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KALMAR KOMMUN

PROTOKOLL

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdag
2009-12-21

Tid

17.00 – 22.15

Plats

Kalmarsalen, Glasverandan

Omfattning

§ 175 - § 195

Beslutande

Roger Kaliff (S)
Marianne Lundahl (S)
Nils Fredrik Aurelius (M)
Johan Persson (S)
Birgitta Elfström (S)
Kjell Henriksson (S)
Mona Jeansson (S)
Lena Bromberg (S)
Sven-Evert Arvidsson (S)
Anette Lingmerth (S)
Bengt Kronblad (S)
Annika Brodin (S)
Gunnel Akinder (S)
Allan Johansson (S)
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Stig Persson (S)
Britt Lindblad (S)
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Inger Akinder (S)
Nasim Malik (S)
Georg Persson (S)
Lasse Johansson (S)
Ann-Chatrine Lindh (S)
Steve Sjögren (S)
Anders Persson (S)
Roger Holmberg (S)
Mattias Adolfson (S)
Marie Simonsson (S)
Bertil Dahl (V)
Birgitta Axelsson Edström (V)
Lars Holmberg (V)
Jonas Löhnn (MP)
Kerstin Hagblom (MP)
Lennart Eriksson (MP)

ordförande

§ 176 - § 195
§ 176 - § 195
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Jonas Lövgren (M)
Göran Häggfors (M)
Birger Jägtoft (M)
Jan R Andersson (M)
Kerstin Edvinsson (M)
Per-Olof Jonsson (M)
Kajsa Hedin (M)
Tamas Lakatos (M)
Zeljko Krajisnik (M)
Magnus Isaksson (M)
Ove Aronson (M)
Rolf Wallergård (M)
Karin M Ekelund (M)
Anders Andersson (C)
Anita Wollin (C)
Ingemar Einarsson (C)
Ann-Cristin Fredriksson (C)
Sivert Andersson (C)
Inger Hilmansson (FP)
Joachim Håkansson (FP)
Anna-Britt Wejdsten (FP)
Bengt Sundström (FP)
Folke Fagerlund (KD)
Ann-Mari Jeansson (KD)
Christopher Dywik (KD)
Monica Bengtsson (KD)
Karin Karlsson (KD)
Thoralf Alfsson (SD)
Lars Rosén (SD)

Sekreterare

Ingvar Johansson

Justerat

Roger Kaliff
ordförande

§ 175 - § 177
§ 178 - § 195

§ 175 - § 190
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§ 175 - § 187, § 189 - § 195
§ 175 - § 190

Sven-Evert Arvidsson

Ove Aronson

Anslaget på kommunens anslagstavla den 7 januari 2010.
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§ 175

Protokollsjusterare

Beslut

Kommunfullmäktige utser Sven-Evert Arvidsson och Ove Aronson
att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§ 176

Interpellation om återvinningsstationer/-centraler
(dnr KS 2009/00662 093)
Kommunfullmäktige beslutar att Anita Wollin (C) får ställa
följande interpellation till kommunalrådet Jonas Löhnn (MP):
Det ska vara bekvämt och lätt att nå återvinningsstationer och
centraler. Tyvärr går utvecklingen i motsatt riktning.
Vi upplever att återvinningsstationer och -centraler läggs ner och
det blir längre för många människor att sortera sitt avfall.
Tidigare har Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) lagt ner tre
bemannande återvinningscentraler i Södermöre och ersatt dem med
en återvinningscentral vid Väntorp.
Nu hotas återvinningsstationen i Kåremo. Om denna återvinningsstation läggs ner innebär det att ca 175 hushåll hänvisas till Rockneby eller Kalmar.
Återvinningsstationen i Kåremo drivs av Förpacknings- och
Tidningsinsamlarna (FTI) men sköts av Kåremo bygdegårdsförening.
Jag vill fråga kommunalrådet Jonas Löhnn (MP):
1. Vad kommer Du att vidta för åtgärder för att förhindra en stängning av återvinningsstationen i Kåremo?
2. Delar Du min uppfattning att det skall vara bekvämt och nära att
sortera sina sopor?
3. Planerar KSRR några ytterligare nedläggningar av återvinningscentraler?
_______________
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Jonas Löhnn lämnar följande svar på interpellationen:
Den korta versionen:
1. Vad kommer du att vidta för åtgärder för att förhindra stängning av återvinningsstationen i Kåremo?
En hel del är redan gjort. Eftersom vare sig jag, KSRR eller
kommunen har direkt inflytande över återvinningsstationerna
måste emellertid all påverkan ske genom påtryckningar och
vädjanden, tills man kan åstadkomma en bättre ordning för
ansvarsfördelning genom riksdagsbeslut.
2. Delar du min uppfattning att det ska vara bekvämt och nära att
sortera sina sopor?
Du och jag verkar ha samma uppfattning i den frågan.
3. Planerar KSRR några ytterligare nedläggningar av
återvinningscentraler?
Nej.

Den något längre versionen:
Pedagogiken för medborgarna är inte helt enkel. ÅtervinningsCentraler (ÅVC) ansvarar KSRR för. De ska vara bemannade och
kunna ta hand om allt det som hushåll slänger, utöver det som går i
deras egen tunna. Där tar vi också emot visst avfall från företag.
I hela förbundet lämnar hushållen avfall utan avgift till dessa
ÅVC:er.
ÅtervinningsStationer (ÅVS) däremot, ansvarar Förpacknings- och
Tidningsinsamlingen (FTI) för. De erbjuder företag att uppfylla sitt
producentansvar för förpackningar av plast, metall, papper/kartong
och wellpapp, och samlar nationellt in dessa förpackningsmaterial
med 5 800 ÅVS:er.
Ekonomin är starkt styrande för detta bolag, och ibland tycker vi
oss se att känslan för miljö och service kommer i andra hand.
Med den samhällsutveckling vi har idag, med fortsatt urbanisering,
drar sig också FTI bort från landsbygden. Man siktar in sig på att ha
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sina ÅVS:er intill livsmedelsbutiker, så att man tar med sig avfallet
dit när man handlar. Generellt flyttar idag handeln bort från landsbygden in i städernas köpcentra. Kåremo är en sådan plats, där
butik saknas.
Vi har från såväl KSRR som från Kalmar kommun
uppmärksammat FTI på behovet av en ÅVS i Kåremo, och att den
gjorts kostnadseffektiv genom frivilliginsatser från de boende där.
För bara drygt en vecka sedan skickades brev med offentliga
skrivelser till FTI om detta.
Eftersom KSRR fortsatt har informationsansvar gentemot hushållen, även vad gäller förpackningsinsamling, får vi ta del av ett
växande missnöje med hur ÅVS:erna sköts.
KSRR drar sig nu medvetet ur alla ÅVS:er. Vi förnyar inte våra
avtal om att vara entreprenör åt FTI och tar bort våra skyltar. Vi
måste göra det tydligt vems ansvaret är.
Den förändring som jag vill se är större än att rädda en enskild
ÅVS.
Det är inte effektivt att samla in hushållens förpackningar och övrigt hushållsavfall var för sig. Principen bakom producentansvaret
är bra. Producenten ska betala för omhändertagandet av det avfall
den framställer. Men att det ska hanteras i en separat process är
onödigt.
Jag vill föra ansvaret för förpackningarna från FTI till kommunerna, så att vi kan samla in allt avfall efter materialslag. Jag ska
göra vad jag kan för att verka för en sådan förändring på nationell
nivå.
När det gäller KSRR:s ÅtervinningsCentraler i Södra
kommundelen togs beslut innan KSRR hade bildats, om att föra
samman tre ÅVC:er till en. Det underlag som ligger till grund för
att man lämnade Tvärskog, Påryd och Halltorp och valde att göra
en ny fullskalig – och som det visat sig mycket uppskattad – ÅVC i
Melltorp följer här i enkel punktform.
Varför
 Ökade krav på sortering och kompetens kräver omfattande utbyggnader av befintliga ÅVC.
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Normalt finns det 1-2 ÅVC i en kommun av Kalmars storlek.
Idag finns det sex stycken, varav de tre i den södra kommundelen servar ett fåtal boende.
Tvärskogs ÅVC ligger inom vattenskyddsområdet.
Påryds ÅVC är för liten
Halltorps ÅVC har ett dåligt arrendeavtal och är för liten.
Förbättring av trafiksäkerheten. Våra tunga transporter sker
idag på mindre vägar igenom samhällen för att komma till
ÅVC.
Antalet besökare på de tre nuvarande är lågt, vilket innebär att
kostnaden per besök är väldigt hög. Påryd och Tvärskog har 1,5
besökare och Halltorp har 3 besökare i timmen.
Normalt besöks en ÅVC 1-2 gånger per år.

Melltorp
 Befolkningstyngdpunkten i södra kommundelen ligger nära
Melltorp. Ljungbyholm, Vassmolösa och Hagby får närmare
till en ÅVC. (Fler innevånare får närmare till en ÅVC med en
lokalisering till Melltorp).
 Information har skett i Södermöre kommundelsnämnd
 Enda åtkomliga platsen som ligger utanför vattenskyddsområden och är fri från arkeologiska intressen. Samråd med
länsstyrelsen har skett.
 Samråd har skett med chefen för affärsområde vatten.
 Tillgänglighet, alla vägar strålar samman vid Melltorp.
 Våra tunga transporter kommer endast att ske på stora och
lämpliga vägar.
 Våra transporter blir färre och mer rationella.
 Mellanlagring av farligt avfall sker i täta containrar med dubbla
bottnar för att kunna samla upp eventuellt läckage.
 Personalen är utbildad och saneringsutrustning finns på plats.
 ÅVC är alltid bemannad under öppettiderna.
 Grundvattendelaren ligger norr om ÅVC:n.
 Dagvattendiket rinner söderut och mynnar nedströms vattenuttaget i Väntorp.
Vi tycker i KSRR att vi nu nått en god geografisk spridning av Kalmars ÅVC:er. Det vi närmast ska utvärdera är våra öppettider och
de nya tjänster vi inför med särskilda containrar för sådant som kan
återbrukas och att kunna få grovavfall hämtat vid grind. Vi överväger också om verksamheten på Tegelviken är rätt placerad, men
några nedläggningar har vi inte på agendan.
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§ 177

Val av plats för ”Linnéuniversitetets stadsintegrerade
campus i Kalmar”
(dnr KS 2009/00232 015)

Handlingar

Skrivelse den 3 december 2009 från Styrgruppen för lokalisering av
Linnéuniversitetet i Kalmar (bilaga A, § 177/2009).
Bedömningsgruppens och projektgruppens skrivelse den 20 november 2009 (bilaga B, § 177/2009).

Bakgrund

Kalmar kommun, Högskolan i Kalmar och Linnéuniversitetets
organisationskommitté undertecknade i maj 2009 en avsiktsförklaring om arbetet med att finna lämpliga platser för nya universitetslokaler i Kalmar. Styrgruppen för detta projekt med representanter för Högskolan och kommunen har studerat fyra alternativa platser: Ölandskajen, Elevatorkajen, Kalmar Nyckel och
Malmfjärden. Studierna har genomförts i form av åtta arkitektuppdrag.
Styrgruppen föreslår att det fortsatta utredningsarbetet gällande
Linnéuniversitetets placering i Kalmar ska omfatta Ölandskajen
som huvudområde samt Elevatorkajen som kompletterande
område.
Kommunstyrelsen har den 14 december redovisat följande förslag
till beslut i kommunfullmäktige:
1. Det fortsatta utredningsarbetet gällande Linnéuniversitetets
placering i Kalmar ska omfatta Ölandskajen som huvudområde
samt Elevatorkajen och Malmen som kompletterande områden.
Detta innebär ett fortsatt utredningsarbete där frågor som ekonomi, attraktion och kulturmiljö kommer att belysas. I skedet
därefter kommer arkitekttävling/parallella uppdrag att genomföras. De skisser som tidigare har redovisats är inte längre aktuella. Kompletteringsplatsen Elevatorkajen ska i huvudsak utredas
med befintlig byggnation som utgångspunkt.
Om detta skulle visa sig till någon del inte vara möjligt, ska dialogen tas upp gemensamt för att finna annan plats med likartade
kvaliteter och möjligheter.
2. Det fortsatta utredningsarbetet för placering av Linnéuniversitetet i Kalmar ska bedrivas i samverkan med Linnéuniversitetet
i enlighet med projektplan.
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Under överläggningen redovisas följande förslag:
1. Johan Persson (S) föreslår - med instämmande av Bertil Dahl
(V), Per-Olof Jonsson (M), Jonas Löhnn (MP), Nils Fredrik
Aurelius (M), Mona Jeansson (S) och Mattias Adolfson (S) –
att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag
till beslut.
2. Anders Andersson (C) föreslår - med instämmande av Inger
Hilmansson (FP), Monica Bengtsson (KD), Folke Fagerlund
(KD), Joachim Håkansson (FP), Thoralf Alfsson (SD), AnnaBritt Wejdsten (FP) och Ingemar Einarsson (C) - att kommunfullmäktige ska besluta att den fortsatta utredningen ska vara
inriktad på i första hand Malmen och i andra hand Brofästet.
_______________
Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill bifalla kommunstyrelsens eller Anders Anderssons
m.fl. förslag till beslut. Han finner att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande
propositionsordning: Den som vill bifalla kommunstyrelsens
förslag röstar ja, medan den som vill bifalla Anders Anderssons
m.fl. förslag röstar nej.
Vid omröstningen avges 46 ja-röster och 15 nej-röster (Hur var och
en av ledamöterna röstar framgår av bilaga C, § 177/2009). Detta
innebär att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag
till beslut.
_______________

Beslut

1. Det fortsatta utredningsarbetet gällande Linnéuniversitetets
placering i Kalmar ska omfatta Ölandskajen som huvudområde
samt Elevatorkajen och Malmen som kompletterande områden.
Detta innebär ett fortsatt utredningsarbete där frågor som ekonomi, attraktion och kulturmiljö kommer att belysas. I skedet
därefter kommer arkitekttävling/parallella uppdrag att genomföras. De skisser som tidigare har redovisats är inte längre aktuella. Kompletteringsplatsen Elevatorkajen ska i huvudsak utredas
med befintlig byggnation som utgångspunkt.
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Om detta skulle visa sig till någon del inte vara möjligt, ska dialogen tas upp gemensamt för att finna annan plats med likartade
kvaliteter och möjligheter.
2. Det fortsatta utredningsarbetet för placering av Linnéuniversitetet i Kalmar ska bedrivas i samverkan med Linnéuniversitetet
i enlighet med projektplan.
Reservationer

1. Företrädarna för (C), (FP) och (KD) reserverar sig till förmån för
förslaget att den fortsatta utredningen ska vara inriktad på i första
hand Malmen och i andra hand Brofästet.
I sin reservation anför de följande: Linnéuniversitetets placering
engagerar många. Universitetets placering är viktig för såväl studenter, lärare och övrig personal som för Kalmar kommuns medborgare. Frågan måste ses ur ett universitetsperspektiv men
också i ett stadsbyggnadsperspektiv och hänsyn måste tas till
verksamheter som svårligen finner annan placering, så som t.ex.
Kalmar hamn.
Kalmar blir universitetsstad år 2010. Den utvecklingen är helt i
linje med Alliansregeringens intentioner för svensk forskning
och utbildning och regeringen har också satsat extra resurser till
fusionen. Vi stöder självklart denna inriktning. Vi har också i
Kalmar arbetat för att studiemiljöer och studenter ska vara en
integrerad del i staden. Malmen, och området kring det
nybyggda universitetsanknutna biblioteket är kustnära och har
ett kommunikationsnära läge och vi vill att detta område skall
finnas med som en alternativ lokalisering.
Det var med stor förvåning vi kunde konstatera att styrgruppen
kommit fram till att det enbart var på Ölandskajen och Elevatorkajen som vidare skulle utredas. Om högskolestyrelsen ändå kräver en koncentrerad lokalisering, vill vi av de valda alternativen
förorda Brofästet, Kalmar Nyckel. Denna lokalisering uppfyller
de uppsatta huvudkriterierna sjönära, kommunikationsnära och
stadsnära.
Nu liggande förslag till ny lokalisering av Linnéuniversitetet tar
Kalmar stads mest attraktiva lägen i anspråk och vi yrkar därför
annan placering. Kalmar hamns utveckling behöver finnas med
vid överväganden som görs, liksom de kulturmiljöer som kännetecknar Kalmar stad. De ekonomiska konsekvenserna är oöverskådliga.
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Vi vill i enlighet med intentionerna i avsiktsförklaringen, stärka
både kommunens och Linnéuniversitetets varumärke med en
positiv start där resurserna i första hand går till verksamhet och
därmed blir ett lyft för Kalmar att både bo och studera i!
2. Företrädarna för (SD) reserverar sig till förmån för förslaget att
den fortsatta utredningen ska vara inriktad på i första hand Malmen och i andra hand Brofästet.

§ 178

Markförvärv i södra Ljungbyholm (del av Kulltorp 6:1)
(dnr KS 2009/00602 252)

Handlingar

Kommunledningskontorets skrivelse den 13 november 2009
(bilaga A, § 178/2009).
Överenskommelse om fastighetsreglering mellan Kulltorp 6:1 och
Ljungby 16:236 (bilaga B, § 178/2009).

Bakgrund

Kommunledningskontoret har träffat en överenskommelse med
ägaren till Kulltorp 6:1 om att kommunen köper ca 9,2 hektar mark
i södra Ljungbyholm för 3.680.000 kronor. I ortsanalysen för
Ljungbyholm är det aktuella området betecknat som ”utredningsområde för ny bostadsbebyggelse”.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget till markförvärv.

Beslut

Kommunstyrelsen får köpa ca 9,2 hektar av Kulltorp 6:1 på de villkor som framgår av förslag till överenskommelse om fastighetsreglering mellan Kulltorp 6:1 och Ljungby 16:236.
Kommunens utgift på 3.680.000 kronor för köpet ska täckas genom
att 1.500.000 kronor tas ur anslaget för markförvärv i budgeten för
2010 och genom att budgetramen 2010 för kommunstyrelsen/
kommunledningskontoret för investeringar/markförvärv utökas
med 2.180.000 kronor.

§ 179

Markförvärv i södra Ljungbyholm, del av Ljungby 6:10
(dnr KS 2009/00648 252)

Handlingar

Kommunledningskontorets skrivelse den 9 december 2009
(bilaga A, § 179/2009).
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Överenskommelse om fastighetsreglering mellan Ljungby 6:10 och
Ljungby 4:30 (bilaga B, § 179/2009).
Bakgrund

Kommunledningskontoret har träffat en överenskommelse med
ägarna till Ljungby 6:10 om att kommunen köper mark i södra
Ljungbyholm. I förslaget till detaljplan för området ingår att det tillskapas ett tiotal tomter för friliggande villor. Överenskommelsen som genomförs som fastighetsreglering - gör att kommunen blir
ensamägare till all mark som kommer att exploateras.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget till markförvärv.

Beslut

Kommunstyrelsen får köpa ett område på ca 4.300 kvadratmeter

av Ljungby 6:10 på de villkor som framgår av förslag till överenskommelse om fastighetsreglering mellan Ljungby 6:10 och
Ljungby 4:30.
Kommunens utgift på 400.000 kronor för köpet ska täckas genom
att budgetramen 2010 för kommunstyrelsen/kommunledningskontoret för investeringar/markförvärv utökas med 400.000 kronor.

§ 180

Lösen av tomträtt till Tallbocken 1 vid Norra vägen
(dnr KS 2009/00650 256)

Handlingar

Kommunledningskontorets skrivelse den 8 december 2009 (bilaga,
§ 180/2009).

Bakgrund

Svenska Statoil AB har idag tomträtt till Tallbocken 1 vid Norra
vägen. Statoil har lagt ner sin verksamhet och rivit pumpar och
byggnader. Gällande plan tillåter idag motortrafikändamål.
Statoil har erbjudit kommunen att lösa bolagets tomträtt för
500.000 kronor. Detta innebär att tomträttsavtalet avslutas och
kommunen får ”rådighet på marken för kommande detaljplaneändring”.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget till lösen av tomträtten.

Beslut

Kalmar kommun löser Svenska Statoil AB från tomträttsavtalet
till Tallbocken 1 vid Norra vägen för 500.000 kronor.
Kommunens utgift för lösen av tomträtten till Tallbocken 1 ska
täckas genom att budgetramen 2010 för kommunstyrelsen/kom
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munledningskontoret för investeringar/markförvärv utökas med
500.000 kronor.

§ 181

Planprogram för Tjärhovet (Kvarnholmen 2:11)
(dnr KS 2009/00422 210)

Handlingar

Samhällsbyggnadskontorets samrådsredogörelse den 10 november
2009 (bilaga A, § 181/2009).
Förslag den 10 november 2009 till planprogram för Tjärhovet (bilaga B, § 181/2009).
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 25 november
2009, § 274 (bilaga C, § 181/2009).

Bakgrund

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram ett förslag till planprogram för Tjärhovet. Det syftar till att utreda hur hamn- och
sjöfartsskydd kan uppnås för programområdet (Tjärhovet). Vidare
är syftet att värdera betydelsen av allmänhetens tillgång till delar av
programområdet och förutsättningarna för att ordna detta med fullgott skydd för verksamheter och besökare.
Samhällsbyggnadsnämnden har den 25 november godkänt
samhällsbyggnadskontorets samrådsredogörelse. I den förordas
programalternativ 2 inför framtida/kommande detaljplanearbete.
Detta alternativ innebär att Tjärhovsgatan och all mark på Tjärhovet
blir kvartersmark och att det blir en grind vid infarten till området.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt samhällsbyggnadsnämndens förslag
till planprogram för Tjärhovet.

Överläggning

Under överläggningen redovisas följande förslag:
1. Roland Peterson (S) och Jonas Lövgren (M) föreslår att
kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag till
planprogram.
2. Inger Hilmansson (FP) och Mona Jeansson (S) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag med följande tillägg:
Planprogrammet har upprättats efter krav på utökat sjöfartsskydd
för programområdet. Kommunfullmäktige uttalar sitt stöd för
samhällsbyggnadsnämndens slutsats att förorda alternativ 2 inför
framtida/kommande detaljplanearbete.
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3. Kajsa Hedin (M) och Thoralf Alfsson (SD) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag med följande
tillägg:
Kommunfullmäktige förordar alternativ 1 som är det alternativ
som visar minst negativa konsekvenser och ger möjlighet till en
”intressantare, mer dynamisk och levande stad”.
_______________
Efter att överläggningen avslutats beslutar kommunfullmäktige
först att bifalla kommunstyrelsens förslag om att godkänna samhällsbyggnadsnämndens förslag till planprogram för Tjärhovet.
Ordföranden frågar därefter - med kommunfullmäktiges godkännande - om kommunfullmäktige vill bifalla Inger Hilmanssons
och Mona Jeanssons tilläggsförslag om att förorda alternativ 2 inför
framtida/kommande detaljplanearbete eller om kommunfullmäktige
vill bifalla Kajsa Hedins och Thoralf Alfssons tilläggsförslag om att
förorda alternativ 1. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller Inger Hilmanssons och Mona Jeanssons tilläggsförslag.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande
propositionsordning: Den som vill bifalla Inger Hilmanssons och
Mona Jeanssons tilläggsförslag röstar ja, medan den som vill bifalla
Kajsa Hedins och Thoralf Alfssons tilläggsförslag röstar nej.
Vid omröstningen avges 57 ja-röster och 4 nej-röster (Hur var och
en av ledamöterna röstar framgår av bilaga D, § 181/2009). Detta
innebär att kommunfullmäktige bifaller Inger Hilmanssons och
Mona Jeanssons tilläggsförslag.
Beslut

Kommunfullmäktige godkänner samhällsbyggnadsnämndens förslag till planprogram för Tjärhovet som underlag för kommande
detaljplanearbete.
Planprogrammet har upprättats efter krav på utökat sjöfartsskydd
för programområdet. Kommunfullmäktige uttalar sitt stöd för samhällsbyggnadsnämndens slutsats att förorda alternativ 2 inför framtida/kommande detaljplanearbete.

Reservation

Kajsa Hedin (M), Thoralf Alfsson (SD) och Lars Rosén (SD) reserverar sig till förmån för förslaget om att kommunfullmäktige ska
förorda alternativ 1, som är det alternativ som visar minst negativa
konsekvenser och ger möjlighet till en ”intressantare, mer dynamisk
och levande stad”.
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Detaljplan för Alen 1 och 20, Slottshotellet i Kalmar
(dnr KS 2007/00197 214)

Handlingar

Samhällsbyggnadskontorets utlåtande den 4 november 2009
(bilaga A, § 182/2009).
Förslag till detaljplan den 4 november 2009 (bilaga B, § 182/2009).
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 25 november
2009, § 270 (bilaga C, § 182/2009).

Bakgrund

Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit att kommunfullmäktige
ska anta nämndens förslag den 4 november till detaljplan för Alen
1 och 20. Syftet med detaljplanen är att den ska möjliggöra en utbyggnad av Slottshotellet. Samtidigt ska Västerlånggatan utvecklas
och stadsbilden i Gamla stan värnas.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt samhällsbyggnadsnämndens
förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige antar samhällsbyggnadsnämndens förslag till
detaljplan för Alen 1 och 20, Slottshotellet i Kalmar.

§ 183

Detaljplan för allaktivitetshus i Rockneby, Dampehammar
1:64 och Rockneby 17:1
(dnr KS 2009/00636 214)

Handlingar

Förslag till detaljplan den 5 november 2009 (bilaga A, § 183/2009).
Samhällsbyggnadskontorets utlåtande den 9 november 2009
(bilaga B, § 183/2009).
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 25 november
2009, § 271 (bilaga C, § 183/2009).

Bakgrund

Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit att kommunfullmäktige
ska anta nämndens förslag till detaljplan för allaktivitetshus i Rockneby. Detaljplanen omfattar Folkets Hus-tomten och delar av Ryssbylundsvägen i Rockneby. Syftet med detaljplanen är att skapa ett
allaktivitetshus med en ny idrottshall och en förbättrad ute- och
trafikmiljö mellan detta hus och Ryssby kyrka.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt samhällsbyggnadsnämndens
förslag.
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Överläggning

Anita Wollin (C) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
samhällsbyggnadsnämndens förslag till detaljplan.

Beslut

Kommunfullmäktige antar samhällsbyggnadsnämndens förslag till
detaljplan för allaktivitetshus i Rockneby, Dampehammar 1:64 och
Rockneby 17:1.

§ 184

Ny va-taxa
(dnr KS 2009/588 346)

Handlingar

Kalmar Vatten AB:s skrivelse den 3 november 2009 (bilaga A,
§ 184/2009).
Kalmar Vatten AB:s förslag till ny va-taxa (bilaga B, § 184/2009).

Bakgrund

Kalmar Vatten AB har lagt fram ett förslag till ny va-taxa. För
brukningsavgiften innehåller den en höjning av den fasta årliga avgiften från 1.280,00 till 1.472,50 kronor. Vidare höjs avgiften per
kubikmeter med sammanlagt 1,47 kronor, från 24,64 till 26,11 kronor. Detta innebär att brukningsavgiften sammanlagt höjs med
8 procent (den fasta avgiften höjs med 15 procent och den rörliga
avgiften med 6 procent).
Anläggningsavgifterna kommer enligt förslaget till ny va-taxa
att höjas med åtta procent 2010.
I förslaget till va-taxa ingår också att fr.o.m. den 1 januari 2011 införs en ny dagvattenavgift dels för den som svarar för allmän platsmark, dels för fastigheter som ligger inom område där allmänna
dagvattenledningar avleder vatten från gatorna i området
(paragraferna 9, 14.1 d och 15 i va-taxan).
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget till ny va-taxa.

Överläggning

Under överläggningen redovisas följande förslag:
1. Jonas Löhnn (MP) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
kommunstyrelsens förslag till beslut.
2. Anders Andersson (C) föreslår - med instämmande av Roger
Holmberg (S) och Inger Hilmansson (FP) - att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut med följande
tillägg:
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Kommunfullmäktige uttalar att det är viktigt att de ökade inkomsterna till följd av den nya va-taxan går till förnyelse av vanätet. Kalmar Vatten AB får därför i uppdrag att i samband med
kommande budget och bokslut redovisa hur stor del av de ökade
inkomsterna som använts till reinvesteringar.
_______________
Efter att överläggningen avslutats beslutar kommunfullmäktige att
bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ordföranden frågar därefter om kommunfullmäktige vill bifalla
eller avslå Anders Anderssons m.fl. tilläggsförslag. Han finner att
kommunfullmäktige bifaller tilläggsförslaget.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande
propositionsordning: Den som vill bifalla Anders Anderssons m.fl.
tilläggsförslag röstar ja, medan den som vill avslå det röstar nej.
Vid omröstningen avges 48 ja-röster och 11 nej-röster, medan två
ledamöter avstår från att rösta (Hur var och en av ledamöterna röstar framgår av bilaga C, § 184/2009). Detta innebär att kommunfullmäktige bifaller Anders Anderssons m.fl. tilläggsförslag.
_______________
Beslut

1. Kommunfullmäktige bifaller Kalmar Vatten AB:s förslag till ny
va-taxa. Den ska gälla fr.o.m. den 1 januari 2010, med undantag
för paragraferna 9, 14.1 d) och 15 som ska gälla fr.o.m. den 1 januari 2011.
2. Kommunfullmäktige uttalar att det är viktigt att de ökade inkomsterna till följd av den nya va-taxan går till förnyelse av vanätet. Kalmar Vatten AB får därför i uppdrag att i samband med
kommande budget och bokslut redovisa hur stor del av de ökade
inkomsterna som använts till reinvesteringar.
3. Kommunfullmäktige uttalar att i fortsättningen ska beslut om en
ny va-taxa tas i så god tid, att allmänheten kan informeras om en
taxeändring tre månader innan ett sådant beslut börjar gälla.

Kommunfullmäktige 2009-12-21

§ 185

239

Utökning av verksamhetsområdet för Kalmar Vatten AB:s
allmänna va-anläggning
(dnr KS 2009/00589 340)

Handlingar

* Kalmar Vatten AB:s skrivelse den 3 november 2009 (med förslag till utökade verksamhetsområden för vatten, spillvatten och
dagvatten).
(bilaga, § 185/2009)

Bakgrund

Enligt Lagen om allmänna vattentjänster är det numera kommunfullmäktige och inte huvudmannen för vatten och avlopp som fastställer verksamhetsområdet för vatten, avlopp och dagvatten.
Som en följd av den nya lagen har Kalmar Vatten AB redovisat ett
förslag till utökade verksamhetsområden för vatten, spillvatten och
dagvatten. Förslaget bygger på att det under åren 2007-2009 tillkommit nya bostads- och industriområden i kommunen och att
Kalmar Vatten AB byggt ut va-ledningar till dessa områden.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt Kalmar Vatten AB:s förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige fastställer Kalmar Vatten AB:s förslag till utökade verksamhetsområden för vatten, spillvatten och dagvatten.

§ 186

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
(dnr KS 2009/00528 206)

Handlingar

Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll den 9 november 2009,
§ 163 (bilaga A, § 186/2009).
Skrivelse den 16 juli 2009 från LRF:s kommungrupp i Kalmar (bilaga B, § 186/2009).
Samhällsbyggnadskontorets yttrande den 24 november 2009
(bilaga C, § 186/2009)
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 25 november
2009, § 264 (bilaga D, § 186/2009).
Förslag till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
(bilaga E, § 186/2009).

Bakgrund

Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram en ny modell för
taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Taxan
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bygger på en risk- och erfarenhetsbedömning och avgifterna bedöms bättre än tidigare motsvara den tid som läggs ner på varje
enskild verksamhet.
Samhällsbyggnadsnämnden har redovisat ett förslag till ny taxa och
föreslår att kommunfullmäktige ska anta nämndens förslag till taxa.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt samhällsbyggnadsnämndens förslag
med följande tillägg:
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att under 2010 föra
samtal med företrädare för jordbruksnäringen om konstruktionen av
den del i taxan som gäller för jordbruk.
Överläggning

Under överläggningen redovisas följande förslag:
1. Johan Persson (S) och Mona Jeansson (S) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.
2. Anders Andersson (C), Monica Bengtsson (KD), Inger Hilmansson (FP) och Jonas Lövgren (M) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla följande förslag till beslut:
Kommunfullmäktige bifaller samhällsbyggnadsnämndens förslag till ny taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens
område fr.o.m. den 1 januari 2010 med följande ändring:
För jordbruk ska under en försöksperiod gälla en timavgift istället för de avgiftsklasser som redovisas i samhällsbyggnadsnämndens förslag. Efter två år ska en utvärdering göras av detta försök.
_______________
Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill bifalla kommunstyrelsens eller Anders Anderssons
m.fl. förslag till beslut. Han finner att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag.
_______________

Beslut

Kommunfullmäktige bifaller samhällsbyggnadsnämndens förslag
till ny taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
fr.o.m. den 1 januari 2010.
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att under 2010 föra samtal med företrädare för jordbruksnäringen om konstruktionen av
den del i taxan som gäller för jordbruk.
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Reservation

Företrädarna för (M), (C), (FP) och (KD) samt Lars Rosén (SD)
reserverar sig till förmån för Anders Anderssons m.fl. förslag om
att bifalla samhällsbyggnadsnämndens förslag till ny taxa för
prövning och tillsyn inom miljöbalkens område fr.o.m. den 1
januari 2010 med följande ändring:
För jordbruk ska under en försöksperiod gälla en timavgift istället
för de avgiftsklasser som redovisas i samhällsbyggnadsnämndens
förslag. Efter två år ska en utvärdering göras av detta försök.

§ 187

Överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra
skyddsbehövande
(dnr KS 2009/00478 133)

Handlingar

Flyktingsamordnare Lars-Ove Angrés skrivelse den 12 november
2009 (bilaga A, § 187/2009).
Förslag till överenskommelse om mottagande av flyktingar och
andra skyddsbehövande (bilaga B, § 187/2009).

Bakgrund

Kalmar kommun har en överenskommelse med Migrationsverket
och länsstyrelsen om att kommunen tar emot 175 flyktingar/år.
Överenskommelsen gäller t.o.m. den 31 december 2009.
Länsstyrelsen har lämnat ett förslag till överenskommelse om mottagande 2010 av flyktingar och andra skyddsbehövande. Överenskommelsen är ettårig, eftersom det pågår en översyn av hur flyktingmottagandet ska organiseras. Ett förslag väntas från regeringen
och det beräknas träda ikraft den 1 december 2010.
I förslaget till överenskommelse åtar sig Kalmar kommun att ta
emot 175 flyktingar, varav ca 80 anvisas genom Migrationsverket,
dvs. genom asylmottagning eller kvotflyktingar, och 10 inom
ramen för organiserad vidareflyttning från andra särskilt utvalda
kommuner. Resterande platser utnyttjas för anknytningar till tidigare mottagna flyktingar, ensamkommande barn samt andra som
bosätter sig själva i kommunen, s.k. eget boende.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget till överenskommelse med
Migrationsverket och länsstyrelsen.

Överläggning

Under överläggningen redovisas följande förslag:
1. Birgitta Elfström (S), Inger Hilmansson (FP), Jonas Lövgren
(M), Bertil Dahl (V), Anette Lingmerth (S), Ingemar Einarsson
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(C), Monica Bengtsson (KD), Anna-Britt Wejdsten (FP) och
Birgitta Axelsson Edström (V) föreslår att kommunfullmäktige
ska bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.
2. Thoralf Alfsson (SD) föreslår att kommunfullmäktige ska återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att komplettera beslutsunderlaget.
Om kommunfullmäktige inte bifaller förslaget om att återremittera ärendet föreslår han i andra hand att kommunfullmäktige ska
avslå kommunstyrelsens förslag till beslut.
3. Kajsa Hedin (M) föreslår att kommunfullmäktige ska återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att undersöka möjligheten
att göra justeringar i förslaget till överenskommelse med
Migrationsverket och länsstyrelsen.
_______________
Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill avgöra ärendet idag eller återremittera det till kommunstyrelsen. Han finner att kommunfullmäktige vill avgöra ärendet idag.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande
propositionsordning: Den som vill avgöra ärendet idag röstar ja,
medan den som vill återremittera det röstar nej.
Vid omröstningen avges 53 ja-röster och 4 nej-röster, medan 4
ledamöter avstår från att rösta (Hur var och en av ledamöterna
röstar framgår av bilaga C, § 187/2009). Detta innebär att kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet idag.
Ordföranden frågar därefter om kommunfullmäktige vill bifalla
eller avslå kommunstyrelsens förslag till beslut. Han finner att
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande
propositionsordning: Den som vill bifalla kommunstyrelsens
förslag röstar ja, medan den som vill avslå det röstar nej.
Vid omröstningen avges 52 ja-röster och 2 nej-röster, medan 7
ledamöter avstår från att rösta (Hur var och en av ledamöterna
röstar framgår av bilaga D, § 187/2009). Detta innebär att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.
_______________
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Beslut

Kommunstyrelsen får träffa en överenskommelse, enligt upprättat
förslag, med Migrationsverket och Länsstyrelsen i Kalmar län om
mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande. I överenskommelsen ingår bl.a. att Kalmar kommun åtar sig att under 2010
ta emot 175 utlänningar.

Reservation

Företrädarna för (SD) reserverar sig till förmån för det förslag till
beslut som redovisats av Thoralf Alfsson.

§ 188

Beredning för arbetsmarknadsfrågor
(dnr KS 2009/00612 012)

Handlingar

Kerstin Björklunds skrivelse den 3 december 2009 (bilaga A,
§ 188/2009).

Bakgrund

Kommunfullmäktige fattade i juni 2009 följande inriktningsbeslut:
”En beredning för samordning av arbetsmarknadsfrågor ska inrättas”.
Kerstin Björklund, kommunledningskontoret har fått i uppdrag ”att
titta på hur frågan om utskott/beredning av arbetsmarknadsfrågor
kan lösas”. Hon har den 3 december redovisat sin rapport och förslag till beslut. Kommunstyrelsen har tillstyrkt detta förslag.

Överläggning

Johan Persson (S) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. I detta förslag ingår bl.a. att beredningen för arbetsmarknadsfrågor ska bestå av sju ledamöter.
Monica Bengtsson (KD) och Inger Hilmansson (FP) föreslår att
kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag till
beslut med följande ändring:
Alla partier i kommunfullmäktige ska vara representerade i beredningen för arbetsmarknadsfrågor.
_______________
Efter att överläggningen avslutats beslutar kommunfullmäktige att
bifalla kommunstyrelsens förslag i de delar där det inte redovisats
något motförslag.
Ordföranden frågar därefter om kommunfullmäktige vill bifalla
kommunstyrelsens förslag om att beredningen ska bestå av sju
ledamöter eller Monica Bengtssons och Inger Hilmanssons förslag
om att alla partier i kommunfullmäktige ska vara representerade i
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beredningen. Han finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande
propositionsordning: Den som vill bifalla kommunstyrelsens
förslag röstar ja, medan den som vill bifalla Monica Bengtssons och
Inger Hilmanssons förslag röstar nej.
Vid omröstningen avges 46 ja-röster och 14 nej-röster. (Hur var
och en av ledamöterna röstar framgår av bilaga B, § 188/2009).
Detta innebär att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag till beslut.
_______________
Beslut

1. För att fokusera och följa arbetet mot utanförskap och arbetslöshet beslutar kommunfullmäktige att tillsätta en beredning som
ska
- följa de arbetsmarknadspolitiska frågorna i kommunen
- lämna förslag på hur det går att förbättra möjligheterna till
arbete/sysselsättning för personer med svag ställning på
arbetsmarknaden.
2. För beredningen för arbetsmarknadsfrågor ska gälla följande:
Den ska bestå av sju ledamöter (inga ersättare) och ska utses
bland kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare.
Ledamöterna ska erhålla sammanträdesarvoden enligt bestämmelserna om ersättning till Kalmar kommuns förtroendevalda.
Beredningen ska biträdas av arbetsmarknadsenhetens chef.
Beredningen ska tillsättas för tiden 1 januari 2010 - 31 december
2011.
Beredningen kan anlita externa experter för uppdraget.
Beredningens budget uppgår till 100.000 kronor per år.
Beredningen ska rapportera till kommunstyrelsens arbetsutskott/kommunstyrelsen.
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Reglemente för servicenämnden samt ändringar i
reglementena för samhällsbyggnadsnämnden, kulturoch fritidsnämnden och kommunstyrelsen
(dnr KS 2009/00632 och 2009/00634 003)

Handlingar

Kommunledningskontorets skrivelse den 27 november 2009
(bilaga A, § 189/2009).
Förslag till reglemente för servicenämnden samt ändringar i reglementena för samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och
fritidsnämnden och kommunstyrelsen (bilaga B, § 189/2009).
Utdrag ur kultur- och fritidsnämndens protokoll den 12 november
2009, § 60 (bilaga C, § 189/2009).
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 25 november
2009, § 262 (bilaga D, § 189/2009).

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade i september om organisationsförändringar fr.o.m. den 1 januari 2010. Samtidigt fick kommunstyrelsen 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.
Kommunledningskontoret har den 27 november redovisat förslag
till reglemente för servicenämnden och förslag till ändringar i andra
reglementen. Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslagen.

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner förslaget till reglemente för
servicenämnden samt förslagen till ändringar i reglementena för
samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen fr.o.m. den 1 januari 2010.

§ 190

Budgetuppföljning 2009
(dnr KS 2009/00260 042)

Handlingar

Kommunledningskontorets rapport: Budgetuppföljning efter oktober med prognos för bokslutet 2009 (bilaga, § 190/2009).

Bakgrund

Kommunledningskontoret har redovisat en sammanställning av de
olika nämndernas och förvaltningarnas prognoser efter oktober
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månad om det beräknade budgetutfallet för 2009. Av sammanställningen framgår bl.a. att årets resultat förväntas bli 36,4 miljoner
kronor, vilket innebär en budgetavvikelse med - 11,2 miljoner kronor.
Negativa avvikelser mot budgeten förväntas för i första hand
socialnämnden och exploateringsverksamheten med 23,1 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 36,5 miljoner kronor.
Beslut

Kommunfullmäktige lägger kommunledningskontorets rapport
om budgetuppföljningen 2009 till handlingarna.

§ 191

Ändringar i budget 2010 och ekonomisk planering 20112012
(dnr KS 2009/00301 041)

Handlingar

Förslag till ”Ändringar i Budget 2010 och ekonomisk planering
2011-2012” (bilaga A, § 191/2009).
Förhandlingsprotokoll den 8 december 2009 (bilaga B, §
191/2009).
Alliansens (M, C, FP och KD) skrivelse den 11 december 2009
”Alliansen satsar på välfärden” (bilaga C, § 191/2009).

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2009 om budget för 2010 och
ekonomisk planering för 2011-2012. Skattesatsen för 2010 fastställdes till 22:22 per skattekrona. Resultatnivån för 2010 budgeterades till 31,5 miljoner kronor, för 2011 till 11,5 miljoner kronor
och för 2012 till 15,1 miljoner kronor.
Arbetsutskottet har den 8 december redovisat ett förslag till ”Ändringar i Budget 2010 och ekonomisk planering 2011-2012”. Ändringarna anges i punkterna 1-51 i förslaget till beslut i kommunfullmäktige.
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Alliansen (M, C, FP och KD) har den 11 december redovisat en
skrivelse ”Alliansen satsar på välfärden” med förslag till ändringar
och tillägg jämfört med arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsen har den 14 december tillstyrkt arbetsutskottets
förslag till beslut.
Överläggning

Under överläggningen redovisas följande förslag och protokollsanteckning:
1. Johan Persson (S) och Bertil Dahl (V) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag till ”Ändringar
i Budget 2010 och ekonomisk planering 2011-2012” enligt
punkterna 1-51 med följande justeringar:
- Sveriges Kommuner och Landsting har redovisat en ny prognos för skatteintäkter m.m. Som en följd av detta ska punkt 1
ändras, så att den får följande lydelse:
I budgeten för 2010 ska de budgeterade beloppen för skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning, fastighetsavgift och
LSS-utjämning ökas med 43,5 miljoner kronor. Vidare ska
motsvarande intäktsbelopp för 2011 ökas med 31,1 mnkr
och för 2012 minskas med 18,0 mnkr.
- Punkt 51 ska ändras, så att den får följande lydelse:
Kommunfullmäktige godkänner i övrigt de uppdrag/
uttalanden som redovisas under kommunstyrelsen,
servicenämnden, samhällsbyggnadsnämnden, kulturoch fritidsnämnden, omsorgsnämnden och Södermöre
kommundelsnämnd med följande justeringar:
Uppdraget att ta upp frågan om nya utbildningslokaler vid
brandövningsfältet Ebbetorp och två nya brandstationer i
arbetet med budgeten inför 2011 flyttas från samhällsbyggnadsnämnden till servicenämnden. Inför detta arbete ska
kommunledningskontoret och serviceförvaltningen/
brandkåren arbeta vidare med det förslag som redovisats av
samhällsbyggnadsnämnden och ta fram ett underlag för
beslut.
Uppdragen under kultur- och fritidsnämnden kompletteras
med att nämnden får i uppdrag att bereda frågan om allaktivitetshus i Rockneby. Uppdraget ska redovisas under våren
2010.
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2. Jonas Löhnn (MP) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
Johan Perssons och Bertil Dahls förslag till beslut med undantag
för punkterna 21 och 35 i förslaget till ”Ändringar i Budget 2010
och ekonomisk planering 2011-2012”. Han föreslår att kommunfullmäktige istället ska avslå förlaget i punkt 21 (”Budgetramen
för kommunstyrelsen justeras med 29 mnkr 2011 för ökade
exploateringsintäkter för försäljning av delar av Fredriksskans”)
och punkt 35 (”Budgetramen för kultur- och fritidsnämnden utökas med 29 mnkr 2011 för engångsbidrag till Kalmar FF”).
3. Anders Andersson (C), Per-Olof Jonsson (M), Monica
Bengtsson (KD), Kerstin Edvinsson (M), Joachim Håkansson
(FP) och Inger Hilmansson (FP) föreslår att kommunfullmäktige
ska bifalla kommunstyrelsens förslag med de ändringar och
tillägg
som redovisas i Alliansens skrivelse den 11 december 2009
”Alliansen satsar på välfärden”.
4. Birgitta Elfström (S) och Sven-Evert Arvidsson (S) föreslår att
kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag till
beslut.
5. Johan Persson (S) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
punkt 4 i Alliansens (M, C, FP och KD) skrivelse om förslag till
uppdrag: ”Kommunledningskontoret får i uppdrag att, innan
Öppna Jämförelser presenteras, utse indikatorbärare inom berörda förvaltningar. Kommunens resultat och kommentarer ska
publiceras samma dag som Öppna Jämförelser publiceras.”
6. Inger Hilmansson (FP) uttalar som en protokollsanteckning:
Majoritetens budgetförslag innehöll ett uppdrag :”Investering i
nya utbildningslokaler vid brandövningsfältet Ebbetorp och två
nya brandstationer tas upp i arbetet med budgeten inför 2011”.
Ändrings- och tilläggsförslag tillkom strax före
kommunfullmäktige om att detta arbete helt logiskt skall flyttas
från samhällsbyggnadsnämnden (SBN) till den vid årsskiftet
nybildade servicenämnden, där brandkåren ingår.
Det jag vill uppmärksamma är att det samtidigt infogas ett tillägg
”Inför detta arbete ska kommunledningskontoret och serviceförvaltningen/brandkåren arbeta vidare med det förslag som redovisats av samhällsbyggnadsnämnden och ta fram ett underlag
för beslut”.
Vilket förslag? Inget förslag finns presenterat för fullmäktigeledamöterna, utan har endast delgivits arbetsutskottets ledamöter
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den 15 december 2009 under rubriken informationsärende
(under sammanträdet ändrat till beslutsärende, för att en
tidsgräns för statlig finansiering snart passerats).
Inga handlingar finns och kommunfullmäktiges ledamöter har
inte en chans att se hur långt framskridna planerna är när det
gäller brandstationer och larm- och ledningscentral. Investeringen är beräknad till totalt 85 miljoner. Kostnader för utökad
bemanning m.m. är inte med och inte heller kostnader för markberedning m.m. SBN har arbetat med detta ärende i mer än ett år
och beslut togs i SBN den 25 november 2009.
Detta långt framskridna uppdrag liknar mera en avsiktsförklaring
som för kommunfullmäktige presenteras som ”ändring av
nämndstillhörighet”. Vi talar om att uppvärdera demokratin och
kommunfullmäktiges arbete, men med detta ärende tar vi ytterligare ett steg åt motsatt håll.
Jag förväntar mig nu, när man ska arbeta vidare med detta förslag, att konsekvensanalyser och ekonomiska förutsättningar
presenteras tidigt under år 2010, och ges rimligt utrymme till
förankring i partierna eftersom det i beslutet från SBN står att
brandstationerna skall färdigställas redan under år 2013.
_______________
Efter att överläggningen avslutats beslutar kommunfullmäktige att
bifalla kommunstyrelsens förslag i de delar där det inte redovisats
några ändrings- eller tilläggsförslag.
Ordföranden frågar därefter om kommunfullmäktige vill bifalla
Johan Perssons m.fl. ändrings- och tilläggsförslag som gäller punkterna 1 och 51 i kommunstyrelsens förslag till ”Ändringar i Budget
2010 och ekonomisk planering 2011-2012” eller om kommunfullmäktige vill bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.
Han finner att kommunfullmäktige bifaller Johan Perssons m.fl.
ändrings- och tilläggsförslag.
Vidare frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill bifalla de
ändringsförslag som redovisats av Jonas Löhnn och som gäller
punkterna 21 och 35 i kommunstyrelsens förslag till ”Ändringar i
Budget 2010 och ekonomisk planering 2011-2012” eller om kommunfullmäktige vill bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.
Han finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
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Ordföranden frågar därefter om kommunfullmäktige vill bifalla
eller avslå de ändringar och tillägg som redovisas i Alliansens skrivelse den 11 december 2009 ”Alliansen satsar på välfärden”, med
undantag för punkten 4 i avsnittet ”Uppdrag” (Öppna Jämförelser).
Han finner att kommunfullmäktige avslår de aktuella ändrings- och
tilläggsförslagen.
Ordföranden frågar därefter om kommunfullmäktige vill bifalla
eller avslå det förslag till uppdrag om Öppna Jämförelser som redovisas under punkt 4 i Alliansens (M, C, FP och KD) skrivelse den
11 december 2009. Han finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_______________
Detta innebär att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag till beslut med de ändringar och tillägg som redovisats av
Johan Persson m.fl. (punkterna 1 och 51) och det förslag till uppdrag om Öppna Jämförelser om redovisats under punkt 4 i Alliansens (M, C, FP och KD) skrivelse.
_______________
Beslut

Kommunfullmäktige ändrar sitt tidigare beslut den 15 juni 2009,
§ 93 om budget för 2010 och ekonomisk planering för 2011-2012:
1.

I budgeten för 2010 ska de budgeterade beloppen för skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning, fastighetsavgift och
LSS-utjämning ökas med 43,5 miljoner kronor. Vidare ska
motsvarande intäktsbelopp för 2011 ökas med 31,1 mnkr och
för 2012 minskas med 18,0 mnkr.

2. Budgetramen för barn- och ungdomsnämnden utökas med
6,4 mnkr 2010, med 3,3 mnkr 2011 och med 2,6 mnkr 2012
till följd av ny prognos över antalet elever/barn i grundskola
och förskola jämfört med tidigare prognoser.
3. Budgetramen för Södermöre kommundelsnämnd utökas med
3,9 mnkr 2010, med 4,1 mnkr 2011 och med 4,5 mnkr 2012 till
följd av ny prognos över antalet elever/barn i grundskola och
förskola jämfört med tidigare prognoser.
4. Bidraget till Kalmarsunds gymnasieförbund utökas med 1,6
mnkr 2010, med 2,1 mnkr 2011 och minskas med 8,5 mnkr
2012 jämfört med tidigare prognoser över antalet ungdomar
16-19 år.
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5. Budgetramen för omsorgsnämnden utökas med 8,5 mnkr 2010,
med 8,5 mnkr 2011 och med 14,7 mnkr 2012 till följd av ny
befolkningsprognos över antalet invånare i åldersgruppen 65 år
och äldre.
6. Budgetramen för Södermöre kommundelsnämnd utökas med
2,2 mnkr för 2010, med 3,7 mnkr 2011 och med 4,1 mnkr 2012
till följd av ny befolkningsprognos över antalet invånare i åldersgruppen 65 år och äldre.
7. Budgetramen för servicenämnden utökas med 0,2 mnkr från
och med 2010 till ökade driftskostnader för väg- och parkområden.
8. Servicenämndens budgetram minskas med 3,1 mnkr från och
med 2010 som följd av omorganisationen.
9. Kommunfullmäktige beslutar att ombudgetera de anslag som
redovisas i avsnittet ”Ombudgeteringar mellan nämnder”.
10. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna de förslag som
redovisas i avsnittet ”Disponering av resultatutjämningsfond
för drift”.
11. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna de förslag som
redovisas i avsnittet ”Disponering av resultatutjämningsfond
för investering”.
12. Under Finansiering ska kostnaderna för arbetsgivaravgifterna
sänkas med 18,5 mnkr från och med 2010.
13. Under Finansiering avsätts 10 mnkr för omställningsåtgärder
i huvudsak för barn- och ungdomsnämnden och Södermöre
kommundelsnämnd.
14. Budgetramen för kommunstyrelsen utökas med 2 mnkr 2010
för oförutsedda kostnader p.g.a. lågkonjunkturen.
15. Budgetramen för kommunstyrelsen utökas med 1 mnkr 2010
för sommarjobb för ungdomar.
16. Budgetramen för kommunstyrelsen utökas med 1 mnkr 2010
för utökat bidrag till Destination Kalmar.
17. Budgetramen för kommunstyrelsen utökas med 8 mnkr 2010,
med 7 mnkr 2011 och med 7 mnkr 2012 för ökade kostnader
inom kollektivtrafiken.
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18. Budgetramen för kommunstyrelsen utökas med 300 tkr från
och med 2010 för åtaganden i Kalmarsundskommissionen och
medlemsavgift till Energikontor Sydost.
19. Budgetramen för kommunstyrelsen utökas med 400 tkr från
och med 2010 för kostnader i samband med föräldra- och elevstödsprogram.
20. Budgetramen för kommunstyrelsen utökas med 100 tkr 2010
för kostutbildning.
21. Budgetramen för kommunstyrelsen justeras med 29 mnkr 2011
för ökade exploateringsintäkter för försäljning av delar av Fredriksskans.
22. Investeringsbudgeten för kommunstyrelsen utökas med 12,7
mnkr 2010, med 2,8 mnkr 2011 och med 12,8 mnkr 2012 för
investeringar i nya exploateringsområden för bostäder.
23. Investeringsbudgeten för kommunstyrelsen utökas med 10,0
mnkr 2010 för olika arbetsmarknadsprojekt.
24. Tilläggsbudgeten för kommunstyrelsen utökas med max 6,2
mnkr 2010 för investeringar i de hamnanläggningar som kommunen äger och som Kalmar Hamn AB hyr.
25. Investeringsbudgeten för servicenämnden justeras enligt de förslag som redovisas under ”Servicenämnden”.
26. Budgetramen för bidrag till Kalmarsunds gymnasieförbund utökas med 900 tkr för svenska för invandrare från och med
2010.
27. Budgetramen för bidrag till Kalmarsunds gymnasieförbund
minskas med 4,5 mnkr från och med 2012 som konsekvens av
förslagen i ”Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan”
prop. 2008/09:199.
28. Budgetramen för bidrag till Kalmarsunds gymnasieförbund utökas med 175 tkr 2010 för ungdomsmottagningens verksamhet.
29. Budgetramen för samhällsbyggnadsnämnden utökas med
3 mnkr från och med 2010 för bostadsanpassningsbidrag.
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30. Budgetramen för kultur- och fritidsnämnden utökas med 1,5
mnkr 2010 för investeringsbidrag i föreningsägda anläggningar.
31. Budgetramen för kultur- och fritidsnämnden utökas med 1,0
mnkr från och med 2010 för stöd till föreningslivet.
32. Budgetramen för kultur- och fritidsnämnden utökas med
250 tkr från och med 2010 för bidrag till Kalmar Familjebad.
33. Budgetramen för kultur- och fritidsnämnden utökas med
400 tkr 2010 och 2011 för kostnader till följd av att
projekttiden för nycirkus inom kulturskolan förlängs.
34. Budgetramen för kultur- och fritidsnämnden utökas med 1,0
mnkr från och med 2010 för sänkning av kulturskolans
avgifter.
35. Budgetramen för kultur- och fritidsnämnden utökas med
29 mnkr 2011 för engångsbidrag till Kalmar FF.
36. Budgetramen för barn- och ungdomsnämnden utökas med
53 tkr från och med 2010 för rektorsutbildning.
37. Budgetramen för barn- och ungdomsnämnden utökas med
106 tkr från och med 2010 för vaccination mot humant
papillomvirus.
38. Budgetramen för barn- och ungdomsnämnden utökas med
158 tkr 2011 och med ytterligare 158 tkr 2012 för ökade
kostnader p.g.a. den nya skollagen.
39. Budgetramen för barn- och ungdomsnämnden utökas med
1,7 mnkr 2010 till fritidshemmens verksamhet.
40. Budgetramen för omsorgsnämnden utökas med 1,5 mnkr 2010
för hemsjukvården.
41. Budgetramen för omsorgsnämnden utökas med 4,5 mnkr 2010
för rehabilitering i hela kommunen inkl. Södermöre kommundel.
42. Budgetramen för omsorgsnämnden utökas med 2,0 mnkr 2010
för att köpa loss hjälpmedel från landstinget.
43. Budgetramen för omsorgsnämnden utökas med 1 350 tkr i
innevarande års budget för inköp av arbetskläder och som ska
täcka behovet av arbetskläder för 2010. Anslaget tas från potten
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till lönevågsarbetet. Från och med 2011 utökas budgetramen
med 900 tkr.
44. Budgetramen för socialnämnden utökas med 0,3 mnkr från och
med 2010 för ökade kostnader i samband med ändringar i
skuldsaneringslagen.
45. Budgetramen för Södermöre kommundelsnämnd utökas med
9 tkr från och med 2010 för rektorsutbildning.
46. Budgetramen för Södermöre kommundelsnämnd utökas med
18 tkr från och med 2010 för vaccination mot humant
papillomvirus.
47. Budgetramen för Södermöre kommundelsnämnd utökas med
28 tkr 2011 och med ytterligare 28 tkr 2012 för ökade
kostnader p.g.a. den nya skollagen.
48. Budgetramen för Södermöre kommundelsnämnd utökas med
0,3 mnkr 2010 till fritidshemmens verksamhet.
49. Budgetramen för Södermöre kommundelsnämnd utökas med
150 tkr i innevarande års budget för inköp av arbetskläder och
som ska täcka behovet av arbetskläder för 2010. Anslaget tas
från potten till lönevågsarbetet. Från och med 2011 utökas budgetramen med 100 tkr.
50. Kommunfullmäktige beslutar att inriktningen ska vara att konkurrensutsättningen av kommunens städverksamhet upphör
fr.o.m. 2010. Servicenämnden (tidigare fastighets- och inköpskontoret) får komplettera med externa städleverantörer där det
ut verksamhetssynpunkt är motiverat.
Partimotionen (V) om ”utredning om eventuellt slopande av
konkurrensutsättningen av hela eller delar av kommunens städverksamhet” ska anses besvarad.
51. Kommunfullmäktige godkänner i övrigt de uppdrag/uttalanden
som redovisas under kommunstyrelsen, servicenämnden, samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, omsorgsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd med följande
justeringar:
Uppdraget att ta upp frågan om nya utbildningslokaler vid
brandövningsfältet Ebbetorp och två nya brandstationer i arbetet med budgeten inför 2011 flyttas från samhällsbyggnads-
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nämnden till servicenämnden. Inför detta arbete ska kommunledningskontoret och serviceförvaltningen/brandkåren arbeta
vidare med det förslag som redovisats av samhällsbyggnadsnämnden och ta fram ett underlag för beslut.
Uppdragen under kultur- och fritidsnämnden kompletteras med
att nämnden får i uppdrag att bereda frågan om allaktivitetshus
i Rockneby. Uppdraget ska redovisas under våren 2010.
Kommunledningskontoret får i uppdrag att, innan Öppna Jämförelser presenteras, utse indikatorbärare inom berörda förvaltningar. Kommunens resultat och kommentarer ska publiceras
samma dag som Öppna Jämförelser publiceras.
Reservationer

1. Företrädarna för (M), (C), (FP) och (KD) reserverar sig till förmån för de förslag till ändringar och tillägg som redovisas i skrivelsen ”Alliansen satsar på välfärden” och som inte bifallits av
kommunfullmäktige.
2. Företrädarna för (MP) reserverar sig mot kommunfullmäktiges
beslut att inte bifalla förslaget om att avslå kommunstyrelsens
förslag i punkt 21 (”Budgetramen för kommunstyrelsen justeras
med 29 mnkr 2011 för ökade exploateringsintäkter för försäljning av delar av Fredriksskans”) och punkt 35 (”Budgetramen
för kultur- och fritidsnämnden utökas med 29 mnkr 2011 för engångsbidrag till Kalmar FF”).
I sin skriftliga reservation ”Sälj inte ut centrala grönområden för
att bekosta elitidrott” anför de följande:
Den budget som vi tillsammans med socialdemokrater och
vänsterpartister arbetat fram är vi i allt väsentligt helt tillfreds
med. Trots en tid med svåra ekonomiska förutsättningar lyckas
vi med god planering och framsynta beslut genomföra viktiga åtgärder samtidigt som vi klarar en långsiktig ekonomisk balans.
Särskilt nöjda är vi med uppskrivningen av föreningsbidragen –
ett anständighetskrav när ett fåtal lovats mycket och övriga inget,
samt medel för en för ökad cykelvägssatsning och utbildning av
kostansvariga för att nå målet med 25% ekologiskt i våra kök.
Men vi Miljöpartister har inte desto mindre ett eget budgetalternativ som skiljer sig på ett fåtal men avgörande punkter.
De kommunala kostnaderna för stöd till Kalmar FF:s arena har
inte tidigare tagits med i budgetsammanhang, utan syns nu för
första gången. I enlighet med vår reservation i ärendet från augusti 2008 har vi motsatt oss den finansieringslösning som gör

Kommunfullmäktige 2009-12-21

256

Kalmars skattebetalare till ofrivilliga finansiärer med både säkra
och befarade utgifter på hundratals miljoner kronor. Vi fasthåller
att detta är fel sätt att finansiera elitidrott. Gärna en ny arena men
inte på sådana villkor!
Vad vi med våra yrkande föreslår är därför:
1. att intäkten på 29 miljoner kronor, som i den ekonomiska
planeringen för 2011 ska komma från exploatering av området kring Fredriksskans, tas bort.
Det finns ingen som helt beredning som visar att det går
att bebygga platsen, ingen bedömning av de centrala grönområdenas värde för dagvatten, rekreationsmöjligheter
eller hälsofrämjande effekter. Det har heller inte gjorts
någon avstämning politiskt om det är önskvärt att exploatera området, eller någon förfrågan till medborgarna om
de är villiga att släppa ifrån sig detta gröna vattennära
stråk i en miljö där de hårdgjorda ytorna annars dominerar.
Ekonomiskt har ytorna intecknats två gånger. Nu ska de
matcha de 29 miljoner som Kalmar FF planeras erhålla i extra
föreningsbidrag 2011. Intäkten har tidigare matchats mot de
24-25 miljoner kronor som nya träningsplaner vid kvarteret
Bilen beräknas kosta Kalmar kommun.
2. att föreningsbidraget till Kalmar FF ligger kvar på tidigare
nivå tills bättre finansieringslösning av den nya arenan presenterats. T.ex. bör vårt förslag med andelsförfarande prövas.
Därmed kan kultur- och fritidsnämndens ramtilldelning minskas med 6 miljoner för vardera åren 2011 och 2012 och det
extra bidraget om 29 miljoner som planeras för 2011 tas bort.
3. att det tillskott om 6 miljoner per år från 2011 som ovanstående resulterar i läggs till resultatet för att kunna användas
till mer angelägen kärnverksamhet i den närmaste framtiden,
samt för att täcka en del av beräknat underskott 2012.
Eftersom våra förslag visat sig inte vinna ledamöternas gehör
reserverar vi oss till förmån för dessa.

§ 192

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2010
(dnr KS 2009/00646 006)

Handlingar

Kommunledningskontorets skrivelse den 8 december 2009 (bilaga,
§ 192/2009).
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Bakgrund

Kanslienheten föreslår att under 2010 ska kommunen sätta in
annonser om kommunfullmäktiges sammanträden i samma tidningar som under innevarande år. Kommunstyrelsen har tillstyrkt
detta förslag.

Beslut

Under 2010 ska kommunen sätta in annonser om kommunfullmäktiges sammanträden i Barometern, Östra Småland, Kalmar
Läns Tidning och KalmarPosten. I KalmarPosten ska detta dock
endast ske när tidningens utgivningstider passar med dagarna för
kommunfullmäktiges sammanträden.

§ 193

Fyllnadsval av ersättare i barn- och ungdomsnämnden
(dnr KS 2009/00624 och 2009/00665 102)

Handlingar

Sam Edgecombes avsägelse.
Skrivelse från valberedningens ordförande och vice ordförande den
17 december 2009.

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Sam Edgecombe
(MP).
Kommunfullmäktige väljer Jimmy Svensson (MP) till ersättare
i barn- och ungdomsnämnden t.o.m. den 31 december 2010.

§ 194

Utdelning ur donationsfonder
(dnr KS 2009/00611 046)

Handlingar

Protokoll från sammanträde den 20 oktober 2009 med donationskommittén för Stiftelsen August Peterssons donationsfond och
Stiftelsen Axel Åkessons donationsfond.
Utdrag ur protokoll från sammanträde den 11 november 2009 med
donationskommittén för stiftelser m.m., § 8.
Delegationsbeslut den 6 november 2009 om utdelning ur Dahmska
fonden.

Beslut

Kommunfullmäktige bifaller förslagen till utdelning ur August
Peterssons donationsfond, Axel Åkessons donationsfond, Dahmska
fonden och Appeltoffts donationsfond.
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Anmälningsärenden
För kännedom anmäls:
a) Länsstyrelsens beslut den 30 november 2009 om ändring av valdistriktsindelningen i Kalmar kommun
(dnr KS 2009/00269 111)
b) Uppföljning efter oktober med prognos för bokslutet 2009 för
koncernen Kalmar Kommunbolag AB
(dnr KS 2009/00620 042)

Kommunfullmäktige 2009-12-21
Voteringslista nr. 1
Kommunfullmäktiges sammanträde den 21 december 2009, Bilaga C, § 177/2009
Val av plats för 'Linnéuniversitetets stadsintegrerade campus i Kalmar'
Ledamöter
Parti K Ersättare
Ja
Nej Avstår
Roger Kaliff ordf
(S)
A
X
Marianne Lundahl 1:e v
(S)
A
X
Nils Fredrik Aurelius 2:e v
(M)
A
X
Johan Persson
(S)
A
X
Birgitta Elfström
(S)
A
X
Kjell Henriksson
(S)
A
X
Mona Jeansson
(S)
A
X
Jussi Gröhn
(S)
A Lena Bromberg
X
Sven-Evert Arvidsson
(S)
A
X
Christina Magnusson
(S)
A Anette Lingmerth
X
Bengt Kronblad
(S)
A
X
Annika Brodin
(S)
A
X
Ingvar Nilsson
(S)
A Gunnel Akinder
X
Ann-Marie Engström
(S)
A Allan Johansson
X
Jan-Erik Arvidsson
(S)
A
X
Gunilla Johansson
(S)
A Stig Persson
X
Britt Lindblad
(S)
A
X
Roland Peterson
(S)
A
X
Inger Akinder
(S)
A
X
Nasim Malik
(S)
A
X
Dzenita Abaza
(S)
A Georg Persson
X
Lasse Johansson
(S)
A
X
Anne-Cathrine Lindh
(S)
A
X
Steve Sjögren
(S)
A
X
Cecilia Strömberg
(S)
A Anders Persson
X
Roger Holmberg
(S)
A
X
Mattias Adolfson
(S)
A
X
Marie Simonsson
(S)
A
X
Bertil Dahl
(V)
A
X
Birgitta Axelsson Edström
(V)
A
X
Peter Persson
(V)
A Lars Holmberg
X
Jonas Löhnn
(MP) A
X
Jean Welander
(MP) A Kerstin Hagblom
X
Lennart Eriksson
(MP) A
X
Jonas Lövgren
(M)
A
X
Göran Häggfors
(M)
A
X
Jan R Andersson
(M)
A
X
Kerstin Edvinsson
(M)
A
X
Per-Olof Jonsson
(M)
A
X
Kajsa Hedin
(M)
A
X
Tamas Lakatos
(M)
A
X
Sara Nygren-Lövgren
(M)
A Zeljko Krajisnik
X
Rolf Wahlberg
(M)
A Magnus Isaksson
X
Ove Aronson
(M)
A
X
Rolf Wallergård
(M)
A
X
Vakant
(M)
A Karin M Ekelund
X
Anders Andersson
(C)
A
X
Anita Wollin
(C)
A
X
Ingemar Einarsson
(C)
A
X
Ingegerd Petersson
(C)
A Ann-Cristin Fredriksson
X
Sivert Andersson
(C)
A
X
Inger Hilmansson
(FP) A
X
Joachim Håkansson
(FP) A
X
Anna-Britt Wejdsten
(FP) A
X
Bengt Sundström
(FP) A
X
Folke Fagerlund
(KD) A
X
Ann-Mari Jeansson
(KD) A
X
Karin Karlsson
(KD) A
X
Monica Bengtsson
(KD) A
X
Thoralf Alfsson
(SD) A
X
Lars Rosén
(SD) A
X
SUMMA: 46
15
0

1

Kommunfullmäktige 2009-12-21
Voteringslista nr. 2
Kommunfullmäktiges sammanträde den 21 december 2009, Bilaga D, § 181/2009
Planprogram för Tjärhovet (Kvarnholmen 2:11)
Ledamöter
Parti K Ersättare
Ja
Nej Avstår
Roger Kaliff ordf
(S)
A
X
Marianne Lundahl 1:e v
(S)
A
X
Nils Fredrik Aurelius 2:e v
(M)
A
X
Johan Persson
(S)
A
X
Birgitta Elfström
(S)
A
X
Kjell Henriksson
(S)
A
X
Mona Jeansson
(S)
A
X
Jussi Gröhn
(S)
A Lena Bromberg
X
Sven-Evert Arvidsson
(S)
A
X
Christina Magnusson
(S)
A Anette Lingmerth
X
Bengt Kronblad
(S)
A
X
Annika Brodin
(S)
A
X
Ingvar Nilsson
(S)
A Gunnel Akinder
X
Ann-Marie Engström
(S)
A Allan Johansson
X
Jan-Erik Arvidsson
(S)
A
X
Gunilla Johansson
(S)
A Stig Persson
X
Britt Lindblad
(S)
A
X
Roland Peterson
(S)
A
X
Inger Akinder
(S)
A
X
Nasim Malik
(S)
A
X
Dzenita Abaza
(S)
A Georg Persson
X
Lasse Johansson
(S)
A
X
Anne-Cathrine Lindh
(S)
A
X
Steve Sjögren
(S)
A
X
Cecilia Strömberg
(S)
A Anders Persson
X
Roger Holmberg
(S)
A
X
Mattias Adolfson
(S)
A
X
Marie Simonsson
(S)
A
X
Bertil Dahl
(V)
A
X
Birgitta Axelsson Edström
(V)
A
X
Peter Persson
(V)
A Lars Holmberg
X
Jonas Löhnn
(MP) A
X
Jean Welander
(MP) A Kerstin Hagblom
X
Lennart Eriksson
(MP) A
X
Jonas Lövgren
(M)
A
X
Göran Häggfors
(M)
A Birger Jägtoft
X
Jan R Andersson
(M)
A
X
Kerstin Edvinsson
(M)
A
X
Per-Olof Jonsson
(M)
A
X
Kajsa Hedin
(M)
A
X
Tamas Lakatos
(M)
A
X
Sara Nygren-Lövgren
(M)
A Zeljko Krajisnik
X
Rolf Wahlberg
(M)
A Magnus Isaksson
X
Ove Aronson
(M)
A
X
Rolf Wallergård
(M)
A
X
Vakant
(M)
A Karin M Ekelund
X
Anders Andersson
(C)
A
X
Anita Wollin
(C)
A
X
Ingemar Einarsson
(C)
A
X
Ingegerd Petersson
(C)
A Ann-Cristin Fredriksson
X
Sivert Andersson
(C)
A
X
Inger Hilmansson
(FP) A
X
Joachim Håkansson
(FP) A
X
Anna-Britt Wejdsten
(FP) A
X
Bengt Sundström
(FP) A
X
Folke Fagerlund
(KD) A
X
Ann-Mari Jeansson
(KD) A
X
Karin Karlsson
(KD) A
X
Monica Bengtsson
(KD) A
X
Thoralf Alfsson
(SD) A
X
Lars Rosén
(SD) A
X
SUMMA: 57
4
0

2

Kommunfullmäktige 2009-12-21
Voteringslista nr. 3
Kommunfullmäktiges sammanträde den 21 december 2009, Bilaga C, § 184/2009
Ny va-taxa
Ledamöter
Parti K Ersättare
Ja
Nej Avstår
Roger Kaliff ordf
(S)
A
X
Marianne Lundahl 1:e v
(S)
A
X
Nils Fredrik Aurelius 2:e v
(M)
A
X
Johan Persson
(S)
A
X
Birgitta Elfström
(S)
A
X
Kjell Henriksson
(S)
A
X
Mona Jeansson
(S)
A
X
Jussi Gröhn
(S)
A Lena Bromberg
X
Sven-Evert Arvidsson
(S)
A
X
Christina Magnusson
(S)
A Anette Lingmerth
X
Bengt Kronblad
(S)
A
X
Annika Brodin
(S)
A
X
Ingvar Nilsson
(S)
A Gunnel Akinder
X
Ann-Marie Engström
(S)
A Allan Johansson
X
Jan-Erik Arvidsson
(S)
A
X
Gunilla Johansson
(S)
A Stig Persson
X
Britt Lindblad
(S)
A
X
Roland Peterson
(S)
A
X
Inger Akinder
(S)
A
X
Nasim Malik
(S)
A
X
Dzenita Abaza
(S)
A Georg Persson
X
Lasse Johansson
(S)
A
X
Anne-Cathrine Lindh
(S)
A
X
Steve Sjögren
(S)
A
X
Cecilia Strömberg
(S)
A Anders Persson
X
Roger Holmberg
(S)
A
X
Mattias Adolfson
(S)
A
X
Marie Simonsson
(S)
A
X
Bertil Dahl
(V)
A
X
Birgitta Axelsson Edström
(V)
A
X
Peter Persson
(V)
A Lars Holmberg
X
Jonas Löhnn
(MP) A
X
Jean Welander
(MP) A Kerstin Hagblom
X
Lennart Eriksson
(MP) A
X
Jonas Lövgren
(M)
A
X
Göran Häggfors
(M)
A Birger Jägtoft
X
Jan R Andersson
(M)
A
X
Kerstin Edvinsson
(M)
A
X
Per-Olof Jonsson
(M)
A
X
Kajsa Hedin
(M)
A
X
Tamas Lakatos
(M)
A
X
Sara Nygren-Lövgren
(M)
A Zeljko Krajisnik
X
Rolf Wahlberg
(M)
A Magnus Isaksson
X
Ove Aronson
(M)
A
X
Rolf Wallergård
(M)
A
X
Vakant
(M)
A Karin M Ekelund
X
Anders Andersson
(C)
A
X
Anita Wollin
(C)
A
X
Ingemar Einarsson
(C)
A
X
Ingegerd Petersson
(C)
A Ann-Cristin Fredriksson
X
Sivert Andersson
(C)
A
X
Inger Hilmansson
(FP) A
X
Joachim Håkansson
(FP) A
X
Anna-Britt Wejdsten
(FP) A
X
Bengt Sundström
(FP) A
X
Folke Fagerlund
(KD) A
X
Ann-Mari Jeansson
(KD) A
X
Karin Karlsson
(KD) A
X
Monica Bengtsson
(KD) A
X
Thoralf Alfsson
(SD) A
X
Lars Rosén
(SD) A
X
SUMMA: 48
11
2

3

Kommunfullmäktige 2009-12-21
Voteringslista nr. 4
Kommunfullmäktiges sammanträde den 21 december 2009, Bilaga C, § 187/2009
Överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande
Ledamöter
Parti K Ersättare
Ja
Nej Avstår
Roger Kaliff ordf
(S)
A
X
Marianne Lundahl 1:e v
(S)
A
X
Nils Fredrik Aurelius 2:e v
(M)
A
X
Johan Persson
(S)
A
X
Birgitta Elfström
(S)
A
X
Kjell Henriksson
(S)
A
X
Mona Jeansson
(S)
A
X
Jussi Gröhn
(S)
A Lena Bromberg
X
Sven-Evert Arvidsson
(S)
A
X
Christina Magnusson
(S)
A Anette Lingmerth
X
Bengt Kronblad
(S)
A
X
Annika Brodin
(S)
A
X
Ingvar Nilsson
(S)
A Gunnel Akinder
X
Ann-Marie Engström
(S)
A Allan Johansson
X
Jan-Erik Arvidsson
(S)
A
X
Gunilla Johansson
(S)
A Stig Persson
X
Britt Lindblad
(S)
A
X
Roland Peterson
(S)
A
X
Inger Akinder
(S)
A
X
Nasim Malik
(S)
A
X
Dzenita Abaza
(S)
A Georg Persson
X
Lasse Johansson
(S)
A
X
Anne-Cathrine Lindh
(S)
A
X
Steve Sjögren
(S)
A
X
Cecilia Strömberg
(S)
A Anders Persson
X
Roger Holmberg
(S)
A
X
Mattias Adolfson
(S)
A
X
Marie Simonsson
(S)
A
X
Bertil Dahl
(V)
A
X
Birgitta Axelsson Edström
(V)
A
X
Peter Persson
(V)
A Lars Holmberg
X
Jonas Löhnn
(MP) A
X
Jean Welander
(MP) A Kerstin Hagblom
X
Lennart Eriksson
(MP) A
X
Jonas Lövgren
(M)
A
X
Göran Häggfors
(M)
A Birger Jägtoft
X
Jan R Andersson
(M)
A
X
Kerstin Edvinsson
(M)
A
X
Per-Olof Jonsson
(M)
A
X
Kajsa Hedin
(M)
A
X
Tamas Lakatos
(M)
A
X
Sara Nygren-Lövgren
(M)
A Zeljko Krajisnik
X
Rolf Wahlberg
(M)
A Magnus Isaksson
X
Ove Aronson
(M)
A
X
Rolf Wallergård
(M)
A
X
Vakant
(M)
A Karin M Ekelund
X
Anders Andersson
(C)
A
X
Anita Wollin
(C)
A
X
Ingemar Einarsson
(C)
A
X
Ingegerd Petersson
(C)
A Ann-Cristin Fredriksson
X
Sivert Andersson
(C)
A
X
Inger Hilmansson
(FP) A
X
Joachim Håkansson
(FP) A
X
Anna-Britt Wejdsten
(FP) A
X
Bengt Sundström
(FP) A
X
Folke Fagerlund
(KD) A
X
Ann-Mari Jeansson
(KD) A
X
Karin Karlsson
(KD) A
X
Monica Bengtsson
(KD) A
X
Thoralf Alfsson
(SD) A
X
Lars Rosén
(SD) A
X
SUMMA: 53
4
4

4

Kommunfullmäktige 2009-12-21
Voteringslista nr. 5
Kommunfullmäktiges sammanträde den 21 december 2009, Bilaga D, § 187/2009
Överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande
Ledamöter
Parti K Ersättare
Ja
Nej Avstår
Roger Kaliff ordf
(S)
A
X
Marianne Lundahl 1:e v
(S)
A
X
Nils Fredrik Aurelius 2:e v
(M)
A
X
Johan Persson
(S)
A
X
Birgitta Elfström
(S)
A
X
Kjell Henriksson
(S)
A
X
Mona Jeansson
(S)
A
X
Jussi Gröhn
(S)
A Lena Bromberg
X
Sven-Evert Arvidsson
(S)
A
X
Christina Magnusson
(S)
A Anette Lingmerth
X
Bengt Kronblad
(S)
A
X
Annika Brodin
(S)
A
X
Ingvar Nilsson
(S)
A Gunnel Akinder
X
Ann-Marie Engström
(S)
A Allan Johansson
X
Jan-Erik Arvidsson
(S)
A
X
Gunilla Johansson
(S)
A Stig Persson
X
Britt Lindblad
(S)
A
X
Roland Peterson
(S)
A
X
Inger Akinder
(S)
A
X
Nasim Malik
(S)
A
X
Dzenita Abaza
(S)
A Georg Persson
X
Lasse Johansson
(S)
A
X
Anne-Cathrine Lindh
(S)
A
X
Steve Sjögren
(S)
A
X
Cecilia Strömberg
(S)
A Anders Persson
X
Roger Holmberg
(S)
A
X
Mattias Adolfson
(S)
A
X
Marie Simonsson
(S)
A
X
Bertil Dahl
(V)
A
X
Birgitta Axelsson Edström
(V)
A
X
Peter Persson
(V)
A Lars Holmberg
X
Jonas Löhnn
(MP) A
X
Jean Welander
(MP) A Kerstin Hagblom
X
Lennart Eriksson
(MP) A
X
Jonas Lövgren
(M)
A
X
Göran Häggfors
(M)
A Birger Jägtoft
X
Jan R Andersson
(M)
A
X
Kerstin Edvinsson
(M)
A
X
Per-Olof Jonsson
(M)
A
X
Kajsa Hedin
(M)
A
X
Tamas Lakatos
(M)
A
X
Sara Nygren-Lövgren
(M)
A Zeljko Krajisnik
X
Rolf Wahlberg
(M)
A Magnus Isaksson
X
Ove Aronson
(M)
A
X
Rolf Wallergård
(M)
A
X
Vakant
(M)
A Karin M Ekelund
X
Anders Andersson
(C)
A
X
Anita Wollin
(C)
A
X
Ingemar Einarsson
(C)
A
X
Ingegerd Petersson
(C)
A Ann-Cristin Fredriksson
X
Sivert Andersson
(C)
A
X
Inger Hilmansson
(FP) A
X
Joachim Håkansson
(FP) A
X
Anna-Britt Wejdsten
(FP) A
X
Bengt Sundström
(FP) A
X
Folke Fagerlund
(KD) A
X
Ann-Mari Jeansson
(KD) A
X
Karin Karlsson
(KD) A
X
Monica Bengtsson
(KD) A
X
Thoralf Alfsson
(SD) A
X
Lars Rosén
(SD) A
X
SUMMA: 52
2
7

5

Kommunfullmäktige 2009-12-21
Voteringslista nr. 6
Kommunfullmäktiges sammanträde den 21 december 2009, Bilaga B, § 188/2009
Beredning för arbetsmarknadsfrågor
K Ersättare
Ledamöter
Parti
Ja
Nej Avstår
Roger Kaliff ordf
(S)
A
X
Marianne Lundahl 1:e v
(S)
A
X
Nils Fredrik Aurelius 2:e v
(M)
A
X
Johan Persson
(S)
A
X
Birgitta Elfström
(S)
A
X
Kjell Henriksson
(S)
A
X
Mona Jeansson
(S)
A
X
Jussi Gröhn
(S)
A Lena Bromberg
X
Sven-Evert Arvidsson
(S)
A
X
Christina Magnusson
(S)
A Anette Lingmerth
X
Bengt Kronblad
(S)
A
X
Annika Brodin
(S)
A
X
Ingvar Nilsson
(S)
A Gunnel Akinder
X
Ann-Marie Engström
(S)
A Allan Johansson
X
Jan-Erik Arvidsson
(S)
A
X
Gunilla Johansson
(S)
A Stig Persson
X
Britt Lindblad
(S)
A
X
Roland Peterson
(S)
A
X
Inger Akinder
(S)
A
X
Nasim Malik
(S)
A
X
Dzenita Abaza
(S)
A Georg Persson
X
Lasse Johansson
(S)
A
X
Anne-Cathrine Lindh
(S)
A
X
Steve Sjögren
(S)
A
X
Cecilia Strömberg
(S)
A Anders Persson
X
Roger Holmberg
(S)
A
X
Mattias Adolfson
(S)
A
X
Marie Simonsson
(S)
A
X
Bertil Dahl
(V)
A
X
Birgitta Axelsson Edström
(V)
A
X
Peter Persson
(V)
A Lars Holmberg
X
Jonas Löhnn
(MP)
A
X
Jean Welander
(MP)
A Kerstin Hagblom
X
Lennart Eriksson
(MP)
A
X
Jonas Lövgren
(M)
A
X
Göran Häggfors
(M)
A Birger Jägtoft
X
Jan R Andersson
(M)
A
X
Kerstin Edvinsson
(M)
A
X
Per-Olof Jonsson
(M)
A
X
Kajsa Hedin
(M)
A
X
Tamas Lakatos
(M)
A
X
Sara Nygren-Lövgren
(M)
A Zeljko Krajisnik
X
Rolf Wahlberg
(M)
A Magnus Isaksson
X
Ove Aronson
(M)
A
X
Rolf Wallergård
(M)
A
X
Vakant
(M)
A Karin M Ekelund
X
Anders Andersson
(C)
A
X
Anita Wollin
(C)
A
X
Ingemar Einarsson
(C)
A
X
Ingegerd Petersson
(C)
A Ann-Cristin Fredriksson
X
Sivert Andersson
(C)
A
X
Inger Hilmansson
(FP)
A
X
Joachim Håkansson
(FP)
A
X
Anna-Britt Wejdsten
(FP)
A
X
Bengt Sundström
(FP)
A
X
Folke Fagerlund
(KD)
A
X
Ann-Mari Jeansson
(KD)
A
X
Karin Karlsson
(KD)
A
X
Monica Bengtsson
(KD)
A
X
Thoralf Alfsson
(SD)
A
Lars Rosén
(SD)
A
X
SUMMA: 46
14
0

6
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