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Det nyvalda kommunfullmäktige samlas till sitt första sammanträde under
musik som framförs av Kulturskolan i Kalmar.
Roger Kaliff inleder som ålderspresident sammanträdet och hälsar
ledamöterna och ersättarna välkomna till detta viktiga uppdrag. Han vänder
sig speciellt till dem som för första gången deltar i kommunfullmäktiges
sammanträden.
I samband med inledningen presenteras kommunfullmäktiges nya sekreterare
Jonas Sverkén

§ 128

Protokollsjusterare

Beslut

Kommunfullmäktige utser Anette Lingmerth (S) och Jan R Andersson (M)
att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§ 129

Val av ordförande, 1:e vice ordförande samt 2:e vice
ordförande i kommunfullmäktige

Beslut

Kommunfullmäktige väljer Roger Kaliff (S) till ordförande i kommunfullmäktige till och med den 31 oktober 2014.
Vidare väljer kommunfullmäktige Birgitta Elfström (S) till 1:e vice ordförande
och Göran Häggfors (M) till 2:e vice ordförande till och med den 31 oktober
2014.

§ 130

Val av 13 ledamöter och 7 ersättare i valberedningen

Beslut

Kommunfullmäktige väljer följande ledamöter och ersättare i valberedningen
till och med den 31 oktober 2014:
Ledamöter
Gunnel Akinder (S)
Stig Persson (S)
Emma Frost (S)
Nasim Malik (S)
Jan-Erik Arvidsson (S)
Ann-Marie Engström (S)
Thomas Stjernquist (MP)
Kerstin Gustafsson (V)
Britt Dicksson (M)
Jan R Andersson (M)
Ann-Cristin Fredriksson (C)
Sahadet Mavraj (FP)
Karl-Gustav Kyrk (KD)
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Ersättare
Mats Griph (S)
Marie Simonsson (S)
Jimmy Svensson (MP)
Lars Holmberg (V)
Anders Andersson (C)
Kent Pettersson (FP)
Christopher Dywik (KD)
§ 131

Val av ordförande och vice ordförande i valberedningen

Beslut

Kommunfullmäktige väljer Gunnel Akinder (S) till ordförande och Britt
Dicksson (M) till vice ordförande i valberedningen till och med den 31
oktober 2014.

§ 132

Interpellation om enkelt avhjälpta hinder
(dnr KS 2010/00447 093)
Kommunfullmäktige beslutar att Monica Bengtsson (KD) får ställa följande
interpellation till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S):
Tillgänglighet till samhällsliv och arbetsliv måste öka såväl lokalt som
nationellt, enkelt avhjälpta hinder ska vara åtgärdade 2010. Det finns starka
samband mellan tillgänglighet och människors delaktighet och inflytande i
samhället.
Den nationella handlingsplanen antogs år 2000 och målen är satta till 2010,
det handlar helt enkelt om en samhällsgemenskap med mångfald som grund
och att samhället utformas så att det blir tillgängligt för medborgarna,
funktionsnedsättning ska inte vara ett oöverstigligt hinder i vårt samhälle.
Det har varit svårt att följa hur arbetet med enkelt avhjälpt hinder fortgått i
Kalmar kommun, vid en delårsrapport framgick att 16 miljoner kronor var
avsatta för det arbetet, men något klart svar på vad som gjorts och vad som
låg framför gick inte att få.
Mot bakgrund av ovanstående skulle jag vilja ställa följande frågor på
kommunfullmäktige:
- Vad har Kalmar kommun gjort för insatser för att åtgärda enkelt avhjälpta
hinder?
- Hur har de 16 miljoner kronorna fördelats? Hur mycket finns kvar?
- Vad avser kommunen göra framöver?
________________
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Johan Persson lämnar följande svar på interpellationen:
Först kan det väl vara på sin plats att förklara vad enkelt avhjälpta hinder
egentligen är:
Det handlar om att publika lokaler och allmänna platser ska göras mer
tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- och
orienteringsförmåga. I grunden finns Boverkets föreskrifter som stadgar att
enkelt avhjälpta hinder ska åtgärdas med hänsyn till nyttan av åtgärderna och
förutsättningarna på platsen. De ekonomiska konsekvenserna får inte bli
orimligt betungande.
Exempel på hinder som kan vara enkelt avhjälpta:
 kontrastmarkeringar
 varningsmarkeringar
 skyltning
 belysning
 balansstöd (ledstänger)
 ljudmiljö (gäller för publika lokaler)
 fast inredning (gäller för publika lokaler)
 parkeringsplatser för handikappfordon (gäller för allmän plats)
 lekplatser (gäller för allmän plats)
 mindre nivåskillnader, tunga dörrar
När ska åtgärderna vara utförda?
Regeringen har satt som mål att åtgärderna ska vara genomförda senast vid
utgången av 2010.
Vad händer om hinder inte åtgärdas?
Det är kommunens uppgift att övervaka så att reglerna efterlevs. Kommunen
kan besluta om sanktioner mot fastighetsägare som inte följer reglerna.
Vad har Kalmar kommun gjort för insatser för att åtgärda enkelt
avhjälpta hinder?
Arbetet har pågått sedan 2005 som en direkt fortsättning av insatserna för att
ta fram ett ”Handikappolitiskt program för Kalmar kommun”. Arbetet har
bedrivits över förvaltningsgränserna och i samarbete med handikapporganisationerna.
En strukturerad inventering av brister i kommunens lokaler dit allmänheten
har tillträde och av allmänna offentliga utemiljöer i kommunen har
genomförts. Inventeringen omfattade bland annat cirka 220 kommunala
byggnader. Sex miljoner kronor anslogs för detta arbete. De inventerade
åtgärderna är utförda.
En tillgänglighetsrådgivare har anställts för att planera och verkställa
erforderliga insatser.
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Exempel på insatser:
 Kontrastmarkeringar i trappor, dörröppningar m.m. har skett. Totalt är
cirka 40 000 prickar monterade.
 Magnetfältsmätningar har genomförts vid 27 skolbyggnader. Vid sju skolor
krävdes åtgärder
 40 automatiska dörröppnare är monterade.
 21 nya rullstolstoaletter finns på plats.
 Friluftsbad och rekreationsområden vid Koudden och Svinö har setts över.
Härutöver har även föreningsägda fastigheter och anläggningar möjlighet att
söka bidrag för att avhjälpa enkla hinder.
Johan Persson redovisar samtliga pågående och avslutade arbeten.
De privata fastighetsägarna på Kvarnholmen kan också få rådgivning av
kommunen.
Tillgänglighetsrådgivaren har medverkat på nationell nivå tillsammans med
SKL och Handisam i framtagandet av indikatorer för att kunna göra
jämförelser av tillgänglighetsarbetet i landets kommuner.
Resultatet blev verktyget ”Spindelnätet” som redovisas under sammanträdet.
Kalmar ligger långt fram i Sverige vad gäller tillgänglighetsanpassningen.
Gamla gatu- och parkförvaltningen har också genomfört en stråkinventering
som resulterade i cirka 270 anmärkningar. Sammanlagt 16 095 mkr har avsatts
för dessa insatser. Detta arbete inleddes senare och är därför inte klart utan
kommer att fortsätta.
Följande är exempel på åtgärder:
 Ombyggnad av övergångsställen
 Sänkning av trottoarkanter
 Ombyggnad av busshållplatser som även kompletteras med soffor med
armstöd
 Belysning ses över och kompletteras
 Tillgänglig lekplats Skälby Del 1 klar
 Gång- och cykelvägar
Inventering av åtgärder i södra delen och identifiering av enkelt avhjälpta
hinder på Kvarnholmen pågår.
Vad händer i fortsättningen?
Tillgänglighetsarbetet fortsätter.
Tillgänglighetsrådgivaren deltar i Kalmar slotts tillgänglighetsarbete med
bland annat planering av ny hiss vid Kungstrappan.
Tillgänglighetsanpassning /ombyggnation av Centralstationen samt under
2011
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Tillgänglighetsanpassning av ytterligare friluftsbad (Kattrumpan och
Kalmarsundsparken)
Tillgänglighetsanpassning av entrén till Kalmar teater.
En god tillgänglighet är nödvändig för en liten grupp i samhället, underlättar
för många och gör det bekvämt för alla.
§ 133

Interpellation om detaljplanearbetet
(dnr KS 2010/00448 093)
Kommunfullmäktige beslutar att Monica Bengtsson (KD) får ställa följande
interpellation till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mona Jeansson (S):
Detaljplanearbetet
Det finns en målsättning om att 40 detaljplaner ska vara klara under 2010.
Vid delårsrapport januari-mars 2010 framgick att 6-7 planer var färdiga. Det
innebär att på resterande nio månader skulle 33-34 stycken färdigställas, ett
snitt borde ha legat på lite drygt tre färdiga planer per månad.
Med anledning av detta skulle jag på kommunfullmäktige vilja ställa följande
frågor:
- Hur många detaljplaner var färdiga i juni månad?
- Hur ligger man i fas nu i augusti efter sommaren?
________________
Mona Jeansson lämnar följande svar på interpellationen:
Fram till och med juni månad hade 6 detaljplaner antagits och fram till
årsskiftet är bedömningen att 9 till 13 ytterligare planer kommer att kunna
antas således totalt mellan 15 till 19 planer. Samhällsbyggnadskontoret har, i
redovisade verksamhetsmått per september månad i år, 46 pågående projekt
som innan året är slut kommer att plussas på.
Sedan ett antal år tillbaka har planstatistik tagits fram tillsammans med våra
jämförelsekommuner Karlskrona, Växjö, Kristianstad och Halmstad.
Personalresurserna som handlägger detaljplaner i de olika kommunerna
varierar mellan 5,5 till 10 personer. Studien visar att antalet färdiga planer per
år har en tydlig koppling till resurserna. Våra resurser har ökats under året
från 6 till 9 personer. Dock har dessa resurser inte funnits på plats förrän
under senare delen av 2010.
Vid en studie av planstatistiken för 2008 och 2009 framgår, förutom
resurserna, också hur antalet planer som antas varierar över åren från 8 som
lägst till 32 som högst. Eftersom planarbete i de flesta fall tar mer än ett år att
genomföra är det naturligt att antalet planer som antas varierar mellan åren.
När samhällsbyggnadskontoret ökar resurserna och kommer i paritet med
Kristianstad och Halmstad, så kan man i planstatistiken utläsa att de har som
lägst 16 och som högst 32 antagna planer under ett år.
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Som jämförelse med årets förväntade resultat kan påtalas att under 2008 och
2009 antog Kalmar kommun 17 planer vardera året.
Slutsats
Med planstatistiken som underlag, bör kommunens mål för antalet detaljplaner som antas per år justeras.
§ 134

Interpellation om kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
(dnr KS 2010/00557 093)
Kommunfullmäktige beslutar att Jonas Lövgren (M) får ställa följande
interpellation till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mona Jeansson (S):
I november 2005 antog riksdagen 72 delmål för att konkretisera miljöarbetet
på vägen mot de 16 miljömålen som riksdagen beslutade om redan 1999. Ett
av dessa mål handlar om en "God bebyggelsemiljö". I definitionen av sådan
bebyggelsemiljö ingår bland annat "Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse".
Riksdagen har i detta avseende sagt att kommunerna ska identifiera
bebyggelsens kulturhistoriska värden för en långsiktigt hållbar förvaltning.
Det är ett viktigt arbete med betydelse för bland annat översiktsplaneringen.
Målet ska vara uppnått senast vid utgången av 2010.
Jag vill därför ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande:
- Hur långt har kommunen kommit med detta arbete?
- Hur har kommunen tänkt använda kunskapen när inventeringen är gjord?
_________________
Mona Jeansson lämnar följande svar på interpellationen:
Ambitionen fanns för 30 år sedan
Under l 980-talet förde Kalmars stadsarkitektkontor ett ambitiöst arbete med
centrumplanering för innerstaden. Då synonymt med Kvarnholmen.
Rapporten "Hus i Kalmar" antogs 1980 av byggnadsnämnden som
kunskapsunderlag för beslut i plan- och bygglovärenden.
Vidare lät dåvarande stadsarkitekt Ulf Liedström under l990-talet göra ett
kulturmiljövårdsprogram för landsbygden i Kalmar kommun som också det
trycktes upp och antogs som underlag i plan- och bygglovärenden av
byggnadsnämnden.
Sedan dess har det varit magert med utvecklingsarbeten om stadens
bebyggelsehistoriska mönster och karaktärsskapande objekt. Under trettio år
har staden vuxit och innerstadsbegreppet har vidgats. Många byggprojekt
pågår och fastighetsägarnas intresse har tack och lov inte sinat, trots de
senaste årens stora finanskriser.
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Dagsläget
Arbetet med att upprätta ett kulturmiljövårdsprogram pågår. 2008 anställde
samhällsbyggnadskontoret en bebyggelseantikvarie till bygglovsavdelningen
med bl.a. uppdraget att starta upp detta arbete och samhällsbyggnadsnämnden
har de senaste åren lagt in medel i tilläggsbudgeten för byggnadsvård och
inventering.
År 2009 färdigställdes en översikt av kommunens mest intressanta industriarv
samt arbetades en uppdaterad karta över samlade bebyggelsemiljöer fram.
Under 2010 blir två stadsdelsanalyser färdigställda - Kalmarsundsparken
trädgårdsstad och Berga egnahemsområde. Det pågår även en utredning om
trädgårdsstaden Getingen.
Under 2011 kommer ytterligare två stadsdelar att analyseras samt kommer en
inventering av Gamla industriområdet i Kalmar att startas upp. Projekt
kommer att fortlöpa till dess alla stadsdelar har blivit inventerade där
delområden med hög byggaktivitet kommer att prioriteras. Analyserna och
inventeringarna kommer sedan att sammanställas till ett kulturmiljövårdsprogram för Kalmar stad.
Hur har kommunen tänkt att använda kunskapen när inventeringen är
gjord?
I utvecklingen av staden kommer vi att ge oss tid för att analysera och
medvetandegöra de värdefulla miljöer vi har och hur vi ska förhålla oss till
dem. Ett kulturmiljövårdsprogram för staden innebär att stora mervärden kan
kopplas samman med nya byggprojekt - helt enligt stadens profil utåt som
den historiska staden vid vattnet och kan ge effekten att vissa bygg- och
planprocesser förkortas. Arbetena kommer att användas som kunskapsunderlag i bygglovhanteringen och vid detalj- och översiktsplaneringen.
§ 135

Interpellation om höjd ungdomsskatt
(dnr KS 2010/00467 093)
Kommunfullmäktige beslutar att Ingemar Einarsson (C) får ställa följande
interpellation till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S):
Vad händer i Kalmar om ungdomsskatten höjs?
Kampen mot ungdomsarbetslösheten är en av de viktigaste frågor vi politiker
har att ta itu med. Ungdomsarbetslöshet är ett gissel. Att inte känna att man
behövs, då vuxenlivet står för dörren är både kränkande och skadligt. För
samhället är det ett resursslöseri att inte nyttja unga människors händer och
hjärnor.
Sverige har sett ur ett EU-perspektiv, sedan en lång tid tillbaka en hög
ungdomsarbetslöshet. När vi legat bra till för övriga åldersgrupper, har vi
med ungdomsarbetslösheten legat i EU:s bottenträsk. Ungdomsarbets-
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lösheten i Sverige är således inte i första hand ett konjunkturproblem; det är
ett strukturproblem.
Detta har Alliansregeringen tagit fasta på och vidtagit en rad åtgärder. Den
kanske viktigaste är halveringen av arbetsgivaravgiften för ungdomar under
26 år. Även om ungdomsarbetslösheten fortfarande är alldeles för hög, så är
idag, efter en finanskris och mitt i en lågkonjunktur 30 000 fler ungdomar i
arbete än under högkonjunkturåret 2006. Då ingår ändå inte 25-åringarna i
denna statistik.
Nu har den rödgröna oppositionen föreslagit att denna ungdomsskatt skall
fördubblas. Detta innebär att kostnaden för att anställa en ung människa ökar
med 35 000 kronor per år. För Kalmar kommun skulle det innebära en
ökning av arbetsgivaravgiften med nästan 17 miljoner kronor. Det nya
näringsliv som vuxit fram i Kalmar kännetecknas av mycket handel och
restauranger, näringar som sysselsätter många ungdomar. Näringslivet i
Kalmar kommun skulle med avgiftshöjningen få betala cirka 115 miljoner
extra. Kommun, övrig offentlig sektor och näringsliv i Kalmar skulle
tillsammans få betala över 130 miljoner kronor.
Det bör väl nämnas att de pengar som en rödgrön regering skulle få in på en
fördubblad ungdomsskatt, i all huvudsak är tänkta att användas till annat än
till att bekämpa ungdomsarbetslösheten.
Mina frågor till Dig Johan är därför:
1 När Socialdemokraterna i skrivande stund åker runt i kommunen och
lovar guld och gröna skogar, har ni då i kommunens budget tagit höjd för
de 17 extra miljonerna som ni vill höja ungdomsskatten med?
2. Tror Du att 130 miljoner i ökade kostnader för anställda ungdomar i
Kalmar, ökar eller minskar ungdomars chans att få ett jobb?
________________
Johan Persson lämnar följande svar på interpellationen:
De politiska partierna är då och då skickliga på att etablera nya begrepp och
uttryck. Under valrörelsen försökte centern etablera begreppet "ungdomsskatt"
i både artiklar och i interpellationer av detta slag.
Hela frågan handlar om kampen mot den skyhöga ungdomsarbetslösheten.
Den borgerliga regeringen har i ett försök att pressa tillbaka arbetslösheten
halverat arbetsgivareavgiften för medarbetare under 26 år.
Åtgärden kan knappast beskrivas som särskilt framgångsrik eftersom
ungdomsarbetslösheten ökat sedan reformen infördes. De rödgröna föreslog
under valrörelsen att man istället skulle pressa tillbaka ungdomsarbetslösheten
genom att helt slopa arbetsgivaravgiften för arbetsgivare som anställde en
arbetslös person under 26 år.
Kalmar kommun har ett antal anställda medarbetare under 26 år och har
därför kunnat nyttja den halverade arbetsgivaravgiften. Hade de Rödgröna
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vunnit valet hade vi istället kunnat slopa arbetsgivaravgiften när vi anställer
personer under 26 år.
Mot den bakgrunden har i alla fall jag svårt att avgöra effekterna av de båda
förslagen rent ekonomiskt. En sak kan dock sägas. Det hade inte blivit ett
negativt netto på 17 miljoner som centern påstod i valrörelsen.
Istället är det tveklöst så att Kalmar kommun hade haft bättre ekonomiska
förutsättningar med en rödgrön regering. Skillnaden i statsbidrag mellan de
två regeringsalternativen är 32 miljoner kronor för 2011.
Inte ens Ingemar Einarsson tror jag kan förklara logiken i att statsbidragen
sänks från 12 till 3 miljarder, från 2010 till 2011, när samtidigt skatteintäktsökningen för 2011 spås bli lägre än vad den var 2010. Den enda rimliga
förklaringen är väl istället att det ena året är ett valår medan det andra inte är
det.
§ 136

Interpellation om ”Playa del Tjärhovet”
(dnr KS 2010/00490 093)
Kommunfullmäktige beslutar att Anna-Britt Wejdsten (FP) får ställa följande
interpellation till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S):
Tre dagar innan valet gick Johan Persson ut i tidningarna om att han skulle,
ifall han blev omvald till kommunalråd, lägga in i kommande budget, en
strandpromenad med havsbadsmöjligheter nere vid Tjärhovets ena
strandremsa, från Kallbadhuset mot Lotsutkiken.
"Playan", som Johan Persson kallar denna ide, lär enligt honom kosta ca: 6
mkr i material och arbetsledning. Arbetet i sig skulle utföras av kommunens
egen arbetsmarknadsenhet.
Han yttrar sig vidare om att han inte heller finner några hinder med vare sig
den farliga trafik av tungt gods eller de dyra kostnaderna som projektet drar
med sig.
Tidigare har liknande medborgarförslag refuserats, vilket omnämns i
artiklarna.
Så nu undrar jag:
- Hur skall detta projekt och framför allt dess tillkommande underhåll
finansieras? (Det är ju uppenbart ett projekt som inte kommer att generera
några pengar, utan endast vara en kostnad för kommunen.)
- Har ritningarna och illustrationerna, som använts i det socialdemokratiska
utspelet finansierats med kommunala medel?
- Sist men inte minst, är frågan kring den farliga och tunga godstrafik som
trafikerar denna väg dagligen och ofta med farligt gods. Strider detta ej
mot regelverket att ha en allmänplats så nära en hårt trafikerad
godstrafikled?
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________________
Johan Persson lämnar följande svar på interpellationen:
Anna Britt Wejdsten ställer tre frågor med anledning av ett förslag som
socialdemokraterna lagt i den senaste valrörelsen. Det gäller möjligheten att
kunna förverkliga ett havsbad utmed Tjärhovsbågen. Något som tillsammans
med en rad andra åtgärder, såsom strandpromenader och bryggor skulle göra
Kalmar än mer attraktivt för både invånare och besökare.
1. Hur ska detta projekt och framförallt dess tillkommande underhåll
finansieras?
- Det är min förhoppning att inte bara kommunen utan också näringslivet
och allmänheten är beredda att vara med och betala för denna typ av
utvecklingsprojekt. Det har gjorts tidigare, bland annat när det gäller
bron mellan fängelset och Västerport. Under stadsfesten skänkte
exempelvis byggbolaget Majobygg över 100 000 kronor till Kalmar
kommun för att arbeta med just denna typ av insatser. När det gäller
underhåll så får det givetvis finansieras inom den budget som kommunfullmäktige årligen fastställer. Precis som vi gör med alla andra åtgärder
såsom parker, stränder osv.
2. Har ritningarna och illustrationerna finansierats av kommunala
medel?
- De har tagits fram av Destination Kalmar som ständigt jobbar med olika
typer av skisser och ritningar med syfte att utveckla Kalmar. Destination
Kalmars verksamhetsmedel finansieras till stor del av medel från näringslivet. Om fler politiker vill använda ritningar eller illustrationer som tas
fram av kommunala bolag eller kommunens förvaltningar så är det fritt
fram.
3. Sist men inte minst, är frågan kring den farliga och tunga godstrafik
som trafikerar denna väg dagligen, ofta med farligt gods. Strider
detta ej mot regelverket att ha en allmänplats så nära en hårt
trafikerad godsled?
- Jag har stämt av denna tanke med både Kalmar hamn och Kalmar lantmän
som är en stor aktör i hamnen. De tycker att idén är bra och ser inga
hinder. Den brygga som finns i åtanke ligger nedanför en högre mur och
är på det sättet åtskild ifrån trafiken. Däremot är det inte lämpligt att ha
bilparkering utmed Tjärhovsvägen. Naturligtvis får denna fråga prövas i
tillståndshanteringen då detta blir aktuellt.
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§ 137

Kommunens organisation inför mandatperioden 2011-2014
(dnr KS 2008/00428 018)

Handlingar

Kommunledningskontorets skrivelse den 14 oktober 2010.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 26 oktober 2009 att godkänna
slutrapporten för arbetet med översynen av kommunens organisation inför
den kommande mandatperioden.
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Vid översynen var både majoriteten och oppositionen överens om att
kommunfullmäktige i december 2010 ska fatta beslut om antal kommunalråd,
oppositionsråd samt ordförande och vice ordförande i de olika nämnderna.
De var även överens om att det är viktigt att ha en rimlig balans mellan
majoritet och opposition vid fördelning av politiska uppdrag. När det gäller
de politiska sekreterarna var inriktningen att nuvarande regler ska fortsätta att
gälla samt att kostnaderna för den politiska organisationen inte ska överstiga
de kostnader som var när beslutet fattades i oktober 2009.
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har nu träffat en
överenskommelse om samverkan under mandatperioden. Enligt
samverkansöverenskommelsen ska det finnas två kommunalråd på 100 %,
ett kommunalråd på 60 % samt ett kommunalråd på 40 %. Vidare ska det
finnas ett oppositionsråd på 100 % samt ett oppositionsråd på 60 %.
Överenskommelsen innebär förändring i vissa nämnder och i kommunstyrelsen. Tidigare har det funnits en 2:e vice ordförande i barn- och
ungdomsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och omsorgsnämnden. Nu
införs en 2:e vice ordförande även i kommunstyrelsen, socialnämnden och i
servicenämnden. Vidare utökas servicenämnden till 11 ledamöter och 7
ersättare. Beredningen för arbetsmarknadsfrågor blir en fast beredning under
mandatperioden och ska bestå av sju ledamöter med en ordförande och en
vice ordförande. Till följd av dessa förändringar kommer inte nämnderna att
ha några insynsplatser eller så kallade förstärkta presidieberedningar.
Kommunstyrelsen har vid ett extra sammanträde den 1 november 2010,
föreslagit att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.
Överläggning

Under överläggningen redovisas följande förslag:
1. Johan Persson (S) föreslår att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag.
2. Anders Andersson (C) och Malin Petersson (M) föreslår att
kommunfullmäktige avslår punkt tre i kommunstyrelsens förslag, det vill
säga förslaget att det ska finnas en 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen,
barn- och ungdomsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden,
omsorgsnämnden, socialnämnden och servicenämnden med årsarvode.
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3. Malin Petersson (M) föreslår även att kommunfullmäktige avslår punkt ett
i kommunstyrelsens förslag, det vill säga förslaget om hur många
kommunalråd och oppositionsråd det ska finnas.
Efter att överläggningen avslutats beslutar kommunfullmäktige först att
bifalla kommunstyrelsens förslag med undantag av punkt tre och punkt ett.
Härefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill bifalla
kommunstyrelsens förslag eller Anders Anderssons m.fl. förslag om avslag på
punkt 3. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla
kommunstyrelsens förslag. Sedan frågar ordföranden om kommunfullmäktige
vill bifalla kommunstyrelsens förslag eller Malin Peterssons förslag om avslag
på punkt ett. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla
kommunstyrelsens förslag.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fr.o.m. den 1 januari 2011 ska följande gälla:
1. Kommunen ska ha två kommunalråd och ett oppositionsråd på heltid samt
ett kommunalråd och ett oppositionsråd med sysselsättningsgrad på 60 %.
Vidare ska ytterligare ett kommunalråd finnas med sysselsättningsgrad på
40 %. Denne ska samtidigt vara 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen,
ersättare i arbetsutskottet och ordförande i personaldelegationen.
Till följd av detta ska det under mandatperioden 2011-2014 göras ett
tillfälligt undantag från 19 § i kommunstyrelsens reglemente, där det sägs
att kommunalråden och oppositionsråden är ledamöter.
2. Kommunstyrelsen, kommunalråden och oppositionsråden ska tillsättas
för perioden fr.o.m. den 1 januari 2011 t.o.m. den 31 oktober 2014.
3. Det ska i kommunstyrelsen, barn- och ungdomsnämnden,
samhällsbyggnadsnämnden, omsorgsnämnden, socialnämnden och
servicenämnden finnas en 2:e vice ordförande med årsarvode.
Till följd av detta ska reglementena för berörda nämnder ändras så att 2:e
vice ordföranden får rätt att vara ordförande i de fall då ordföranden eller
vice ordföranden inte kan delta vid sammanträdet.
4. Det ska göras ett tillfälligt undantag för mandatperioden 2011-2014 från
bestämmelsen i § 20 i kommunstyrelsens reglemente, där det sägs att
”ordföranden och vice ordföranden i personaldelegationen ska vara
ledamöter i arbetsutskottet”.
5. Servicenämnden ska under mandatperioden bestå av elva ledamöter och
sju ersättare. Det innebär att antalet ledamöter utökas med två.
Servicenämndens reglemente, § 6, ändras så att servicenämnden består av
elva ledamöter och sju ersättare.
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6. Beredningen för arbetsmarknadsfrågor ska tillsättas för hela mandatperioden 2011-2014. Beredningen ska ha sju ledamöter och ha en
ordförande och vice ordförande.
- Enligt kommunfullmäktiges beslut den 21 december 2009, § 188,
skulle beredningen tillsättas för tiden 1 januari 2010 – 31 december
2011. Det innebär att tiden utökas med tre år.
7. ”Bestämmelser om ersättning till Kalmar kommuns förtroendevalda”,
§ 6, ska kompletteras med följande:
Uppdrag

Sysselsättnings- Årsarvode (2010)
grad

Kommunalråd
Ersättare i kommunstyrelsens
arbetsutskott
Kommunstyrelsen
2:e vice ordförande
Socialnämnden
2:e vice ordförande
Servicenämnden
2:e vice ordförande
Arbetsmarknadsberedningen
Ordförande
Vice ordförande

40 %
40 %

215 874
215 874

15 %

80 953

15 %

80 953

15 %

80 953

10 %
6%

53 968
32 381

8. Kommunen ska även under nästa mandatperiod anställa politiska
sekreterare för varje parti som är representerat i kommunfullmäktige och
som så önskar. Anställningarna ska ske enligt bestämmelserna i
kommunallagen (kap 4) om politiska sekreterare. Tjänsterna kan fördelas
på flera personer efter förslag från respektive parti.
För de politiska sekreterarna ska gälla följande bestämmelser om
tjänsternas omfattning m.m.:
a) Kommunen ska liksom under tidigare mandatperioder anställa en politisk
sekreterare (0,5-tjänst) för varje parti.
b) På samma sätt som gällt under mandatperioden 2007-2010 får
kommunen – utöver ”grundbidraget” på en 0,5-tjänst – för kommande
mandatperiod anställa ytterligare politiska sekreterare som resurs för
gruppledarna i kommunfullmäktige eller fullmäktiges partigrupper.
Sysselsättningsgraden för dessa ska baseras på antalet mandat som varje
parti erhållit i valet till kommunfullmäktige enligt följande:
1 – 4 mandat
0,25-tjänst
5 – 15 mandat
0,50-tjänst
15 eller fler mandat
0,75-tjänst
Dessa regler ska för mandatperioden 2011-2014 kompletteras med att det
parti som har ordförandeposten i kommunstyrelsen är garanterat en
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ytterligare resurs, så att partiet sammanlagt under punkt b) kommer upp i
en heltidstjänst som politisk sekreterare.
c) På samma sätt som gällt under mandatperioden 2007-2010 ska under
kommande mandatperiod gälla:
Det belopp som blir över genom att politiskt parti inte fullt ut utnyttjar
sina ”lönepengar” för politiska sekreterare får av partiet istället användas
för ”kringkostnader” för politiska sekreterare. Kommunledningskontoret
får betala ut dessa pengar till det parti/de partier som begär detta. Dessa
utbetalningar får göras när det finns underlag för att kunna ange vilka
belopp som blivit över av ”lönepengarna”.
d) Varje politiskt parti ska under mandatperioden 2011-2014 få 10 000
kronor per år för utbildning och andra ”kringkostnader” för de politiska
sekreterarna.
Reservationer

Ledamöterna från C och KD reserverar sig mot punkt tre i beslutet.
Ledamöterna från M reserverar sig mot punkt ett och punkt tre i beslutet.
Ledamöterna från FP reserverar sig skriftligen mot beslutet. De anger
följande:
Folkpartiet liberalerna har i samband med tidigare beslut gett sin syn på den
politiska organisationen. Socialdemokraterna i Kalmar har efter de senaste
valen tillskapat nya uppdrag som lett till ständiga fördyringar, men tyvärr inte
till en ökad demokratisk process eller effektivare ledning. Tvärtom har t.ex.
arbetsutskott, kommunstyrelse och kommunfullmäktige före valet ställts in
”på grund av ärendebrist” trots att en mängd, flera år försenade, motioner
och medborgarförslag väntat på beslut.
Ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott blir nu åter arvoderat med 40 %,
vilket vi i Folkpartiet liberalerna också föreslagit. Majoriteten kompenserar
detta med 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen 15 % vilket innebär en ny
kostnad. Ytterligare åtskillnad görs då majoritetens ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott blir kommunalråd, utan motsvarighet för
oppositionen. Kalmar har nu fyra kommunalråd och två oppositionsråd.
Socialdemokraterna gick framåt i valet och tilldelas självklart fler ledamöter.
Det vi i Folkpartiet liberalerna reserverar oss emot är att man använder
skattebetalarnas pengar för att, utöver valresultatet, tillskapa majoriteten flera
politiska uppdrag. Det ger skattebetalarna en högre kostnad, men också
ytterligare maktförskjutning på oppositionens bekostnad.

§ 138

Köp av del av byggnad på fastigheten Nötskrikan 4 på Malmen
(dnr KS 2010/00392 256)

Handlingar

Kommunledningskontorets skrivelse den 16 september 2010.
Översiktskarta samt överenskommelse om fastighetsreglering.
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Kommunstyrelsens protokoll den 4 oktober 2010, § 154.
Bakgrund

I ett förslag till överenskommelse med tomträttshavaren till Nötskrikan 4
föreslås att kommunen förvärvar ca 100 m2 av befintlig byggnad. Marken ägs
av kommunen och har upplåtits med tomträtt. Byggnaden, som förbinder
Äventyrsbadet med sporthallen, kommer att ingå i ett om- och tillbyggnadsprojekt för en gemensam entré till sport- och idrottsevenemang på Malmen.
Byggnadsdelen används idag som kontorslokaler åt Linnéuniversitetet.
Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige beslutar i enlighet
med kommunledningskontorets förslag.

Beslut

Kommunstyrelsen får köpa del av byggnad på Nötskrikan 4 i enlighet med de
villkor som framgår av förslag till överenskommelse om fastighetsreglering
mellan Nötskrikan 3 och Nötskrikan 4.
Kommunens utgift på 500 000 kronor för köpet ska täckas genom att
budgetramen 2010 för kommunstyrelsen/kommunledningskontoret för
investeringar/markförvärv utökas med 500 000 kronor.

§ 139

Komplettering av tomtpriser vid försäljning i Östra
Vimpeltorpet (Ljusstaden)
(dnr KS 2007/00362 260)

Handlingar

Kommunledningskontorets skrivelse den 24 september 2010.
Kommunstyrelsens protokoll den 4 oktober 2010, § 155.

Bakgrund

Kommunstyrelsen får enligt beslut i kommunfullmäktige den 18 juni 2007,
§ 117, sälja mark för bostäder i Östra Vimpeltorpet enligt följande:
- Flerbostadshus för 800 kr per kvadratmeter i bruttoarea
- Radhus/kedjehus för 300 000 kronor per bostad.
- Friliggande villor för 400 000 kronor per bostad.
Kommunledningskontoret föreslår att gällande beslut ska kompletteras
med följande tomtpriser:
- Friliggande villor att upplåtas med bostadsrätt: 200 000 kronor per
bostad.
- Rad-/kedje-/parhus att upplåtas med bostadsrätt: 150 000 kronor
per bostad.
Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige beslutar i enlighet
med kommunledningskontorets förslag.

Överläggning

Under överläggningen redovisas följande förslag:
1. Thoralf Alfsson (SD) föreslår i första hand att ärendet återremitteras för
att marken ska prissättas utifrån antalet kvadratmeter istället för
boendeform, i andra hand föreslår han att kommunfullmäktige avslår
förslaget.
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2. Johan Persson (S) föreslår att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag.
Sedan överläggningen avslutats frågar ordföranden om ärendet ska
återremitteras eller avgöras i dag. Han finner att kommunfullmäktige vill
avgöra ärende idag. Härefter frågar han om kommunfullmäktige ska bifalla
eller avslå kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Beslut

Kommunstyrelsen får sälja mark för bostäder i Östra Vimpeltorpet enligt
följande:
- Flerbostadshus för 800 kr per kvadratmeter i bruttoarea
- Radhus/kedjehus för 300 000 per bostad.
- Friliggande villor för 400 000 kronor per bostad.
- Friliggande villor att upplåtas med bostadsrätt: 200 000 kronor per
bostad.
- Rad-/kedje-/parhus att upplåtas med bostadsrätt: 150 000 kronor per
bostad.

Reservation

Thoralf Alfsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

§ 140

Försäljning av del av kvarteren Utflykten och Mötet i Östra
Vimpeltorpet (Ljusstaden)
(dnr KS 2010/00508 253)

Handlingar

Kommunledningskontorets skrivelse den 24 september 2010.
Kommunstyrelsens protokoll den 4 oktober 2010, § 157.

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade den 5 mars 2007 att reservera mark i kvarteren
Utflykten, Tuppluren och Mötet till förmån för Kärnhem Sydost AB.
I den planerade etappen planerar bolaget att bygga 20 stycken bostadsrätter
som uppförs som tio stycken parhus. Det är beräknad byggstart i november
2010.
Köpeskillingen på 3 000 000 kronor grundar sig på förslaget om nya
tomtpriser i Östra Vimpeltorpet som ska beslutas i fullmäktige i november
2010. Försäljningsbeslutet är därför beroende av att kommunfullmäktige
antar de nya priserna för tomtmark i Östra Vimpeltorpet.
Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige beslutar i enlighet
med kommunledningskontorets förslag.

Beslut

Kommunstyrelsen får sälja fastigheterna Mötet 1 och Utflykten 1-6 till
Kärnhem Sydost AB, 556653-3922, för totalt 3 000 000 kronor exklusive
anläggningsavgifter för vatten och avlopp.
Försäljningsbeslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige antar
de nya priserna för mark i Östra Vimpeltorpet.
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§ 141

Skattesats för år 2011
(dnr KS 2010/00507 040)

Handlingar

Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S) och
kommunstyrelsens vice ordförande Malin Peterson (M) från den 28
september 2010.
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Kommunstyrelsens protokoll den 4 oktober 2010, § 167.
Bakgrund

Enligt kommunallagens 8 kap 6 § ska förslag till budget upprättas av styrelsen
före oktober månads utgång. Om det finns särskilda skäl får budgetförslaget
upprättas i november och i så fall ska styrelsen före oktober månads utgång
föreslå skattesatsen.
I år kommer förslaget till budget 2011 att behandlas av kommunfullmäktige
den 20 december. Kommunstyrelsen kommer att hantera förslaget den 30
november. Med anledning av detta måste styrelsen fastställa skattesatsen vid
den tidpunkt som anges i kommunallagen, det vill säga i oktober.
Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige beslutar i enlighet
med skrivelsen från kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande.

Överläggning

Under överläggningen föreslår Inger Hilmansson (FP) att kommunfullmäktige ska bifalla förslaget.

Beslut

Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för år 2011 till 22:22 per
skattekrona.

§ 142

Delårsbokslut januari-augusti 2010 med prognos för 2010
(dnr KS 2010/00511)

Handlingar

Delårsbokslut januari-augusti 2010 med prognos för 2010.
Kommunstyrelsens protokoll den 4 oktober 2010, § 165.

Bakgrund

I delårsbokslutet ingår förvaltningsberättelse, verksamhetsberättelser från
kommunens nämnder och koncernens hel- och delägda bolag samt finansiella
rapporter för kommunen och koncernen.
Resultatet för kommunen för perioden januari till augusti 2010 är +84,8
miljoner kronor och prognosen för helåret pekar på + 89,3 miljoner kronor.
Resultatet för samma period för hela koncernen är 129,3 miljoner kronor.

Kommunfullmäktige 2010-11-01

20

Överläggning

Under överläggningen redovisar Jonas Löhnn (MP) följande protokollsanteckning från Miljöpartiets ledamöter:
”Efter ett mångårigt arbete med att sätta budgetmål för verksamheten, som
går utöver bara ekonomisk fördelning, konstaterar vi att redovisningen för
stora delar av kommunen fortfarande inte ger någon klarhet om huruvida,
och i så fall hur, man arbetar med attraktivitet, ekologisk hållbarhet och social
hållbarhet. Det är bara de få ekonomiska budgetmålen som redovisas i sin
helhet. Olika förvaltningar och bolag hanterar övriga mål mycket olika. Några
enstaka gör fullödiga redovisningar och vi vet att man där gör ett gott arbete
med att finna mätbarhet och redogörelser för de insatser man ägnar sig åt.
Men alltför många verkar se styrning av verksamhetens inriktning som ett
betungande extra krav. Det är givetvis inte acceptabelt och en förbättring
måste genast ske. Vi förväntar oss att bokslutet för hela året ska se bättre ut,
och att vi där slipper söka förgäves efter vissa verksamheters måluppfyllelse
när det gäller hållbarhet eller se generella skrivningar om t.ex. allmän
miljöutbildning eller förbättrad avfallssortering under redogörelser för hur
man minskar sina utsläpp från transporter. För att kommande bokslut inte
ska behöva underkännas ser vi fram emot att det verksamhetsledningssystem,
som nu hela kommunkoncernen ska certifieras för, nyttjas som verktyg för att
göra boksluten betydligt bättre.”

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att lägga delårsbokslutet januari-augusti 2010
med prognos 2010 till handlingarna.

§ 143

Ändring av begreppet ledarhundar i kommunens
ordningsföreskrifter
(dnr KS 2010/00489 449)

Handlingar

Kommunledningskontorets skrivelse den 21 september 2010.
Kommunstyrelsens protokoll den 4 oktober 2010, § 168.

Bakgrund

Med anledning av pågående regeringsuppdrag ”Försöksverksamhet med
service- och signalhundar”, som hjälpmedelsinstitutet ansvarar för och
Socialstyrelsen utvärderar, har kommunerna i landet blivit tillfrågade om de
kan ändra begreppet ”ledarhundar” till ”assistanshundar” i de lokala
ordningsföreskrifterna. Regeringsuppdraget utgår från att assistanshundar ska
vara ett samlande begrepp för ledarhundar, servicehundar och signalhundar.
Ett stort antal kommuner har ställt sig positiva till att ändra sina
ordningsföreskrifter så som utredningen föreslår. Med anledning av detta
föreslås även en ändring i Kalmar kommuns lokala ordningsföreskrifter.
Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige beslutar i enlighet
med kommunledningskontorets förslag.

Överläggning

Under överläggningen redovisas följande förslag:
Christopher Dywik (KD) med instämmande av Johan Persson (S) föreslår att
kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag med ändring av
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begreppet ”funktionshindrad person” till ”person med funktionsnedsättning”
i sista meningen i § 13 i ordningsföreskrifterna.
Efter att överläggningen avslutats beslutar kommunfullmäktige först att
bifalla kommunstyrelsens förslag med undantag av Christopher Dywiks
ändringsförslag. Härefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill
bifalla eller avslå Christopher Dywiks ändringsförslag. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige beslutar att bifalla ändringsförslaget.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att ändra § 13 i de lokala ordningsföreskrifterna
för Kalmar kommun till denna lydelse:
Hundens ägare, den som mottagit en hund för underhåll eller nyttjande eller
den som endast tillfälligt vårdar en hund, är skyldig att följa bestämmelserna i
§ 14. Det som sägs i denna paragraf gäller inte för assistanshundar (ledarhund
för synskadad person, service- och signalhund för person med funktionsnedsättning) eller för polishund i tjänst.

§ 144

Partimotion (FP) – Inför en omsorgsgaranti i Kalmar kommun
(dnr KS 2007/00061 092)

Handlingar

Partimotion (FP) den 26 januari 2007.
Omsorgsförvaltningens skrivelse den 8 juni 2010.
Utdrag ur omsorgsnämndens protokoll den 17 juni 2010, § 70.
Utdrag ur Södermöre kommundelsnämnds protokoll den 25 augusti 2010,
§ 111.
Kommunstyrelsens protokoll den 4 oktober 2010, § 159.

Bakgrund

Folkpartiet Liberalerna har i en partimotion föreslagit att Kalmar kommun
ska införa en omsorgsgaranti som bland annat innebär att man garanteras
plats på ett äldreboende när så behövs.
Omsorgsförvaltningen har i samråd med Södermöre kommundelsförvaltning
yttrat sig över motionen. Av yttrandet framgår bl.a. följande: en omsorgsgaranti för plats i särskilt boende försvagar den enskildes rättssäkerhet då
möjlighet till överklagan inte finns om kommunen inte uppfyller garantin.
Ersättning från kommunen till enskild är inte möjlig utan lagändring. Det
faller utanför den allmänna kompetensen för kommunen att ge understöd till
enskilda personer. En garanti för god vård och omsorg enligt motionen ska
kunna lämnas genom att upprätta lokala värdighetsgarantier.
Omsorgsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd har beslutat att
överlämna yttrandet till kommunfullmäktige som förslag till svar på
motionen.
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Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige ska anta
omsorgsförvaltningens yttrande som svar på motionen.
Överläggning

Under överläggningen redovisas följande förslag:
1. Steve Sjögren (S) och Bengt Kronblad (S) föreslår att kommunfullmäktige
ska bifalla kommunstyrelsens förslag.
2. Birgitta Nordlöw (FP), Malin Petersson (M), Karl Holst (M), Monica
Bengtsson (KD), Ingemar Einarsson (C), Inger Hilmansson (FP) och
Björn Brändewall (FP) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
motionen.
Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunfullmäktige
vill bifalla kommunstyrelsens förslag eller motionen. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande
propositionsordning: Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja, den
som vill avslå det röstar nej.
Vid omröstningen avges 35 ja-röster och 24 nej-röster, två ledamöter avstår
från att rösta. Hur var och en röstar framgår i bilaga. Detta innebär att
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Beslut

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

Reservation

Ledamöterna från M, FP, KD och C reserverar sig mot beslutet.

§ 145

Medborgarförslag om att inrätta bostäder i Riskvarnen
(dnr KS 2006/00320 094)

Handlingar

Ingemar Brandéns medborgarförslag den 9 maj 2006.
Kommunledningskontorets skrivelse den 8 september 2010.
Kommunstyrelsens protokoll den 4 oktober 2010, § 158.

Bakgrund

Ingemar Brandén har i sitt medborgarförslag föreslagit att verksamheterna i
Riskvarnen förläggs till tomma lokaler i Bombardier. I Riskvarnen ska
bostäder istället inrättas. På samma sätt bör kunna förfaras med kontor och
liknande inhyrd verksamhet i Ångkvarnen, vid sidan om Kalmarsalens och
Länsmuseets verksamheter. Järnvägsstationen planeras samtidigt till
Bombardiers område.
Kommunledningskontoret har yttrat sig över förslaget. Av yttrandet framgår
bl.a. att Riskvarnen omfattar ca 7 800 kvm för kontorsändamål och
Bombardier omfattar ca 4 000 kvm med i huvudsak lokaler för tung industri.
Att bygga om industrilokalerna till kontor skulle vara en mycket kostsam
förändring. Hamnverksamheten, som bedrivs dygnet runt året om, för med
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sig konsekvenser såsom t.ex. tung trafik och buller vid lastning och lossning,
vilket utgör ett hinder för att släppa fram bostäder runt både järnvägsstationen och Baronens område. När det gäller järnvägsstationens placering
ingår området i förslaget till den fördjupade översiktsplan för Kvarnholmen
som nu är ute på samråd. I samrådsförslaget redovisas tankar kring hur bland
annat stationsområdet ska utvecklas.
Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige antar
kommunledningskontorets yttrande som svar på medborgarförslaget.
Beslut

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

§ 146

Anmälningsärenden
För kännedom anmäls:
a) Kommunstyrelsens protokoll den 4 oktober 2010
b) Länsstyrelsens protokoll september 2010: Slutlig rösträkning och
mandatfördelning
(dnr KS 2010/00509 111)
c) Revisionsberättelse för 2009 för Annie och Theodor Helleborgs stiftelse
(dnr KS 2010/00478 046)
d) Jonas Löhnns (MP) motion: Satsa på grönt på hemmaplan!
(dnr KS 2010/00474 092)
e) Ingemar Einarssons (C) motion om återvinningscentral i Påryd
(dnr KS 2010/00482 092)
f) Monica Bengtssons (KD) motion om ung omsorg för äldre
(dnr KS 2010/00476 092)
g) Skrivelse från Centrum för Idrott & Hälsa om en mer framträdande roll
för idrottsfrågor inom kultur- och fritidsnämnden
h) Medborgarförslag om vägbommar på cykelbana samt samhällsbyggnadsnämndens svar
(dnr KS 2009/00505 094)
i) Medborgarförslag om att göra stadsparken mer besöksvänlig samt
servicenämndens svar
(dnr KS 2010/00247 094)
j Medborgarförslag om rastgård för hundar samt servicenämndens svar
(dnr KS 2010/00354 094)
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k) Medborgarförslag om Kalmarflundran som vattentaxi samt svar från
Destination Kalmar AB
(dnr KS 2010/00196 094)

§147

Interpellation om nomineringsprocess för icke politiskt
förankrade styrelseledamöter
(dnr KS 2010/00559 093)
Kommunfullmäktige beslutar att Inger Hilmansson (FP) får ställa följande
interpellation till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S):
Sätt medborgaren på första parkett!
En liberal invändning till den kommunala bolagsformen är att företagare är
bättre än politiker på att styra företag, och vi har därför stor tilltro till
företagares kompetens.
Socialdemokraterna har tillämpat en nyordning vid tillsättning av nya
ledamöter i bolagen genom att utse s.k. "icke politiska" ledamöter som varken
är delägare eller partiföreträdare. De företagare som utses får en fantastisk
första parkett till kommunens utveckling.
Det är viktig information och viktiga beslut som bör delges de som inte
har samma insyn.
Om denna socialdemokratiska nyordning ska permanentas bör dessa
företagare väljas av de företagare eller de nätverk de skall representera.
Detta har också uttalats som ett önskemål i både valberedning och
kommunfullmäktige vid tidigare tillsättningar.
Om representanter som inte kan väljas i allmänna val ska ingå som beslutande
i politiska församlingar bör det klart framgå vid tillsättningen
och av ägardirektiven vem de representerar och ansvarar inför.
Ett gott företagsklimat förutsätter att alla medborgare/företagare känner sig
lika väl representerade i de demokratiska processerna.
Min fråga blir därför om du inför nomineringsprocess och kommande beslut
om ägardirektiv tänker medverka till:
- att tillsättningar av icke politiskt förankrade styrelseledamöter föregås även
nomineringsprocess inom den organisation/företag de ska representera?
- att justera ägardirektiven så, att förutsättningar för icke politiskt
förankrade ledamöter tydliggörs?
________________
Johan Persson lämnar följande svar på interpellationen:
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I Kalmar kommun har vi tolv bolag som är helt eller delvis ägda av Kalmar
kommun. I fyra av dem finns det i bolagsordningen angivet att styrelsen ska
bestå av företrädare som ej är politiska företrädare.
Därutöver kan naturligtvis de politiska partierna i både bolag och nämnder
själva välja att avstå politiska mandat för att man vill ge möjlighet åt annan
kompetens i en bolagsstyrelse. Så har socialdemokraterna exempelvis gjort
när det gäller Kalmar Airport där Ronny Nilsson är ordförande.
Mot bakgrund av att Inger Hilmansson själv i sin interpellation skriver att
”företagare är bättre än politiker på att styra företag” så ska det bli
mycket intressant att se hur många platser folkpartiet själva avstår för att
släppa in just företagare istället för politiker.
När det sedan gäller dessa fyra olika bolag så stadgas följande i bolagsordningarna:
Kalmar Science park
Styrelsen ska bestå av 7 ledamöter och 3 ersättare. Av dessa ska fyra
ledamöter och 1 suppleant företräda näringslivet. Dessa ledamöter hämtas
från berörda företag, Föreningen Science parks och Linnéuniversitet.
Destination Kalmar
Styrelsen ska bestå av 11 ledamöter och 2 ersättare. Av dessa ska fyra
ledamöter företräda näringslivet i Kalmar. Tre av dessa är nyvalda och har
rekommenderats av företag som är partners i Destination Kalmar.
Kalmar hamn
Styrelsen består av 7 ledamöter och fyra ersättare. Av dessa ska två ordinarie
ledamöter och en ersättare representera näringslivet i Kalmar hamn.
Kalmar Airport
Styrelsen består av 7 ledamöter och 5 ersättare. Av dessa ska 3 ledamöter och
en ersättare företräda näringslivet i regionen.
Jag tycker det är bra att vi har möjlighet att ta in externa ledamöter i ovan
nämnda styrelser. Jag skulle dock vilja se över respektive bolagsordning så att
dessa blir mer flexibla. Exempelvis bör det vara möjligt för Kalmar Airport
att ta in en styrelseledamot från exempelvis Regionförbundet.
När det sedan gäller tillsättningar av personer i styrelser så vill jag vara tydlig
med att det i alla lägen är ägaren som tillsätter och står bakom de styrelser
som finns.
Mot den bakgrunden kommer den nyvalda ordföranden i kommunfullmäktiges
valberedning inom kort bjuda in tillträdande presidier i respektive berört bolag,
presidiet i Kalmar kommunbolag och berörd VD för en diskussion. Utifrån
detta lägger sedan valberedningen ett förslag till kommunfullmäktige på vilka
personer som ska väljas som externa ledamöter i respektive ovan nämnda
bolag.
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Voteringslista

§ 144. Partimotion (FP) - Inför en omsorgsgaranti i Kalmar kommun
Ledamöter
Roger Kaliff ordf
Birgitta Elfström 1:e v ordf
Göran Häggfors 2:e v ordf
Johan Persson
Anette Lingmerth
Mattias Adolfson
Marie Simonsson
Steve Sjögren
Anna Soltorp
Jussi Gröhn
Elisabeth Gustavsson
Nasim Malik
Mona Jeansson
Lasse Johansson
Dzenita Abaza
Jonas Hellberg
Robert Sigvardsson
Marianne Dahlberg
Annika Brodin
Bengt Kronblad
Jeanette Kennerfalk
Stig Persson
Emma Frost
Roger Holmberg
Ann-Marie Engström
Peter Olofsson
Gunnel Akinder
Jan-Erik Arvidsson
Gunilla Johansson
Ingvar Nilsson
Bertil Dahl
Birgitta Axelsson Edström
Anna Thore
Jonas Löhnn
Patricia Johansson
Jessica Rydell
Malin Petersson
Jan R Andersson
Per-Olof Jonsson
Kajsa Hedin
Jonas Lövgren
Tamas Lakatos
Magnus Isaksson
Karl Holst
Zeljko Krajisnik
Lennart Erlandson
Britt Dicksson
Ove Aronson
Inger Hilmansson
Björn Brändewall
Anders Andersson
Ingemar Einarsson
Gunnar Olsson
Lennart Svenzén
Sivert Andersson
Anna-Britt Wejdsten
Birgitta Nordlöw
Monica Bengtsson
Folke Fagerlund
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)
(S)
(S)
(V)
(V)
(MP)
(MP)
(MP)
(MP)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(FP)
(FP)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(FP)
(FP)
(KD)
(KD)
(SD)
(SD)

K
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Ersättare

Ja
X
X

Nej

Avst

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
X
X
X

Anne-Cathrine Lindh
Jimmy Block

Christina Magnusson
Mats Griph

Lars Holmberg

Jimmy Svensson

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

Ami Höglund

Rolf Wallergård

Ann-Cristin Fredriksson

Christopher Dywik

X
X
SUMMA:

35

24
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