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Protokollsjusterare
Kommunfullmäktige utser Marie Simonsson (S) och Per-Olof Jonsson (M)
att tillsammans med ordföranden justera protokollet.
Val av ombud till Sveriges kommuner och landsting
I anslutning till sammanträdets öppnande ajourneras sammanträdet för att
förrätta val av ombud till Sveriges Kommuner och Landstings kongress
2011.

§ 149

Interpellationer om placering av regionala högkvarter för
globala företag
(dnr KS 2010/00633 093)
Kommunfullmäktige beslutar att Ingemar Einarsson (C) får ställa följande
interpellation till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S):
För några dagar sedan kunde vi i olika medier läsa om en studie från det
oberoende samhällsanalytiska Öresundsinstitutet. Enligt denna väljer alltfler
globala företag att lägga sina regionala högkvarter i Sverige. En glädjande
utveckling.
Centerpartiet har i olika sammanhang ventilerat oro över den utveckling vi
haft i Kalmar. Under de senaste 20 åren har våra fyra största industriföretag
försvunnit. Med dem inte bara produktion, utan även exempelvis
produktutveckling, administration och marknadsföring. Under samma
period har statliga verk regionaliserat och flyttat verksamhet och personal
från länsstyrelsen. Även om vi har haft en gynnsam utveckling av
arbetsmarknaden de senaste åren med en kraftig ökning av arbetstillfällen
inom exempelvis handel och callcenter kvarstår fakta, de "kvalificerade"
jobben minskar i Kalmar.
Skall våra ungdomar som studerar på annat håll kunna återvända och skall
studenter som kommer till Linneuniversitetet och som trivs i vår region,
finna en framtid här, då måste utvecklingen vända.
Jag är väl medveten om att det som lockar i ett land inte med automatik går
att överföra på en kommun eller en region. Det kan dock finnas anledning
att studera Öresundsinstitutets rapport för att se om där finns några korn
som kan användas i vårt viktiga arbete med att skapa en bredare och mer
differentierad arbetsmarknad.
Mina frågor till Dig Johan är därför:
1. Har någon inom kommunen studerat rapporten?
2. Om så inte är fallet, anser Du att det finns anledning att göra det?
________________
Johan Persson lämnar följande svar på interpellationen:
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Ingemar Einarsson frågar om någon på kommunen tagit del av en rapport
från Öresundsinstitutet. Svaret är Ja.
Jag hade önskat att vi också hade haft resurser att ha institut som detta.
Rapporten visar att Sverige har fjorton globala huvudkontor. Tillsammans
med Schweiz är det den högsta andelen i förhållande till invånarantalet. Av
de nordiska huvudkontoren finns två tredjedelar i Sverige. Nästan hälften
finns i Stockholm, här har också mängden ökat med 10 procent sedan 2006.
Öresundsregionen har 35 procent av de nordiska huvudkontoren, varav
Köpenhamn har drygt 26 procent medan Malmö/Skåne har nästan nio
procent. Sedan 2006 har andelen nordiska huvudkontor i Öresundsregionen
minskat med 5.6 procent.
Jag skulle gärna vilja ha fler huvudkontor till Kalmar. Man får dock inte vara
naiv, den absoluta huvuddelen av dessa hamnar i storstadsregionerna. Inte
ens en skånsk jämförelsekommun som Kristianstad är särskilt lyckosam i
sina strävanden, här minskar sysselsättningen medan den ökar i Kalmar.
Enligt min uppfattning gör vi vad som står i vår makt för att göra Kalmar
mer attraktivt.
Jag vänder mig emot en beskrivning av jobb inom handel eller callcenter
som mindre kvalificerade. Den bild som målas upp stämmer inte med
verkligheten, den är gammaldags. Jag har gjort väldigt många företagsbesök
inom dessa sektorer. Kraven ökar hela tiden och därmed också
kvalificeringen av den tjänsteproduktion man ägnar sig åt. Idag är
exempelvis IKEA det företag som har flest sökande om ett jobb kommer
ut.
Sedan finns en annan myt och det bara är inom handeln som jobben i
Kalmar växer till. Det är fel. Just nu har vi en situation där i princip alla
sektorer växer, särskilt IT sektorn går för fullt. Tittar man dock specifikt på
handeln så är 13.6 procent av de sysselsatta i Kalmar kommun verksamma
inom handeln, detta att jämföra med rikets 12.3 procent. Högre ligger vi
också inom exempelvis jordbruk, IT, vård och omsorg och utbildning.
Något lägre ligger vi när det gäller industri och transport.
För att vi ska fortsätta växa och utvecklas i en positiv riktning tror jag att
det handlar om att rikta in sig på ett antal olika områden:
- Värna Kalmar flygplats.
- Förstorad arbetsmarknadsregion genom att bygga ihop Kalmar,
Karlskrona, Växjö.
- Landa Linnéuniversitetet på ett bra sätt.
- Göra Kalmar än mer attraktivt för både besökare och potentiella
inflyttare.
- Ha ett politiskt klimat där vi lägger energin på samsyn och gemensamt
arbete kring dessa frågor.
- God mark- och planberedskap.
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Sist men inte minst handlar det om att fortsätta ha lägre arbetslöshet än
andra kommuner. Det tror jag är modellen för hur vi på ett trovärdigt sätt
ska möjliggöra att fler ungdomar själva kan avgöra om de vill stanna kvar
här eller ej efter avslutade studier.
§ 150

Interpellation om lärarnas löner
(dnr KS 2010/00631 093)
Kommunfullmäktige beslutar att Magnus Isaksson (M) får ställa följande
interpellation till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S):
På sistone har flera ledande socialdemokrater uttalat sig i tidningen
Barometern om behovet av höjda lärarlöner. I första hand avses Barn- och
ungdomsnämndens tillträdande ordförande Jonas Hellberg (S) samt
fullmäktigeledamoten tillika ordföranden för Lärarförbundet i Kalmar,
Jeanette Kennerfalk (S).
Det råder ingen tvekan om att Kalmar kommun, styrt av S, V och MP sedan
1994, ligger lågt i jämförelse med andra kommuner beträffande lärarnas
löner.
Då två tongivande socialdemokrater just i lärarfrågor nu så tydligt i dessa
budgettider går ut och talar om behovet av höjda lärarlöner får man
förmoda att de talar för hela partiet, inte minst mot bakgrund av att detta
enligt Barometern var ett av Socialdemokraternas vallöften till kalmarborna.
Därför önskar jag fråga kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S):
Kan du redogöra för processen hur ni tänker höja lärarnas löner samt ange
när vi i Kalmar ligger i paritet med riket i övrigt?
________________
Johan Persson lämnar följande svar på interpellationen:
I den budget som kommunfullmäktige ska ta ställning till före årsskiftet
finns 2 procent avsatta för löner år 2011. Det är samma nivå som
huvuddelen av övriga kommuner och landsting också har landat på. Det
innebär att kommunen kan fullfölja de avtal som har tecknats mellan SKL
och de fackliga organisationerna. Man bör i detta sammanhang också
påpeka att inflationen klart förväntas understiga 2 procent.
Utöver dessa 2 procent har majoriteten avsatt 0.5 procent, 8.5-9 miljoner
kronor, för att kunna göra riktade åtgärder. Kommunledningens avsikt med
denna extra satsning är just lärarna. Exakt fördelning och avvägning görs av
personaldelegationen. Kommunfullmäktige ska i enlighet med reglementet
inte detaljstyra dessa förhandlingar.
Vi skjuter till dessa medel trots att skatteintäktsökningen är den lägsta
någonsin. Vi gör det också trots att regeringen minskat statsbidragen med
42 miljoner kronor.
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Under den innevarande mandatperioden har vi också gjort stora insatser
mot skolan genom det helt unika omställningspaketet.
§ 151

Interpellation om hur kommunen besvarat ”Öppna
jämförelser”
(dnr KS 2010/00634 093)
Kommunfullmäktige beslutar att Inger Hilmansson (FP) får ställa följande
interpellation till socialnämndens ordförande Christina Magnusson (S):
Folkpartiet liberalerna har under många år efterfrågat en diskussion i
kommunfullmäktige kring barnens situation i vår kommun. Denna begäran
har avslagits på grund av tidsbrist trots att sammanträden ställts in på grund
av ärendebrist.
Det viktigaste för barn som har svårigheter av olika slag är naturligtvis det
förebyggande arbetet och att förskola och övriga kommunala verksamheter
har kompetens och resurser att slå larm och skydda ett barn. Ibland måste vi
också gripa in och vid behov omhänderta barn som far illa. Vi tar i de
sammanhangen på oss ett särskilt stort ansvar och därför är det så viktigt att
utvärdera också den verksamheten mycket noga.
När vi frågade dig för drygt ett år sedan hur socialtjänsten följde upp
omhändertagna barns situation, bad du att få återkomma och du
efterfrågade då jämförbara metoder som viktiga utvecklingsområden inom
socialstyrelsen.
När socialstyrelsen nu i "Öppna Jämförelser" efterfrågar "socialtjänstens
förutsättningar att möta utsatta barns behov" kan vi konstatera att Kalmar
kommun tillhör det fåtal kommuner som lämnat många frågor obesvarade.
Socialstyrelsen efterfrågar t.ex. om man i Kalmars socialnämnd har skriftliga
överenskommelser på ledningsnivå med förskola/skola, barnhälsovård,
barn- och ungdomspsykiatri och polis för insatser till barn och unga.
Här efterfrågas om man i Kalmar har en samlad plan för handläggarnas och
de anlitade familjehemmens kompetensutveckling, eller t.ex. dokumenterade
rutiner för hantering av fel och brister. Flera av dessa frågor förblev också
obesvarade här i kommunfullmäktige och frågorna kvarstår.
1. Tycker du det är viktigt att Kalmar kommun svarar på kvalitetsfrågorna
i Öppna Jämförelser?
2. Avser du att i Kalmar kommun verka för en bättre uppföljning av
verksamheten för utsatta barn/unga?
3. Hur hanteras fel och avvikelser som sker inom socialförvaltningen?
________________
Christina Magnusson lämnar följande svar på interpellationen:
Socialförvaltningens ansvar omfattar många delar som försörjningsstöd, råd
och stöd till enskilda och familjer, familjehems- och institutionsvård,
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insatser för personer med psykiskt funktionshinder, missbruksvård,
skuldsanering, familjerätt och förebyggande arbete.
Socialförvaltningen arbetar på olika sätt med att kvalitetsutveckla, förbättra
och följa upp verksamheten för utsatta personer. Detta arbete bedrivs såväl
internt på förvaltningen, som tillsammans med andra aktörer.
När det gäller det interna utvecklingsarbetet har det de senaste åren
bedrivits ett antal projekt, som direkt berört området barn och unga.
Exempel på några av flera är projekt är:
- Lär av barnen - hur kan vi förbättra villkoren för familjehemsplacerade
barn
- Barn till föräldrar i konflikt
- Barn till resurssvaga föräldrar
- Unga kriminella
Socialförvaltningen ingår i Nätverk IFO som består av kommunerna
Halmstad, Kalmar, Karlskrona, Kristianstad och Växjö. Samarbetet berör
frågor som kvalitet, kvantitet och effektivitet. Tillsammans med
nyckeltalskommunerna har Kalmar under 2008 deltagit i ett
utvecklingsprojekt ”En studie av familjehemsplacerade barns och
ungdomars känsla av sammanhang”. Metoderna som provats och tagits
fram i projektet har implementerats i det dagliga arbetet med de placerade
barnen. När det gäller familjehemmens kompetensutveckling, så erbjuds
dessa handledning via utbildade handläggare på socialförvaltningen.
Samarbetet med nyckeltalskommunerna har även genererat flera fördjupade
studier bl.a. kring Barn och familj och Öppna insatser för barn och unga.
Dessutom har handläggare och arbetsledare varje år träffats för att
tillsammans följa upp verksamheterna och utveckla arbetet.
Kalmar socialförvaltning har under alla år Fokus Kalmar län funnits varit en
aktiv deltagare i olika utvecklings/uppföljningsprojekt, ex. Samverkan för
barnets bästa – förebyggande arbete kring barn och unga.
I den fördjupade samverkan kring personer med psykiska funktionsnedsättningar ”Ambition och Ansvar” har förvaltningen deltagit i flera olika
grupper, bl.a. Från ungdom till vuxen, Minderåriga barn i familjen,
Utvecklingsstörning.
1) Socialförvaltningen ställer sig mycket positiv till de Öppna jämförelserna
som Socialstyrelsen tillsammans med SKL genomför. Det kan ses som
ytterligare ett stöd, utöver det ovan nämnda för förvaltningen att
utveckla och följa upp verksamheten.
Socialförvaltningen beklagar att vi inte deltog i årets enkät, som
samlades in i våras. Den huvudsakliga anledningen var den höga
arbetsbelastningen. Nämnas kan att Kalmar 2007/2008 deltog i Öppna
jämförelse inom missbruksvården.
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2) Det pågår för närvarande en diskussion på vilket sätt den externa
samverkan ska utvecklas. Ett förslag kommer att föreläggas
Kommunstyrelsen.
3) Socialförvaltningen har rutin och riktlinjer för på vilket sätt vi ska ta
emot och hantera klagomål och synpunkter. I samband med det
pågående arbetet med verksamhetsledningssystemet har det lagts en
struktur för hur förbättringar, avvikelser och klagomål ska hanteras i alla
led i verksamheten.
§ 152

Interpellation om inlåsning av demenssjuka utan uppsikt
(dnr KS 2010/00622 093)
Kommunfullmäktige beslutar att Anders Andersson (C) får ställa följande
interpellation till omsorgsnämndens ordförande Steve Sjögren (S):
Demenssjuka personer lämnas inlåsta nattetid utan uppsikt vid 6 av 10
demensboenden i Sverige. Det visar Socialstyrelsens oanmälda tillsyn som
gjordes natten mellan 8 och 9 november. Bemanning och inlåsning nattetid
granskades vid närmare 100 demensboenden runt om i landet.
Den nattliga granskningen visar även att var fjärde demensboende inte får
någon personalförstärkning vid tillfällen med hög arbetsbelastning.
Personalen vid 40 procent av boendena berättar att de upplever att
bemanningen är för låg för att kunna ge de demenssjuka god vård och
omsorg.
De kommuner som inspekterades valdes ut genom slumpmässigt urval. Vad
jag vet, har ingen inspektion genomförts i Kalmar kommun.
Jag vill fråga omsorgsnämndens ordförande:
1. Förekommer det att demenssjuka låses in nattetid utan tillsyn i Kalmar
kommun?
2. Får demensavdelningarna förstärkning vid tillfällig hög arbetsbelastning
i Kalmar kommun?
3. Anser du att Kalmar kommun har en bemanning på demensavdelningarna som är tillräcklig för ge en god vård och omsorg?
________________
Steve Sjögren lämnar följande svar på interpellationen:
Frågan om hur vi i kommunerna sköter omsorgen om våra dementa är
högaktuell just nu. Efter TV-programmet om hur Piteå kommun låser in
sina demenssjuka omsorgstagare har frågan fått mycket uppmärksamhet.
Även här i Kalmar har frågan blivit aktuell med anledning av de
förändringar som diskuteras inom omsorgen.
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1. Förekommer det att demenssjuka låses in nattetid utan tillsyn i
Kalmar kommun?
Nej. Det finns personal på varje grupp men gruppen kan lämnas kortare
stunder om det behövs dubbelbemanning hos en annan grupp. Det
handlar i så fall om några minuter.
2. Får demensavdelningarna förstärkning vid tillfällig hög
arbetsbelastning i Kalmar kommun?
Demensboendena får förstärkning när det är ovanligt oroliga
omsorgstagare.
3. Anser du att Kalmar kommun har en bemanning på demensavdelningarna som är tillräcklig för att ge en god vård och
omsorg?
Ja, vi har en bemanning som inte är extremt låg inte heller extremt hög
vid jämförelse med andra. Det är svårt att säga vad en normal
bemanning ska vara eftersom vårdtyngden varierar över tid. Vid de
vårdtyngdsmätningar som gjordes under förra året så var det ibland hög
vårdtyngd och ibland lägre vårdtyngd, men över tid så var den ganska
jämn. Det är alltid både toppar och dalar.
§ 153

Detaljplan för sydöstra Snättebro, del av Åby 6:2, Läckeby

(dnr KS 2010/00519 214)
Handlingar

Förslag till detaljplan reviderad den 8 september 2010.
Samrådsredogörelse den 5 maj 2010.
Utlåtande den 8 september 2010.
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 28 september 2010,
§ 206.
Kommunstyrelsens protokoll den 8 november 2010, § 173.

Bakgrund

Samhällsbyggnadsnämnden har den 28 september 2010 föreslagit att
kommunfullmäktige ska anta förslaget till detaljplan för sydöstra Snättebro,
del av Åby 6:2 i Läckeby. Planens syfte är bland annat att möjliggöra
uppförande av 20-25 friliggande bostäder samt att möjliggöra en första
etapp av en ny vägförbindelse mellan Läckeby och länsväg 125. Det nya
området kommer att fungera som entréområde till Läckeby.
Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige ska anta förslag till
detaljplan för sydöstra Snättebro, del av Åby 6:2 i Läckeby.

Överläggning

Under överläggningen föreslår Anders Andersson (C) - med instämmande
av Inger Hilmansson (FP), Malin Petersson (M) och Folke Fagerlund (KD)att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Vidare redovisas
följande protokollsanteckning:
”Vi ser positivt på etableringen av ett nytt bostadsområde i Läckeby och en
planering för genomfart till Lindsdal/Kalmar. Vi är även glada över att
större hänsyn tagits till en framtida ökad trafik i området under ärendets
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gång och att utformningen av planen därför justerats något för att minska
risken för konflikter mellan boende och genomfartstrafik.
Vi är däremot inte helt tillfredsställda när det gäller planens utformning och
anpassning till den av oss antagna framtida potentiella ökningen av trafik
genom området. Vi stödjer Trafikverkets synpunkter om att hela bygatans
utformning och konsekvenserna av en ny utfart på Lv 125 borde tydliggöras
redan i detta skede. Behovet att denna vägförbindelse är stort redan idag,
inte minst efter stängningen av Åbygatans utfart på E 22. Vi ser det även
som mycket angeläget att snarast få till stånd en ny anslutning till Lv 125
mot Lindsdal/ Kalmar för att minska trafiken genom centrala Läckeby.”
Sedan överläggningen avslutats beslutar kommunfullmäktige i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Beslut

Kommunfullmäktige antar samhällsbyggnadsnämndens förslag till detaljplan
för sydöstra Snättebro, del av Åby 6:2 i Läckeby.

§ 154

Detaljplan för del av Smedby 1:3, industriområde i östra
Smedby
(dnr KS 2010/00520 214)

Handlingar

Förslag till detaljplan reviderad den 28 september 2010.
Samrådsredogörelse den 8 april 2010.
Utlåtande den 28 september 2010.
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 28 september 2010,
§ 210.
Kommunstyrelsens protokoll den 8 november 2010, § 173.

Bakgrund

Samhällsbyggnadsnämnden har den 28 september 2010 föreslagit att
kommunfullmäktige ska anta nämndens förslag till detaljplan för del av
Smedby 1:3, industriområde i östra Smedby. Planområdet ligger mellan
Kalmar och Smedby och utgör en del av det planerade området Flygstaden.
Syftet med planen är att utöka Smedby industriområde österut och göra det
möjligt att utveckla området till ett verksamhetsområde för ytkrävande
verksamheter av olika slag.
Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige ska anta förslag till
detaljplan för Smedby 1:3, industriområde i östra Smedby.

Beslut

Kommunfullmäktige antar samhällsbyggnadsnämndens förslag till detaljplan
för Smedby 1:3, industriområde i östra Smedby.
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Grönstrukturplan för Kalmar stad
(dnr KS 2007/00414 008)

Handlingar

Grönstrukturplan för Kalmar stad reviderad den 19 oktober 2010.
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Samhällsbyggnadskontorets skrivelse den 19 oktober 2010.
Kommunledningskontorets och samhällsbyggnadskontorets skrivelser
den 3 september samt den 21 oktober 2010.
Kommunstyrelsens protokoll den 8 november 2010, § 175.
Bakgrund

Kommunfullmäktige uttalade i 2005 års budget att en ”grönstrukturplan”
behövdes för Kalmar tätort som underlag inför kommande översyn av
kommunens översiktsplan. Kommunledningskontoret fick i uppdrag att
tillsammans med dåvarande gatu- och parknämnden och samhällsbyggnadsnämnden ta fram ett förslag till sådan plan. Ett av huvudsyftena med
grönstrukturplanen är att öka kunskapen om stadens park- och
naturområden genom att beskriva de olika områdenas värden. Grönstrukturplanen är ett planerings- och kunskapsunderlag i stadsutvecklingen,
för investering och förvaltning av stadens parker och naturområden.
Kommunledningskontoret, samhällsbyggnadskontoret och gatu- och parkförvaltningen redovisade den 28 april 2009, vid arbetsutskottets
sammanträde, ett förslag till grönstrukturplan för Kalmar.
Arbetsutskottet godkände samtidigt att förslaget skulle skickas ut på samråd
till berörda inom kommunkoncernen och länsstyrelsen. En samrådsredogörelse upprättades den 1 september 2010.
Vid arbetsutskottets behandling av grönstrukturplanen den 28 september
2010 återremitterades ärendet till kommunledningskontoret för att
komplettera beslutsunderlaget. Efter revidering har kommunstyrelsen
föreslagit att kommunfullmäktige antar Grönstrukturplan för Kalmar stad
som vägledning för all fysisk planering i kommunen såsom kommande
revidering av översiktsplanen samt vid detaljplaneläggning.

Överläggning

Under överläggningen redovisas följande förslag och protokollsanteckning:
1. Kajsa Hedin (M) - med instämmande av Jonas Lövgren (M), Folke
Fagerlund (KD), Anna Thore (MP), Johan Persson (S) och Anders
Andersson (C) - föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
kommunstyrelsens förslag.
2. Inger Hilmansson (FP)- med instämmande av Thoralf Alfsson (SD)föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag
med undantaget att Lindö och Labaratorieholmen ska definieras om i
planen som rekreationsområden istället för grannskapspark.
3. Ledamöterna från FP redovisar en protokollsanteckning enligt följande:
”Kalmar är en vacker stad i en kommun med kvaliteter som gör att
människor trivs. Alla som varit här, minns den vackra historiska staden
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och närheten till vatten och grönska. Grönstrukturplanen ska ge oss
underlag att stärka det som gör Kalmar attraktivt. Vi vill att den
kommande kompletteringen lägger mera fokus på vattenvägarna och
öarna och deras framtida skydd, användning och utveckling. Grönstrukturplanen har endast varit föremål för samråd internt inom
kommunen och Länsstyrelsen, vilket är en svaghet ur demokratisk
synpunkt då kriterierna för de ursprungliga projektstöden föreskriver
samråd med även medborgare och organisationer. Det efterfrågas också
vissa uppföljningsbara åtgärder/resultat som t.ex. hur stor del av
befolkningen i Kalmar centralort som maximalt har 50 m gångavstånd till
grönområde. Vi delar Länsstyrelsens synpunkter att grönstrukturplanen
kunde ha varit tydligare som vägledning för prioritering mellan vilka
grönområden som kan exploateras och vilka som bör bevaras.
Konkretisera t.ex. ’en förtätning av staden skapar förutsättningar för en
utveckling av parker, natur och gröna stadsrum’. Menas ekonomiska
förutsättningar här och utveckling någon annanstans, bör dessa intressen
vägas mot varandra vid samma tillfällen, så att pengarna kan destineras.
Folkpartiet liberalerna vill framhålla motionen ’En norm för de gröna
ytorna’ som ett utmärkt komplement.
Boverket rekommenderar högst 300 meter till bostadsnära natur, men vi
anser att även detta kan vara en för lång väg att gå för ett litet barn eller
en person i hög ålder eller med funktionshinder. Avståndet är helt
avgörande för hur människor väljer att nyttja grönytan och närheten är
en dokumenterat viktig investering och prioritering i förbättrad folkhälsa.
För att alla behov ska inrymmas i stadsplaneringen behövs det tydliga
prioriteringar och i vissa fall behöver områden ’grönprickas för
framtiden’ för att de har ett övergripande värde. Folkpartiet liberalerna
föreslår att Lindö och Laboratorieholmen definieras i planen som
rekreationsområden som kompensation då staden växer och förtätas.”
4. Företrädarna från MP redovisar en protokollsanteckning enligt följande:
”Miljöpartiet de Gröna i Kalmar värderar arbetet med grönstrukturplanen mycket högt. Nu går arbetet vidare med att under 2011 ta med
samtliga inriktningar för de gröna ytorna och att fullfölja kartläggning
och bedömningar för hela kommunen. Till beslutet har lagts uppdrag
som tydliggör vad som ska åstadkommas inför en mer komplett
grönstrukturplan. Vi vill betona vikten av att rutiner för användningen
redovisas och att planens styrande karaktär på så sätt säkerställs. Vi
emotser också den utökade användbarhet för folkvalda och allmänhet
som ska förverkligas genom att göra kartmaterial och områdesbeskrivningar tillgängliga på Internet. Inför ett kommande beslut när
arbetet kompletterats anser vi att man bör ha justerat skrivningarna om
att grönstrukturplanen ska vara ett underlag till att det ska vara ett
styrande dokument, i enlighet med formuleringarna i dagens KS-beslut.
Vi förutsätter också att man i den kommande bearbetningen ändrar i
texten under avsnittet ’Grannskapsparker’, som gör gällande att man ska
planera för bilangöring vid dessa parker. Ett sådant förbehåll är onödigt,
då just grannskapsparker ska ha en hög tillgänglighet för dem som bor i
dess närhet, vilka alltså inte alls ska behöva transportera sig till dem med
bil. Meningen ’möjlighet att stanna till med bil’ (s. 23) bör därmed utgå.
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Miljöpartiet eftersträvar ett starkare skydd för vissa grönområden, utöver
vad Grönstrukturplanen nu kan ge. Däribland Lindö och
Laboratorieholmen, som Folkpartiet yrkade på särskilda skrivningar om,
men också delar av Stensö, och ytterligare områden, inte minst i vår
ganska hårdgjorda innerstadsmiljö. Vi ser dessa frågor som värda att ta
upp till egen behandling, i kommande motioner och med ordentlig
beredning, för att få en bredare förståelse och samsyn”.
Sedan överläggningen avslutats beslutar kommunfullmäktige först att bifalla
kommunstyrelsens förslag med undantag av Inger Hilmanssons m.fl.
ändringsförslag angående att Lindö och Labaratorieholmen ska definieras
om i planen som rekreationsområden istället för grannskapspark. Härefter
frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill bifalla eller avslå Inger
Hilmanssons m.fl. ändringsförslag. Hon finner att kommunfullmäktige
beslutar att avslå ändringsförslaget.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande
propositionsordning: ”Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja,
den som bifaller ändringförslaget röstar nej”.
Vid omröstning avges 55 ja-röster och 6 nej-röster. Hur var och en röstar
framgår av bilaga I. Det innebär att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Beslut

Kommunfullmäktige antar Grönstrukturplan för Kalmar stad som
vägledning för all fysisk planering i kommunen såsom kommande
revidering av översiktsplanen samt vid detaljplaneläggning.
När grönstrukturplanen förs in som en del av översiktsplanen ska också
rutiner för dess användning i allt planarbete utarbetas. Hänsyn till
grönstrukturen ska vara synlig för politiker i beslutsprocessen.
Samhällsbyggnadsnämnden fortsätter som planerat och inom ramen med
punkterna 4-7 i inriktningen för grönstrukturarbetet och färdigställer
inventeringen av de delar av kommunen som ligger utanför staden.
Naturvårdsplanen från 1995 uppdateras och görs liksom grönstrukturplanen
tillgänglig digitalt. Återrapportering av genomfört uppdrag ska göras i
januari 2012.

Reservationer

1. Ledamöterna från FP reserverar sig mot beslutet att inte definiera om
Lindö och Laboratorieholmen som grannskapspark. De anför följande:
”Vi föreslår att Lindö och Laboratorieholmen definieras om från
grannskapsparker till rekreationsområden för att skydda dessa områden
från exploatering. Ambitionen i grönstrukturplanen, som jag stödjer, bör
innebära att just sådana gröna oaser, även i anslutning till tät bebyggelse,
prioriteras som särskilt viktiga och värdefulla för folkhälsan. I övrigt
hänvisar jag till protokollsanteckningen.”
2. Ledamöterna från SD reserverar sig mot beslutet att inte definiera om
Lindö och Laboratorieholmen som grannskapspark.
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Ny va-taxa 2011
(dnr KS 2010/00551 346)

Handlingar

Kalmar Vatten AB:s skrivelse den 22 oktober 2010.
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Kalmar Vatten AB:s förslag till ny va-taxa 2011.
Kommunstyrelsens protokoll den 8 november 2010, § 176.
Bakgrund

Kalmar Vatten AB har lagt fram ett förslag till ny va-taxa. För brukningsavgiften innehåller den en höjning av den fasta årliga avgiften med 15 %.
Vidare höjs den rörliga avgiften med 1,5 %.
Anläggningsavgifterna kommer enligt förslaget att höjas med 5 % 2011.
Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige antar ny va-taxa att
gälla fr.o.m. den 1 januari 2011.

Överläggning

Under överläggningen föreslår Anna Thore (MP) att kommunfullmäktige
ska bifalla kommunstyrelsens förslag.
Sedan överläggningen avslutats beslutar kommunfullmäktige enligt
kommunstyrelsens förslag.

Beslut

1. Kommunfullmäktige antar ny va-taxa att gälla fr.o.m. den 1 januari 2011.
2. Kommunfullmäktige uttalar att det är viktigt att de ökade
inkomsterna till följd av den nya va-taxan går till förnyelse av va-nätet.
Kalmar Vatten AB får därför i uppdrag att i samband med kommande
budget och bokslut redovisa hur stor del av de ökade inkomsterna som
använts till reinvesteringar.

§ 157

Köp av del av fastigheten Tigern 9, Sandås i Kalmar
(dnr KS 2010/00577 256)

Handlingar

Kommunledningskontorets skrivelse den 1 november 2010.
Överenskommelse om fastighetsreglering.
Kommunstyrelsens protokoll den 8 november 2010, § 177.

Bakgrund

Kommunen har träffat en överenskommelse med ägaren till fastigheten
Tigern 9 om köp av ett markområde om ca 2 500 m2. Kommunen betalar
3 500 000 kr inklusive den befintliga lagerbyggnaden på området. Förvärvet
genomförs som en överenskommelse om fastighetsreglering.
Syftet med köpet är att kunna genomföra bygget av en cirkulationsplats
Södra vägen/Stensbergsvägen och förvärvet har stöd i gällande detaljplan.
Kommunledningskontoret har föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att
kommunstyrelsen får köpa del av Tigern 9 med de villkor som framgår av
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förslag till överenskommelse om fastighetsreglering samt att utgifterna för
köpet täcks genom att budgetramen för kommunstyrelsen/ kommunledningskontoret utökas med totalt 4 500 000 kr.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget.
Beslut

1. Kommunstyrelsen får köpa del av fastigheten Tigern 9 i enlighet med de
villkor som framgår av förslag till överenskommelse om
fastighetsreglering mellan Tigern 9 och Sandås 2:2.
2. Kommunens utgift på 3 500 000 kronor för köpet samt rivning och
arbeten på intilliggande byggnads yttervägg på 1 000 000 kronor ska
täckas genom att budgetramen för kommunstyrelsen/ kommunledningskontoret för investering/markförvärv utökas med 4 500 000
kronor.

§ 158

Avtal med Trafikverket om förskottering av förbifart
Rinkabyholm och uppdrag om fördjupad översiktsplan för
Rinkabyholm
(dnr KS 2006/00397 310)

Handlingar

Kommunledningskontorets skrivelse den 19 oktober 2010.
Genomförandeavtal med Trafikverket Region Syd.
Avtal med Trafikverket Region Syd om förskottering.
Kommunstyrelsens protokoll den 8 november 2010, § 178.

Bakgrund

Kommunfullmäktige godkände i januari 2009 en avsiktsförklaring mellan
kommunen och dåvarande Vägverket Region Sydöst om E 22, förbifart
Rinkabyholm. I oktober 2009 ingick kommunen även ett finansieringsavtal.
Överenskommelserna innebär i huvudsak ett förändrat väghållaransvar för
den befintliga sträckningen samt att E 22 dras i en ny sträckning mellan
Hossmo i söder till Karlsrorondellen i norr.
Förbifart Rinkabyholm finns upptagen i regeringens nationella plan för
infrastruktur 2010–2021. Objektet är kostnadsberäknat till 230 miljoner
kronor och är inplanerat i den senare delen av planperioden, efter 2016.
Byggandet av statlig infrastruktur kan tidigareläggas genom förskottering
(lån) från kommuner, landsting eller enskilda. I det årliga regleringsbrevet
beskrivs hur Trafikverket hanterar förskottering. Genom förskottering
tidigareläggs byggandet av förbifart Rinkabyholm med cirka fem år.
De ekonomiska konsekvenserna för Kalmar kommun är att kommunen
förskotterar (lånar) Trafikverket de 230 miljoner kronor för ombyggnaden.
När medel finns tillgängliga för objektet i Trafikverkets budget återbetalas
summan. Återbetalning sker av nedlagda kostnader med undantag för
räntekostnaden. Detta innebär att Kalmar kommun får bära räntekostnaden
för förskotteringen. Räntekostnaden har av ekonomienheten uppskattats till
cirka 50 miljoner kronor.
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Kommunen har tidigare bekostat en förstudie och en vägutredning för olika
principlösningar på sträckan Hossmo–Karlsro.
Rinkabyholm är i dag ett mycket attraktivt område vars expansion under
lång tid hindrats av E 22:s nuvarande sträckning. För att kunna få full nytta
av en flytt av E 22 till ett läge väster om Rinkabyholm är det av stor vikt att
den fysiska planeringen i Kalmar sker i fas med Trafikverkets fortsatta
planering. Detta sker lämpligast genom att ta fram en fördjupad
översiktsplan för Rinkabyholm, med fokus på möjliga utbyggnadsområden
öster om nuvarande sträckning av E 22.
Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige godkänner det
genomförandeavtal och avtal om förskottering av kostnad för
tidigareläggning av förbifart Rinkabyholm som ingår i den nationella planen.
Vidare föreslås att kommunledningskontoret ska få i uppdrag att upprätta
en fördjupad översiktsplan för Rinkabyholm.
Överläggning

Under överläggningen redovisas följande förslag och protokollsanteckningar:
1. Johan Persson (S), Bertil Dahl (V) och Jonas Löhnn (MP) föreslår att
kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag. Företrädarna
för S, V och MP redovisar följande protokollsanteckning:
”Byggandet av förbifart Rinkabyholm är ett statligt ansvar och staten
ska stå för kostnaderna. Därför är det principiellt fel att kommunen går
in och förskotterar pengar för vägbygget och dessutom betalar
räntekostnader på cirka 50 miljoner. Tillvägagångssättet betyder att
pengar som borde gå till drift av förskola, skola och omsorg går till att ta
ansvar för brister i det statliga ansvaret. Regeringen har infört ett system
där kommunerna får ta över det statliga ansvaret och där rika delar av
landet kan köpa sig före i ’kön’. Kommunen sitter därför i en rävsax och
måste ta ansvar för förbifart Rinkabyholm. Det kostar kommunens
invånare stora pengar men är nödvändigt för att kunna utveckla
Rinkabyholmsområdet.”
2. Inger Hilmansson (FP) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
kommunstyrelsens förslag. Företrädarna från FP redovisar följande
protokollsanteckning: ”Folkpartiet Liberalerna i Kalmar län har på alla
nivåer drivit frågan om behovet av en upprustad E22 med hög standard
i regionen. Ny förbifart Rinkabyholm har varit prioriterad och
tillsammans med övriga riksdagsledamöter från länet har vi försökt
påverka tidigare socialdemokratiska regeringar, men utan resultat.
Socialdemokraterna i Kalmar kommun har tidigare tagit initiativ till
förskottering av denna väg (enligt interpellationssvar Kalmar
kommunfullmäktige 27 februari dnr KS 2006/124 093 ’ Hög tid för en
europavägsstandars på hela E 22’). Förbifart Rinkabyholm finns nu
upptagen, som ett statligt ansvar i Alliansregeringens nationella plan för
infrastrukturen, med avsikt att byggas efter 2016. Regeringen har
dessutom öppnat möjligheten för Kalmar kommun att påskynda
byggandet genom förskottering av vägen. Infrastrukturen är oavsett
regering ett statligt ansvar och vi välkomnar denna möjlighet att genom
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förskottering ytterligare påskynda handläggningen. En ny förbifart leder
till en ökad trafiksäkerhet och möjliggör exploatering i Rinkabyholm,
men är också helt nödvändig för att minska res/transporttider och
stärka möjligheten till utveckling för regionens invånare och dess
näringsliv. I samband med en fördjupad översiktsplan över
Rinkabyholm vill vi, liksom vid tidigare planprogram för området,
framhålla vikten av att områdets speciella karaktär förstärks och att
behovet av ytor för lek och näridrott samt boende för äldre sannolikt
ökat ytterligare.”
3. Malin Petersson (M) - med instämmande av Anders Andersson (C),
Jonas Lövgren (M) och Lars Rosén (SD) - föreslår att
kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag.
Efter att överläggningen avslutats beslutar kommunfullmäktige i enlighet
med kommunstyrelsens förslag.
Beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner genomförandeavtal och avtal om
förskottering av förbifart Rinkabyholm mellan Trafikverket och Kalmar
kommun.
2. Kommunfullmäktige ger kommunledningskontoret i uppdrag att
upprätta en fördjupad översiktsplan för Rinkabyholm.

§ 159

Försäljning av fastigheter i Smedby, Norrliden, Oxhagen,
Sandås, Gamla stan och Lindsdal (friköp av tomträtt)
(dnr KS 2010/00543 253)

Handlingar

Kommunledningskontorets skrivelse den 18 oktober 2010.
Kalmarhem AB:s skrivelse den 18 oktober 2010.
Kommunstyrelsens protokoll den 8 november 2010, § 179.

Bakgrund

Fastigheterna Fältet 12, Porfyren 1, Bergkristallen 2, Smedhagen 1,
Stenmuren 1, Äppelträdet 12, Gullregnet 24, Kroppkakan 1-2 och
Smältardrängen 1 är upplåtna med tomträtt till Kalmarhem AB. Kommunledningskontorets mark- och planeringsenhet har erbjudit bolaget att
friköpa fastigheterna. Det totala försäljningspriset är 44 487 000 kronor.
Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att
kommunstyrelsen får sälja tomträttsfastigheterna Fältet 12, Porfyren 1,
Bergkristallen 2, Smedhagen 1, Stenmuren 1, Äppelträdet 12, Gullregnet 24,
Kroppkakan 1-2 och Smältardrängen 1 för 44 487 000 kronor till
Kalmarhem AB.

Beslut

Kommunstyrelsen får sälja tomträttsfastigheterna Fältet 12, Porfyren 1,
Bergkristallen 2, Smedhagen 1, Stenmuren 1, Äppelträdet 12, Gullregnet 24,
Kroppkakan 1-2 och Smältardrängen 1 för 44 487 000 kronor till
Kalmarhem AB.
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Återgång (hävande) av överlåtelse av fastigheten Kalmar
Valnötsträdet 9 (f.d. Konstmuséet) samt markreservation av
samma fastighet
(dnr KS 2008/00682 253)

Handlingar

Kommunledningskontorets skrivelse den 3 november 2010.
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Köpekontrakt från den 17 december 2008.
Överenskommelse från den 3 november 2010 mellan Kalmar kommun och
Glebes Fastighets AB.
Kommunstyrelsens protokoll den 8 november 2010, § 180.
Bakgrund

Den 29 januari 2009 beslutade kommunfullmäktige att godkänna försäljning
av fastigheten Valnötsträdet 8 (f.d. Konstmuseet) till Glebes Fastighets AB
för 37 126 000 kr.
Köpet var förenat med vissa villkor som skulle uppfyllas senast den 16
december 2010. Eftersom villkoren inte uppfyllts i tid är parterna nu
överens om att köpet ska återgå och inte längre vara gällande mellan
parterna.
Glebes Fastighets AB står fast vid att de vill förvärva och utveckla
fastigheten i enlighet med de tankar som presenterades för kommunen i
samband med anbudsgivningen 2008. Parterna är överens om att överlåtelse
ändå ska genomföras när detaljplanerna för området och eventuella
fastighetsbildningsåtgärder är klara och förutsättningar föreligger för att
teckna nytt överlåtelseavtal.
Fram till dess föreslås att kommunen reserverar fastigheten Kalmar
Valnötsträdet 8 till förmån för Glebes Fastighets AB fram till sex månader
efter att respektive detaljplan för området och fastighetsbildningsåtgärder
vunnit laga kraft. En markreservation innebär att kommunen förbinder sig
att inte sälja marken till någon annan under den tid reservationen gäller.
Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige godkänner
överenskommelsen om återgång av överlåtelse av fastigheten Kalmar
Valnötsträdet 8 samt reserverar samma fastighet till Glebes Fastighets AB.

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner överenskommelsen om återgång av
fastigheten Kalmar Valnötsträdet 8 och markreservation för samma
fastighet, daterad den 3 november 2010.
Kommunfullmäktige reserverar fastigheten Kalmar Valnötsträdet 8 till
förmån för Glebes Fastighets AB, 556661-5000. Markreservationen ska
gälla fram till sex månader efter att respektive detaljplan och
fastighetsbildningsåtgärder vunnit laga kraft.
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Avgifter för tillsyn enligt lag om handel med vissa receptfria
läkemedel samt vid försäljning av tobak och folköl
(dnr KS 2010/00553 706)

Handlingar

Socialförvaltningens skrivelse den 18 oktober 2010 inklusive
jämförelsematerial.

19

Utdrag från socialnämndens protokoll den 19 oktober 2010, § 148.
Kommunstyrelsens protokoll den 8 november 2010, § 181.
Bakgrund

Fr.o.m. den 1 november 2009 gäller en ny lag om handel med vissa
receptfria läkemedel utanför apotek. Kommunerna har i lagstiftningen fått
ansvar för kontrollen av att regelverket efterlevs och Läkemedelsverket har
fått rollen som övergripande tillsynsmyndighet. Kommunfullmäktige
beslutade den 31 maj 2010 att socialnämnden ska ansvara för den
kommunala kontrollen enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel.
Kommunen har enligt lagen rätt att ta ut en avgift för kontrollen av den
som bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel. Socialförvaltningen har
tagit fram ett förslag till avgifter. Samtidigt har en översyn av avgifterna för
tillsyn över försäljning av tobak och folköl gjorts. Vid framtagandet av
förslaget till ny taxa har en jämförelse gjorts med andra kommuner.
Socialförvaltningens förslag innebär att anmälnings- och tillsynsavgifterna
för försäljning blir följande:
Folköl
1 500 kronor
Tobak
1 500 kronor
Läkemedel
1 500 kronor
Folköl/tobak
2 000 kronor
Läkemedel/folköl/tobak 2 500 kronor
Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige antar
socialförvaltningens förslag med följande tillägg. Finansieringen av tillsynsverksamheten ska ske enligt självkostnadsprincipen från och med 1 januari
2012. Socialnämnden får i uppdrag att redovisa hur man genom
effektivisering och samordning kan nå detta mål.

Överläggning

Under överläggningen redovisas följande förslag:
1. Jan R Andersson (M) - med instämmande av Inger Hilmansson (FP),
Folke Fagerlund KD), Anders Andersson (C), Malin Petersson (M),
Thoralf Alfsson (SD) och Björn Brändewall (FP) - föreslår att ärendet
ska återremitteras i syfte att ta fram ett förslag med differentierade
tillsynsavgifter baserade på verksamheters omsättning.
2. Christina Magnusson (S) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
kommunstyrelsens förslag.
Sedan överläggningen avslutats frågar ordföranden om ärendet ska avgöras
idag eller återremitteras. Hon finner att kommunfullmäktige vill avgöra
ärendet idag.
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Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande
propositionsordning: ”Den som vill avgöra ärendet idag röstar ja, den som
vill återremittera det röstar nej.”
Vid omröstning avges 34 ja-röster och 26 nej-röster. Hur var och en röstar
framgår av bilaga II. Det innebär att kommunfullmäktige återremitterar
ärendet (minoritetsåterremiss).
Beslut

Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till socialnämnden för att ta
fram ett förslag med differentierade tillsynsavgifter baserade på
verksamheters omsättning.

§ 162

Antal kommunala revisorer i Samordningsförbundet i Kalmar
län
(dnr KS 2010/00117 102)

Handlingar

Skrivelse från Regionförbundet i Kalmar län den 18 oktober 2010.
Kommunstyrelsens protokoll den 8 november 2010, § 182.

Bakgrund

Samordningsförbundet i Kalmar län har för närvarande 14 stycken
revisorer, en från varje medlem enligt lagen (2003:1210) om finansiell
samordning. Efter en lagändring är det nu möjligt att utse en eller flera
gemensamma revisorer och primärkommunala nämnden (PKN) har
föreslagit att en gemensam revisor utses för länets kommuner och att PKN
får i uppdrag att utse gemensam kommunal revisor.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med primärkommunala nämndens
förslag om en gemensam revisor för länets kommuner.
Kommunfullmäktige uppdrar åt primärkommunala nämnden att utse en
gemensam kommunal revisor.

§ 163

Motion FP – Tills kommunen skiljer oss åt
(dnr KS 2010/00211 092)

Handlingar

Motion FP den 13 april 2010.
Omsorgsförvaltningens yttrande den 7 september 2010.
Utdrag ur omsorgsnämndens protokoll den 23 september 2010, § 96.
Kommunstyrelsens protokoll den 8 november 2010, § 183.

Bakgrund

Folkpartiet Liberalerna har i en partimotion föreslagit att Kalmar kommun
ska införa en garanti att gamla par ska erbjudas att bo och leva tillsammans
även om bara en behöver vård- och omsorgsboende.
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Vidare föreslås att kommunledningskontoret tillsammans med omsorgen
utreder och beskriver eventuella hinder för garantins genomförande.
Omsorgsförvaltningen har yttrat sig över motionen. Av yttrandet framgår
att det sedan den 1 juni 2006 finns en parbogaranti i Sverige som innebär att
i de fall makar, sambor eller registrerade partners beviljas boende i särskild
boendeform ska båda beredas plats i samma boende, om de begär det.
Denna garanti gäller då båda parter har biståndsbeslut till särskilt boende.
Vidare framgår det i yttrandet att önskemål från par om att bo tillsammans,
då endast en av parterna har biståndsbeslut, hittills endast förekommit vid
enstaka tillfällen i Kalmar kommun. När detta uppstått har verksamheten
löst det och omsorgsnämnden kommer även i fortsättningen att lösa detta
för makar, sambor eller registrerade partners som önskar bo tillsammans i
särskilt boende.
Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige ska anta omsorgsförvaltningens yttrande som svar på motionen.
Överläggning

Under överläggningen redovisas följande förslag:
1. Steve Sjögren (S) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla
kommunstyrelsens förslag till beslut.
2. Inger Hilmansson (FP) med instämmande av Malin Petersson (M),
Folke Fagerlund (KD), Lars Rosén (SD) och Ingemar Einarsson (C)
föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla motionen.
Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill bifalla Steve Sjögrens eller Inger Hilmanssons m.fl. förslag.
Hon finner att kommunfullmäktige bifaller Steve Sjögrens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige antar omsorgsförvaltningens yttrande som svar på
Folkpartiets motion ”Till kommunen skiljer oss åt.” Motionen ska därmed
anses besvarad.

Reservationer

Ledamöterna från M, C, FP, KD och SD reserverar sig mot beslutet till
förmån för egna förslag om att bifalla motionen.

§ 164

Motion MP om att inrätta ett resecentrum vid Södra station
(dnr KS 2004/00050 092)

Handlingar

Motion MP den 23 januari 2004.
Kommunledningskontorets yttrande den 7 oktober 2010.
Kommunstyrelsens protokoll den 8 november 2010, § 184.

Bakgrund

Miljöpartiet har i en motion föreslagit kommunfullmäktige att
- en enkel undersökning för att klarlägga tågresenärernas startpunkter och
slutmål i Kalmar omgående genomförs
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- Kalmar kommun i kommande planarbete med områdena kring Södra
vägen, Järnvägsgatan, Lorensbergsleden och Erik Dahlbergs väg försöker
finna trafiklösningar enligt synpunkter givna i motionen
- Kalmar kommun tar kontakt med Banverket, Regionförbundet och
andra berörda intressenter för att åstadkomma samsyn och
ansvarsfördelning vad gäller ett nytt resecentrum i Kalmar kommun.
Kommunledningskontoret har yttrat sig över motionen. Av yttrandet
framgår att utifrån den förväntade utvecklingstakten för Kalmar de
närmaste 15-20 åren, bedöms det optimala läget för resecentrum vara
centralt i innerstaden. Slutsatsen styrks av erfarenheter från andra städer
med olika typer av stationslägen och innebär att någon flyttning av
järnvägsstationen och resecentrum till ett mer externt läge för närvarande
inte bedöms som aktuell under överskådlig tid.
Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige antar
kommunledningskontorets yttrande som svar på Miljöpartiet de Grönas
motion om att inrätta ett resecentrum vid Södra station med ett
förtydligande.
Beslut

Kommunfullmäktige antar kommunledningskontorets yttrande som svar på
miljöpartiets motion om att inrätta ett resecentrum vid Södra station med
följande förtydligande:
Av yttrandet framgår att, utifrån den förväntade utvecklingstakten för
Kalmar de närmaste 15-20 åren, bedöms det optimala läget för resecentrum
vara centralt i innerstaden. Slutsatsen styrks av erfarenheter från andra
städer med olika typer av stationslägen och innebär att någon flyttning av
järnvägsstationen och resecentrum till ett mer externt läge för närvarande
inte bedöms som aktuell under överskådlig tid.
Tankarna kring nya stationslägen är viktiga att ha med i den pågående översiktliga planeringen för Kalmar. Frågan kommer successivt att öka i
aktualitet i takt med att nuvarande stadskärna utvecklas och vidgas till större
innerstad. Därför är det viktigt att markanvändningen under de närmaste
åren inte låser de långsiktiga möjligheterna att nyttja bra lägen för ett nytt
resecentrum. I det nu påbörjade strategiarbetet för Kvarnholmens befintliga
stationsområde kommer frågan om nytt resecentrum och dess placering att
ytterligare belysas. Med hänvisning till detta arbete och ett nära förestående
genomförande av en resvaneundersökning, som ska utgöra faktaunderlag i
bedömningen av bästa framtida placering, anses motionen besvarad.

Kommunfullmäktige 2010-11-29
§ 165

Motion FP – Parkeringspråm – en lösning på
parkeringsproblemen
(dnr KS 2008/00264 092)

Handlingar

Motion FP den 22 april 2008.
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Samhällsbyggnadskontorets yttrande den 30 augusti 2010.
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 28 september 2010,
§ 212.
Kommunstyrelsens protokoll den 8 november 2010, § 185.
Bakgrund

Folkpartiet Liberalerna har i en motion föreslagit att kommunfullmäktige
beslutar att fastighets- och inköpskontoret i samarbete med berörda
nämnder får i uppdrag att skyndsamt utvärdera möjligheterna till en
parkeringspråm i centrala Kalmar samt att en eventuell parkeringspråm
utvärderas när det största och tillfälliga behovet minskat.
Samhällsbyggnadskontoret har yttrat sig över motionen. Av yttrandet
framgår att kontoret gjort bedömningen att en flytande parkeringspråm
inom centrala Kalmars vattenområden är olämpligt och att ytterligare
utredningar för närvarande inte är aktuella. Samhällsbyggnadsnämnden har
därefter beslutat att anta yttrandet och överlämnat det till kommunfullmäktige som förslag till svar på motionen.
Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige antar
samhällsbyggnadskontorets yttrande som svar på motionen.

Överläggning

Under överläggningen redovisas följande förslag och protokollsanteckning:
1. Johan Persson (S) - med instämmande av Mona Jeansson (S) - föreslår
att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.
2. Anna-Britt Wejdsten (FP) - med instämmande av Inger Hilmansson
(FP) och Björn Brändewall (FP) - föreslår att kommunfullmäktige ska
bifalla motionen. Ledamöterna från FP redovisar följande protokollsanteckning: ”Idén/tanken om en parkeringspråm i Kalmar/
Kvarnholmen – Gamla Stan med Slottet och konstmuseet, bör hållas
aktuell så länge som en mer permanent lösning på parkeringsbehoven/problemen inte kommit till stånd. I motionen yrkar
Folkpartiet att kommunen skyndsamt ska utvärdera möjligheterna till en
parkeringspråm i centrala Kalmar. Ingen sådan utvärdering eller
kostnadsförslag har gjorts utan endast bilagt en broschyr till svaret på
motionen. Folkpartiet yrkar att motionen ska bifallas.”
Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill bifalla Johan Perssons m.fl. eller Anna-Britt Wejdstens m.fl.
förslag. Hon finner att kommunfullmäktige bifaller Johan Perssons m.fl.
förslag.
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Beslut

Kommunfullmäktige antar samhällsbyggnadskontorets yttrande som svar på
Folkpartiets motion om en parkeringspråm – en lösning på
parkeringsproblematiken. Motionen ska därmed anses besvarad.

Reservation

Ledamöterna från FP reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt egna
förslag.

§ 166

Motion MP om stopp för kemiska bekämpningsmedel på
kommunens mark
(dnr KS 2002/00431 092)

Handlingar

Motion från Niklas Holmgren (MP) och Lennart Eriksson (MP) den
17 augusti 2002.
Samhällsbyggnadskontorets skrivelse den 20 maj 2003.
Serviceförvaltningens skrivelse den 7 april 2010.
Utdrag ur servicenämndens protokoll den 28 april 2010, § 55.
Utdrag ur KIFAB i Kalmar AB:s styrelseprotokoll den 27 april 2010, § 38.
Yttrande från Kalmarhem AB den 8 juli 2010.
Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse den 17 augusti 2010.
Kommunstyrelsens protokoll den 8 november 2010, § 186.

Bakgrund

Niklas Holmgren (MP) och Lennart Eriksson (MP) har i sin motion
föreslagit
- att kommunfullmäktige ska fatta ett principbeslut mot kemiska
bekämpningsmedel i den kommunala verksamheten,
- att kommunen ska verka för en överenskommelse med bostadsbolagen
och enskilda ägare av hyresfastigheter om att inte använda kemiska
bekämpningsmedel samt
- att besluten ska gälla ogräsmedel och vid ofarliga angrepp av insekter,
exempelvis bladlöss, men däremot inte för sanering av hygieniskt
betänkliga skadedjur som råttor i ledningsnät eller förrådsskadeinsekter.
Motionen behandlades av samhällsbyggnadskontoret i maj 2003. Under
2010 har ärendet behandlats på nytt. Yttranden har inkommit från
servicenämnden, Kalmarhem AB samt KIFAB i Kalmar AB.
Av yttrandena framkommer sammanfattningsvis följande.
- Serviceförvaltningen använder idag inga kemiska bekämpningsmedel på
allmänna ytor. Bekämpning av ogräs sker med ogräsättika på 24 % som
klassificeras som bekämpningsmedel klass 2 L. I växthuset används en
begränsad mängd kemiska bekämpningsmedel vid odling av
utplanteringsväxter för att bekämpa främst svamp och skadeinsekter.
Det kan också förekomma situationer där t.ex. björnloka bör kunna
bekämpas med glyfosat.
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För Kalmarhem AB:s upphandling av yttre skötsel finns stipulerat att
skötsel och underhåll sker på ett miljövänligt sätt. För markytor ska
kemiska bekämpningsmedel mot ogräs och skadeinsekter i möjligast
mån undvikas och kemiska bekämpningsmedel får ej användas för
gräsytor, träd, buskar, häckar och rabatter.
På KIFAB i Kalmar AB:s grönytor används bara ättika och manuell
bekämpning. När det gäller bostadsbolag och enskilda ägare av
hyresfastigheter så regleras användningen av kemiska
bekämpningsmedel genom miljöbalkens regelverk.

Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige ska besluta att
motionen inte föranleder några ytterligare åtgärder utan ska anses vara
besvarad.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att motionen inte föranleder några ytterligare
åtgärder utan ska anses besvarad.

§ 167

Motion FP ”Ett bad för alla”
(dnr KS 2008/0139 092)

Handlingar

Partimotion FP ”Ett bad för alla” den 27 februari 2008.
Kalmar Familjebad KB:s skrivelse den 17 december 2008.
Kalmar Familjebads KB:s skrivelse den 19 augusti 2010.
Protokoll från Kalmar Familjebad KB:s styrelsemöte den 16 augusti 2010.
Kommunstyrelsens protokoll den 8 november 2010, § 187.

Bakgrund

Folkpartiet liberalerna föreslår i sin partimotion att
- en undersökning påbörjas om möjligheten att anlägga en rehabiliteringsbassäng inom Familjebadet AB:s anläggning
- en undersökning påbörjas beträffande de ekonomiska och juridiska
förutsättningarna för en samverkan kring ett modernt rehabiliteringsbad.
Kalmar Familjebad KB har i december 2008 yttrat sig över motionen.
Bolaget framhåller att för att möjliggöra mål och visioner för verksamheten
i framtiden krävs:
- Investeringar för energibesparingar.
- Investeringar i kvarteret Nötskrikan för att skapa en hälsosam miljö för
alla målgrupper.
Arbetsutskottet återremitterade ärendet till Kalmar Familjebad KB den
20 januari 2009 för att bolaget – efter kontakter med landstinget och
ansvariga för äldreomsorgen - skulle komplettera beslutsunderlaget med en
redovisning av behovet av en rehabiliteringsbassäng.
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Härefter har Kalmar Familjebad KB yttrat sig. Av yttrandet framgår att
Kalmar Familjebad KB har inlett en undersökning med landstinget och
äldreomsorgen utifrån behov och samverkan för ett nytt rehabiliteringsbad i
Kalmar kommun. Undersökningen visar ett behov som ger förutsättningar
till att fortsätta en diskussion kring samverkan av ett modernt
rehabiliteringsbad. Landstinget har behov av att se över sitt
rehabiliteringsbad för framtiden på grund av ökat behov av vattenträning
samt innehavande av en gammal anläggning. LSS verksamheten har planer
på att överta Björkenäs rehabiliteringsbad från landstinget.
Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige bifaller motionen
samt ger Kalmar Familjebad KB i uppdrag att fortsätta en diskussion kring
samverkan om ett modernt rehabiliteringsbad med landstinget och Kalmar
kommun.
Överläggning

Under överläggningen föreslår Inger Hilmansson (FP) att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsen förslag.
Efter att överläggningen avslutats beslutar kommunfullmäktige i enlighet
med kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslut

1. Motionen bifalles.
2. Kalmar Familjebad KB får i uppdrag att fortsätta en diskussion kring samverkan om ett modernt rehabiliteringsbad med Landstinget i Kalmar län
och Kalmar kommun.

§ 168

Medborgarförslag om att ”stärka banden” med Wismar
(dnr KS 2010/00268 094)

Handlingar

Medborgarförslag från Bengt Nordlöw den 4 maj 2010.
Kommunledningskontorets yttrande den 16 augusti 2010.
Kommunstyrelsens protokoll den 8 november 2010, § 188.

Bakgrund

Bengt Nordlöw föreslår i sitt medborgarförslag att stärka banden med
Wismar och att Kalmar kommun inrättar ett stipendium som ger en eller två
gymnasieelever möjlighet att närmare lära känna Kalmar. Vidare föreslår
han att Kalmar kommun avsätter medel för lokala föreningar som är
beredda att verka för att öka intresset för vår gemensamma historia och
önskan att förkovra sig i svenskt språk och kultur.
Utvecklingschefen vid kommunledningskontoret har yttrat sig över
förslaget.
Av yttrandet följer bland annat att kommunen under året kommer att
diskutera nuvarande samarbetsavtal med den nya borgmästaren för att
eventuellt finna nya utvecklingsområden.
Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige ska ställa sig
bakom utvecklingschefens yttrande.
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Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom utvecklingschefens
yttrande som svar på medborgarförslaget om att ”Stärka banden med
Wismar”. Medborgarförslaget ska därmed anses besvarat.

§ 169

Medborgarförslag om sänkta biljettpriser på längre resor
(dnr KS 2010/00249 094)

Handlingar

Medborgarförslag från Elvira Gunnarsson den 19 april 2010.
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Kommunledningskontorets skrivelse den 24 augusti 2010.
Kommunstyrelsens protokoll den 8 november 2010, § 189.
Bakgrund

Elvira Gunnarsson föreslår i sitt medborgarförslag att priset för bussresor
ska sänkas för längre turer.
Kommunledningskontoret har yttrat sig över förslaget. Av yttrandet framgår
bland annat att de synpunkter som förts fram i förslaget ligger helt i linje
med de tankar som ligger bakom den begränsade enhetstaxa som Kalmar
kommun driver inom Kalmar Läns Trafik AB:s (KLT) nuvarande
biljettsystem. Vidare framgår att förhoppningen och ambitionen är att
KLT:s nya biljettsystem ska ge möjligheter till en fullt utbyggd enhetstaxa
för hela Kalmar kommun.
Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige antar
kommunledningskontorets yttrande som svar på medborgarförslaget.

Beslut

Kommunfullmäktige antar kommunledningskontorets yttrande som svar på
medborgarförslaget om sänkta biljettpriser på längre resor. Medborgarförslaget ska därmed anses besvarat.

§ 170

Medborgarförslag om ändrad sträckning för busslinje 122
(dnr KS 2010/00248 094)

Handlingar

Medborgarförslag från Sofia Karlsson den 19 april 2010.
Kommunledningskontorets skrivelse den 24 augusti 2010.
Kommunstyrelsens protokoll den 8 november 2010, § 189.

Bakgrund

Sofia Karlsson föreslår i sitt medborgarförslag att busslinje 122 som nu går
till Ljungbyholm ersätts med bussar som går längre, till exempel till
Halltorp, Påryd, Bergkvara eller Tvärskog.
Kommunledningskontoret har yttrat sig över medborgarförslaget. Av
yttrandet framgår att frågan som ställs i medborgarförslaget kan behöva
studeras vidare tillsammans med Kalmar Läns Trafik AB:s (KLT)
planeringsavdelning.
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Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att ge
kommunledningskontoret i uppdrag att tillsammans med Kalmar Läns
Trafik AB undersöka bussarnas trafikering i södra kommundelen.
Uppdraget ska redovisas i februari 2011.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunledningskontoret i uppdrag att
tillsammans med Kalmar Läns Trafik AB undersöka bussarnas trafikering i
södra kommundelen. Uppdraget ska redovisas i februari 2011. Medborgarförslaget ska därmed anses besvarat.

§ 171

Avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige
(dnr KS 2010/00604 102)

Handlingar

Skrivelse från Länsstyrelsen i Kalmar län den 10 november 2010

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen som ledamot i kommunfullmäktige från Ove Aronson (M).
Kommunfullmäktige anhåller att länsstyrelsen kallar in en efterträdare till
Ove Aronson (M) och utser en ny ersättare i kommunfullmäktige för
Moderata Samlingspartiet.

§ 172

Anmälningsärenden
För kännedom anmäls:
a) Kommunstyrelsens protokoll den 8 november 2010.
b) Sammanträdestider 2011 för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.
c) Motion från Malin Petersson (M) om informella fritidsgårdar.
(dnr KS 2010/00564 092)
d) Motion från FP om Lindö naturreservat.
(dnr KS 2010/00602 092)
e) Medborgarförslag om att införa obligatorisk uppmärkning i allmänna
ordningsstadgar.
(dnr KS 2010/00593 094)
f) Rapport om ej verkställda biståndsbeslut.
(dnr KS 2010/351 759)
g) Motion MP om biogas i var sjätte Kalmarbil
(dnr KS 2010/00481 092)
h) Motion från Karin Karlsson (KD) om en mer differentierad
arbetsmarknad.
(dnr KS 2010/00514 092)
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i) Motion från Magnus Isaksson (M) om Open Office.
(dnr KS 2010/00563 092)
j) Motion från Björn Brändewall (FP) om att upphäva kommunens
skyltmonopol.
(dnr KS 2010/00562 092)
k) Beslut från Justitieombudsmannen från den 28 oktober angående
klagomål mot Kalmar kommun.
(dnr KS 2007/00030 092)
l) Regionförbundets delårsrapport 1 januari – 30 juni 2010.
(dnr KS 2010/00552 042)
m) Medborgarförslag om samåkandeparkering vid Kalmartravet samt
samhällsbyggnadsnämndens svar.
(dnr KS 2008/00458 094)
n) Medborgarförslag om farthinder vid Kalmarsundsparken samt
samhällsbyggnadsnämndens svar.
(dnr KS 2009/00216 094)
o) Medborgarförslag om Lönntorget, Lönntriangeln samt servicenämndens
svar.
(dnr KS 2010/00197 094)
p) Medborgarförslag om Kalmar – Fontänernas stad samt servicenämndens
svar.
(dnr KS 2010/00199 094)
q) Medborgarförslag om Musikfestival i Kalmar samt Destination Kalmar
AB:s svar.
(dnr KS 2010/00240 094)
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Bilaga I, Voteringslista
§ 155. Grönstrukturplan för Kalmar stad
Ledamöter
Roger Kaliff, ordförande
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
Christina Magnusson

Ja
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
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Mats Griph

Anne-Cathrine Lindh

Jimmy Block

Linda Blomdahl-Petterson

Kerstin Edvinsson
Rolf Wallergård

Nej

X
X
X
X
X
X
X

Berit Rudolfsson
Ann-Cristin Fredriksson

X
X

Kent Pettersson
Christopher Dywik

X
X
X
X
SUMMA:

55

6

Avst

F
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Bilaga II, Voteringslista
§ 161 Avgifter för tillsyn enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel mm
Ledamöter
Roger Kaliff, ordförande
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
Christina Magnusson

Ja
X
X

Nej

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

Mats Griph

Anne-Cathrine Lindh

Jimmy Block

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
X
X
X

Linda Blomdahl-Petterson

Kerstin Edvinsson
Rolf Wallergård

Berit Rudolfsson
Ann-Cristin Fredriksson

Kent Pettersson
Christopher Dywik

SUMMA:

34

26

Avst

F

