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§ 109

Protokollsjusterare

Beslut

Kommunfullmäktige utser Kjell Henriksson och Tamas Lakatos att
tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§ 110

Interpellation om gatubelysning på Nya vägen i Trekanten
(dnr KS 2009/00488 093)
Kommunfullmäktige beslutar att Anders Andersson (C) får ställa
följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande Johan
Persson (S):
Sedan något år tillbaka är sporthallen i Trekanten i bruk. Sporthallen är fylld av aktiviteter och människor även kvällstid. Ett problem under den mörka årstiden är att det saknas gatubelysning från
sporthallen och ca 300 meter väster ut på Nya vägen. Många
människor promenerar denna sträcka, eftersom det finns ett
villaområde några hundra meter väster ut. Utöver besökare av
sporthallen är det också elever som går till skolan i Trekanten samt
alla elever som åker skolbuss till högstadieskolan i Smedby och
gymnasieskolorna
i Kalmar.
Det är viktigt att förebygga olyckor och skapa trygga vägar. Belysning är en väsentlig del av denna trygghet under den mörka årstiden.
Jag är medveten om att Nya vägen inte är en kommunal väg utan
tillhör Vägverket.
Jag vill fråga kommunstyrelsens ordförande Johan Persson:
Är Kalmar kommun beredd att ta upp frågan med Vägverket, så att
denna sträcka blir utrustad med gatubelysning?
_______________
Johan Persson lämnar följande svar på den fråga som Anders
Andersson ställt i sin interpellation:
- Ja, vi träffar Vägverket under oktober månad.
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Interpellation om stadsarkitektens medverkan i styrgrupp
för företag som planerar ett nybygge samt hantering av
frågor om jäv m.m.
(dnr KS 2009/00489 093)
Kommunfullmäktige beslutar att Jonas Löhnn (MP) får ställa följande interpellation till samhällsbyggnadsnämndens ordförande
Mona Jeansson (S):
Det har kommit till vår och allmänhetens kännedom att Kalmar
kommuns stadsarkitekt ingår i styrgruppen för ett kommersiellt
företag, Gota media AB, som planerar en nybyggnation av ett
"mediahus" på ett av de känsligaste och mest kontroversiella
områden man kan hitta i centrala Kalmar.
När företaget i ett kommande skede söker bygglov ingår
stadsarkitekten i den förvaltning som utgör myndighet i handläggningen av ärendet. Att det finns en risk för intressekonflikt är
uppenbart. Vi förstår att det är viktigt med bra dialog med näringslivet och enskilda projektägare i en planprocess, men det är också
angeläget att inte överträda gränsen för hur mycket en myndighets
tjänstemän kan vara behjälpliga utan att det blir ett otillbörligt stöd
åt en enskild näringsidkare. Enligt dagspressen var detta första
gången som stadsarkitekten ingick i en styrgrupp för kommersiella
byggnader.
Har du suttit med i styrgruppen för kommersiella byggnader som
denna tidigare? – Inte som jag minns... Jag tror inte det. (Östran
4/9 -09)
Samhällsbyggnadskontoret måste för Kalmar kommuns trovärdighets skull stå höjd över alla misstankar om jäv när det gäller all
myndighetsutövning, inkluderat hanteringen av byggärenden.
Med anledning av ovanstående finns några principiella frågor som
vi anser att medborgarna bör få svar på:
1. Stadsarkitektens medverkan i Gota medias styrgrupp sker på av
kommunen betald arbetstid. Betyder det att uppdraget givits av
nämnden, eller har initiativet kommit någon annanstans ifrån
och inte behandlats politiskt?
2. Anser du att det är rimligt att kommunen bjuder privata aktörer
på arkitektmedverkan i projekt som sedan ska myndighets-

Kommunfullmäktige 2009-09-28

140

handläggas av den förvaltning där den medverkande har ett avgörande inflytande på den fortsatta processen?
3. Hur kommer samhällsbyggnadsnämnden att hantera
stadsarkitektens roll i det detaljplaneärende som snart kommer
att bli aktuellt för Gota media AB för att undvika jäv?
4. Anser du att stadsarkitekten även fortsättningsvis kan ingå
i Gota medias styrgrupp och i så fall på vilka villkor?
5. Var detta ett unikt fall, eller finns andra projekt där man jobbat
eller jobbar på samma sätt?
Vi emotser med uppriktigt intresse sakliga svar på dessa frågor.
_______________
Mona Jeansson har redovisat ett skriftligt svar på interpellationen.
Den som ställt interpellationen - Jonas Löhnn - är dock inte närvarande på dagens sammanträde. Kommunfullmäktige beslutar
därför att interpellationen och svaret på den istället ska tas upp
på nästa sammanträde.

§ 112

Interpellation: ”Skolbussar rullar – men utan elever!”
(dnr KS 2009/00487 093)
Kommunfullmäktige beslutar att Kerstin Edvinsson (M) får ställa
följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande Johan
Persson (S):
"Skolbussar rullar - men utan elever!"
Ja, i samband med skolstarten kunde man läsa den här rubriken i
Barometern och med anledning av artikeln så har jag några frågor
till kommunstyrelsens ordförande.
Terminsstarten i Kalmar kommun var beslutad till den 27 augusti.
Skolturerna började dock redan köras den 17 augusti, alltså 8 dagar
innan skolstarten. Det innebar naturligtvis att bussarna gick tomma,
utan elever eller andra passagerare.
Det handlade om en morgontur och två eftermiddagsturer samt förstärkningsbussar som inte heller tagits ur trafik dessa dagar. Det
hela ger 75 turer/dag x 8 dagar och resultatet blir totalt = 600 turer!
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Vid kontakt med Kalmar Läns Trafik, KLT, så framkommer att
man påtalat detta i 1 1/2 års tid, så det kan ju inte vara någon ny
problembild som hastigt dykt upp, utan det har ju funnits gott om
tid och möjlighet att se över situationen.
Jag är fullt medveten om att det är Regionförbundet som haft
ansvaret och att försök gjorts för att samordna skolstarten i länets
kommuner, MEN
Kalmar kommun är tillsammans med länets kommuner och landstinget delägare i KLT och köper trafiktjänsten av bolaget. Kollektivtrafiken kostar stora pengar och i kommunen råder sparbeting
över hela linjen. Att inte då förvissa sig om att uppdragstagaren
KLT har rätt information om de tjänster man köpt, för att undvika
onödiga utgifter, anser jag vara en ytterst nonchalant hantering med
våra skattemedel.
Med anledning av detta vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S):
1. Har kommunen medvetet valt att köra ca 600 skolbussturer innan
skolstarten eller är det en miss från kommunens sida?
2. Vad gör kommunen för att undvika detta i framtiden?
3. Hur mycket har detta kostat kommunen?
4. Hur förs kommunikationen med KLT, Regionförbundet och
utföraren SWEBUS?
5. Hur har allmänheten informerats om att de också kan åka med
skolbussarna numera?
_______________
Johan Persson lämnar följande svar på interpellationen:
Det är en bra interpellation som Kerstin Edvinsson har skrivit.
Detta är en fråga som vi har all anledning att borra i.
1. Har kommunen medvetet valt att köra ca 600 skolbussturer
innan skolstarten eller är det en miss från kommunens sida?
Kommunen har naturligtvis inte medvetet valt att köra skolbussturer innan skolstarten. Redan den 1 oktober fick KLT besked
om vilka terminstider som gällde i Kalmar för läsåret 2009/2010.
(Se bilaga, § 112/2009). Där framgår att höstterminen 2009
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börjar den 27 augusti 2009. KLT hävdar att eftersom man inte
har gemensamma läsårstider i hela länet, så kör man skoltrafiken
från den dag då första skolstart är till avslutningsdag i sista
kommunen. Det innebar att skoltrafiken började köras redan den
18 augusti. Om detta hade meddelats till kommunen hade vi
kunnat agera.
2. Vad gör kommunen för att undvika detta i framtiden?
Vi måste genom primärkommunala nämnden verka för att länets
kommuner får gemensamma läsårstider och lovtider.
3. Hur mycket har detta kostat kommunen?
Dessa extra dagar kostar kommunen ca 375.000 kronor.
4. Hur förs kommunikationen med KLT, Regionförbundet och utföraren Swebus?
Kommunikationen med KLT i regionala frågor förs genom
regionförbundets primärkommunala nämnd. På kommunnivå
förs den i första hand via kommunens kollektivtrafikansvarige
tjänsteman i en trafikteknisk arbetsgrupp. Till dessa möten bjuds
alla ägarkommuner, landstinget och regionförbundet in. Möten
hålls 4-6 gånger om året. Någon diskussion om problemet med
skilda startdatum för kommunernas skolor har inte förts där.
Utförare av skoltrafiken i Kalmar är Bergkvarabuss. KLT är
upphandlande part och har mandatet att styra och planera
trafiken. Kalmar kommuns kontakter med Bergkvarabuss är av
indirekt karaktär.
I Kalmar kommun har vi också haft ett antal möten mellan
KLT:s ledning och kommunstyrelsens arbetsutskott för att
försöka reda ut bland annat ekonomiska mellanhavanden.
5. Hur har allmänheten informerats om att de också kan åka med
skolbussarna numera?
Information om de öppna skoltrafiklinjerna finns i KLT:s tidtabeller, både i den tryckta och den på nätet. I samband med
trafikstart 2008 och 2009 har annonsering skett, där det också
informerats om den linjelagda skoltrafiken.
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Fråga om att ”öka produktionen av seniorbostäder i Kalmar kommun”
(dnr KS 2009/00486 095)

Kommunfullmäktige beslutar att Rolf Wahlberg (M) får ställa följande fråga till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S):
I Barometern den 18 september kunde vi läsa om "elva punkter för
tillväxt". Punkten sju (Bostadsproduktion) berörde inte med ett
enda ord seniorboende eller seniorbostäder. Vi har vid ett flertal
tillfällen i kommunfullmäktige diskuterat just seniorbostäder. Vid
det senaste tillfället, som tydligen inte blir det sista, gav du mig
tydliga signaler om att seniorboende skall prioriteras. Ni är säkert
medveten om att det finns 10 757 pensionärer i åldern 65 år och
uppåt i Kalmar kommun. Många av dem väntar på ett seniorboende
till en rimlig kostnad.
Jag vill med bakgrund av ovanstående ställa följande fråga till
kommunalrådet Johan Persson (S):
Vad tänker kommunalrådet Johan Persson (S) göra rent praktiskt
för att öka produktionen av seniorbostäder i Kalmar kommun?
_______________
Johan Persson lämnar följande svar på frågan:
Rolf Wahlberg frågar vad jag gör rent praktiskt för att öka produktionen av antalet seniorbostäder i Kalmar kommun. Frågan har varit
uppe vid ett flertal tillfällen i kommunfullmäktige och det tycker
jag är bra.
Här kommer en lägesrapport över det som sker och de insatser som
görs för att stimulera produktionen.
- Så sent som i juni tog kommunfullmäktige beslut om att avsätta
ytterligare resurser för att fördubbla antalet detaljplaner från 20
till 40 per år. Detta är enligt min uppfattning själva grunden i att
kunna få en ökad bostadsproduktion rent generellt. Jag beklagar
att Rolf Wahlberg och moderaterna inte har ställt sig bakom
denna ambitionshöjning.
- Just nu för mark- och planeringsenheten samtal med en aktör när
det gäller frågan om kooperativ hyresrätt för seniorboende.
- Just nu bygger Hansabygg på uppdrag av Wollinska/Dahmska
stiftelserna 16 seniorbostäder vid Kungsgårdsvägen.
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- Just nu finns 16 lediga seniorbostäder i Vasallparken.
- Just nu pågår planeringen kring ytterligare 100 bostäder på
Varvsholmen. Här är det både vård- och omsorgsboende och
seniorbostäder/trygghetsboende som planeras tillsammans med
vanliga lägenheter. Byggstart omkring årsskiftet.
- Just nu förbereder Hansabygg ett informationsmöte i Trekanten
där man vill bygga 28 seniorbostäder i tre etapper. Denna byggnation har försenats på grund av att den tidigare aktören drog sig
ur på grund av finanskrisen.
- Just nu finns en framtagen plan i Ljungbyholm, Mörevägen,
som tillåter byggnation av flerbostadshus. Mark- och planeringsenheten kommer bjuda in aktörer till detta projekt och då lyfta
fram seniorbostäder som en del av byggnationen.
- Just nu finns planlagd mark i Ljusstaden som kan passa för
seniorbostäder. Vi söker aktivt efter en aktör.
- Bovieran vill etablera sitt koncept i Kalmar. Två olika alternativ
har diskuterats. Projektet kräver dock mycket mark vilket gör att
man har svårigheter att komma fram på Norrgårdsgärde. Ljusstaden tackade man nej till för någon vecka sedan. Nu jobbar vi
vidare för att hitta andra alternativa placeringar.
- Planarbetet för gamla konstmuseet pågår för fullt. Här ska ett
åttiotal hyresrätter byggas och en del av dessa kommer bli
seniorbostäder.
- Vid Solvägen marknadsför Riksbyggen sitt projekt. Det blir inte
renodlade seniorbostäder men däremot bra anpassade lägenheter
som med all sannolikhet kommer att locka målgruppen.
- Ny detaljplan görs nu för Bergagården. Här kommer en del av
byggnationen vara seniorbostäder.
- Ny detaljplan ska tas fram för Folkets park, här kommer en del
att bli seniorbostäder.
- Ny detaljplan tas fram för Majavallen i Lindsdal, här finns flera
aktörer som anmält intresse. En del av detta projekt bör bli
seniorbostäder.
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- I Rockneby krävs en planändring för att kunna få till stånd
seniorbostäder. Den tidigare aktören hoppade av på grund av
finanskrisen. Hansabygg har även här visat intresse för att dra
igång ett projekt.
Denna redovisning visar att det trots finanskris och lågkonjunktur
går framåt även på detta område. Kommunens roll är att främja
byggnation av både seniorbostäder och andra bostäder. Den viktigaste nyckeln för att klara det är att ha en hög produktion av
detaljplaner.
Byggnationen av hyresrätter hade också varit högre om inte stödet
för produktion av mindre hyresrätter hade avskaffats av regeringen.
Vid sidan av att vara opinionsbildare och pådrivare för byggnation
av seniorbostäder så kan Rolf Wahlberg hjälpa till på ytterligare två
sätt:
1. Övertyga sin egen fullmäktigegrupp om att vi behöver satsa på
att öka antalet detaljplaner.
2. Övertyga sin partiledning om att återinföra stöd för produktion
av mindre hyresrätter för att på så sätt få rimliga boendekostnader.

§ 114

Försäljning av delar av Kalmarsundsparken 2:9 och
Stensö 2:3 (blivande kvarteret Nyponrosen) vid Stensövägen
(dnr KS 2009/00416 253)

Handlingar

Kommunledningskontorets skrivelse den 25 augusti 2009 (bilaga
A, § 114/2009).
Kommunledningskontorets skrivelse den 2 september 2009
(bilaga B, § 114/2009).

Bakgrund

En detaljplan för bostäder vid Stensövägen har vunnit laga kraft
den 21 april 2009. Planen medger att det uppförs sju bostadshus
med totalt ca 46 lägenheter.
För att kunna genomföra projektet krävs arbeten med omoch nybyggnad av vatten- och avloppsledningar, pumpstation,
elledningar, transformatorstation m.m. En lekplats och en mindre
fotbollsplan ska flyttas. I samband med exploateringen ska naturområdet runt Lillviken rustas upp och göras mer tillgängligt för
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allmänheten med gångvägar m.m. Arbetena bekostas av kommunen.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt kommunledningskontorets förslag
om att kommunen ska sälja området till Skanska för 12 miljoner
kronor. Detta gäller under förutsättning att försäljningen sker senast
den 31 december 2009.
Kommunstyrelsen har vidare föreslagit att kommunfullmäktige
ska besluta följande:
Kommunfullmäktige förutsätter att försäljningen av mark till
Skanska ger ett positivt netto till kommunen. Kommunledningskontoret/mark- och planeringsenheten får som en följd av detta
i uppdrag att till kommunstyrelsen redovisa ett förslag till vilka
investeringar som kommunen ska göra i området intill kvarteret
Nyponrosen och den beräknade kostnaden för dessa arbeten.
Överläggning

Under överläggningen redovisas följande förslag:
1. Johan Persson (S) föreslår - med instämmande av Bertil Dahl
(V), Jonas Lövgren (M) och Kjell Henriksson (S) - att kommunfullmäktige ska fatta följande beslut:
- Kommunstyrelsen får sälja delar av fastigheterna Kalmarsundsparken 2:9 och Stensö 2:3 (blivande kvarteret Nyponrosen) vid Stensövägen på totalt 9.979 m2 till Skanska Mark
och Exploatering Bygg AB (556668-2794) för 13.200.000
kronor exkl. anläggningsavgift för vatten och avlopp.
Beslutet gäller under förutsättning att försäljning sker senast
den 31 december 2009.
- För att genomföra projektet får kommunstyrelsen/ kommunledningskontoret använda 5,2 miljoner kronor för arbeten i
eller i direkt anslutning till kvarteret Nyponrosen.
De övriga investeringar för park- och naturområden, gångvägar m.m. som kan bli aktuella i området intill kvarteret
Nyponrosen får - när det gäller omfattningen av arbetena och
när de ska utföras - prövas i samband med att kommunfullmäktige beslutar om kommande investeringsbudgetar.
2. Anders Andersson (C) föreslår - med instämmande av Monica
Bengtsson (KD), Inger Hilmansson (FP), Johan Persson (S),
Jonas Lövgren (M) och Tamas Lakatos (M) - att kommunfullmäktige ska bifalla följande tilläggsförslag:
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- Vid försäljningar ska kommunen alltid genomföra två av varandra oberoende värderingar och dessa värderingar ska redovisas i samband med beslut om försäljningar.
- Ambitionsnivå, kostnader och konsekvensanalys ska
redovisas i alla detaljplaner.
3. Om kommunfullmäktige avslår de båda tilläggsförslagen föreslår
Inger Hilmansson (FP) i andra hand att kommunfullmäktige ska
återremittera ärendet till kommunstyrelsen.
4. Thoralf Alfsson (SD) föreslår att kommunfullmäktige ska avslå
förslaget om att sälja det blivande kvarteret Nyponrosen till
Skanska.
_______________
Efter att överläggningen avslutats beslutar kommunfullmäktige att
godkänna ordförandens förslag till följande propositionsordning:
1. Först frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill avgöra
ärendet idag eller återremittera det till kommunstyrelsen.
2. Ordföranden frågar därefter om kommunfullmäktige vill besluta
att sälja det blivande kvarteret Nyponrosen till Skanska eller
avslå detta förslag.
3. Om kommunfullmäktige beslutar om en försäljning av det
aktuella området kommer ordföranden att fråga om kommunfullmäktige vill bifalla kommunstyrelsens eller Johan Perssons
m.fl. förslag till beslut.
4. Ordföranden frågar därefter om kommunfullmäktige vill bifalla
eller avslå Anders Anderssons m.fl. tilläggsförslag.
_______________
- Ordföranden frågar om kommunfullmäktige vill avgöra ärendet
idag eller återremittera det till kommunstyrelsen. Han finner att
kommunfullmäktige vill avgöra ärendet idag.
- Därefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill sälja
det blivande kvarteret Nyponrosen till Skanska eller avslå detta
förslag. Han finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget om
att sälja det aktuella området till Skanska.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande
propositionsordning:
Den som vill att kommunfullmäktige ska besluta att sälja det blivande kvarteret Nyponrosen till Skanska röstar ja, medan den
som vill avslå detta förslag röstar nej.
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Vid omröstningen avges 56 ja-röster och 2 nej-röster, medan en
ledamot avstår från att rösta (Hur var och en av ledamöterna
röstar framgår av bilaga C, § 114/2009). Detta innebär att kommunfullmäktige bifaller förslaget om att sälja det blivande kvarteret Nyponrosen till Skanska.
- Därefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill bifalla
kommunstyrelsens eller Johan Perssons m.fl. förslag till beslut.
Han finner att kommunfullmäktige bifaller Johan Perssons m.fl.
förslag.
- Ordföranden frågar till sist om kommunfullmäktige vill bifalla
eller avslå Anders Anderssons m.fl. tilläggsförslag. Han finner
att kommunfullmäktige bifaller de båda tilläggsförslagen.
_______________
Beslut

1. Kommunstyrelsen får sälja delar av fastigheterna Kalmarsundsparken 2:9 och Stensö 2:3 (blivande kvarteret Nyponrosen)
vid Stensövägen på totalt 9.979 m2 till Skanska Mark och Exploatering Bygg AB (556668-2794) för 13.200.000 kronor exkl.
anläggningsavgift för vatten och avlopp.
Beslutet gäller under förutsättning att försäljning sker senast den
31 december 2009.
2. För att genomföra projektet får kommunstyrelsen/kommunledningskontoret använda 5,2 miljoner kronor för arbeten i eller
i direkt anslutning till kvarteret Nyponrosen.
De övriga investeringar för park- och naturområden, gångvägar
m.m. som kan bli aktuella i området intill kvarteret Nyponrosen
får - när det gäller omfattningen av arbetena och när de ska utföras - prövas i samband med att kommunfullmäktige beslutar
om kommande investeringsbudgetar.
3. Kommunfullmäktige beslutar att vid försäljningar ska
kommunen alltid genomföra två av varandra oberoende
värderingar och dessa värderingar ska redovisas i samband med
beslut om försäljningar.
Vidare ska ambitionsnivå, kostnader och konsekvensanalys redovisas i alla detaljplaner.

Reservation

Företrädarna för (SD) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut. De reserverar sig till förmån för det förslag som Thoralf
Alfsson redovisat under överläggningen i kommunfullmäktige.
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Budgetuppföljning 2009
(dnr KS 2009/00260 042)

Handlingar

Kommunledningskontorets rapport: Budgetuppföljning efter juni
med prognos för bokslutet 2009 (bilaga, § 115/2009).

Bakgrund

Kommunledningskontoret har redovisat en sammanställning av de
olika nämndernas och förvaltningarnas prognoser efter juni månad
om det beräknade budgetutfallet för 2009. Av sammanställningen
framgår bl.a. att årets resultat förväntas bli - 5,1 miljoner kronor,
vilket innebär en budgetavvikelse med - 52,7 miljoner kronor.
Negativa avvikelser mot budgeten förväntas för i första hand
socialnämnden och exploateringsverksamheten med 23,5 miljoner
kronor respektive 13,6 miljoner kronor. Prognoserna för kommunledningskontoret, fastighets- och inköpskontoret, gatu- och parknämnden, kultur- och fritidsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd pekar på positiva avvikelser mot budgeten.
För skatteintäkter och kommunal utjämning förväntas negativa
budgetavvikelser på sammanlagt 40,7 miljoner kronor.

Beslut

Kommunfullmäktige lägger kommunledningskontorets rapport
om budgetuppföljningen 2009 till handlingarna.

§ 116

Inför valen 2010
- Antal ledamöter och ersättare samt indelning
i valkretsar vid val till kommunfullmäktige
- Indelning i valdistrikt
(dnr KS 2009/00269 111)

Handlingar

Länsstyrelsens skrivelser den 28 april 2009 (bilaga A, § 116/2009).
Kommunledningskontorets skrivelse den 26 juni 2009 (bilaga B,
§ 116/2009).
Utdrag ur valnämndens protokoll den 1 juli 2009, § 32 (bilaga C,
§ 116/2009).

Bakgrund

Länsstyrelsen har begärt att kommunen inför valen 2010 tar ställning till
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- antalet ledamöter och ersättare samt indelning i valkretsar vid val
till kommunfullmäktige
- indelning i valdistrikt.
Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige också
under nästa mandatperiod ska bestå av 61 ledamöter. Vidare föreslår kontoret att kommunen också vid valet 2010 ska vara indelad
i två valkretsar: Kalmar norra och Kalmar södra.
Kommunledningskontoret föreslår vidare att antalet valdistrikt ska
utökas från 38 till 40. Valdistrikten får - enligt Valmyndighetens
direktiv - namn som beskriver de områden som avses.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt kommunledningskontorets förslag.
Beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att vid valet 2010 ska utses
61 ledamöter i kommunfullmäktige. Antalet ersättare ska vara
hälften av det antal platser som varje parti erhåller.
2. Kommunfullmäktige beslutar att valkretsindelningen vid valet
2010 ska vara oförändrad jämfört med förra valet. Det innebär
att Kalmar kommun ska vara indelad i två valkretsar –
Kalmar norra valkrets och Kalmar södra valkrets - enligt
kommunledningskontorets förslag.
Kommunfullmäktige anhåller att länsstyrelsen fastställer beslutet
om valkretsindelningen.
3. Kommunfullmäktige föreslår att länsstyrelsen ska besluta att
kommunen vid valen 2010 ska vara indelad i 40 valdistrikt
och ha de namn som redovisas i punkt 3 respektive 4 i kommunledningskontorets förslag.

§ 117

Ändrad ansvarsfördelning mellan omsorgsnämnden
och socialnämnden
(dnr KS 2008/00310 012)

Handlingar

Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 9 juni 2009, § 106
(bilaga A, § 117/2009).
Omsorgsförvaltningens skrivelse den 15 juni 2009 (bilaga B,
§ 117/2009).
Utdrag ur omsorgsnämndens protokoll den 25 juni 2009, § 87
(bilaga C, § 117/2009).
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Utdrag ur socialnämndens protokoll den 16 juni 2009, § 84
(bilaga D, § 117/2009).
Utdrag ur Södermöre kommundelsnämnds protokoll den 26 augusti
2009, § 96 (bilaga E, § 117/2009).
Projektledare Kerstin Björklunds skrivelse den 27 augusti 2009
(med bilagor)
(bilaga F, § 117/2009).
Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade i maj 2008 att utreda förutsättningarna
för att föra över LSS-verksamheten eller delar av den samt vissa insatser enligt socialtjänstlagen från omsorgsnämnden till socialnämnden.
Efter den utredning som gjorts redovisade projektledare Kerstin
Björklund den 2 juni 2009 ett förslag som innebär att ansvaret för
de uppgifter som kommunen har enligt ”Lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade” (LSS) fr.o.m. den 1 januari 2010 ska
överföras från omsorgsnämnden till socialnämnden. Samtidigt ska
ansvaret för insatser enligt socialtjänstlagen till personer med psykiska funktionsnedsättningar, i enlighet med den definition som
kommunstyrelsen och landstingsstyrelsen antagit för fördjupad
samverkan, överföras från omsorgsnämnden till socialnämnden.
Efter att omsorgsnämnden, socialnämnden och Södermöre
kommundelsnämnd yttrat sig över förslaget till ändrad ansvarsfördelning har projektledare Kerstin Björklund den 27 augusti
redovisat ett förslag till beslut. Kommunstyrelsen har tillstyrkt
detta förslag till beslut.

Överläggning

Birgitta Elfström (S) och Christina Magnusson (S) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.
Företrädarna för (M), (C), (FP) och (KD) uttalar som en protokollsanteckning:
SKTF:s uppfattning är att en sådan stor organisationsförändring
inte är möjlig att göra inom budgetramarna. Utredningen säger att
omorganisationen skall vara kostnadsneutral. Vi förutsätter att det
blir så. Vi kan inte skjuta till pengar på grund av omorganisationer
i verksamheter som fungerar.
_______________
Efter att överläggningen avslutats beslutar kommunfullmäktige att
bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.
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_______________
Beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att ansvaret för de uppgifter som
kommunen har enligt ”Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade” (LSS) ska överföras från omsorgsnämnden till
socialnämnden fr.o.m. den 1 januari 2010.
Vidare ska ansvaret för insatser enligt socialtjänstlagen till personer med psykiska funktionsnedsättningar, i enlighet med den
definition som kommunstyrelsen och landstingsstyrelsen antagit
för fördjupad samverkan, fr.o.m. den 1 januari 2010 överföras
från omsorgsnämnden till socialnämnden.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med förslag till ändringar i reglementena för socialnämnden och omsorgsnämnden.
2. För behandling av individärenden ska det, även i fortsättningen,
finnas ett utskott inom socialnämnden. Utskottet ska fr.o.m. den
1 januari 2010 även behandla individärenden enligt ”Lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade” (LSS).
Beredskapsorganisationen inom socialnämnden/-förvaltningen
ska belysas och redovisas.
3. Det fortsatta förberedelsearbetet inför överförandet av LSSverksamheten m.m. ska bedrivas i enligt med redovisade direktiv
och med beaktande av de tilläggsförslag som Bertil Dahl redovisat på sammanträdet med kommunstyrelsens arbetsutskott
den 9 juni 2009.
4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att fatta de övriga beslut som
krävs för att organisationsförändringen ska kunna genomföras
fr.o.m. den 1 januari 2010.
5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2011 göra en utvärdering av organisationsförändringen.
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Ändrat ansvar för samhällsbyggnadsnämnd/-kontor
och bildande av servicenämnd/-förvaltning
(dnr KS 2009/00163 015)

Handlingar

Kommunledningskontorets skrivelser den 4 juni och 27 augusti
2009 (bilaga A, § 118/2009).
Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 9 juni 2009, § 107
(bilaga B, § 118/2009).
Utdrag ur kultur- och fritidsnämndens protokoll den 11 juni 2009,
§ 36 (bilaga C, § 118/2009).
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 25 augusti
2009, § 172
(bilaga D, § 118/2009).
Utdrag ur gatu- och parknämndens protokoll den 26 augusti 2009,
§ 80 (bilaga E, § 118/2009).
Kommunledningskontorets skrivelse den 4 september 2009
(bilaga F, § 118/2009).

Bakgrund

Kommunledningskontoret redovisade den 4 juni ett förslag om
att samhällsbyggnadskontoret och gatu- och parkförvaltningens
planeringsdel fr.o.m. den 1 januari 2010 ska bilda en plan- och
bygglovsförvaltning. En ny nämnd, plan- och bygglovsnämnden,
ska ta över ansvaret för verksamheten.
Vidare föreslogs att verksamheterna inom fastighets- och inköpskontoret, gatu- och parkförvaltningens produktionsdel, kultur- och
fritidsförvaltningens grönyteskötsel och preliminärt även brandkåren fr.o.m. den 1 januari 2010 ska bilda en serviceförvaltning.
En ny nämnd, servicenämnden, ska ta över ansvaret för verksamheten.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 9 juni att ge berörda
nämnder tillfälle att yttra sig över förslagen. Efter att kultur- och
fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och gatu- och parknämnden yttrat sig över förslagen har kommunledningskontoret
redovisat ett reviderat förslag till beslut. Bl.a. behålls nuvarande
benämning samhällsbyggnadsnämnden. Vidare har brandkåren
placerats inom serviceförvaltningen med en lösning av jävsfrågan
både på den politiska nivån och tjänstemannanivån.
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Kommunstyrelsen har den 7 september tillstyrkt kommunledningskontorets reviderade förslag till beslut, med några kompletteringar.
Överläggning

Under överläggningen redovisas följande ändringsförslag jämfört
med kommunstyrelsens förslag till beslut:
1. Johan Persson (S) föreslår att punkt 7 (”Kommunfullmäktige uttalar att frågan om var ansvaret för översiktsplaneringen ska
ligga får utredas under nästa mandatperiod”) ska ersättas med
att ”Kommunfullmäktige uttalar att under första halvåret 2011
ska en analys göras om var ansvaret för översiktsplaneringen ska
ligga”.
2. Inger Hilmansson (FP) föreslår att punkt 7 ska ändras, så att den
får följande lydelse:
Kommunfullmäktige uttalar att en utredning redan nu ska tillsättas i syfte att undersöka vilka delar av mark- och planeringsenhetens verksamhet som, så snart det är möjligt, kan överföras
till den nya samhällsbyggnadsnämnden.
Johan Persson (S) föreslår att kommunfullmäktige ska avslå
detta ändringsförslag.
3. Inger Hilmansson (FP) föreslår att punkt 4 ska kompletteras med
att kommunstyrelsen också ska redovisa ”förväntade administrativa och ekonomiska effektivitetsvinster till följd av omorganisationen”.
_______________
Efter att överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut med undantag för punkterna 4 och 7 där det redovisats tilläggs- och ändringsförslag.
Ordföranden frågar därefter om kommunfullmäktige vill bifalla
eller avslå Inger Hilmanssons tilläggsförslag under punkt 4. Han
finner att kommunfullmäktige bifaller tilläggsförslaget.
Därefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill bifalla
kommunstyrelsens, Johan Perssons eller Inger Hilmanssons förslag
till lydelse av punkt 7. Han finner att kommunfullmäktige bifaller
Johan Perssons förslag.
_______________
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1. Fr.o.m. den 1 januari 2010 ska samhällsbyggnadskontoret och
delar av gatu- och parkförvaltningens trafik- och utredningsavdelning bilda ett nytt samhällsbyggnadskontor. Samhällsbyggnadsnämnden övertar då ansvaret för verksamheten.
2. Fr.o.m. den 1 januari 2010 ska verksamheterna inom fastighetsoch inköpskontoret, brandkåren, gatu- och parkförvaltningens
funktioner för produktion och tillstånd samt kultur- och fritidsförvaltningens drift av inomhus- och utomhusanläggningar bilda
en serviceförvaltning. Då ska en ny nämnd, servicenämnden,
överta ansvaret för verksamheten.
Kommunfullmäktige uttalar att servicenämnden/-förvaltningen
framöver kommer att tillföras ytterligare verksamheter.
Fr.o.m. den 1 januari 2010 ska attraktören på gatu- och parkförvaltningen överföras till Destination Kalmar AB.
3. Som en följd av omorganisationen ska gatu- och parknämnden
upphöra efter den 31 december 2009.
Nuvarande ledamöter och ersättare i gatu- och parknämnden
ska under 2010 vara ledamöter och ersättare i servicenämnden.
Vidare ska ordföranden och vice ordförandena i nuvarande gatuoch parknämnd ha motsvarande uppdrag i servicenämnden.
4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att till följd av omorganisationen
återkomma till kommunfullmäktige med förslag till reglemente
för servicenämnden samt förslag till ändringar i reglementena för
samhällsbyggnadsnämnden, kommunstyrelsen och kultur- och
fritidsnämnden.
Vidare får kommunstyrelsen i uppdrag att i samband med kommande avstämning i november/december 2009 av budgeten för
2010 och den ekonomiska planeringen för 2011-2012 redovisa
förslag till ändringar samt förväntade administrativa och ekonomiska effektivitetsvinster till följd av omorganisationen.
5. Kommunfullmäktige godkänner det förslag till grundstruktur för
samhällsbyggnadskontor och serviceförvaltning som redovisas
i utredningen om ändrat ansvar för samhällsbyggnadsnämnd/
-kontor och bildande av servicenämnd/-förvaltning.
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6. Kommunstyrelsen får i uppdrag att fatta de ytterligare beslut som
behövs för att den nya organisationen ska kunna genomföras enligt intentionerna i utredningen.
7. Kommunfullmäktige uttalar att under första halvåret 2011 ska en
analys göras om var ansvaret för översiktsplaneringen ska ligga.
8. Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2011 göra en utvärdering av organisationsförändringen.
Reservation

Företrädarna för (M), (C), (FP) och (KD) reserverar sig mot
kommunfullmäktiges beslut under punkt 7 och anför följande:
Den nyss utförda revisionsrapporten om konsultverksamheten
bekräftar att delar av mark- och planeringsverksamheten bör samverka inom den nya samhällsbyggnadsnämnden i en sammanhållen
organisation.
Vi reserverar oss till förmån för ändringsförslaget under punkt 7
om att Mark- och planering eller delar av verksamheten redan nu
ska utredas i syfte att ingå i den nya samhällsbyggnadsnämnden.

§ 119

Ändring av kommunchefsrollen
(dnr KS 2009/00333 001)

Handlingar

Skrivelse den 2 juni 2009 från kommunstyrelsens ordförande och
vice ordförande (bilaga A, § 119/2009).
Förslag till befattningsbeskrivning för kommunchef (bilaga B,
§ 119/2009).
Yttranden från kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden och
barn- och ungdomsnämnden (bilaga C, § 119/2009).

Bakgrund

Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande har redovisat
ett förslag till ändring av kommunchefsrollen. Kommunchefen
kommer enligt detta förslag att ha personalansvaret för förvaltningscheferna.
Som en följd av detta har kommunstyrelsens ordförande och vice
ordförande föreslagit att kommunstyrelsen ska fastställa ett förslag
till ny befattningsbeskrivning för kommunchefen. Kommunstyrelsen har bifallit detta förslag under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om en ändring av kommunchefsrollen.

Överläggning

Under överläggningen redovisas följande förslag:

Kommunfullmäktige 2009-09-28

157

1. Anders Andersson (C) och Ingemar Einarsson (C) föreslår att
kommunfullmäktige ska avslå förslaget till ändring av kommunchefsrollen.
2. Johan Persson (S) och Bertil Dahl (V) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla förslaget till ändring av kommunchefsrollen.
3. Birgitta Axelsson Edström (V) föreslår - med instämmande av
Joachim Håkansson (FP) - att kommunstyrelsen ska få i uppdrag
att under 2011 göra en utvärdering av effekterna av den ändrade
kommunchefsrollen.
_______________
Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill bifalla eller avslå kommunstyrelsens förslag till
ändring av kommunchefsrollen. Han finner att kommunfullmäktige
bifaller förslaget.
Ordföranden frågar därefter om kommunfullmäktige vill bifalla
eller avslå tilläggsförslaget om ett uppdrag till kommunstyrelsen att
göra en utvärdering 2011. Han finner att kommunfullmäktige bifaller tilläggsförslaget.
_______________
Beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner förslaget till ändring av
kommunchefsrollen.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2011 göra en utvärdering av effekterna av den ändrade kommunchefsrollen.

Reservation

Företrädarna för (C) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut
och anför följande:
Den bästa garantin för en väl fungerande kommunal demokrati
är starka och självständiga nämnder, där många människor är delaktiga i beslutsprocessen. En sådan process gör att frågorna granskas från olika utgångspunkter och är också en garanti för en objektiv hantering.
Under en längre tid har en strävan varit att öka maktkoncentrationen i kommunen. Uppgifter har tagits från övriga kommunalråd
och flyttats till kommunstyrelsens ordförande. Nu görs kommunchefen till chef över förvaltningscheferna och utvecklingssamtal
och lönesättning skall skötas av kommunchefen.
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I nuvarande ledningspolicy skall förvaltningscheferna gå till sitt
presidium om det uppstår frågor. Behöver dessa frågor lyftas till
kommunledningsnivå sker detta genom att presidiet tar upp dessa
frågor med kommunledningen.
Lönesättning och utvecklingssamtal borde självklart skötas av
nämndspresidiet tillsammans med presidiet i personaldelegationen.
Beslutet att göra kommunchefen till chef över förvaltningscheferna
innebär att makt flyttas från nämnderna till kommunledningen.
Denna maktkoncentration är inte till nytta för den kommunala
demokratin.

§ 120

Avsägelser från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige
(dnr KS 2009/00431 101 och KS 2009/00456 102)

Handlingar

Avsägelser från Swante Friberg och Kerstin Ljungberg.

Bakgrund

Swante Friberg (MP) och Kerstin Ljungberg (S) har avsagt sig sina
uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner avsägelserna från Swante Friberg
(MP) och Kerstin Ljungberg (S) från uppdragen som ersättare i
kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige anhåller att länsstyrelsen utser nya ersättare
för Miljöpartiet de gröna och Socialdemokraterna.

§ 121

Fyllnadsval av ledamot i Södermöre kommundelsnämnd
(dnr KS 2009/00358 101 och 2009/00498 102)

Handlingar

Kjell Axelssons avsägelse.
Skrivelse från valberedningens ordförande och vice ordförande den
25 september 2009.
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Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Kjell Axelsson
(S).
Kommunfullmäktige väljer Annika Lindvall (S) till ledamot i
Södermöre kommundelsnämnd 1 oktober 2009- 31 december 2010.

§ 122

Fyllnadsval av ersättare i Södermöre kommundelsnämnd
(dnr KS 2009/00498 102)

Handlingar

Skrivelse från valberedningens ordförande och vice ordförande den
25 september 2009.

Beslut

Kommunfullmäktige väljer Karin Abrahamsson (S) till ersättare i
Södermöre kommundelsnämnd 1 oktober 2009 - 31 december
2010. Hon efterträder Annika Lindvall (S) som blivit ledamot i
nämnden.

§ 123

Fyllnadsval av ordförande i Södermöre kommundelsnämnd
(dnr KS 2009/00498 102)

Handlingar

Skrivelse från valberedningens ordförande och vice ordförande den
25 september 2009.

Beslut

Kommunfullmäktige väljer Elisabeth Gustavsson (S) till ordförande
i Södermöre kommundelsnämnd 1 oktober 2009 - 31 december
2010. Hon efterträder Kjell Axelsson (S) som inte längre tillhör
nämnden.

§ 124

Fyllnadsval av ledamot i kommunstyrelsen
(dnr KS 2009/00358 101 och 2009/00498 102)

Handlingar

Kjell Axelssons avsägelse.
Skrivelse från valberedningens ordförande och vice ordförande den
25 september 2009.

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Kjell Axelsson
(S).
Kommunfullmäktige väljer Elisabeth Gustavsson (S) till ledamot
i kommunstyrelsen 1 oktober 2009- 31 december 2010.
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Fyllnadsval av ledamot i kultur- och fritidsnämnden
(dnr KS 2009/00460 102 och 2009/00498 102)

Handlingar

Kajsa Hedins avsägelse.
Skrivelse från valberedningens ordförande och vice ordförande den
25 september 2009.

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Kajsa Hedin (M).
Kommunfullmäktige väljer Tamas Lakatos (M) till ledamot i
kultur- och fritidsnämnden t.o.m. den 31 december 2010.

§ 126

Fyllnadsval av ersättare i samhällsbyggnadsnämnden
(dnr KS 2009/00479 102 och 2009/00498 102)

Handlingar

Daniel Serlanders avsägelse.
Skrivelse från valberedningens ordförande och vice ordförande den
25 september 2009.

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Daniel Serlander
(MP).
Kommunfullmäktige väljer Mark Hammar (MP) till ersättare i samhällsbyggnadsnämnden t.o.m. den 31 december 2010.

§ 127

Avsägelser från uppdrag som ledamöter i styrelsen för
Destination Kalmar AB
(dnr KS 2009/00449 102 och 2009/00498 102)

Handlingar

Avsägelser från Ronny Nilsson, Thomas Axeheim och Pontuz Löfgren.
Skrivelse från valberedningens ordförande och vice ordförande den
25 september 2009.

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner avsägelserna från Ronny Nilsson,
Thomas Axeheim och Pontuz Löfgren.
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§ 128

161

Fyllnadsval av ersättare i styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län
(dnr KS 2009/00460 102 och 2009/00498 102)

Handlingar

Kajsa Hedins avsägelse.
Skrivelse från valberedningens ordförande och vice ordförande den
25 september 2009.

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Kajsa Hedin (M).
Kommunfullmäktige väljer Malin Petersson (M) till ersättare
i styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län t.o.m. den
31 december 2010.

§ 129

Fyllnadsval av nämndeman i Kalmar tingsrätt
(dnr KS 2009/00448 102 och 2009/00498 102)

Handlingar

Kalmar tingsrätts skrivelse den 1 september 2009.
Skrivelse från valberedningens ordförande och vice ordförande den
25 september 2009.

Beslut

Kommunfullmäktige väljer Åke Sandberg (MP) till nämndeman
i Kalmar tingsrätt t.o.m. den 31 december 2010. Han efterträder
Daniel Serlander (MP) som på egen begäran entledigats av tingsrätten från sitt uppdrag.

§ 130

Fyllnadsval av ombud vid bolagsstämmor med KIFAB
i Kalmar AB
(dnr KS 2009/00358 101 och 2009/00498 102)

Handlingar

Kjell Axelssons avsägelse.
Skrivelse från valberedningens ordförande och vice ordförande den
25 september 2009.

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Kjell Axelsson
(S).
Kommunfullmäktige väljer Elisabeth Gustavsson (S) till ombud vid
bolagsstämmor med KIFAB i Kalmar AB t.o.m. den 31 december
2010.
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§ 131

162

Fyllnadsval av ombud vid bolagsstämmor med Destination
Kalmar AB
(dnr KS 2009/00358 101 och 2009/00498 102)

Handlingar

Kjell Axelssons avsägelse.
Skrivelse från valberedningens ordförande och vice ordförande den
25 september 2009.

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Kjell Axelsson
(S).
Kommunfullmäktige väljer Elisabeth Gustavsson (S) till ombud vid
bolagsstämmor med Destination Kalmar AB t.o.m. den 31 december 2010.

§ 132

Fyllnadsval av observatör som utöver kommunens ombud
får närvara vid bolagsstämmor med Kalmar Science Park
AB
(dnr KS 2009/00460 102 och 2009/00498 102)

Handlingar

Kajsa Hedins avsägelse.
Skrivelse från valberedningens ordförande och vice ordförande den
25 september 2009.

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Kajsa Hedin (M).
Kommunfullmäktige väljer Nils Fredrik Aurelius (M) till
observatör vid bolagsstämmor med Kalmar Science Park AB t.o.m.
den 31 december 2010.

§ 133

Anmälningsärenden
För kännedom anmäls:
a) Revisorernas rapport om granskning av konsultanvändningen
inom kommunstyrelsens organisation samt kommunstyrelsens
svar
(dnr KS 2009/00343 007)
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b) Årsredovisning 2008 och revisionsberättelse för Fröbergska
stiftelsen
(dnr KS 2009/00427 042)
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