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Ordföranden meddelar vid sammanträdets öppnande följande tillägg på 
föredragningslistan: 
 
-  Inkråmsöverlåtelse av hela Flygutveckling i Kalmar AB:s verksamhet till 

Kalmar Öland Airport AB. 
 
 

§ 9 

Information om ny polisorganisation 
Överläggning 
Lotta Petersson och Håkan Roupé, polisregion Syd, informerar om polisens 
nya organisation. Från den 1 januari 2015 ersätts de tidigare 21 
polismyndigheterna, Rikspolisstyrelsen och Statens kriminaltekniska 
laboratorium av en sammanhållen myndighet. Den nya Polismyndigheten 
organiseras i sju polisregioner, där Kalmar tillhör polisregion Syd, som är 
indelat i åtta polisområden. Huvudort för polisregion Syd är Malmö.  

Beslut 
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
 

§ 10 

Uppföljning av handlingsplan utifrån överens-
kommelse om samverkan mellan Polismyndigheten i 
Kalmar län och Kalmar kommun 
Dnr KS 2013/0779 

Bakgrund 
Kalmar kommun och Polismyndigheten i Kalmar län undertecknade 2010 en 
överenskommelse om samverkan som 2013 förnyades med särskilt fokus på 
samverkan för att minska användningen av droger samt gemensamma insatser 
mot rattfylleri och drograttfylleri.  

Överläggning 
Lotta Petersson, Polisen, redovisar resultatet av den gemensamma 
handlingsplan som togs fram i samband med överenskommelse om samverkan.  

Beslut 
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
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§ 11 

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de 
majoritetsägda dotterbolagen 
Dnr KS 2015/0104 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 6 februari 2015. 
 
Förslag till ägardirektiv 2015. 

Bakgrund 
Koncernledningen i Kalmar kommun tagit fram ett förslag till ägardirektiv för 
Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen.  

Överläggning 
VD Ola Johansson, Kalmar Kommunbolag AB, går igenom förslaget till 
ägardirektiv.  
 
Inför kommunstyrelsens behandling ska vissa redaktionella ändringar under 
rubriken Beredskap och Säkerhet göras. 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige antar förslag till ägardirektiv för Kalmar Kommunbolag 
AB och de majoritetsägda dotterbolagen.  
 

§ 12 

Ändring i regler för kommunal flaggning 
Dnr KS 2015/0081 

Handlingar 
Förslag på nya Riktlinjer för flaggning i Kalmar kommun. 
 
Regler för kommunal flaggning. 
 
Kommunledningskontorets skrivelse den 30 januari 2015. 

Bakgrund 
Kommunens nuvarande regler för kommunal flaggning i Kalmar behöver 
uppdateras. Ett förslag till nya riktlinjer har tagits fram med bland annat 
språkliga förändringar, tillägg om flaggning vid vissa dagar samt förtydligande 
om flaggning med förenings- och organisationsflaggor.  

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
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Kommunfullmäktige antar kommunledningskontorets förslag till riktlinjer för 
flaggning i Kalmar kommun.  
 
Tidigare regler för kommunal flaggning i Kalmar upphör härmed att gälla.  
 

§ 13 

Inkråmsöverlåtelse av hela Flygutveckling i Kalmar 
AB:s verksamhet till Kalmar Öland Airport   
Dnr KS 2015/0130 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 13 februari 2015. 
 
Avtal om inkråmsöverlåtelse mellan Flygutveckling i Kalmar AB 
och Kalmar Öland Airport AB. 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade den 29 oktober 2012 om en försäljning av 
kommunala fastigheter till Rikshem Vit AB. I samband med affären beslutades 
också att Kalmar kommun skulle avsätta medel för att starta ett utvecklings-
bolag mot att Rikshem/näringslivet gick in med motsvarande belopp. Syftet 
med bildandet av det nya bolaget, Flygutveckling i Kalmar AB, var medverkan 
till riktad marknadsföring och annat stöd/aktiviteter mot nya flyglinjer för att 
utveckla besöksmålet Kalmar och regionen, i detta fall den utpekade 
destinationen Berlin.  
 
Kalmar Kommunbolag AB beslutade den 11 februari 2015 föreslå att 
kommunfullmäktige godkänner att en så kallad inkråmsöverlåtelse genomförs 
av hela Flygutveckling i Kalmar AB:s verksamhet till Kalmar Öland Airport 
AB. Det innebär att Kalmar Öland Airport AB tar över samtliga åtaganden 
som Flygutveckling i Kalmar AB ansvarar för. Vidare föreslås att 
Flygutveckling i Kalmar AB därefter får säljas eller avvecklas.  

Överläggning 
VD Ola Johansson, Kalmar Kommunbolag AB, redogör för ärendet.  
 
Under överläggningen föreslår Inger Hilmansson (FP) följande: 
”Att det i enlighet med § 16 i bolagsordningen för Flygutveckling i Kalmar AB, 
biläggs en ekonomisk redovisning över året 2014 och fram tills nu, till 
handlingar inför kommunstyrelsens sammanträde den 3 mars.” 
 
Sedan överläggningen avslutats beslutar arbetsutskottet att tillstyrka Kalmar 
Kommunbolag AB:s förslag samt att ärendet ska kompletteras med en 
ekonomisk redovisning i enlighet med Inger Hilmanssons förslag.  

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
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1. Kommunfullmäktige godkänner att en inkråmsöverlåtelse genomförs av hela 

Flygutveckling i Kalmar AB:s verksamhet till Kalmar Öland Airport AB. Det 
innebär att Kalmar Öland Airport AB tar över samtliga åtaganden som 
Flygutveckling i Kalmar AB ansvarar för. 
 

2.  Kommunfullmäktige godkänner att Flygutveckling i Kalmar AB efter 
inkråmsöverlåtelsen kan säljas eller avvecklas. I samband med en försäljning 
eller avveckling entledigas kommunens ledamöter och suppleanter.  

 
Inför kommunstyrelsens behandling av ärendet ska det biläggas en ekonomisk 
redovisning över året 2014 och fram tills nu, i enlighet med § 16 i bolags-
ordningen för Flygutveckling i Kalmar AB. 
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