elev
innebär inkomstminskningar med upp till 38.000 kr årligen.
Ger förslaget till flyttning av 6:orna verkligen några ekonomiska vinster?
3. Kalmar kommuns landsbygd och mindre tätorter är attraktiva
bostadsorter för barnfamiljer. Ett skäl till detta är närheten till
väl fungerande 1-6-skolor.
Hur påverkas landsbygdens och de mindre tätorternas
attraktionskraft av flyttningen av 6:orna?
4. Föräldragruppen pekar på en mängd nackdelar för de elever
som flyttas. Man pekar bl.a. på att flytten går emot intentionerna
i förslaget till ny läroplan.
Ser du några pedagogiska nackdelar med förslaget?
_______________
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Cecilia Strömberg lämnar följande svar på interpellationen:
Barn- och ungdomsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att
se över hur vi på bästa och mest kostnadseffektiva sätt kan utnyttja
våra lokaler.
Nedan redovisas det förslag som tjänstemännen presenterat för
nämnden. Just nu håller vi på att analysera denna utredning, tillsammans med andra underlag. Barn- och ungdomsnämnden har
ännu ej tagit ställning till förslagen och förvaltningen arbetar fortfarande vidare med frågan. Vi är för närvarande i den del i beslutsprocessen då vi för en ständig dialog med föräldrar, elever och personal för att kunna ta till oss alla uppfattningar i denna fråga så att
vi kan hitta den bästa lösningen. Konsekvenserna för hela kommunen ska givetvis vägas in i detta ställningstagande.
1. Innebär förslaget om flytt av 6:orna att en betydande besparing
läggs på de minsta skolbarnen som går på de blivande 1-5 skolorna?
Resurserna till enheterna inom barn- och ungdomsförvaltningen
tillgodogörs i två steg. Det ena steget kallas enhetsbidrag och
innehåller främst kostnader av fast karaktär. Det andra steget
kallas elevpeng och är beroende på elevantal.
6-9 förslaget innebär ingen förändring i resurstilldelningssystemet. Samma elevpeng per elev kommer att tillgodogöras
enheterna före som efter ett genomförande av 6-9 skolor. Någon
besparing kommer alltså inte att göras.
De enheter som du, Anders Andersson, avser i förslaget är
främst ytterskolorna. Anledningen till förslaget är bland annat
att dessa enheter kommer att bli trångbodda i sina befintliga
lokaler. Dessa enheter omfattar såväl grundskoleverksamhet,
som förskoleklass som förskola. Bedömningen som barn- och
ungdomsförvaltningen gör är att tillväxten inom förskola och
skola gör att enheterna inte kommer att minska i väsentlig
omfattning.
2. Ger förslaget till flyttning av 6:orna verkligen några
ekonomiska vinster?
En verksamhet i oförändrad organisation beräknas innebära investeringar på 30 miljoner kronor under tiden 2010-2012. Detta
medför 3 miljoner årligen i ökade driftskostnader som ska
täckas
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inom befintlig ram, vilket kommer att innebära minskad personaltäthet.
Sexorna reser redan idag två gånger i veckan. Förslaget 6-9
medför resor dagligen. Detta medför en ökad kostnad för kommunen avseende bussresor. Kostnaden bedöms av förvaltningen
inte att vara av väsentlig omfattning jämfört med de ökande
driftskostnaderna som nämnts ovan.
Därutöver måste frågan ses i ett helhetsperspektiv. Genom att
införa 6-9 skolor kommer förvaltningen att kunna minska investeringarna inom förskolan med 16 miljoner kronor. Dock
innebär förslaget en beräknad anpassningskostnad av befintliga
7-9 skolor med 6 miljoner kronor.
Förslaget innebär alltså en nettobesparing av kommunala investeringsmedel med 40 miljoner kronor (30+16-6), och en årlig
besparing av driftskostnader för lokaler med 4 miljoner kronor.
3. Hur påverkas landsbygdens och de mindre tätorternas attraktionskraft av flyttningen av 6:orna?
Landsbygdsutveckling är en mycket viktig fråga, dock utanför
barn- och ungdomsnämndens budgettilldelning. Barn- och
ungdomsnämndens ansvar är att tillse att så mycket skola och
förskola som möjligt tillhandahålls till hela barn- och ungdomsnämndens ansvarsområde.
Att man under en period frivilligt erbjuder föräldrarna i en ytterstadsskola sina barn möjligheten att tidigarelägga sin utbildning
på en innerstadsskola kan jag inte se som en försämrad attraktionskraft för landsbygden, utan istället en tydlig signal att vi
alla har ett ansvar för att hela kommunen ska leva och trivas.
4. Ser du några pedagogiska nackdelar med förslaget?
6-9 skolor är ett vanligt sätt att organisera skolor. Mer än
50 kommuner i Sverige organiserar sina skolor så, flera av dem
har haft organisationen i över tio år. Det finns gott om erfarenhet
kring hur man gör bra pedagogisk verksamhet.
Det finns heller inga forskningsmässiga belägg för att just organisationsformen 6-9 skulle med automatik ge bättre eller sämre
pedagogisk verksamhet. De erfarenheter som finns pekar istället
på att det som är avgörande är HUR verksamheten bedrivs –
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i den frågan är jag trygg med Kalmar kommuns pedagogiska
personal.

§ 36

Försäljning av Mästaren 21 på Kvarnholmen
(dnr KS 2009/185 253)

Handlingar

Kommunledningskontorets skrivelse den 24 mars 2009 (bilaga,
§ 36/2009).

Bakgrund

Länsförsäkringar i Kalmar län avser att uppföra bl.a. nytt huvudkontor och bostäder i kvarteret Mästaren på Kvarnholmen. Projektet omfattar i huvudsak de obebyggda ytorna mellan Norra Långgatan och Fiskaregatan. Ett förslag till detaljplan för kvarteret är
f.n. utställt.
En av de fastigheter som Länsförsäkringar avser att förvärva
är Mästaren 21 som ägs av kommunen och som har en areal på
287 kvadratmeter. Denna fastighet har värderats till 800.000
kronor
och detta pris har accepterats av Länsförsäkringar.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget om att sälja Mästaren 21
till Länsförsäkringar.

Beslut

Kommunstyrelsen får sälja Mästaren 21 på Kvarnholmen till Länsförsäkringar i Kalmar län för 800.000 kronor.

§ 37

Försäljning av tomtmark för parhus vid Violvägen i Berga
(dnr KS 2004/053 256)

Handlingar

Kommunledningskontorets skrivelse den 30 mars 2009 (bilaga,
§ 37/2009).

Bakgrund

Kommunstyrelsen har tidigare reserverat mark för bostäder vid
Violvägen i Berga för Kalmarschakt AB. För området gäller den
detaljplan som - efter överklagande - vunnit laga kraft genom ett
regeringsbeslut. Planen ger möjlighet att bygga sex bostadsfastigheter i tre parhus, garage samt miljöhus i en strandnära miljö vid
Bergavik.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt kommunledningskontorets förslag
om att kommunen ska sälja den aktuella marken till Kalmarschakt
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Beslut

Kommunstyrelsen får sälja sex tomter för bygge av tre parhus vid
Violvägen i Berga (del av Berga 10:19) till Kalmarschakt AB för
500.000 kronor per tomt, dvs. totalt 3.000.000 kronor.

§ 38

Försäljning av mark vid Barkestorp, nordväst om Smedby
(dnr KS 2009/104 264)

Handlingar

Kommunledningskontorets skrivelse den 20 februari 2009 (bilaga,
§ 38/2009).

Bakgrund

En överenskommelse har träffats med ägaren till Dörby-Nygärde
1:2 (Nils-Erik Petersson) om att kommunen säljer ca 4,3 hektar av
Barkestorp 2:1 för 430.000 kronor. Markförvärvet, som gäller
åkermark vid den tidigare byggtippen, genomförs som fastighetsreglering mellan de båda aktuella fastigheterna.

Beslut

Kommunstyrelsen får sälja ca 4,3 hektar av Barkestorp 2:1 till
Nils-Erik Petersson på de villkor som framgår av
överenskommelsen om fastighetsreglering mellan Barkestorp 2:1
och Dörby-Nygärde 1:2.

§ 39

Godkännande av Kalmarhem AB:s försäljning av Svärdsliljan 7, Drottning Margaretas väg 31 B
(dnr KS 2009/170 280)

Handlingar

Skrivelse den 18 mars 2009 från VD Ola Johansson, Kalmar Kommunbolag AB och VD Britt Johansson, Kalmarhem AB (bilaga,
§ 39/2009).

Bakgrund

I ägardirektiven för de kommunala bolagen anges att på grund av
Kalmarhems ekonomiska ställning ska bolaget under perioden
2009-2013 arbeta aktivt för att sälja sådana fastigheter som förbättrar bolagets ekonomiskt långsiktiga resultat.
Svensk Fastighetsförmedling har fått i uppdrag av Kalmarhem att
förmedla en försäljning av Svärdsliljan 7 vid Drottning Margaretas
väg i Kalmar. Efter en öppen budgivning har styrelsen för Kalmarhem AB beslutat om en försäljning av fastigheten till Axel Olsson,
Spaden 4 för 11,4 miljoner kronor.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget om försäljning av Svärdsliljan 7.
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Beslut

Kommunfullmäktige godkänner att Kalmarhem AB säljer Kalmar
Svärdsliljan 7 vid Drottning Margaretas väg till Axel Olsson, Ingrid Olsson, Tomy Olsson, Britt-Marie Olsson, Stefan Olsson och
Mikael Olsson (Spaden 4) för 11.400.000 kronor.

§ 40

Årsredovisningar 2008 för dotterbolagen till Kalmar
Kommunbolag AB
(dnr KS 2009/155 042)

Handlingar

Årsredovisningar 2008 och revisionsberättelser för Kalmarhem
AB, KIFAB i Kalmar AB, Industriparken i Kalmar AB, Kalmar
Vatten AB, Kalmar Biogas AB, Kalmar Hamn AB, Kalmar Sjöterminal AB, Destination Kalmar AB, Salvestaden i Kalmar AB,
Kalmar Airport AB, Kalmar Familjebad AB, Kalmar Familjebad
KB och Kalmar Science Park AB (bilaga, § 40/2009).

Bakgrund

Dotterbolagen till Kalmar Kommunbolag AB har redovisat sina
årsredovisningar 2008 och revisionsberättelserna för respektive
bolag.

Beslut

Kommunfullmäktige ger följande direktiv till kommunens ombud
vid årsstämmorna med dotterbolagen till Kalmar Kommunbolag
AB:
Ombuden ska vid årsstämmorna med bolagen tillse att beslut fattas
enligt de förslag som de auktoriserade revisorerna redovisat i sina
revisionsberättelser för respektive bolag.

§ 41

Avsiktsförklaring Linnéuniversitetet - Kalmar kommun
(dnr KS 2009/189 106)

Handlingar

Förslag den 25 mars 2009 till avsiktsförklaring Linnéuniversitetet Kalmar kommun (bilaga A, § 41/2009).

Bakgrund

Vid kommande årsskifte bildas det nya Linnéuniversitetet när
Högskolan i Kalmar och Växjö universitet genom en fusion blir
ett gemensamt lärosäte. Företrädare för Högskolan i Kalmar/det
blivande Linnéuniversitetet har i olika sammanhang redovisat
önskemål som gäller lokalfrågor i Kalmar. För Linnéuniversitetets
del skulle en stads- och sjönära lokalisering med närhet till bra
kommunikationer öka universitetets attraktionskraft för studenter
och lärare liksom för omgivningen. Ambitionen är ett integrerat
tvåortsuniversitet kännetecknat av forskning med såväl stark regional förankring som internationell spets.
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I slutet på mars har det redovisats ett förslag till avsiktsförklaring
mellan Kalmar kommun, Högskolan i Kalmar och Linnéuniversitetets organisationskommitté. I detta förslag har det därefter inför
kommunfullmäktiges behandling av ärendet gjorts en del justeringar. En gemensam projektorganisation föreslås få i uppdrag att
analysera och utvärdera olika lösningar när det gäller lokalfrågorna
som uppfyller både Linnéuniversitetets och kommunens önskemål
och som kan bidra till positiva effekter för båda parter. I den fortsatta processen kommer tre-fyra olika platser att studeras närmare.
Kriterierna för val av lösning är ”lokalisering till centrala Kalmar,
hög tillgänglighet, sjönära läge samt närhet till kommunikationer
med Växjö”.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget den 25 mars till avsiktsförklaring om Linnéuniversitetet i Kalmar med några justeringar.
Överläggning

Under överläggningen redovisas följande förslag och protokollsanteckning:
1. Johan Persson (S) föreslår - med instämmande av Per-Olof
Jonsson (M), Monica Bengtsson (KD), Inger Hilmansson (FP),
Anders Andersson (C) och Birgitta Axelsson Edström (V) –
att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag
med vissa justeringar. Dessa förslag till justeringar i avsiktsförklaringen med tillhörande projektplan har särskilt markerats
i den handling som redovisas som bilaga B, § 41/2009.
2. Företrädarna för (M), (C), (FP) och (KD) uttalar som en protokollsanteckning:
Alliansen i Kalmar kommun ställer sig mycket positiv till
bildandet av Linnéuniversitetet och Alliansregeringen har
också bidragit ekonomiskt för att underlätta sammanslagningen.
En ökad självständighet ger möjlighet till ännu mer resurser
i samarbete med näringslivet och det omgivande samhället.
Vi ställer oss i huvudsak bakom avsiktsförklaringens innehåll
och betoning på universitetets betydelse för Kalmar kommun
och regionens utveckling. Vi anser också att kommunens medvetna strävan att placera studiemiljöerna integrerat i staden har
varit väldigt lyckosam.
Under de första viktiga åren efter sammanslagningen anser vi,
att fokus måste inriktas på att skapa en tydlig profil med kvalitet
och utvecklingspotential för forskning och högre utbildning här
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i Kalmar. Etapp ett beräknas klar för inflyttning år 2015. Detta
innebär att mindre kraft och resurser står till förfogande för
själva forskningen och den högre utbildningen.
Vi har inte i underlaget sett att förslag på alternativ användning
för den aktuella markexploateringen kommer att presenteras.
Det saknas också en ekonomisk konsekvensanalys för att universitetet lämnar det lokalbestånd, som anpassats speciellt för
denna verksamhet.
Många frågor är ej besvarade och viktiga frågor om nya behov
kommer att besvaras först under de närmaste åren. Det är också
viktigt att planera utifrån Kalmar kommuns mål och behov.
_______________
Efter att överläggningen avslutats beslutar kommunfullmäktige att
bifalla kommunstyrelsens förslag med de justeringar i avsiktsförklaringen med tillhörande projektplan som föreslagits av Johan
Persson m.fl.
_______________
Beslut

Kommunfullmäktige godkänner förslaget till avsiktsförklaring om
Linnéuniversitetet i Kalmar mellan Kalmar kommun, Högskolan
i Kalmar och Linnéuniversitetets organisationskommitté med de
justeringar som redovisats av Johan Persson m.fl.
(Kommunfullmäktiges beslut - efter justeringarna i avsiktsförklaringen med tillhörande projektplan - redovisas i den handling
som ingår som bilaga C, § 41/2009).

§ 42

Planprogram för Snättebro, Läckeby
(dnr KS 2008/396 214)

Handlingar

Förslag till planprogram, mars 2009 (bilaga A, § 42/2009).
Samhällsbyggnadskontorets samrådsredogörelse den 25 mars 2009
(bilaga B, § 42/2009).
Vectura Consulting AB:s utredning, mars 2009 om ny vägsträckning Snättebro, Läckeby - länsväg 125 (bilaga C, § 42/2009).
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 25 mars
2009, § 69 (bilaga D, § 42/2009).

Kommunfullmäktige 2009-04-27

67

Samhällsbyggnadskontorets skrivelse den 23 april 2009 med bilaga
(bilaga E, § 42/2009).
Bakgrund

Planprogrammet, som syftar till att ge övergripande riktlinjer för
kommande detaljplanearbete, omfattar ett område på ca 60 hektar
i sydöstra delen av Läckeby. Inom området föreslås bostadsbebyggelse i form av friliggande villor/grändhus och radhus.
Programmet utreder också översiktligt möjligheten att anlägga en
vägförbindelse till länsväg 125.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget till planprogram.

Jäv

Camilla Svensson (M) deltar inte i handläggningen av detta ärende.

Överläggning

Johan Persson (S) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. Vidare föreslår han att kommunfullmäktige ska uttala att i det fortsatta planarbetet ska närmare
studeras förslagen 1, 2 a och 2 b till vägförbindelse mellan länsväg
125 och Läckeby. Detta innebär en komplettering till den bilaga
som redovisats av samhällsbyggnadskontoret den 23 april 2009.
Företrädarna för (C) uttalar som en protokollsanteckning:
Centerpartiet tycker att planprogrammet för Snättebro är mycket
positivt. Vi vill dock betona att det är viktigt att vägen för det nya
området också byggs ut snarast.
_______________
Efter att överläggningen avslutats beslutar kommunfullmäktige att
bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut och Johan Perssons
förslag till uttalande.
_______________

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner samhällsbyggnadsnämndens förslag till planprogram för Snättebro, Läckeby som underlag för den
fortsatta planeringen.
Kommunfullmäktige uttalar att i det fortsatta planarbetet ska närmare studeras förslagen 1, 2 a och 2 b till vägförbindelse mellan
länsväg 125 och Läckeby. Detta innebär en komplettering till den
bilaga som redovisats av samhällsbyggnadskontoret den 23 april
2009.
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Detaljplan för avfallsanläggning i Moskogen (Moskogen
1:1 m.fl. fastigheter)
(dnr KS 2008/580 214)

Handlingar

Förslag till detaljplan den 16 december 2008 (bilaga A, § 43/2009).
Samhällsbyggnadskontorets utlåtande den 23 mars 2009 (bilaga B,
§ 43/2009).
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 25 mars
2009, § 71 (bilaga C, § 43/2009).
Protokoll från samrådsmöte i Moskogen den 9 april 2009
(bilaga D, § 43/2009).

Bakgrund

Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit att kommunfullmäktige
ska anta nämndens förslag till detaljplan för avfallsanläggning
i Moskogen. Syftet med detaljplanen är att reservera ytor för en
utveckling av avfallshanteringen i Moskogen.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget till detaljplan.

Överläggning

Under överläggningen redovisas följande förslag och protokollsanteckning:
1. Anders Andersson (C) föreslår - med instämmande av Inger
Hilmansson (FP) - att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.
Vidare föreslår de att kommunfullmäktige ska uttala följande:
Kommunfullmäktige ställer sig bakom förslaget att ett kontrollprogram ska upprättas, där en kontinuerlig provtagning sker för
att undvika att missfärgat och förorenat vatten släpps ut i dike
och bäck.
Klarar Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) inte att rena
lakvattnet, så att vattnet nedströms kan användas för bevattning
måste andra lösningar ordnas.
2. Företrädarna för (S), (V) och (MP) hänvisar i en protokollsanteckning till de synpunkter som redovisas som en bilaga till
detta protokoll (bilaga E, § 43/2009).
_______________
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Efter att överläggningen avslutats beslutar kommunfullmäktige att
bifalla såväl kommunstyrelsens förslag till beslut som Anders
Anderssons och Inger Hilmanssons förslag till uttalande.
_______________
Beslut

1. Kommunfullmäktige antar samhällsbyggnadsnämndens förslag
till detaljplan för avfallsanläggning i Moskogen, Moskogen 1:1
m.fl. fastigheter.
2. Kommunfullmäktige uttalar:
Kommunfullmäktige ställer sig bakom förslaget att ett kontrollprogram ska upprättas, där en kontinuerlig provtagning sker för
att undvika att missfärgat och förorenat vatten släpps ut i dike
och bäck.
Klarar Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) inte att rena
lakvattnet, så att vattnet nedströms kan användas för bevattning
måste andra lösningar ordnas.

§ 44

Detaljplan för del av Muttern 12 m.fl. fastigheter på Berga
industriområde
(dnr KS 2008/362 och 2009/208 214)

Handlingar

Förslag till detaljplan den 16 december 2008 (bilaga A, § 44/2009).
Samhällsbyggnadskontorets utlåtande den 5 mars 2009 (bilaga B,
§ 44/2009).
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 25 mars
2009, § 68 (bilaga C, § 44/2009).

Bakgrund

Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit att kommunfullmäktige
ska anta nämndens förslag till detaljplan för del av Muttern 12
m.fl. fastigheter på Berga industriområde. Syftet med detaljplanen
är att ”möjliggöra för ägaren till Muttern 12 att bygga en ny utfart
från fastigheten. Detta inverkar på en befintlig gång- och cykelväg
vilken kommer att försvinna då den nya utfarten byggs”.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget till detaljplan.

Beslut

Kommunfullmäktige antar samhällsbyggnadsnämndens förslag till
detaljplan för del av Muttern 12 m.fl. fastigheter på Berga industriområde.
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Tobakspolicy för kommunens anställda och förtroendevalda
(dnr KS 2008/680 026)

Handlingar

Förslag till tobakspolicy (bilaga A, § 45/2009).
Utdrag ur personaldelegationens protokoll den 25 februari 2009,
§ 13 (bilaga B, § 45/2009).

Bakgrund

Personaldelegationen har föreslagit att kommunfullmäktige ska
anta delegationens förslag till tobakspolicy. I den uttalas bl.a.
att ”det långsiktiga målet inom Kalmar kommun är att samtliga
medarbetare och förtroendevalda ska bli rök- och tobaksfria”.
Fr.o.m. den 1 juli 2009 gäller rökfri arbetstid för samtliga
medarbetare i Kalmar kommun. Detta ska vara fullt genomfört
till den 31 december 2009.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt personaldelegationens förslag till
tobakspolicy. Under rubriken ”Mål” ska dock andra punkten ändras, så att den får följande lydelse:
Till år 2010 ska 100 % av medarbetarna i Kalmar kommun känna
till Tobakspolicyn och dess innebörd. Till år 2010 ska 90 % av
medarbetarna i Kalmar kommun veta vart man kan vända sig för
att få hjälp med tobaksavvänjning. Detta kommer att följas upp
med en enkät hösten 2010.

Överläggning

Under överläggningen redovisas följande förslag och protokollsanteckning:
1. Bertil Dahl (V), Birgitta Elfström (S), Jonas Löhnn (MP) och
Monica Bengtsson (KD) föreslår att kommunfullmäktige ska
bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.
2. Jan R Andersson (M) föreslår i första hand att kommunfullmäktige ska återremittera förslaget till tobakspolicy för omarbetning.
Om kommunfullmäktige inte bifaller detta förslag föreslår han
att
- sista stycket under rubriken ”Grundsyn” (som gäller rökfri
arbetstid för samtliga medarbetare i Kalmar kommun) ska
strykas
- under rubriken ”Handlingsplan” ska första och sista styckena
strykas.
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3. Anna-Britt Wejdsten (FP) föreslår att
- sista stycket under rubriken ”Grundsyn” (som gäller rökfri
arbetstid för samtliga medarbetare i Kalmar kommun) ska
strykas
- under rubriken ”Mål” ska ordet förtroendevalda strykas
- första punkten under rubriken ”Handlingsplan” ska justeras
- under rubriken ”Ansvar” ska första meningen ersättas med
följande: Varje enskild medarbetare är själv alltid ansvarig
för sitt uppträdande och sina handlingar. Var och en har
ansvar för sin egen hälsa och för att bidra till en god
arbetsmiljö. Varje medarbetare är själv ytterst ansvarig för
att bli fri från ett tobaksberoende.
4. Björn Brändewall (FP) föreslår att under rubriken ”Ansvar”
ska det göras följande justeringar:
- Meningen ”Som chef har du ett särskilt ansvar för arbetsmiljön och att denna policy efterlevs” ska strykas.
- Meningen ”Rökfri arbetstid ska hanteras som övriga
ordningsföreskrifter” ska strykas.
- Avsnittet ska kompletteras med följande mening:
”Överträdelser av policyn ska inte medföra några sanktioner”.
Samtidigt uttalar han som en protokollsanteckning:
Mina yrkanden under rubriken ”Ansvar” leder till ett tandlöst
och tråkigt policydokument. Det är inget jag förespråkar, men
det är en ändring som återspeglar de besked som majoriteten
givit under debatten. Därför har jag lämnat dessa yrkanden för
att kommunfullmäktige i konsekvensens namn bör ta ställning
till dem.
5. Ingegerd Petersson (C) föreslår att kommunfullmäktige ska
bifalla första stycket i den protokollsanteckning som Mona
Jeansson (S) redovisat vid kommunstyrelsens behandling av
ärendet. I detta stycke uttalas: Förslaget till tobakspolicy bör
kompletteras och även innefatta snusning. Förlaget om att restriktivitet skall råda gällande snus bör vidareutvecklas och
ange på vilket sätt.
Efter att förslagen till ändringar i och tillägg till tobakspolicyn
redovisats meddelar Bertil Dahl (V) att han tar tillbaka sitt tidigare
förslag till beslut och föreslår istället att kommunfullmäktige ska
återremittera ärendet.
_______________
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Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill avgöra ärendet idag eller återremittera det. Han
finner att kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen/personaldelegationen för omarbetning.
_______________
Beslut

Kommunfullmäktige återremitterar förslaget till tobakspolicy till
kommunstyrelsen/personaldelegationen för omarbetning.

§ 46

Övergripande kvalitetspolicy, miljöpolicy och arbetsmiljöpolicy
(dnr KS 2009/192 008)

Handlingar

Kommunledningskontorets skrivelse den 27 mars 2009 med förslag till ”Övergripande policy” (bilaga, § 46/2009).

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade i augusti 2008 att Kalmar kommuns
förvaltningar ska ha ett gemensamt certifikat för ISO 9001 (kvalitet) och ISO 14001 (miljö).
Ett gemensamt certifikat bygger bl.a. på att det måste finnas en
övergripande policy för Kalmar kommun. Kommunledningskontoret har därför tagit fram förslag till övergripande kvalitetspolicy, miljöpolicy samt personal- och arbetsmiljöpolicy.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt kommunledningskontorets förslag,
med det undantaget att förslaget till ”Övergripande personal- och
arbetsmiljöpolicy” ska ändras till ”Övergripande arbetsmiljöpolicy”.

Överläggning

Under överläggningen redovisas följande förslag:
1. Jonas Löhnn (MP) och Johan Persson (S) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.
2. Monica Bengtsson (KD) och Inger Hilmansson (FP) föreslår att
i förslaget till kvalitetspolicy ska första meningen kompletteras
med ordet ”kunskap”, så att den aktuella meningen får följande
lydelse: Vi möter dig med kunskap, respekt och engagemang.
_______________
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Efter att överläggningen avslutats beslutar kommunfullmäktige att
bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut och att avslå Monica
Bengtssons och Inger Hilmanssons tilläggsförslag.
_______________
Beslut

Kommunfullmäktige antar förslagen till övergripande kvalitetspolicy, miljöpolicy och arbetsmiljöpolicy . Som en följd av detta
upphör tidigare beslut om övergripande miljö- och arbetsmiljöpolicy att gälla.

Reservation

Ingegerd Petersson (C) och företrädarna för (FP) och (KD) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut att avslå Monica
Bengtssons och Inger Hilmanssons tilläggsförslag.

§ 47

Avgifter för kopior m.m. av allmänna handlingar –
komplettering av tidigare beslut
(dnr KS 2009/187 003)

Handlingar

Kommunledningskontorets skrivelse den 26 mars 2009 (bilaga A,
§ 47/2009).
Nu gällande beslut om avgifter för kopior m.m. av allmänna handlingar (bilaga B, § 47/2009).

Bakgrund

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om vilka avgifter som
kommunens förvaltningar får ta ut vid utlämnande av kopior m.m.
av allmänna handlingar.
Vid en genomgång av de styrande dokumenten har uppmärksammats att det tidigare beslutet inte omfattar de kommunala bolagen.
Kommunledningskontoret föreslår att samma avgifter ska gälla
även för dessa. Kommunstyrelsen har tillstyrkt detta förslag.

Beslut

Kommunfullmäktiges beslut den 23 februari 1981, § 29, med ändring den 31 augusti 1992, § 101, om avgifter för kopior m.m. av
allmänna handlingar ska kompletteras, så att det gäller även de
aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där
kommunen utövar ett rättsligt bestämmande inflytande.
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Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen
(dnr KS 2009/091 102 och 2009/254 102)

Handlingar

Anita Wollins avsägelse den 16 februari 2009.
Skrivelse från valberedningens ordförande och vice ordförande
den 23 april 2009.

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Anita Wollin (C).
Kommunfullmäktige väljer Ingemar Einarsson (C) till ersättare
i kommunstyrelsen t.o.m. den 31 december 2010.

§ 49

Fyllnadsval av ledamot i barn- och ungdomsnämnden
(dnr KS 2009/186 102 och 2009/254 102)

Handlingar

Claes Thörns avsägelse den 17 mars 2009.
Skrivelse från valberedningens ordförande och vice ordförande
den 23 april 2009.

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Claes Thörn (S).
Kommunfullmäktige väljer Curre Danielsson (S) till ledamot
i barn- och ungdomsnämnden t.o.m. den 31 december 2010.

§ 50

Fyllnadsval av ledamot och ersättare i omsorgsnämnden
(dnr KS 2009/164 102 och 2009/254 102)

Handlingar

Mikael Palmqvists avsägelse den 13 mars 2009.
Skrivelse från valberedningens ordförande och vice ordförande den
23 april 2009.

Beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Mikael Palmqvist (S).
Kommunfullmäktige väljer Ann-Marie Engström (S) till
ledamot i omsorgsnämnden t.o.m. den 31 december 2010.
2. Kommunfullmäktige väljer Jimmy Holmevi (S) till ersättare
i omsorgsnämnden t.o.m. den 31 december 2010. Han
efterträder Ann-Marie Engström (S) som blivit ledamot i
nämnden.
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Fyllnadsval av två ersättare i samhällsbyggnadsnämnden
(dnr KS 2009/135 102, 2009/237 102 och 2009/254 102)

Handlingar

Camilla Wedins avsägelse den 3 mars 2009.
Kerstin Hagbloms avsägelse den 14 april 2009.
Skrivelse från valberedningens ordförande och vice ordförande
den 23 april 2009.

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner avsägelserna från Camilla Wedin
(S) och Kerstin Hagblom (MP).
Kommunfullmäktige väljer Mats Wedin (S) och Daniel Serlander
(MP) till ersättare i samhällsbyggnadsnämnden t.o.m. den 31 december 2010.

§ 52

Fyllnadsval av ersättare i styrelsen för Kalmarsunds
gymnasieförbund
(dnr KS 2009/254 102)

Handlingar

Skrivelse från valberedningens ordförande och vice ordförande
den 23 april 2009.

Beslut

Kommunfullmäktige väljer Kerstin Ljungberg (S) till ersättare
i styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund t.o.m. den 31 december 2010. Hon efterträder Helena Jarl (S) som flyttat från kommunen.

§ 53

Fyllnadsval av ersättare i förbundsfullmäktige för
Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare
(dnr KS 2009/171 102 och 2009/254 102)

Handlingar

Ylva Hällblads avsägelse den 10 mars 2009.
Skrivelse från valberedningens ordförande och vice ordförande
den 23 april 2009.

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Ylva Hällblad (S)
fr.o.m. den 1 juli 2009.
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Kommunfullmäktige väljer Ingvar Nilsson (S) till ersättare
i förbundsfullmäktige för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare 1 juli 2009 - 31 december 2010.

§ 54

Fyllnadsval av ersättare i styrelserna för Kalmar Vatten
AB och Kalmar Biogas AB
(dnr KS 2009/171 102 och 2009/254 102)

Handlingar

Ylva Hällblads avsägelse den 10 mars 2009.
Skrivelse från valberedningens ordförande och vice ordförande
den 23 april 2009.

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Ylva Hällblad (S).
Kommunfullmäktige väljer Camilla Wedin (S) till ersättare i styrelserna för Kalmar Vatten AB och Kalmar Biogas AB t.o.m. årsstämmorna 2011.

§ 55

Fyllnadsval av ersättare i styrelserna för Kalmar Energi
Holding AB, Kalmar Energi Elnät AB och Kalmar Energi
Värme AB
(dnr KS 2009/133 102 och 2009/254 102)

Handlingar

Inger Akinders avsägelse den 2 mars 2009.
Skrivelse från valberedningens ordförande och vice ordförande
den 23 april 2009.

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Inger Akinder (S).
Kommunfullmäktige väljer Britt Lindblad (S) till ersättare i styrelserna för Kalmar Energi Holding AB, Kalmar Energi Elnät AB och
Kalmar Energi Värme AB t.o.m. årsstämmorna 2011.

§ 56

Fyllnadsval av ersättare i styrelsen för Destination Kalmar
AB
(dnr KS 2009/178 102 och 2009/254 102)

Handlingar

Folke Fagerlunds avsägelse den 23 mars 2009.
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Skrivelse från valberedningens ordförande och vice ordförande
den 23 april 2009.
Beslut

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Folke Fagerlund
(KD).
Kommunfullmäktige väljer Christopher Dywik (KD) till ersättare
i styrelsen för Destination Kalmar AB t.o.m. årsstämman 2011.

§ 57

Fyllnadsval av ersättare i styrelsen för Stiftelsen
Krusenstjernska Gården
(dnr KS 2009/171 102 och 2009/254 102)

Handlingar

Ylva Hällblads avsägelse den 10 mars 2009.
Skrivelse från valberedningens ordförande och vice ordförande
den 23 april 2009.

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Ylva Hällblad (S)
fr.o.m. den 1 juli 2009.
Kommunfullmäktige väljer Jonas Hellberg (S) till ersättare i styrelsen för Stiftelsen Krusenstjernska Gården 1 juli 2009 - 31 december 2010.

§ 58

Fyllnadsval av nämndeman i Kalmar tingsrätt
(dnr KS 2008/654 102 och 2009/254 102)

Handlingar

Kalmar tingsrätts skrivelse den 4 december 2008.
Skrivelse från valberedningens ordförande och vice ordförande
den 23 april 2009.

Beslut

Kommunfullmäktige väljer Daniel Serlander (MP) till nämndeman
i Kalmar tingsrätt t.o.m. den 31 december 2010. Han efterträder
Jan Ridder (MP) som på egen begäran entledigats av tingsrätten
från sitt uppdrag.
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Förslag till val av revisor och ersättare för granskning av
bolag – ändring av tidigare beslut
(dnr KS 2009/254 102)

Handlingar

Skrivelse från valberedningens ordförande och vice ordförande
den 23 april 2009.

Beslut

Kommunfullmäktige ger - med ändring av sina tidigare beslut
den 26 februari 2007 och 17 december 2007 - följande direktiv till
kommunens ombud vid årsstämmor med Kalmar Kommunbolag
AB, KIFAB i Kalmar AB, Industriparken i Kalmar AB och Kalmar
Science Park AB:
Öhrlings Pricewaterhouse Coopers ska med auktoriserade revisorn
Yvonne Lundin som ansvarig och auktoriserade revisorn Marie
Norregårdh som ersättare svara för granskning av den verksamhet
som bedrivs av Kalmar Kommunbolag AB, KIFAB i Kalmar AB,
Industriparken i Kalmar AB och Kalmar Science Park AB. Dessa
uppdrag ska gälla från årsstämmorna 2009 t.o.m. årsstämmorna
2011.

§ 60

Anmälningsärenden
För kännedom anmäls:
a) Regeringen har den 19 mars 2009 beslutat avslå överklaganden
av länsstyrelsens avvisningsbeslut avseende detaljplan för del av
fastigheten Malmen 2:1, intill kvarteret Siken på Norrgårdsgärdet
(dnr KS 2007/310 214)
b) Länsstyrelsen har den 6 april 2009 beslutat avslå överklaganden
av kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplan för del av
Malmen 2:1 intill kvarteret Siken på Norrgårdsgärdet
(dnr KS 2007/310 214)

c) Regeringen har den 26 mars 2009 beslutat avslå överklaganden
av beslut att anta detaljplan för del av Berga 10:19 m.fl. (Solvägen), i Berga
(dnr KS 2006/676 214)

d) Länsstyrelsen har den 6 mars 2009 beslutat avslå överklaganden
av kommunfullmäktiges beslut att antal detaljplan för del av
Stensö 2:3 m.fl. fastigheter vid Lillviken i Kalmar
(dnr KS 2007/718 214)
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e) Revisorernas rapporter:
- Granskning av vårdbiträdens och undersköterskors tid i omsorgsarbetet samt omsorgsförvaltningens svar
- Granskning av missbruksvården
- Granskning av insatser för barn till missbrukare
- Granskning av kommunens engagemang i Fanerduns
etablering
(dnr KS 2008/684, 2009/124, 2009/123, 2009/148 007)

f) Svar från Kalmar Läns Trafik AB och DSBFirst med anledning
av interpellation ställd på kommunfullmäktiges sammanträde
den 26 januari 2009 om resenärsvänlig trafik Kalmar - Köpenhamn
(dnr KS 2009/043 093)

g) Socialnämndens rapport om ej verkställda biståndsbeslut enligt
socialtjänstlagen
(dnr KS 2009/095 759)

h) Anders Nilssons medborgarförslag den 20 november 2008 om
motor-värmaruttag på parkeringsplatser samt kommunstyrelsens
svar
(dnr KS 2008/613 094)

i) Ludvig Fornells medborgarförslag den 25 november 2008 om
att ge Joakim Haeggman en gata i Kalmar samt
kommunstyrelsens arbetsutskotts svar
(dnr KS 2008/625 094)

j) Emma Frosts medborgarförslag den 24 november 2008 att
införa vegetariska tisdagar i kommunens bespisningar samt
barn- och ungdomsnämndens svar
(dnr KS 2008/622 044)

k) Magnus Ahlbergs medborgarförslag den 22 januari 2009 om att
bygga ett torn ute vid Stensö udde samt gatu- och parknämndens
svar
(dnr KS 2009/063 094)
l) Anna-Lena Antonis medborgarförslag den 1 april 2009 om att
förse Kalmars bussar med dekalen BIOGAS-DRIFT samt
informationschefens svar
(dnr KS 2009/211 094)
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Interpellation om förebyggande hembesök
(dnr KS 2009/242 093)
Kommunfullmäktige beslutar att Folke Fagerlund (KD) får ställa
följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande Johan
Persson (S):
Så kallade fixartjänster har under de senaste åren byggts upp i nästan 70 % av landets kommuner, så även i Kalmar. Fixartjänsten
startade 2006 i Kalmar och syftar till att minimera riskbeteende för
främst fallolyckor bland äldre.
Ytterligare en insats är regelbundna, förebyggande hembesök till
alla invånare över en viss ålder. Sådana besök till äldre sker numera i drygt 40 % av landets kommuner, dock ej i Kalmar
(SKL: Öppna jämförelser 2008).
Alla insatser som kan minska risken för olyckor i hemmet är värdefulla. Förutom de problem, smärta m.m. som drabbar den enskilde
personen och som är viktigast i sammanhanget drabbas även kommunen av merkostnader för vård och omsorg.
Jag tror att det vore värdefullt att även i Kalmar kommun ha
"obligatoriska" förebyggande besök till äldre personer över t.ex.
80 år.
Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till
kommunstyrelsens ordförande:
Vilka initiativ för att få igång förebyggande hembesök hos äldre
avser Du att ta under resten av den här mandatperioden?
_______________
Kommunfullmäktige medger att interpellationen får överlämnas till
omsorgsnämndens ordförande, Steve Sjögren (S), för besvarande.
Han lämnar följande svar på interpellationen:
Det görs många jämförelser mellan Sveriges kommuner och omsorgen om äldre. Uppgifterna blir lätt lite gamla och därför missvisande. Så är det i det här fallet. Omsorgsverksamheten i Kalmar
får i alla de jämförelser och undersökningar som genomfördes
förra året mycket gott betyg. Omsorgen om våra äldre i Kalmar
tillhör faktiskt de bästa i Sverige. När nya uppgifter redovisas om
några månader kommer vi troligen att få se fortsatt högt förtroende
här
i Kalmar. Det kan våra anställda känna sig stolta över. De tillhör
de allra bästa i Sverige.
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Så till din fråga: Vilka initiativ för att få igång förebyggande hembesök hos äldre avser du att ta under resten av den här mandatperioden?
Närståendeombudet Margareta Thörnblad har börjat med uppsökande verksamhet till alla som är födda 1928 eller tidigare och
bor i ordinärt boende. Hon har börjat i Lindsdalsområdet.
Det har startat och kommer att fortsätta i hela kommunen. Hon
sänder ut ett brev till de berörda. Men inget obligatorium för den
enskilde att delta finns. Det råder valfrihet, vill man inte ha något
besök eller telefonsamtal behöver man givetvis inte det. Brevet
som sänds ut bifogas (bilaga, § 61/2009).
Margareta kan tipsa om Fixar-Marie till dem som behöver hennes
tjänster. Fixar-Marie är mycket uppskattad och hennes tjänst är
permanentad sedan föregående år.

