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Avtackning
I anslutning till sammanträdet tackar ordföranden de ledamöterna och
ersättarna som lämnar kommunfullmäktige. Han överlämnar en glasskål
som minne av deras uppdrag i kommunfullmäktige.
Nils Fredrik Aurelius (M) framför sitt tack för de år han har fått förtroendet
att vara vice ordförande i kommunfullmäktige. Vidare framför Sven-Evert
Arvidsson sitt tack.
§ 102

Protokollsjusterare

Beslut

Kommunfullmäktige utser Nils Fredrik Aurelius och Sven-Evert Arvidsson
att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§ 103

Interpellation om tillgång till studie- och yrkesvägledare
(dnr KS 2010/00472 093)
Kommunfullmäktige beslutar att Inger Hilmansson (FP) får ställa följande
interpellation till barn- och ungdomsnämndens ordförande Cecilia
Strömberg (S):
Folkpartiet liberalerna har med motioner och interpellationer lyckats påverka utvecklingen i Kalmar. Majoriteten tycks i strid med kommunallagen
använt förseningar som sitt verktyg att förhindra det utrymme som varje
motion förtjänar. Uppföljningen av besluten kan bara bli bättre!
30 januari 2007 lämnade Folkpartiet liberalerna in en motion om att höja
kvaliteten i grundskolan genom att alla rektorsområden skall erbjuda eleverna behöriga studie- och yrkesvägledare. Denna motion bifölls faktiskt
samma år i december med uppdrag om utredning som utmynnade i ett förslag om en gemensam plattform med gymnasieskolan.
Då gymnasieskolan redan uppnått dessa kvalitetsmått ansågs inte en utökad
organisation vara lösningen.
"Utredningen" försvann och inga nya beslut är fattade.
Att få stöd att välja rätt innebär också färre avhopp och byten för den enskilde individen och den nya skollagen anger också, att alla elever ska ha tillgång till studie- och yrkesvägledning. Att vara studie- och yrkesvägledare
kan inte ses som en bisyssla, utan kräver utbildning och samverkan med
universitet, gymnasium och näringsliv.
Alla tycktes vid beslutstillfället vara eniga om att en kvalitetshöjning var
viktig, men det är nu snart tre år sedan och jag undrar därför:
- hur många behöriga studie- och yrkesvägledare finns idag inom Kalmar
kommuns grundskolor?
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- vilken tidplan följs för att tillgodose behovet aven behörig studie- och
yrkesvägledare inom varje rektorsområde?
______________________
Cecilia Strömberg lämnar följande svar på interpellationen:
Tack för interpellationen, det är djupt olyckligt att företrädare för alliansen
använder sig av osanningar och beskyller majoriteten för att använda förseningar som ett verktyg när den demokratiska processen ha sin gång.
Jag vill därför ge en bakgrund till hur interpellationen har behandlats inom
barn- och ungdomsnämnden.
Ärendets gång
Kommunfullmäktige i Kalmar beslöt den 17 december 2007 att:
- uppdra åt barn- och ungdomsnämnden att i samverkan med Södermöre
kommundelsnämnd, Kalmarsunds gymnasieförbund samt kommunens
övriga utbildningsanordnare och andra lokala intressenter utreda och föreslå en ny kommunal studie- och vägledningsorganisation.
Utredningen ”Vägledning inför studier och arbetsliv” utfördes av utredare
från barn- och ungdomsförvaltningen där frågan belystes.
Utredningen utmynnade till följande förslag:
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att
uppdra åt Barn- och ungdomsnämnden att tillsammans med Södermöre
kommundelsnämnd och Kalmarsunds gymnasieförbund utreda förutsättningar när det gäller ekonomi, personal och lokaler för ett gemensamt vägledningscenter för Kalmars obligatoriska skolor och gymnasieskolorna inom
Kalmarsunds gymnasieförbund. Förslaget avser organisationsmodell E.1.4 i
utredningsrapporten Vägledning inför studier och arbetsliv i Kalmar kommun.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar även att föreslå kommunfullmäktige
att uppdra åt Barn- och ungdomsförvaltningen att i samverkan med
Södermöre kommundelsnämnd, Kalmarsunds gymnasieförbund, kommunens utvecklingsenhet, kommunens näringslivsenhet, Ung Företagsamhet
och näringslivets organisationer skapa ett projekt med beteckningen företagsamt lärande i skolan. Projektet skall ledas av en projektledare som i
samverkan med nämnda instanser får till uppgift att lyfta fram företagsamt
lärande som ett förhållningssätt och ett arbetssätt i Kalmars skolor. Projektmedel skall sökas med stöd av kommunens utvecklingsenhet.
Kalmarsunds gymnasieförbunds styrelse yttrade sig 2009-04-23 över
utredningen:
- att det i dagsläget inte är aktuellt med en samordnad vägledningsfunktion
då övriga medlemskommuner inte varit involverade i utredningen. Mot
bakgrund av erfarenheter från andra kommuner, håller styrelsen det inte
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för troligt att ett centralt planerat vägledningscentrum kommer att nyttjas
av ungdomar i den omfattning som kan anses befogat.
- Mot bakgrund av att Kalmar kommun i dagsläget endast har en behörig
studie- och yrkesvägledare (SYV) i sin organisation ser styrelsen det som
en förutsättning för en fortsatt dialog, att Kalmar kommun upprättar en
fungerande SYV-organisation med behörig personal vid kommunens
grundskolor.
Barn – och ungdomsnämndens enhälliga beslut från 2009-05-20:
- att ställa sig bakom utredningens förslag till organisation av studie- och
yrkesvägledning och överlämna utredningen till kommunfullmäktige.
Södermöre kommundelsnämnd beslutade 2009-05-27
- att ställa sig bakom utredningens förslag till organisation av studie- och
yrkesvägledning
- att framföra att nämnden vill ha med Kalmarsunds gymnasieförbund i
organisationen
- att överlämna utredningen till Kalmar kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2009-08-25
- att återremittera ärendet till barn- och ungdomsnämnden för att tillsammans med Kalmarsunds gymnasieförbund och Södermöre kommundelsnämnd ytterligare överväga förslag och redovisa ekonomiska och andra
konsekvenser.
Barn- och ungdomsförvaltningen efterhörde åter i maj 2010 hos Gymnasieförbundskontoret om möjligheter fanns för att skapa en gemensam studieoch vägledningsorganisation för grundskolor och gymnasieskolor i Kalmar.
Utredningens förslag kvarstod med tillägget att budgetera 1 250 000 kr per
år för att täcka kostnaderna för en samordnartjänst och övrig administration. Övriga kostnader beräknas täckas med befintliga medel för studie- och
yrkesvägledning inom grundskola och gymnasium.
Beslut i styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund den 10 juni 2010:
Styrelsen avstyrker inkommet förslag till åtgärder för studievägledningen i
Kalmar kommun.
Mot bakgrund av ovan beskrivning har jag stora svårigheter att se att
majoriteten försenar motionen. Ärendet har vid ett flertal tillfällen i olika
nämnder varit uppe för diskussion och beredning.
Inom barn- och ungdomsförvaltningens verksamhetsområde finns en behörig studie- och yrkesvägledare. Vederbörande arbetar på två skolor, Falkenbergsskolan och Barkestorpsskolan. På övriga 6-9-skolor ligger funktionen
som del av tjänster, exempelvis lärare och biträdande rektorer.
Såväl barn- och ungdomsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd
önskar skapa en gemensam organisation för studie- och yrkesvägledning tillsammans med Kalmarsunds gymnasieförbund. Då Kalmarsunds gymnasieförbund ej önskar denna lösning saknas underlag för fortsatt arbete enligt
utredningens förslag. Detta innebär att grundskoleförvaltningarna var för
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sig eller tillsammans får utveckla organisationen för studie- och yrkesvägledning.
Att endast se till sin egen verksamhet är för mig ett kortsiktigt tänk.
Jag ser att våra elever i grundskolan i dag även måste vara förberedda för att
fundera över eventuella universitetsstudier då en gemensam organisation för
studie- och yrkesvägledning är att syfta framåt.
Sedan ärendet påbörjades har skollagen kommit att ändras. Nu förtydligar
skollagen kravet genom att i lagtexten skriva in att elev i grundskolan skall
ha tillgång till studie- och yrkesvägledning. Lagtexten anger också hur anställning av detta skall hanteras då funktionen upprätthålls av lärare eller
biträdande rektor.
Som ovanstående genomgång av ärendets gång visar kan man knappast
påstå att ”utredningen” har försvunnit, som Inger Hilmansson påstår i sin
motion. Det är snarast så att ärendet, som omfattar inte mindre än tre förvaltningar, är väl berett och noga utrett. Som besluten i Kalmarsunds gymnasieförbunds styrelse visar så saknas förutsättningar för att hantera frågan
gemensamt mellan dessa tre förvaltningar.
Barn- och ungdomsförvaltningen kommer att tillsammans med Södermöre
kommundelsnämnd fortsättningsvis arbeta för att hitta en gemensam lösning för att uppfylla skollagens krav.
§ 104

Interpellation om informationsbehov då barn far illa
(dnr KS 2010/00484 093)
Kommunfullmäktige beslutar att Magnus Isaksson (M) får ställa följande
interpellation till socialnämndens ordförande Christina Magnusson (S):
Vid kontakt med flera rektorer uttrycker de brister i kommunikationen mellan socialtjänsten och skolan då barn far illa. Lärare som anmäler misstanke
om detta erhåller ingen återkoppling kring ärendets status. Detta anser flera
rektorer vara ett stort problem då varken de eller den berörda läraren då vet
huruvida utredningen är nedlagd eller inte, och därmed inte heller vet ifall
ny anmälan måste upprättas ifall misstanken kvarstår eller på annat sätt förändras.
Mot bakgrund av detta önskar jag fråga socialnämndens ordförande
Christina Magnusson:
Anser du att man inom lagens råmärken kan tillmötesgå lärarnas och
rektorernas önskemål om utökad information, och i så fall på vilket sätt?
______________________
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Christina Magnusson lämnar följande svar på interpellationen:
Skolpersonal har anmälningsplikt då de misstänker att barn far illa och
behöver stöd och hjälp. Socialtjänsten är förhindrad av sekretesskäl att
lämna uppgifter till anmälaren, såvida inte föräldrarna ger sitt samtycke.
Det bör betonas att många gånger löses problemet med ett samtycke. I
dessa fall kan skolans personal samarbeta med handläggare från socialtjänsten till barnens bästa.
Frågeställningen rör sig om lärares och rektorers möjlighet till utökad
information i sekretessbelagda ärenden.
Anmälningsplikten då barn misstänks fara illa är bindande.
Sekretesslagen är mycket sträng.
Barnens bästa står i centrum.
I grunden rör det sig också om att föräldrar med förtroende ska våga ta
kontakt med socialtjänsten och kunna lita på att deras uppgifter ska behandlas med sekretess.
§ 105

Detaljplan för Ugglan 1 samt del av fastigheterna Oxhagen 2:2
och Malmen 2:2 m.fl. vid Lorensbergsleden i Kalmar
(dnr KS 2009/00378 214)

Handlingar

Förslag till detaljplan för Ugglan 1 samt del av fastigheterna Oxhagen 2:2
och Malmen 2:2 m.fl. den 26 januari 2010 (bilaga A, § 105/2010).
Samrådsredogörelse den 26 januari 2010 (bilaga B, § 105/2010).
Samhällsbyggnadskontorets utlåtande 2 den 9 juni 2010 (bilaga C,
§ 105/2010).
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 23 juni 2010, § 151
(bilaga D, § 105/2010).
Kommunstyrelsens protokoll den 6 september 2010, § 133.

Bakgrund

Planområdet ligger vid Lorensbergsleden. Syftet med planen är att möjliggöra en ny kyrkobyggnad för Pingstkyrkan i planområdets norra del (del av
Oxhagen 2:2 och Ugglan 1) samt reglera dess utformning med hänsyn till
den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen som gränsar till planområdet.
Ett syfte med planen är också att förstärka mötet mellan Nygatan och
Lorensbergsparken och platsen framför den gamla stationsbyggnaden genom en ny gestaltning. Planen innebär ett ökat skydd för hela parken och
förstärker riksintresset för kulturvården i kvarteren öster om planområdet.
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Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat föreslå kommunfullmäktige att anta
förslaget till detaljplan senast reviderad den 26 januari 2010.
Jäv

Monica Bengtsson (KD) deltar inte i handläggningen av detta ärende på
grund av jäv.

Beslut

1. Kommunfullmäktige antar förslaget till detaljplan för Ugglan 1 samt del
av fastigheterna Oxhagen 2:2 och Malmen 2:2 m.fl. vid Lorensbergsleden.
2. Kommunfullmäktige uttalar: ”Det är viktigt att vi löser parkeringsfrågan
på ett bra sätt för hela området”.

§ 106

Budgetuppföljning efter juni med prognos för bokslutet 2010
(dnr KS 2010/00253 042)

Handlingar

Kommunledningskontorets rapport om budgetuppföljning efter juni med
prognos för bokslutet 2010 (bilaga, § 106/2010).

Bakgrund

Kommunledningskontoret har redovisat en sammanställning över de olika
nämndernas prognoser efter juni månad om det beräknade budgetutfallet
för 2010. Av sammanställningen framgår bl.a. att årets resultat förväntas bli
76,7 miljoner kronor, vilket innebär en positiv budgetavvikelse med 58,2
miljoner kronor. Servicenämnden och socialnämnden redovisar negativ
budgetavvikelse med tillsammans 9,5 miljoner kronor.
Kommunstyrelsen har beslutat att berörda nämnder ska beakta principerna
för ekonomistyrning och då ”Nämnds åtgärder vid konstaterad/befarad
budgetavvikelse”. Nämnderna ska redovisa åtgärder som gör att anslaget
kan hållas till nästa budgetuppföljning.

Beslut

Kommunfullmäktige lägger kommunledningskontorets rapport om budgetuppföljningen för 2010 till handlingarna.

§ 107

Utökad budgetram för ökade kostnader för livsmedel
(dnr KS 2010/00395 042)

Handlingar

Kostchef Ann-Sofie Erikssons skrivelse den 14 juni 2010 (bilaga A,
§ 107/2010).
Utdrag ur Södermöre kommundelsnämnds protokoll den 16 juni 2010,
§ 86 (bilaga B, § 107/2010).
Utdrag ur barn- och ungdomsnämndens protokoll den 23 juni 2010, § 60
(bilaga C, § 107/2010).
Kommunalråden Johan Persson (S), Birgitta Elfström (S), Bertil Dahl (V) och
Jonas Löhnn (MP) skrivelse den 18 augusti 2010 (bilaga D, § 107/2010).
Kommunstyrelsens protokoll den 6 september 2010, § 132.
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Barn- och ungdomsförvaltningen och Södermöre kommundelsförvaltning
har tillsammans med kostchef Ann-Sofie Eriksson lämnat en rapport om
skolmatens energiinnehåll, kostnad och kvalitet. Av rapporten framgår bl.a.
att Kalmar kommun fortfarande ligger långt ifrån jämförelsekommunerna
när det gäller pengar till maten. Även när det gäller rikssnittet ligger Kalmar
långt efter. I snitt i landet lägger man mellan 9 och 11 kronor på råvaror till
en skollunch. Kalmar kommuns budget medger en skollunch som kostar
6,30 kronor.
Barn- och ungdomsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd har föreslagit att budgetramen för kostverksamheten inom skola/förskola ska utökas med 4,1 miljoner kronor per år fr.o.m. den 1 juli 2010 samt att med
medlen genomföra en satsning på kraftig kvalitetshöjning av skolmaten.
Härefter har kommunalråden Johan Persson (S), Birgitta Elfström (S), Bertil
Dahl (V) och Jonas Löhnn (MP) i en gemensam skrivelse lämnat följande
förslag till beslut i kommunstyrelsen:
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att utöka budgetramen för barn- och ungdomsnämndens och Södermöre kommundelsnämnds kostverksamhet för kvalitetshöjning med tillsammans 4,1 mkr
fr.o.m. den 1 augusti 2010 (1,7 mkr för 2010). Kvalitetshöjningen ska
utgå ifrån och följas upp med mätbara mål för bland annat näringsinnehåll.
- Med anslagna medel ska också målet om 25 % ekologisk mat innan utgången av 2010 uppnås.
- Den utökade budgetramen finansieras genom minskning av årets resultat.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget med det tillägget att den allmänna
prisutvecklingen på livsmedelsområdet ska belysas inför budgetarbetet 2011.

Överläggning

Under överläggningen redovisas följande förslag.
1. Birgitta Elfström (S) och Cecilia Strömberg (S) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.
2. Björn Brändewall (FP) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut med undantag för andra strecksatsen
”Med anslagna medel ska också målet om 25 % ekologisk mat innan utgången av 2010 uppnås”.
Efter att överläggningen avslutats beslutar kommunfullmäktige först att
bifalla kommunstyrelsens förslag, med undantag för den del där det redovisats ett ändringsförslag från Björn Brändewall. Härefter frågar ordföranden
om kommunfullmäktige vill bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut i
den andra strecksatsen eller Björn Brändewalls förslag att den andra strecksatsen ska avslås. Han finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.
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- Budgetramen för barn- och ungdomsnämndens och Södermöre kommundelsnämnds kostverksamhet utökas för kvalitetshöjning med tillsammans
4,1 mkr fr.o.m. den 1 augusti 2010 (1,7 mkr för 2010). Kvalitetshöjningen
ska utgå ifrån och följas upp med mätbara mål för bland annat
näringsinnehåll.
- Med anslagna medel ska också målet om 25 % ekologisk mat innan utgången av 2010 uppnås.
- Den utökade budgetramen finansieras genom minskning av årets resultat.
- Inför budgetarbetet 2011 ska den allmänna prisutvecklingen på
livsmedelsområdet belysas.

Reservation

Företrädarna för (FP) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut till
förmån för Björn Brändewalls förslag, se bilaga D, § 107/2010.

§ 108

Servicetjänster för personer över 75 år och äldre utan
behovsprövning
(dnr KS 2010/00394 015)

Handlingar

Omsorgsförvaltningens skrivelse den 7 juni 2010 (bilaga A, § 108/2010).
Utdrag ur omsorgsnämndens protokoll den 17 juni 2010, § 69 (bilaga B,
§ 108/2010).
Södermöre kommundelsförvaltnings skrivelse den 7 juni 2010 (bilaga C,
§ 108/2010).
Utdrag ur Södermöre kommundelsnämnds protokoll den 16 juni 2010, § 92
(bilaga D, § 108/2010).
Kommunstyrelsens protokoll den 6 september 2010, § 131.

Bakgrund

Den 1 juli 2006 trädde lagen om kommunal befogenhet att tillhandahålla
servicetjänster åt äldre i kraft. Lagen innebär att en kommun får befogenhet
att utan föregående behovsprövning tillhandahålla servicetjänster åt personer som fyllt 67 år. Med servicetjänster avses sådana sysslor som man kunnat utföra själv, till exempel städning, men som man inte längre vill eller kan
utföra på grund av risker för skador, olycksfall eller ohälsa. Omsorgsförvaltningen och Södermöre kommundelsförvaltning föreslår nu att ett försöksprojekt ska startas med tillhandahållande av servicetjänster utan individuell behovsprövning. Projektet ska pågå under ett år, fr.o.m. den 1 oktober
2010. Målgruppen ska vara 75 år och äldre. De tjänster som erbjuds är städning, tvättpaket och hemhandling. Avgiften för den enskilde föreslås bli 175
kronor per timme inkl. moms. Åtta timmar per månad kan beviljas totalt.
En utvärdering ska göras efter nio månader.
Omsorgsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd har föreslagit kommunfullmäktige att besluta i enlighet med förvaltningarnas förslag.
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Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget.
Överläggning

Innan överläggningen påbörjas läser ordföranden upp ett klarläggande från
omsorgsförvaltningens förvaltningschef Thomas Trygvesson. Uttalandet
lyder ” Vi vill göra ett klarläggande med anledning av förvaltningens annonsering angående servicetjänster. Annonseringen gällande servicetjänster kom
alldeles för tidigt från förvaltningens sida. Detta med anledning av att införandet av servicetjänster planerats till 1 oktober 2010. Vi verkställer naturligtvis inga serviceinsatser, utan avvaktar kommunfullmäktiges beslut”.
Under överläggningen redovisas följande förslag:
1. Ingemar Einarsson (C) – med instämmande av Kerstin Edvinsson
(M), Monica Bengtsson (KD), Inger Hilmansson (FP), Anna-Britt
Wejdsten (FP), Lars Rosén (SD) samt Ingegerd Petersson (C) - föreslår att ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen med motiveringen att följande frågeställningar ska belysas.
- Innehållet i kommunala servicetjänster och RUT-tjänster ska
redovisas så att en rättvisande jämförelse kan göras
- För den enskilde; eventuella begränsningar med det ena eller andra
systemet ska analyseras.
- Vilka signaler sänder kommunen ut genom ett införande av
kommunala servicetjänster och hur påverkar detta en önskvärd expansion av den privata tjänstesektorn i vår kommun.
2. Birgitta Elfström (S) och Steve Sjögren (S) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag.
Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill avgöra ärendet idag eller återremittera det. Han finner att kommunfullmäktige återremitterar det.

Beslut

Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen med motiveringen att följande frågeställningar ska belysas:
- Innehållet i kommunala servicetjänster och RUT-tjänster ska redovisas så
att en rättvisande jämförelse kan göras.
- För den enskilde; eventuella begränsningar med det ena eller andra systemet ska analyseras.
- Vilka signaler sänder kommunen ut genom ett införande av kommunala
servicetjänster och hur påverkar detta en önskvärd expansion av den privata tjänstesektorn i vår kommun.

§ 109

Ny lag om brandfarliga och explosiva varor
(dnr KS 2010/00291 100)

Handlingar

Utdrag ur servicenämndens protokoll den 16 juni 2010, § 95 (bilaga A,
§ 109/2010).
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Kommunledningskontorets skrivelse den 1 september 2010 (bilaga B,
§ 109/2010).
Kommunstyrelsens protokoll den 6 september 2010, § 134.
Bakgrund

Fr.o.m. den 1 september 2010 gäller en ny – omarbetad - lag om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011). Lagens syfte är att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom
som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av brandfarliga
eller explosiva varor.
Numer får kommunen själv bestämma vilken nämnd/nämnder som ska
hantera tillstånds- och tillsynsfrågorna i kommunen.
Servicenämnden har beslutat föreslå kommunfullmäktige att ansvaret för
uppgifterna enligt den nya lagen ska tilldelas samhällsbyggnadsnämnden,
med brandkåren som utförare.
Härefter har kommunledningskontoret yttrat sig och föreslagit att ansvaret
för de nya uppgifterna tilldelas servicenämnden, med undantag för de fall
där servicenämnden själv är berörd. För de fall där servicenämnden själv
söker tillstånd eller är föremål för tillsyn tilldelas kommunstyrelsen ansvar, i
likhet med vad som gäller för räddningstjänstens tillsyn av kommunens egna
fastigheter och anläggningar.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget.

Beslut

1. Servicenämndens reglemente, § 1, kompletteras med följande:
Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor, dock med undantag för de fall där verksamheter
inom den egna nämnden söker tillstånd eller är föremål för tillsyn enligt
samma lag.
2. Kommunstyrelsens reglemente, § 6, kompletteras med följande:
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen om
brandfarliga och explosiva varor, dock endast i de fall där verksamheter
inom servicenämnden söker tillstånd eller är föremål för tillsyn enligt
samma lag.
3. Servicenämnden får i uppdrag att återkomma med ett förslag på taxa för
uppgifterna som tillkommer kommunen enligt lagen om brandfarliga och
explosiva varor.

§ 110

Motion (KD) om internationell simtävling i Kalmarsund
(dnr KS 2005/00576 092 )

Handlingar

Motion från Micael Ullerteg (KD) den 30 november 2005 (bilaga A,
§ 110/2010).
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Destination Kalmar AB:s skrivelse den 4 juni 2010 (bilaga B, § 110/2010).
Kommunstyrelsens protokoll den 6 september 2010, § 135.
Bakgrund

Micael Ullerteg har i en motion föreslagit att kommunstyrelsen ska få i uppdrag att utreda möjligheterna att genomföra ett årligt Kalmarsundssim tillsammans med simklubbar i regionen.
Destination Kalmar AB har upprättat ett förslag till svar och föreslår kommunfullmäktige att ställa sig bakom detta. Av svaret framgår att Destination
Kalmar AB anser att Micael Ullertegs idé är god och att det pågår förberedelser för att arrangera en simtävling under Stadsfesten.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget till svar.

Beslut

Kommunfullmäktige ställer sig bakom Destination Kalmar AB:s svar.
Motionen ska därmed anses besvarad.

§ 111

Partimotion (FP) om Norrlidens torg som mötesplats
(dnr KS 2009/00430 092)

Handlingar

Partimotion (FP) den 25 augusti 2009 (bilaga A, § 111/2010).
Serviceförvaltningens skrivelse den 8 juni 2010 (bilaga B, § 111/2010).
Utdrag ur servicenämndens protokoll den 16 juni 2010, § 93 (bilaga C,
§ 111/2010).
Kommunstyrelsens protokoll den 6 september 2010, § 136.

Bakgrund

Folkpartiet Liberalerna har i en partimotion föreslagit:
- att gatu- och parkförvaltningen får i uppdrag att undersöka intresset för
en torghandel i Norrlidens centrum
- att gatu- och parkförvaltningen får i uppdrag att undersöka och redovisa
de kostnader som kan förknippas med förberedelser till torghandel i
Norrlidens centrum
- att kommunen ställer sig positiv till att anvisa en plats för torghandel i
anslutning till Norrlidens centrum.
Serviceförvaltningen har yttrat sig och servicenämnden har därefter beslutat
- att föreslå kommunfullmäktige att ge servicenämnden i uppdrag att på
försök öppna upp för torghandel i Norrlidens centrum helgfria fredagar
och lördagar under ett år och att nämnden utformar ett regelverk kring
detta försök som baseras på den ordningsföreskrift som gäller för torghandeln på Stortorget.
- att kommunfullmäktige vidare ger nämnden i uppdrag att inför försöksperiodens slut återkomma med utvärdering inför beslut om fortsättning.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt servicenämndens förslag.
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Överläggning

Under överläggning föreslår Inger Hilmansson (FP), Ingvar Nilsson (S)
samt Birgitta Elfström (S) att kommunfullmäktige ska bifalla kommun-styrelsens förslag.

Beslut

- Servicenämnden får i uppdrag att på försök öppna upp för torghandel i
Norrlidens centrum helgfria fredagar och lördagar under ett år och att
nämnden utformar ett regelverk kring detta försök som baseras på den
ordningsföreskrift som gäller för torghandeln på Stortorget.
- Servicenämnden får vidare i uppdrag att inför försöksperiodens slut återkomma med utvärdering inför beslut om fortsättning.
Motionen ska därmed anses besvarad.

§ 112

Motion (FP) och medborgarförslag om att hundar ska ha
koppel på offentlig plats
(dnr KS 2007/00030 092, KS 2007/00031 094 och KS 2009/00382 094)

Handlingar

Motion från Anna-Britt Wejdsten (FP) och Sebastian Hallén (FP) den
15 januari 2007 (bilaga A, § 112/2010).
Medborgarförslag från Pierre Edström den 16 januari 2007 (bilaga B,
§ 112/2010).
Medborgarförslag från Eva Egnell den 24 oktober 2009 (bilaga C,
§ 112/2010).
Kommunledningskontorets skrivelse den 9 augusti 2010 (bilaga D,
§ 112/2010).
Kommunstyrelsens protokoll den 6 september 2010, § 137.

Bakgrund

Folkpartiet har i sin motion föreslagit:
- Att ett tillägg görs i ”Lokala ordningsföreskrifter för Kalmar kommun”
§ 14 där det bl.a. framgår att hundar ska hållas kopplade alla tider på året
på offentlig plats samt områden och anläggningar som jämställs med offentlig plats.
- Att föroreningar efter hundar på offentlig plats skall plockas upp.
- Att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheterna till ”inhägnade rastplatser” i kommunen där hundar ska tillåtas gå lösa.
Vidare har Pierre Edström lämnat in ett medborgarförslag om att det bör
införas en bestämmelse i de lokala ordningsföreskrifterna om ett generellt
kopplingstvång för hundar på offentliga platser i Kalmar kommun.
Härutöver har det inkommit en mängd andra medborgarförslag från Eva
Egnell m.fl. med i huvudsak följande innehåll: ”Jag föreslår att förslaget till
koppeltvång för hundar ändras enligt följande: Hundar ska med därför avsett halsband och koppel hållas kopplade på följande platser inom Kalmar
kommun: Kvarnholmen, Ängö, Malmen, Gamla stan och Bremerlyckan.
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Därutöver ska hundar på samma sätt hållas kopplade inom parker, fritidsområden och motionsanläggningar där särskilt anslag om att hundar skall
hållas kopplade finns anslaget.”
Ärendet har tidigare behandlats av kommunstyrelsen som remitterade det
till f.d. gatu- och parknämnden och samhällsbyggnadsnämnden. Efter att
nämnderna behandlat ärendet beslutade kommunstyrelsen den 10 maj 2010
att återremittera ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunledningskontoret har härefter yttrat sig och tagit fram ett förslag
till beslut med anledning av den inkomna motionen och medborgarförslagen.
Arbetsutskottet har föreslagit kommunfullmäktige att besluta i enlighet med
kommunledningskontorets förslag till beslut.
Överläggning

Under överläggningen redovisas följande förslag.
1. Mona Jeansson (S) – med instämmande av Birgitta Axelsson-Edström
(V) och Björn Brändewall (FP) – föreslår att ärendet ska återremitteras till
kommunstyrelsen.
2. Anna-Britt Wejdsten (FP) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
motionen.
Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill avgöra ärendet idag eller återremittera det. Han finner att kommunfullmäktige återremitterar det.

Beslut

Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen.

§ 113

Partimotion (FP) om att anpassa befintliga bostäder efter
behoven
(dnr KS 2009/00507 092)

Handlingar

Partimotion (FP) den 5 oktober 2009 (bilaga A, § 113/2010).
Kommunledningskontorets skrivelse den 30 juni 2010 (bilaga B,
§ 113/2010).
Kommunstyrelsens protokoll den 6 september 2010, § 138.

Bakgrund

Folkpartiet Liberalerna har i en partimotion föreslagit:
- att Kalmar kommun främst genom Kalmarhem AB undersöker intresset
och underlättar ombildning av hyresrätter till bostadsrätter i områden där
detta saknas.
- att Kalmar kommun främst genom Kalmarhem AB underlättar möjligheten att bygga om små lägenheter till större för att bättre motsvara behoven för barnfamiljer. Omvänt bör en anpassning till den egna första
bostaden också prövas där detta saknas.
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- att Kalmar kommun ser över ägardirektiven för Kalmarhem AB i syfte
att underlätta olika upplåtelseformer och i övrigt tillgodose nya behov i
befintligt boende.
Kommunledningskontoret har - i samverkan med Kalmarhem AB - yttrat
sig över motionen. Av yttrandet framgår bl.a. att Kalmarhem enligt ägardirektiven har ett särskilt ansvar för att ordna bostäder till studerande liksom
andra grupper med särskilda behov, t.ex. äldre och funktionshindrade. Ofta
är det små lägenheter som efterfrågas. Idag är efterfrågan på små lägenheter
betydligt större än efterfrågan på större lägenheter. Behovet av små lägenheter är stort, särskilt under de kommande åren med etableringen av Linnéuniversitetet samt den allt större andelen äldre i samhället vilket också innebär ett större behov av mindre lägenheter. Det är viktigt att få en större valfrihet både i nyproduktion och befintlig bebyggelse. Frågan är angelägen att
bevaka och hållas aktuell såväl i kommunens planering som i Kalmarhems
planering. Även vid ombyggnader av befintlig bebyggelse - såväl bostäder
som omvandling från kontor till bostäder - ska denna fråga finnas med. Det
gäller inte bara Kalmarhems bestånd utan fastighetsbeståndet i sin helhet.
Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige ska anta kommunledningskontorets yttrande som svar på motionen.
Beslut

Kommunfullmäktige antar kommunledningskontorets yttrande som svar på
motionen. Motionen ska därmed anses besvarad.

§ 114

Motion (M) om att skapa och placera ut internetskyltar
(dnr KS 2010/00098 092)

Handlingar

Tamás Lakatos (M) motion den 23 februari 2010 (bilaga A, § 114/2010).
Kommunledningskontorets skrivelse den 8 juni 2010 (bilaga B, § 114/2010).
Kommunstyrelsens protokoll den 6 september 2010, § 139.

Bakgrund

Tamás Lakatos har i sin motion föreslagit att Kalmar kommun inrättar
e-skyltar för att hjälpa allmänheten att lättare hitta redan existerande och
framtida kommunikationspunkter. Skyltarna kan placeras ut som vägvisare
till närmaste uppkopplingsställen. Designen bör vara anpassad efter kravet
på trafikskyltar.
Kommunledningskontoret har yttrat sig över motionen. Av yttrandet framgår att Kalmar kommun erbjuder trådlös uppkoppling gratis på stadsbiblioteket och att Destination Kalmar erbjuder tjänsten till sina båtgäster i gästhamnen mot en avgift. I övrigt vet man inte var de privata aktörerna erbjuder detta och det är därför svårt att skylta dessa platser. Ytterligare ett skäl
för att detta inte bör göras är att alltfler idag använder mobilt bredband och
då inte är beroende av ett trådlöst nät.
Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige ska ställa sig
bakom kommunledningskontorets yttrande som svar på motionen.
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Under överläggningen föreslår Tamas Lakatos (M) att kommunfullmäktige
ska bifalla motionen.
Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill bifalla motionen eller kommunstyrelsens förslag till beslut. Han finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom kommunledningskontorets förslag till svar. Motionen ska därmed anses besvarad.

§ 115

Partimotion (FP) om norm för de gröna ytorna
(dnr KS 2009/00068 092)

Handlingar

Partimotion från (FP) den 30 januari 2009 (bilaga A, § 115/2010).
Kommunledningskontorets skrivelse den 11 juni 2010 (bilaga B, § 115/2010).
Kommunstyrelsens protokoll den 6 september 2010, § 140.

Bakgrund

Folkpartiet liberalerna har i en motion föreslagit kommunfullmäktige att
uppdra åt kommunstyrelsen att fastställa nuvarande andel grönyta som en
lägsta nivå och norm i Kalmars tätorter. Vidare har de föreslagit att kommunfullmäktige ska besluta att en beräkning av hur denna norm för grönytor påverkas ska finnas med i beslutsunderlaget för markreservationer,
detaljplaner m.m.
Kommunledningskontoret har yttrat sig över motionen och föreslår
kommunfullmäktige att anta kontorets yttrande som svar på motionen. Av
yttrandet följer sammanfattningsvis att en lägsta nivå för grönyta bedöms ha
liten betydelse både för att utveckla de rekreativa värden och bevara den
biologiska mångfalden i Kalmars tätorter.
Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige ska anta kommunledningskontorets yttrande som svar på motionen.

Överläggning

Under överläggningen redovisas följande förslag:
1. Inger Hilmansson (FP) och Jonas Löhnn (MP) föreslår att ärendet i
första hand ska återremitteras till kommunstyrelsen.
2. Om kommunfullmäktige väljer att inte återremittera ärendet föreslår
Inger Hilmansson (FP) att kommunfullmäktige ska bifalla motionen.
3. Kajsa Hedin (M), Ingemar Einarsson (C), Monica Bengtsson (KD) samt
Toralf Alfsson (SD) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla motionen.
4. Bertil Dahl (V), Birgitta Elfström (S) och Mona Jeansson (S) föreslår att
kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag.
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5. Om kommunfullmäktige väljer att inte återremittera ärendet föreslår
Jonas Löhnn (MP) att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens
förslag till beslut med följande tillägg: ”Beslut om riktlinjer bör göras så
att inte parallella förhållningsregler stadgas i olika dokument. En norm
som fastslår dagens omfattning av grönytor i Kalmar stad som lägsta
gräns ska därför tas upp i den nära förestående politiska behandlingen av
grönstrukturplanen, så att den kan inarbetas där.”
Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill avgöra ärendet idag eller återremittera det. Han finner att kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen. Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Den som vill
återremittera ärendet röstar ja, medan den som vill avgöra ärendet idag röstar nej.
Vid omröstningen avges 32 ja-röster och 27 nej-röster, medan en ledamot
avstår samt en ledamot är frånvarande (hur var och en röstar framgår av
bilaga D, § 115/2010). Det innebär att kommunfullmäktige återremitterar
ärendet.
Beslut

Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen

§ 116

Partimotion (FP) om fritt val inom hemtjänstverksamheten
(dnr KS 2007/00368 092)

Handlingar

Partimotion från (FP) den 18 maj 2007 (bilaga A, § 116/2010).
Omsorgsförvaltningens skrivelse den 10 maj 2010 (bilaga B, § 116/2010).
Södermöre kommundelsförvaltnings skrivelse den 10 maj 2010 (bilaga C,
§ 116/2010).
Utdrag ur protokoll från omsorgsnämnden den 20 maj 2010, § 55 (bilaga D,
§ 116/2010).
Utdrag ur protokoll från Södermöre kommundelsnämnd den 26 maj 2010,
§ 66 (bilaga E, § 116/2010).
Kommunstyrelsens protokoll den 6 september 2010, § 141.

Bakgrund

Folkpartiet liberalerna har i en motion föreslagit kommunfullmäktige att
fritt val ska prövas för hemtjänstverksamheten i Kalmar kommun.
Omsorgsförvaltningen och Södermöre kommundelsförvaltning har yttrat
sig över motionen och föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen
ska anses besvarad genom utredningen om valfrihetssystem (LOV).
Omsorgsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd samt kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget.
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Under överläggningen redovisas följande förslag:
1. Birgitta Nordlöw (FP), Kerstin Edvinsson (M), Monica Bengtsson (KD),
Ingegerd Petersson (C), Rolf Wahlberg (M), Magnus Isaksson (M) samt
Inger Hilmansson (FP) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla motionen.
2. Steve Sjögren (S), Bertil Dahl (S) och Birgitta Elfström (S) föreslår att
kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag.
Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill bifalla kommunstyrelsens förslag eller motionen. 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 motionen röstar nej.
Vid omröstningen avges 33 ja-röster och 24 nej-röster, medan två ledamöter
avstår samt två ledamöter är frånvarande (hur var och en röstar framgår av
bilaga F, § 116/2010). Det innebär att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att partimotionen ska anses besvarad genom
utredningen om valfrihetssystem (LOV).

Reservation

Företrädarna för (M), (C), (FP) och (KD) reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut till förmån för sitt eget förslag att bifalla motionen.

§ 117

Medborgarförslag om att bygga om fängelset till vandrarhem
samt att lokalisera en stadscamping för husbilar
(dnr KS 2006/00526 094)

Handlingar

Medborgarförslag från Gunnar Wahlberg den 6 september 2006 (bilaga A,
§ 117/2010).
Skrivelse från kommunledningskontoret den 8 juni 2010 (bilaga B,
§ 117/2010).
Kommunstyrelsens protokoll den 6 september 2010, § 142.

Bakgrund

Gunnar Wahlberg har i sitt medborgarförslag föreslagit att det nuvarande
fängelset ska byggas om till ett vandrarhem. Vidare har han föreslagit att
cellgraven framför fängelset ska byggas om till en stadscamping för husbilar
enligt en modell som är vanlig ute i Europa, så kallad ”Ställplats”.
Kommunledningskontoret har yttrat sig över förslaget och föreslår
kommunfullmäktige att anta yttrandet som svar på medborgarförslaget. Av
yttrandet framgår bl.a. att det är svårt att ta ställning till medborgarförslaget
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innan det är klarlagt vad som händer med fängelset i Kalmar. Kommunen
framhåller dock att Gunnar Wahlberg för fram intressanta tankar kring utvecklingen av ett centralt och attraktivt område.
Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige ska anta kommunledningskontorets yttrande som svar på motionen.
Beslut

Kommunfullmäktige antar kommunledningskontorets yttrande som svar på
medborgarförslaget. Medborgarförslaget ska därmed anses besvarat.

§ 118

Medborgarförslag om fritidsgård för äldre ungdomar
(dnr KS 2010/00242 094)

Handlingar

Alexander Holm Broeres medborgarförslag den 22 april 2010 (bilaga A,
§ 118/2010).
Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse den 19 maj 2010 (bilaga B,
§ 118/2010).
Utdrag ur kultur- och fritidsnämndens protokoll den 10 juni 2010, § 66
(bilaga C, § 118/2010).
Kommunstyrelsens protokoll den 6 september 2010, § 143.

Bakgrund

Alexander Holm Broere har i sitt medborgarförslag föreslagit att det i
Kalmar skapas en fritidsgård för äldre ungdomar som går på gymnasiet.
Kultur- och fritidsförvaltningen har yttrat sig över förslaget.
Kultur- och fritidsnämnden har föreslagit kommunfullmäktige att lämna
följande yttrande till förslagsställaren:
I planeringen av det framtida kulturcentrumet kommer kultur- och fritidsförvaltningen att föra dialog med äldre ungdomar och vara lyhörda för deras
önskemål och behov. Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lämna följande yttrande till förslagsställaren som svar på medborgarförslaget:
I planeringen av det framtida kulturcentrumet kommer kultur- och fritidsförvaltningen att föra dialog med äldre ungdomar och vara lyhörda för deras
önskemål och behov. Medborgarförslaget ska därmed anses besvarat.

§ 119

Medborgarförslag om ett Ivar Kreugermuseum i Kalmar
(dnr KS 2007/00558 094)

Handlingar

Bengt Nordlöws medborgarförslag den 24 september 2007 (bilaga A,
§ 119/2010).
Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse den 25 maj 2010 (bilaga B,
§ 119/2010).
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Utdrag ur kultur- och fritidsnämndens protokoll den 10 juni 2010, § 65
(bilaga C, § 119/2010).
Kommunstyrelsens protokoll den 6 september 2010, § 143.
Bakgrund

Bengt Nordlöw har i sitt medborgarförslag föreslagit att Kalmar kommun
undersöker möjligheten att tillskapa ett Ivar Kreugermuseum med forskningsarkiv i centrala Kalmar.
Kultur- och fritidsnämnden har bett Länsmuseet om synpunkter på medborgarförslaget. Länsmuseet menar att det utöver Ivar Kreuger finns ett
antal prominenta individer och släkter med anknytning till Kalmar och att
det är omöjligt att värdera den ena som viktigare än den andra. Ett museum
med forskningsarkiv blir med de säkerhetskrav som ställs också mycket
dyrbart.
Kultur- och fritidsnämnden har beslutat föreslå att kommunfullmäktige
lämnar förslaget utan åtgärd. Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget att
lämna förslaget utan åtgärd.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lämna medborgarförslaget utan åtgärd.

§ 120

Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige
(dnr KS 2010/00445 102)

Handlingar

Skrivelse från Ove Aronsson (M) den 24 augusti 2010.

Bakgrund

Ove Aronsson (M) har avsagt sig samtliga sina förtroendeuppdrag från och
med den 31 augusti 2010. Han har uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i kommunfullmäktiges valberedning, vice ordförande i
styrelsen för Kalmar Vatten AB och Kalmar Biogas AB, ledamot i förbundsstyrelsen för Kalmarsundsregionens Renhållare samt ledamot i förbundsfullmäktige för Kalmarsundsregionens Renhållare.

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner Ove Aronssons avsägelse från uppdragen
som ledamot i kommunfullmäktige och ledamot i kommunfullmäktiges valberedning.

§ 121

Avsägelse från uppdrag som ersättare i styrelsen för Kalmar
Airport AB
(dnr KS 2010/00469 102)

Handlingar

Jonas Löhnns (MP) avsägelse den 31 augusti 2010.
Valberedningens protokoll den 20 september 2010, § 3.
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Bakgrund

Jonas Löhnn (MP) har i samband med avsägelsen också meddelat att Miljöpartiet de Gröna inte kommer att föreslå ersättare i styrelsen för Kalmar
Airport AB för tiden fram till bolagsstämman 2011.

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Jonas Löhnn (MP) som
ersättare i styrelsen för Kalmar Airport AB.

§ 122

Fyllnadsval av vice ordförande i styrelsen för Kalmar Vatten
AB
(dnr KS 2010/00445 102)

Handlingar

Ove Aronsons (M) avsägelse den 24 augusti 2010.
Valberedningens protokoll den 20 september 2010, § 4.

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Ove Aronson (M).
Kommunfullmäktige väljer Zeljko Krajisnik (M) till vice ordförande i styrelsen för Kalmar Vatten AB från den 27 september 2010 t.o.m. årsstämman
2011.

§ 123

Fyllnadsval av vice ordförande i styrelsen för Kalmar Biogas AB
(dnr KS 2010/00445 102)

Handlingar

Ove Aronsons (M) avsägelse den 24 augusti 2010.
Valberedningens protokoll den 20 september 2010, § 5.

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Ove Aronson (M).
Kommunfullmäktige väljer Zeljko Krajisnik (M) till vice ordförande i styrelsen för Kalmar Biogas AB från den 27 september 2010 t.o.m. årsstämman
2011.

§ 124

Fyllnadsval av ledamot i förbundsstyrelsen för Kalmarsundsregionens Renhållare
(dnr KS 2010/00445 102)

Handlingar

Ove Aronsons (M) avsägelse den 24 augusti 2010.
Valberedningens protokoll den 20 september 2010, § 6.

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Ove Aronson (M).
Kommunfullmäktige väljer Lennart Erlandsson (M) till ledamot i förbundsstyrelsen för Kalmarsundsregionens Renhållare från den 27 september 2010
t.o.m. den 31 december 2010.
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§ 125

Fyllnadsval av ledamot i förbundsfullmäktige för
Kalmarsundsregionens Renhållare
(dnr KS 2010/00445 102)

Handlingar

Ove Aronsons (M) avsägelse den 24 augusti 2010.
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Valberedningens protokoll den 20 september 2010, § 7.
Beslut

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Ove Aronson (M).
Kommunfullmäktige väljer Lennart Erlandsson (M) till ledamot i förbundsfullmäktige för Kalmarsundsregionens Renhållare från den 1 november
2010 t.o.m. den 31 december 2010.

§ 126

Fyllnadsval av ersättare i omsorgsnämnden
(dnr KS 2010/00316 102)

Handlingar

Therese Wernersson (M) avsägelse den 25 maj 2010.
Valberedningens protokoll den 20 september 2010, § 8.

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Therese Wernersson (M).
Kommunfullmäktige väljer Linda Blomdahl (M) till ersättare i omsorgsnämnden från den 27 september 2010 t.o.m. den 31 december 2010.

§ 127

Anmälningsärenden
För kännedom anmäls:
a) Kommunstyrelsens protokoll den 6 september 2010
b) Sammanträdesplan 2011 för Sveriges Kommuner och Landsting
c) Länsstyrelsen har den 4 augusti utsett Birgitta Nordlöw (FP) till ledamot
och Helena Swahn Håkansson (FP) och Thomas Lundh (MP) till ersättare i kommunfullmäktige
d) Revisionsrapport om granskning av kommunfullmäktiges och
kommunstyrelsens styrande dokument
(dnr KS 2010/00396 007)
e) Revisionsrapport om granskning av kommunstyrelsens utvecklingsenhet
(dnr KS 2010/00397 007)
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f) Redovisning av ej verkställda biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen den
31 mars och 30 juni
(dnr KS 2010/00351 759)
g) Medborgarförslag om parkeringsplatser i kvarteret Siken samt samhällsbyggnadskontorets svar
(dnr KS 2010/00171 094)
h) Medborgarförslag om djurtestade produkter samt servicenämndens svar
(dnr KS 2010/00255 094)
i) Medborgarförslag om parkeringskort till fastighetsägare på Kvarnholmen
samt servicenämndens svar
(dnr KS 2010/00404 094)
j Medborgarförslag om utsmyckning på Varvsholmen samt servicenämndens svar
(KS 2010/00406 094)
k) Medborgarförslag om flaggor på Larmtorget samt
kommunledningskontorets svar
(dnr KS 2010/00198 094)
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Reservation
Utökad budgetram för ökade kostnader för livsmedel, bilaga D, § 107/2010
Vi reserverar oss till förmån för Björn Brändewalls yrkande. Förslaget, att
det ekonomiska tillskottet ska användas till att uppnå målet om 25 %
ekologisk mat i år, har redan avslagits i Barn- och ungdomsnämnden, och av
goda skäl. Målet finns redan, och det finns redan öronmärkta pengar för
det. De pengarna nyttjas inte fullt ut av skolköken, för matproducenterna
kan ännu inte säkra leveranserna av ekologisk mat i den önskade
utsträckningen.
Kalmars satsning på skolmat har legat i botten i nationella jämförelser. Även
efter denna satsning så lär vi tyvärr vara den kommun som satsar minst av
alla våra jämförelsekommuner. Vi vill se bästa möjliga skolmat för varje
skattekrona. Om även dessa pengar öronmärks till att köpa ekologisk mat
som inte finns än (eller bara finns till extrema priser), så kommer de inte
eleverna tillgodo. Syftet med tillskottet var att ge skoleleverna godare och
mer näringsriktiga måltider, och det står vi fast vid.
Björn Brändewall (FP)
Inger Hilmansson (FP)
Anna-Britt Wejdsten (FP)
Birgitta Nordlöw (FP)
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Voteringslista 1. Partimotion (FP) om norm för de gröna ytorna, bilaga D, § 115/2010
Ledamöter
Roger Kaliff ordf
Marianne Lundahl 1:e v ordf
Nils Fredrik Aurelius 2:e v ordf
Johan Persson
Birgitta Elfström
Kjell Henriksson
Mona Jeansson
Jussi Gröhn
Sven-Evert Arvidsson
Christina Magnusson
Bengt Kronblad
Annika Brodin
Ingvar Nilsson
Ann-Marie Engström
Jan-Erik Arvidsson
Gunilla Johansson
Britt Lindblad
Roland Peterson
Inger Akinder
Nasim Malik
Dzenita Abaza
Lasse Johansson
Anne-Cathrine Lindh
Steve Sjögren
Cecilia Strömberg
Roger Holmberg
Mattias Adolfson
Marie Simonsson
Bertil Dahl
Birgitta Axelsson Edström
Peter Persson
Jonas Löhnn
Jean Welander
Lennart Eriksson
Jonas Lövgren
Göran Häggfors
Jan R Andersson
Kerstin Edvinsson
Per-Olof Jonsson
Kajsa Hedin
Tamas Lakatos
Sara Nygren-Lövgren
Rolf Wahlberg
Ove Aronson
Rolf Wallergård
Karin M Ekelund
Anders Andersson
Anita Wollin
Ingemar Einarsson
Ingegerd Petersson
Sivert Andersson
Inger Hilmansson
Birgitta Nordlöw
Anna-Britt Wejdsten
Bengt Sundström
Folke Fagerlund
Ann-Mari Jeansson
Karin Karlsson
Monica Bengtsson
Thoralf Alfsson
Lars Rosén

Parti
(S)
(S)
(M)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(V)
(V)
(V)
(MP)
(MP)
(MP)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(FP)
(FP)
(FP)
(FP)
(KD)
(KD)
(KD)
(KD)
(SD)
(SD)

Ersättare

Ja

Nej
X
X

Avst

Fr

X
Allan Johansson

X
X
X
X
X
X
X
X

Sven-Erik Ekblad
X

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

Anette Lingmerth
Lena Bromberg

Gunnel Akinder

X
X
X
X
X

Lars Holmberg
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Thomas Stjernquist
Zeljko Krajisnik

Magnus Isaksson
Birger Jägtoft

X
Gunnar Olsson

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

Björn Brändewall
Christopher Dywik

SUMMA:

32

27

1

1
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Voteringslista nr 2. Partimotion (FP) om fritt val inom hemtjänstverksamheten, bilaga F, § 116/2010
Ledamöter
Roger Kaliff ordf
Marianne Lundahl 1:e v ordf
Nils Fredrik Aurelius 2:e v ordf
Johan Persson
Birgitta Elfström
Kjell Henriksson
Mona Jeansson
Jussi Gröhn
Sven-Evert Arvidsson
Christina Magnusson
Bengt Kronblad
Annika Brodin
Ingvar Nilsson
Ann-Marie Engström
Jan-Erik Arvidsson
Gunilla Johansson
Britt Lindblad
Roland Peterson
Inger Akinder
Nasim Malik
Dzenita Abaza
Lasse Johansson
Anne-Cathrine Lindh
Steve Sjögren
Cecilia Strömberg
Roger Holmberg
Mattias Adolfson
Marie Simonsson
Bertil Dahl
Birgitta Axelsson Edström
Peter Persson
Jonas Löhnn
Jean Welander
Lennart Eriksson
Jonas Lövgren
Göran Häggfors
Jan R Andersson
Kerstin Edvinsson
Per-Olof Jonsson
Kajsa Hedin
Tamas Lakatos
Sara Nygren-Lövgren
Rolf Wahlberg
Ove Aronson
Rolf Wallergård
Karin M Ekelund
Anders Andersson
Anita Wollin
Ingemar Einarsson
Ingegerd Petersson
Sivert Andersson
Inger Hilmansson
Birgitta Nordlöw
Anna-Britt Wejdsten
Bengt Sundström
Folke Fagerlund
Ann-Mari Jeansson
Karin Karlsson
Monica Bengtsson
Thoralf Alfsson
Lars Rosén

Parti
(S)
(S)
(M)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(V)
(V)
(V)
(MP)
(MP)
(MP)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(FP)
(FP)
(FP)
(FP)
(KD)
(KD)
(KD)
(KD)
(SD)
(SD)

Ersättare

Ja
X
X

Allan Johansson

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

Nej

Avst

Fr

X

Sven-Erik Ekblad

Anette Lingmerth
Lena Bromberg

Gunnel Akinder

Lars Holmberg

Thomas Stjernquist
Zeljko Krajisnik

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Magnus Isaksson
Birger Jägtoft

X
Gunnar Olsson

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

Björn Brändewall
Christopher Dywik

X
X
SUMMA:

33

24

2

2

