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§ 29 

Redovisning av Kalmar kommuns cykelbokslut 2014 
Dnr KS 2015/0370 

Handlingar 
Cykelbokslut 2014. 

Bakgrund 
Ett cykelbokslut för 2014 har tagits fram av Kalmar kommun. Cykelbokslutet 
innehåller information om riktade åtgärder som Kalmar kommun har gjort 
inom cykelområdet under 2014 samt vad som är på gång under 2015. 
Cykeltrafiken fortsätter att öka och mätningar visar en ökning på 17 procent i 
staden från 2012 till 2014.  
 
Projektet Kalmar Cykelstad är ett samarbete mellan serviceförvaltningen, 
samhällsbyggnadskontoret och kommunledningskontoret och från 2014 utgör 
kommunens planberedning styrgrupp för projektet. Ett arbete pågår just nu 
med att ta fram ett nytt projektdirektiv som kan innebära att projektet vidgas 
till att omfatta även arbetet med gång- och kollektivtrafik.  

Överläggning 
Thomas Eidrup, serviceförvaltningen, och Josefin Bergquist, samhälls-
byggnadskontoret, redogör för Kalmar kommuns cykelbokslut 2014. 

Beslut 
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
 

§ 30 

Information om Kalmar kommuns befolkningsprognos 
2014-2024 
Bakgrund 
Kalmar kommun gör varje år en befolkningsprognos. Årets befolknings-
prognos utgår från befolkningen den 31 december 2014 och sträcker sig till år 
2024. 

Överläggning 
Susanne Eriksson, kommunledningskontoret, redogör för befolknings-
prognosen. Enligt prognosen ska kommunens folkmängd öka med  
ca 4 600 personer, från 64 676 den 31 december 2014 till 69 243 den  
31 december 2024. 

Beslut 
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen. 
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§ 31 

Information om Kalmar kommuns synpunktshantering 
"Tyck till" 
Överläggning 
Anders Hagstedt, kommunledningskontoret, informerar om allmänhetens 
möjligheter att lämna synpunkter till Kalmar kommun. Under 2014 besvarades 
drygt 300 ”Tyck till”. 

Beslut 
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen. 
 

§ 32 

Avsiktsförklaring för Nätverket Höghastighetsbanan 
Dnr KS 2015/0340 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 14 april 2015. 
 
Avsiktsförklaring Nätverket Höghastighetsbanan. 

Bakgrund 
Ett uppdrag pågår för närvarande med att ta fram en ny höghastighetsbana, 
den s.k. Sverigeförhandlingen, med planerade höghastighetståg på sträckan 
Stockholm – Göteborg och Stockholm – Malmö. 
 
Den framtida sträckningen av höghastighetsbanan genom Småland och in i 
Skåne är en avgörande fråga för södra och sydöstra Sverige. En sträckning som 
går via Hässleholm och därefter via Älmhult till Växjö och vidare mot 
Jönköping, är av stor vikt för hela sydöstra Sverige.  
 
Sträckningen söder om Jönköping ner mot Malmö är nu under utredning och 
flera alternativ studeras. I kommunerna och regionerna i södra Götaland finns 
en bred samsyn om en sträckning närmare Växjö/Alvesta.  
 
Nätverket Höghastighetsbanan har skapats mellan kommuner, näringsliv och 
lärosäten för att skapa förutsättningar för vår regions långsiktiga utveckling.  
 
En avsiktsförklaring har tagits fram för att stödja Nätverket Höghastighets-
banan. 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner Avsiktsförklaring Nätverket 
Höghastighetsbanan. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Johan Persson får i uppdrag att underteckna 
avsiktsförklaringen.  
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