KALMAR KOMMUN

PROTOKOLL

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdag
2009-06-15

Tid

10.00 - 16.10

Plats

Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens

Omfattning

§ 80 - § 94

Beslutande

Roger Kaliff (S)
Marianne Lundahl (S)
Nils Fredrik Aurelius (M)
Johan Persson (S)
Birgitta Elfström (S)
Kjell Henriksson (S)
Mona Jeansson (S)
Mattias Adolfson (S)
Sven-Evert Arvidsson (S)
Christina Magnusson (S)
Bengt Kronblad (S)
Ingvar Nilsson (S)
Lena Bromberg (S)
Allan Johansson (S)
Gunilla Johansson (S)
Barbro Peiper (S)
Gunnel Akinder (S)
Inger Akinder (S)
Nasim Malik (S)
Stig Persson (S)
Daniel Möller (S)
Anette Lingmerth (S)
Ann-Chatrine Lindh (S)
Steve Sjögren (S)
Cecilia Strömberg (S)
Roger Holmberg (S)
Ylva Hällblad (S)
Kjell Axelsson (S)
Sven-Erik Ekblad (S)
Bertil Dahl (V)
Birgitta Axelsson Edström (V)
Kerstin Gustafsson (V)
Jonas Löhnn (MP)

ordförande

§ 80 - § 92
§ 93 - § 94

Kommunfullmäktige 2009-06-15

Jean Welander (MP)
Lennart Eriksson (MP)
Kerstin Hagblom (MP)
Jonas Lövgren (M)
Göran Häggfors (M)
Magnus Isaksson (M)
Jan R Andersson (M)
Kerstin Edvinsson (M)
Per-Olof Jonsson (M)
Kajsa Hedin (M)
Tamas Lakatos (M)
Sara Nygren-Lövgren (M)
Rolf Wahlberg (M)
Ove Aronson (M)
Jan-Ingemar Lundström (M)
Camilla Svensson (M)
Zeljko Krajisnik (M)
Anders Andersson (C)
Ann-Cristin Fredriksson (C)
Ingemar Einarsson (C)
Ingegerd Petersson (C)
Sivert Andersson (C)
Inger Hilmansson (FP)
Joachim Håkansson (FP)
Anna-Britt Wejdsten (FP)
Bengt Sundström (FP)
Bengt-Olof Roos (KD)
Christopher Dywik (KD)
Ann-Mari Jeansson (KD)
Folke Fagerlund (KD)
Monica Bengtsson (KD)
Lars Rosén (SD)

Sekreterare

Ingvar Johansson

Justerat

Roger Kaliff
ordförande

§ 80 - § 92
§ 93 - § 94
§ 80 - § 92
§ 93 - § 94

§ 80 - § 92
§ 93 - § 94

§ 80 - § 92
§ 93 - § 94

Birgitta Elfström

Jan R Andersson
Anslaget på kommunens anslagstavla den 29 juni 2009.

99

Kommunfullmäktige 2009-06-15

100

§ 80

Protokollsjusterare

Beslut

Kommunfullmäktige utser Birgitta Elfström och Jan R Andersson
att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§ 81

Årsredovisning och koncernredovisning 2008 för Kalmar
Kommunbolag AB
(dnr KS 2009/155 042)

Handlingar

Årsredovisning och koncernredovisning 2008 för Kalmar
Kommunbolag AB samt revisionsberättelse (bilaga A, § 81/2009).
Utdrag ur protokoll från sammanträde med styrelsen för Kalmar
Kommunbolag AB den 9 juni 2009, § 41 (bilaga B, § 81/2009).

Bakgrund

Kalmar Kommunbolag AB har redovisat sin årsredovisning och
koncernredovisning 2008 och den auktoriserade revisorn sin revisionsberättelse.

Beslut

Kommunfullmäktige ger följande direktiv till kommunens ombud
vid årsstämman med Kalmar Kommunbolag AB:
Ombudet ska vid årsstämman tillse att beslut fattas enligt de förslag
som den auktoriserade revisorn Anna Haeggman Dahlgren redovisat i sin revisionsberättelse.

§ 82

Budgetuppföljning 2009 för koncernen Kalmar Kommunbolag AB
(dnr KS 2009/295 042)

Handlingar

Kalmar Kommunbolag AB:s rapport: Uppföljning efter april med
prognos för bokslutet 2009 för koncernen Kalmar Kommunbolag
AB (bilaga, § 82/2009).

Bakgrund

Kalmar Kommunbolag har redovisat en uppföljning av koncernens
ekonomi och verksamhet med prognoser om det förväntade budgetutfallet för 2009.

Beslut

Kommunfullmäktige lägger Kalmar Kommunbolag AB:s rapport
om budgetuppföljningen till handlingarna.
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Revisionsberättelse för räkenskapsåret 2008
(dnr KS 2009/201 042)

Handlingar

Revisorernas rapport om granskningen av årsredovisningen för
2008 (bilaga A, § 83/2009).
Revisionsberättelse för räkenskapsåret 2008 (bilaga B, § 83/2009).

Bakgrund

Kommunens revisorer har den 12 maj 2009 överlämnat sin
revisionsberättelse för räkenskapsåret 2008.

Överläggning

Bertil Åkesson informerar om revisorernas granskning av kommunens verksamheter och om den revisionsberättelse som kommunens
revisorer lämnat för räkenskapsåret 2008.
Ordföranden meddelar att presidiet föreslår - med hänvisning till
vad kommunens revisorer anfört i revisionsberättelsen - att ”kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa
organ beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2008”.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar - enligt revisorernas och presidiets
förslag - att bevilja kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda
förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för räkenskapsåret
2008.

§ 84

Revisorernas utvärderingsberättelse för år 2007 och årsrapport för år 2008
(dnr KS 2009/291 042)

Handlingar

Revisorernas skrivelse, maj 2009: ”Kalmar kommuns revisorers
utvärderingsberättelse för år 2007 och årsrapport för år 2008”
(bilaga, § 84/2009).

Bakgrund

Kommunens revisorer har i sin skrivelse bl.a. lämnat en
redovisning för de svar som lämnats till revisorerna med anledning
av revisionsrapporter 2007 och också kommenterat dessa svar.
Vidare redogör revisorerna i sin årsrapport för sina granskningsinsatser under verksamhetsåret 2008. Revisorerna vill att kommunfullmäktige överlämnar rapporten till kommunstyrelsen, berörda
nämnder och kommunala företag ”med begäran om besvarande till
kommunens revisorer om hittills vidtagna åtgärder med anledning
av revisionsrapporter 2008 senast den 15 augusti 2009”.
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Överläggning

Bertil Åkesson informerar om revisorernas förslag och uttalar samtidigt att tiden för att lämna svar till kommunens revisorer bör ändras från senast den 15 augusti till senast den 15 september 2009.

Beslut

Kommunfullmäktige överlämnar revisorernas rapport till kommunstyrelsen, berörda nämnder och kommunala företag med begäran
om besvarande till kommunens revisorer om hittills vidtagna åtgärder med anledning av revisionsrapporter 2008 senast den 15
september 2009.

§ 85

Årsredovisning 2008
(dnr KS 2009/201 042)

Handlingar

Årsredovisning 2008 (bilaga, § 85/2009).

Bakgrund

Ekonomienheten har upprättat årsredovisning 2008. Årets resultat
för kommunen uppgår till + 34,8 miljoner kronor. Om hänsyn tas
till de ”jämförelsestörande posterna” (bl.a. reavinst vid försäljning
av Tullhuset) blir resultatet istället + 22,2 miljoner kronor.
För kommunkoncernen - som omfattar Kalmar kommun, helägda
bolag och delägda bolag m.fl. som kommunen har ett väsentligt
inflytande över - redovisas ett resultat på + 43,6 miljoner kronor.
Kommunens revisorer har tillstyrkt att årsredovisningen godkänns.

Överläggning

Ordföranden meddelar att presidiet föreslår att kommunfullmäktige
ska - enligt revisorernas förslag den 12 maj 2009 - godkänna
årsredovisningen 2008.

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen 2008.

§ 86

Fusion (sammanslagning) av Destination Kalmar AB och
Salvestaden i Kalmar AB
(dnr KS 2009/296 010)

Handlingar

Kalmar Kommunbolag AB:s och kommunledningskontorets skrivelse den 28 april 2009 (bilaga, § 86/2009).

Bakgrund

Kalmar Kommunbolag AB har i samråd med kommunledningskontoret tagit fram ett förslag om fusion (sammanslagning) av
moderbolaget Destination Kalmar AB och Salvestaden i Kalmar
AB. Kommunstyrelsen har tillstyrkt detta förslag.
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Överläggning

Joachim Håkansson (FP) föreslår att kommunfullmäktige ska
bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner att Salvestaden i Kalmar AB
fusioneras in i moderbolaget Destination Kalmar AB.

§ 87

Borgen för Kalmarhem AB för lån som tidigare upptagits
med pantbrev som säkerhet
(dnr KS 2009/310 045)

Handlingar

Kalmarhem AB:s skrivelse den 20 maj 2009 (bilaga A, § 87/2009).
Kommunledningskontorets skrivelse den 22 maj 2009 (bilaga B,
§ 87/2009).
Utdrag ur protokoll från sammanträde med styrelsen för Kalmar
Kommunbolag AB den 2 juni 2009, § 34 (bilaga C, § 87/2009).
Kommunledningskontorets skrivelse den 8 juni 2009 (bilaga D,
§ 87/2009).

Bakgrund

Kalmarhem AB har föreslagit att kommunfullmäktige ska ”besluta
om kommunal borgen med 433 mkr för att kunna användas vid omsättning av Kalmarhem AB:s befintliga lån”.
Kommunstyrelsen har den 8 juni tillstyrkt kommunledningskontorets förslag om att kommunstyrelsen får teckna borgen för
Kalmarhem AB för de lån på 433 miljoner kronor som Kalmarhem
AB tidigare upptagit med pantbrev som säkerhet. Detta innebär att
Kalmarhem AB vid omsättning av dessa lån inte får använda pantbrev som säkerhet. Kommunstyrelsen har också beslutat att ”klargöra att Kalmarhem AB inte heller får använda de aktuella pantbreven som säkerhet för nya lån”.

Överläggning

Johan Persson (S), Bertil Dahl (V) och Inger Hilmansson (FP) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag
till beslut.
Bengt Sundström (FP) föreslår att kommunfullmäktige ska avslå
kommunstyrelsens förslag om att teckna borgen för Kalmarhem
AB.
_______________
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Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill bifalla eller avslå kommunstyrelsens förslag till beslut. Han finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag.
_______________
Beslut

Kommunstyrelsen får teckna borgen för Kalmarhem AB för de lån
på 433 miljoner kronor som Kalmarhem AB tidigare upptagit med
pantbrev som säkerhet. Detta innebär att Kalmarhem AB vid omsättning av dessa lån inte får använda pantbrev som säkerhet.
För borgensåtagandet gäller att bolaget ska betala de avgifter och
uppfylla de övriga villkor som anges i kommunens riktlinjer för
borgensåtaganden och övriga ansvarsförbindelser.

Reservation

Bengt Sundström (FP) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut. Han reserverar sig till förmån för sitt förslag om att kommunen
inte ska teckna borgen för Kalmarhem AB.

§ 88

Avgifter för kommunens hälso- och sjukvård
(dnr KS 2009/323 743)

Handlingar

Omsorgsförvaltningens skrivelse den 6 maj 2009 (med bilaga)
(bilaga A, § 88/2009).
Utdrag ur omsorgsnämndens protokoll den 28 maj 2009, § 71 (bilaga B, § 88/2009).
Utdrag ur Södermöre kommundelsnämnds protokoll den 27 maj
2009, § 60
(bilaga C, § 88/2009).

Bakgrund

Förslaget till ny taxa innebär bl.a. att avgiften för hembesök höjs
från 80 till 100 kronor per besök. Det är samma avgift som gäller
inom landstinget.
För hemsjukvårdspatienter ingår en avgift på 250 kronor per månad
och för hämtning av hjälpmedel som utförs av kommunens personal införs en avgift på 200 kronor per hämtning.
Avgifterna för hembesök och hemsjukvård omfattas av det kommunala högkostnadsskyddet enligt socialtjänstlagen (maxtaxa).
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget till avgifter för kommunens hälso- och sjukvård.
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1. Kommunfullmäktige beslutar att fr.o.m. den 1 september 2009
ska gälla de avgifter för kommunens hälso- och sjukvård som
framgår av bilaga till omsorgsförvaltningens skrivelse den 6 maj
2009.
Den nya taxan ersätter nu gällande avgift för hembesök av
distriktssköterska m.fl.
2. Omsorgsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd får i uppdrag att efter sex månader göra en utvärdering av den nya taxan.

§ 89

Biblioteksplan 2009-2012
(dnr KS 2009/267 012)

Handlingar

Förslag till biblioteksplan för Kalmar kommun (bilaga A,
§ 89/2009).
Utdrag ur kultur- och fritidsnämndens protokoll den 16 april 2009,
§ 20 (bilaga B, § 89/2009).

Bakgrund

Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag att tillsammans med
berörda nämnder och förvaltningar ta fram ett förslag till en kommunövergripande biblioteksplan. Ett sådant dokument ska omfatta
en analys av det samlade biblioteksbehovet och åtgärder för hur
dessa behov ska tillgodoses.
Kultur- och fritidsnämnden har i april redovisat ett förslag till
biblioteksplan för Kalmar kommun. Kommunstyrelsen har tillstyrkt
förslaget till biblioteksplan.

Överläggning

Jonas Löhnn (MP), Joachim Håkansson (FP) och Birgitta Axelsson
Edström (V) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslut

Kommunfullmäktige antar kultur- och fritidsnämndens förslag till
biblioteksplan för Kalmar kommun.
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Detaljplan för kvarteret Mästaren på Kvarnholmen
(dnr KS 2008/564 214)

Handlingar

Förslag till detaljplan den 24 februari 2009 (bilaga A, 90/2009).
Samhällsbyggnadskontorets utlåtande den 14 april 2009 (bilaga B,
§ 90/2009).
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 27 maj 2009,
§ 126 (bilaga C, § 90/2009).

Bakgrund

Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit att kommunfullmäktige
ska anta nämndens förslag till detaljplan för kvarteret Mästaren på
Kvarnholmen. Syftet med planen är att ”möjliggöra nya byggnader
för kontor, bostäder och centrumverksamheter på de idag obebyggda fastigheterna i kvarteret Mästaren samt att ge den välbevarade bebyggelsen i kvarterets västra del ett adekvat skydd mot
rivning och förvanskning”.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt samhällsbyggnadsnämndens
förslag. I kommunstyrelsens förslag till beslut ingår också att gatuoch parknämnden får i uppdrag att ta fram förslag till hur principer
för avtal om parkeringsköp kan utformas.

Överläggning

Företrädarna för Alliansen (M, C, FP och KD) uttalar som en protokollsanteckning:
”Vi ser positivt på en förtätning på kvarteret Mästaren och stödjer
därför detaljplanen i alla delar utom när det rör avsaknaden av de
25 parkeringsplatserna. Vi anser att det behövs en strategi för att
tillskapa dessa parkeringsplatser inom föreslagen detaljplan, alternativt en strategi som tydligt berättar var och hur dessa 25 parkeringsplatser tillskapas utanför planområdet. Vi anser att det är en
självklarhet att kommunens riktlinjer för gällande parkeringsnormer
ska tillämpas även för denna detaljplan.”

Beslut

1. Kommunfullmäktige antar samhällsbyggnadsnämndens förslag
till detaljplan för kvarteret Mästaren på Kvarnholmen.
2. Gatu- och parknämnden får i uppdrag att under hösten 2009
ta fram förslag till hur principer för avtal om parkeringsköp
kan utformas.
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Upphävande av detaljplan (styckningsplan) för Rockneby
10:1
(dnr KS 2008/143 214)

Handlingar

Förslag den 30 mars 2009 till upphävande av detaljplan (styckningsplan) för Rockneby 10:1 (bilaga A, § 91/2009).
Samhällsbyggnadskontorets utlåtande den 30 mars 2009 (med bilaga)
(bilaga B, § 91/2009).
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 28 april 2009,
§ 97 (bilaga C, § 91/2009).

Bakgrund

Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit att kommunfullmäktige
ska - enligt nämndens förslag den 28 april 2009 - upphäva detaljplan (styckningsplan) för Rockneby 10:1. Syftet med upphävandet
är att möjliggöra nybyggnad av ett enfamiljshus i området.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt samhällsbyggnadsnämndens
förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar enligt samhällsbyggnadsnämndens
förslag att upphäva detaljplan (styckningsplan) för Rockneby 10:1.

§ 92

Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige
(dnr KS 2009/329 101)

Handlingar

Lene Sejr Sörensens avsägelse den 29 maj 2009.

Bakgrund

Lene Sejr Sörensen (MP) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot
i kommunfullmäktige.

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Lene Sejr Sörensen (MP) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige anhåller att länsstyrelsen kallar in en efterträdare till Lene Sejr Sörensen (MP) och utser en ny ersättare i
kommunfullmäktige för Miljöpartiet de gröna.
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Budget 2010 och ekonomisk planering 2011-2012
(dnr KS 2009/301 041)

Handlingar

Förslag till budget 2010 och ekonomisk planering 2011-2012
(bilaga A, § 93/2009).
Protokoll från MBL-förhandling den 2 juni 2009 (bilaga B,
§ 93/2009).
Förslag till budget 2010 från Alliansen (M, C, FP och KD)
(bilaga C, § 93/2009).
Kommunledningskontorets sammanställning av ändrings- och
tilläggsförslag
(bilaga D, § 93/2009).

Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 19 maj redovisat sitt förslag till budget 2010 och ekonomisk planering 2011-2012. Detta
förslag har tagits fram av företrädare för (S), (V) och (MP).
Företrädarna för Alliansen (M, C, FP och KD) har i sitt förslag
till budget 2010 ”Alla tiders Kalmar - en kommun för alla åldrar”
redovisat ändrings- och tilläggsförslag.
Kommunstyrelsen har den 8 juni tillstyrkt arbetsutskottets förslag
till budget 2010 och ekonomisk planering 2011-2012.

Överläggning

Under överläggningen redovisas följande förslag:
1. Johan Persson (S), Bertil Dahl (V), Jonas Löhnn (MP), Steve
Sjögren (S), Christina Magnusson (S), Mona Jeansson (S),
Cecilia Strömberg (S), Sven-Evert Arvidsson (S), Birgitta
Axelsson Edström (V) och Anette Lingmerth (S) föreslår att
kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag till
beslut.
2. Anders Andersson (C), Inger Hilmansson (FP), Monica
Bengtsson (KD), Ingemar Einarsson (C), Ingegerd Petersson (C),
Jonas Lövgren (M), Joachim Håkansson (FP), Kerstin Edvinsson
(M), Sara Nygren-Lövgren (M), Per-Olof Jonsson (M), AnnaBritt Wejdsten (FP) och Ann-Mari Jeansson (KD) föreslår att
kommunfullmäktige ska bifalla de ändrings- och tilläggsförslag
som Alliansen (M, C, FP och KD) redovisat i sitt förslag till
budget 2010 ”Alla tiders Kalmar - en kommun för alla åldrar”.
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3. Birgitta Elfström (S) föreslår - med instämmande av Christina
Magnusson (S), Mona Jeansson (S), Cecilia Strömberg (S),
Anna-Britt Wejdsten (FP) och Anette Lingmerth (S) - att
kommunfullmäktige ska bifalla följande tilläggsförslag:
Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med
socialnämnden inleda samtal med närliggande kommuner,
Polismyndigheten och landstinget om intresset för att i
samverkan inrätta ett s.k. ”Barnahus”. I uppdraget ingår också att
redovisa kostnaderna för verksamheten.
_______________
Efter att överläggningen avslutats beslutar kommunfullmäktige att
godkänna följande handläggningsordning:
- Först frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill bifalla
eller
avslå kommunstyrelsens förslag i de delar där det inte redovisats
några motförslag.
- Därefter ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag mot vart
och ett av de ändrings- och tilläggsförslag som redovisats under
överläggningen. Detta görs med ledning av kommunledningskontorets sammanställning av Alliansens ändrings- och tilläggsförslag (bilaga D, § 93/2009) kompletterad med Birgitta Elfströms m.fl. tilläggsförslag om ”Barnahus”. Vidare görs den
justeringen i punkt 1 f) att det ska vara citattecken kring ordet
belöningssystem.
- Kommunfullmäktige tar därefter ställning till punkterna 1-8
i kommunstyrelsens förslag den 8 juni till beslut.
_______________
Omröstningar

Kommunfullmäktige beslutar först att bifalla de delar i kommunstyrelsens förslag där det inte redovisats några motförslag.
Ordföranden frågar därefter för vart och ett av ändrings- och
tilläggsförslagen om kommunfullmäktige vill bifalla dessa eller
besluta enligt kommunstyrelsens förslag. Han finner att kommunfullmäktige bifaller följande tilläggsförslag:
- Kommunledningskontoret får i uppdrag att arbeta fram ett ”belöningssystem” för de anställda som kommer med genomförbara
idéer som antingen minskar kommunens kostnader eller skapar
en bättre kvalitet i den kommunala servicen.
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med
socialnämnden inleda samtal med närliggande kommuner,
Polismyndigheten och landstinget om intresset för att i
samverkan inrätta ett s.k. ”Barnahus”. I uppdraget ingår också att
redovisa kostnaderna för verksamheten.
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Vidare finner ordföranden att kommunfullmäktige i samtliga övriga
fall beslutar enligt kommunstyrelsens förslag och alltså avslår de
ändrings- och tilläggsförslag som Alliansen redovisat.
Omröstning begärs när det gäller följande sju punkter i kommunledningskontorets sammanställning av Alliansens ändrings- och
tilläggsförslag:
1. Kalmar kommun måste påbörja ett arbete som har som mål att
kostnadsnivån sänks, vår skatt, våra hyror och avgifter ska inte
vara högre än snittet för jämförbara kommuner.
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 26 nej-röster, medan en ledamot
avstår från att rösta (Hur var och en av ledamöterna röstar framgår av bilaga E, § 93/2009).
2. En genomlysning av kommunens verksamheter ska påbörjas
under 2010.
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 26 nej-röster, medan en ledamot
avstår från att rösta (Hur var och en av ledamöterna röstar framgår av bilaga F, § 93/2009).
3. Kalmar kommun tillför Ungdomsmottagningen 172.000
kronor för en utökning av sjuksköterske- och
barnmorsketjänsterna. Detta gäller under förutsättning att
Kalmarsunds gymnasieförbund lägger in samma belopp och
att landstinget lägger in 350.000 kronor till en utökning av
barnmorsketjänsten.
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 26 nej-röster, medan en ledamot
avstår från att rösta (Hur var och en av ledamöterna röstar framgår av bilaga G, § 93/2009).
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4. Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att arbeta fram en
modell för vårdnadsbidrag för barn i åldrarna 1-2 år.
Under kommunstyrelsen upptas 2 miljoner kronor för
vårdnadsbidrag fr.o.m. den 1 juli 2010.
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 26 nej-röster, medan en ledamot
avstår från att rösta (Hur var och en av ledamöterna röstar framgår av bilaga H, § 93/2009).
5. Barn- och ungdomsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd får i uppdrag att skapa fler team för Elevhälsan på
skolorna och att dess verksamhet fortsätter att utvecklas.
För utveckling av Elevhälsa-team upptas för de båda nämnderna sammanlagt 2 miljoner kronor.
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 26 nej-röster, medan en ledamot
avstår från att rösta (Hur var och en av ledamöterna röstar framgår av bilaga I, § 93/2009).
6. Omsorgsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd får
i uppdrag att införa hemrehabilitering i hela kommunen.
Under omsorgsnämnden upptas 9 miljoner kronor under 2010.
Detta är en tillfällig höjning av omsorgens budgetram som ska
återställas 2011.
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 26 nej-röster, medan en ledamot
avstår från att rösta (Hur var och en av ledamöterna röstar framgår av bilaga J, § 93/2009).
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7. Omsorgsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd får i
uppdrag att införa valfrihetssystem enligt LOV (Lagen om valfrihetssystem).
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 26 nej-röster, medan en ledamot
avstår från att rösta (Hur var och en av ledamöterna röstar framgår av bilaga K, § 93/2009).
Sammanfattningsvis innebär detta att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag med två tillägg, vilka gäller ”Belöningssystem” och ”Barnahus”.
Kommunfullmäktige beslutar därefter att bifalla punkterna 1-8
i kommunstyrelsens förslag till beslut den 8 juni, med de båda
tillägg till punkt 7 som är en följd av besluten om uppdrag som
gäller ”Belöningssystem” och ”Barnahus”.
_______________
Beslut

1. Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag till budget för 2010 och ekonomisk planering för 20112012 med förslag till vision, prioriteringar och resurser för kommunens verksamhet.
2. Nämnderna ska under hösten 2009 arbeta med att ta fram
detaljerade mål för sina verksamheter. Dessa mål ska redovisas
i nämndernas internbudgetar för 2010.
3. Anslag i budgeten för 2010 anvisas direkt till nämnderna som
”totala nettoanslag” i driftbudgeten. För ombudgeteringar av
anslag gäller:
Nämnd får inte fatta beslut om ombudgeteringar som medför
väsentliga ändringar av servicenivå, berör frågor av principiell
art eller annars är av särskild vikt. Sådana förslag ska överlämnas till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige för beslut.
I övriga fall kan nämnd besluta om ombudgeteringar inom sitt
verksamhetsområde.
Nämnd får uppdra åt sin ordförande och vice ordförande eller åt
förvaltningschefen att fatta beslut om rutinmässiga ombudgeteringar.
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Kommunstyrelsen får fatta beslut om sådana ombudgeteringar
mellan nämnder som inte medför ändringar av servicenivå, berör
frågor av principiell art eller annars är av särskild vikt. Övriga
förslag ska överlämnas till kommunfullmäktige för beslut.
4. För investeringar i exploateringsområden och investeringar
i hamnanläggningar som kommunen äger och som Kalmar
Hamn AB hyr gäller samma regler som för närvarande.
För övriga investeringar gäller följande regler från och med
2010:
Utrymmet i driftbudgeten för kapitaltjänstkostnader avgör hur
mycket en nämnd kan investera. Investeringar i enskilda objekt
över fem miljoner kronor ska dock beslutas av kommunfullmäktige.
Nämnderna ska i sina internbudgetar redovisa vilka investeringar
som planeras. Vidare ska nämnderna i den löpande uppföljningen redovisa avslutade och planerade investeringar för
året.
Investeringar i lokaler som beräknas överstiga fem miljoner
kronor, och som nämnd aktualiserar med fastighets- och inköpskontoret, ska beslutas av kommunfullmäktige. När investeringen
tas i bruk kompenseras nämnden från central pott för ökade
driftkostnader.
Gatu- och parknämnden och kommunstyrelsen/fastighets- och
inköpskontoret får rätt att flytta objekt mellan åren inom planperioden så länge den årliga ramen hålls. Helt nya objekt kan
enbart växlas mot att ett eller flera tidigare beslutade investeringsobjekt tas bort.
5. Kommunstyrelsen får rätt att besluta om senareläggning av planerade investeringar i budgeten för 2010, om det riskerar att bli
avvikelser mot fastställd budget som begränsar kommunens
finansiella handlingsutrymme.
6. Samhällsbyggnadsnämnden har redovisat att den, till följd av
ändrade rutiner, inte uppmärksammat att begäran om att nyttja
medel ur resultatutjämningsfond under 2009 skulle göras i december 2008.
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla samhällsbyggnadsnämndens förslag den 28 januari 2009 om att få disponera
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2,1 miljoner kronor för driftkostnader och 1,4 miljoner kronor
för investeringar 2009.
7. Kommunfullmäktige godkänner i övrigt de uppdrag/uttalanden
som redovisas under avsnittet ”Prioriterade områden med mål,
uppdrag och uttalanden” med följande tillägg:
- Kommunledningskontoret får i uppdrag att arbeta fram ett
”belöningssystem” för de anställda som kommer med genomförbara idéer som antingen minskar kommunens kostnader
eller skapar en bättre kvalitet i den kommunala servicen.
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med socialnämnden inleda samtal med närliggande kommuner, Polismyndigheten och landstinget om intresset för att i samverkan
inrätta ett s.k. ”Barnahus”. I uppdraget ingår också att redovisa kostnaderna för verksamheten.
8. Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för år 2010 till 22:22
per skattekrona.
Reservation

Företrädarna för Alliansen (M, C, FP och KD) reserverar sig till
förmån för de av ändrings- och tilläggsförslagen i Alliansens förslag till budget 2010 ”Alla tiders Kalmar - en kommun för alla åldrar” som inte bifallits av kommunfullmäktige.

§ 94

Inriktningsbeslut för organisationsförändringar
(dnr KS 2008/428 018)

Handlingar

Kommunchefens skrivelse den 18 maj 2009 (bilaga, § 94/2009).

Bakgrund

Under 2008 och 2009 har ett antal beslut fattats om att utreda
förändringar av den kommunala organisationen:
- Kommunstyrelsen beslutade i maj 2008 att utreda förutsättningarna att föra över LSS-verksamheten eller delar av den samt
vissa insatser enligt socialtjänstlagen från omsorgsnämnden till
socialnämnden. Styrgruppen för projektet har föreslagit att hela
LSS-verksamheten ska flyttas över.
- I arbetet med ”Budget i balans” har kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat om projektdirektiv för ”Sammanslagning av
gatu- och parkförvaltningen och samhällsbyggnadskontoret”.
Direktiven har efterhand utökats till att också omfatta andra förvaltningar.
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- Under vårens budgetarbete har ytterligare organisationsfrågor
lyfts in i den pågående organisationsöversynen.
Kommunchefen har i sin skrivelse den 18 maj redovisat åtta punkter med förslag till inriktningsbeslut för organisationsförändringar.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt detta förslag.
Överläggning

Under överläggningen redovisas följande förslag och protokollsanteckning:
1. Johan Persson (S) och Inger Hilmansson (FP) föreslår att
kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag till
beslut.
2. Inger Hilmansson (FP) uttalar följande som en protokollsanteckning:
Först och främst anser vi att det förslag på en total genomlysning
av kommunen som Alliansen lagt, är helt nödvändigt.
Många förändringar initierades i Budget i Balansarbetet och vi
har därför saknat och efterfrågat ekonomiska beräkningar på förslagen.
Ett uttalat mål och syfte med organisationsöversynen hade
inneburit en bättre möjlighet att utvärdera förändringarna i
efterhand.
Organisationsförändringarna har gått Folkpartiet liberalernas väg och många av de förslag vi tidigare lagt finns nu
med. Vi nämner ändå några av våra återstående synpunkter
här:
Den politiska organisationen bestäms av varje majoritet, men
den ekonomiska ramen skall vara klar före ett val. Vi anser dock
att tre kommunalråd med tydligt ansvar för hela kommunens
verksamhet är det mest effektiva.
Kommunfullmäktiges roll skall stärkas och förhållandet KS KF ska genomlysas.
Demokratisk förankring och öppenhet skall vägas mot snabba
beslut och handlingsmöjlighet.
Fritidspolitikernas möjligheter att hinna sätta sig in i ärendena
skall beaktas.
Kommunledningskontoret var med under Central ledning och
styrning som ett område där SKL ansåg att det fanns skäl för
granskning.
Del av mark- och planering bör utredas för att ingå i den nya
plan- och byggförvaltningen.
Familjebadet AB bör utredas för samgående i Kultur- och
fritidsförvaltning.
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Industriparken AB bör läggas in i KIFAB.
Destination Kalmar AB har under perioden samorganiserats
med slottets och turistbyråns verksamheter, och vi har ännu inte
sett utvärderingen.
Hittills har de förväntade samordningsvinsterna inte varit synliga
i ekonomiska resultat.
Vi anser att Evenemang och övriga tjänster (7 miljoner år 2009)
kan överlämnas med förtroende till näringslivet.

Beslut

Kommunfullmäktige fattar följande inriktningsbeslut (inom parentes anges tid för planerad start):
1. LSS-verksamheten och ansvaret för vissa insatser enligt socialtjänstlagen för personer under 65 år med psykiska och fysiska
funktionsnedsättningar ska överföras från omsorgsnämnden/
omsorgsförvaltningen till socialnämnden/socialförvaltningen
enligt styrgruppens förslag.
Socialnämndens organisation och arbetsformer ska belysas.
Dessutom ska en konsekvensanalys genomföras över vad omorganisationen innebär för socialförvaltningen. (1 januari 2010).
2. En serviceförvaltning ska bildas som innehåller fastighets- och
inköpskontoret, gatu- och parkförvaltningens produktionsdel,
kultur- och fritidsförvaltningens grönyteskötsel och brandkåren.
Gatu- och parknämnden ska bli nämnd för verksamheten under
år 2010. Fr.o.m. 2011 ska en ny servicenämnd ta över ansvaret
och gatu- och parknämnden upphöra. (1 januari 2010).
3. En plan- och bygglovsförvaltning ska bildas som innehåller
samhällsbyggnadskontoret och gatu- och parkförvaltningens
planeringsdel. Samhällsbyggnadsnämnden ska bli nämnd för
verksamheten under 2010. Fr.o.m. 2011 ska en ny plan- och
bygglovsnämnd ta över ansvaret och samhällsbyggnadsnämnden
upphöra. (1 januari 2010).
4. Kommunchefsrollen - chefsansvaret för förvaltningscheferna
överförs till kommunchefen, men kommunstyrelsen ansvarar för
anställning och entledigande. Nämndernas roll och befogenheter
ska inte förändras. Effekterna av detta ska belysas ytterligare.
(1 september 2009).
5. En beredning för samordning av arbetsmarknadsfrågor ska inrättas. (1 september 2009).
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6. Vi bjuder in våra grannkommuner för att höra om de är intresserade av att bilda en gemensam miljönämnd med inriktning mot
myndighetsutövning och tillsyn. Vi gör samma sak när det gäller
överförmyndarverksamheten.
7. Förutsättningarna för att samordna fastighetsförvaltningen mellan fastighets- och inköpskontoret och KIFAB ska utredas (gäller
inte ägandet av lokalerna).
8. För att hitta eventuella samordningsvinster ska vi utreda om
färdigställda verksamhetsområden (mark för industri och andra
verksamheter) ska säljas till KIFAB.

