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Anslaget på kommunens anslagstavla den 6 december 2016. 

 
 

Tid 
Tisdagen den 22 november 2016 kl. 8:30-9:10 

Plats 
KS-salen, stadshuset 

Omfattning 
§§ 119-122 

Beslutande 
Anders Andersson (C) ordförande 
Christina Fosnes (M) vice ordförande 
Johan Persson (S) 
Dzenita Abaza (S) 
Bertil Dahl (V) 
Carl-Henrik Sölvinger (L) 
 
 
 

Sekreterare 
 
 
 
Anette Mellström 
 

Justeras 
 
 
 
Anders Andersson Dzenita Abaza 
ordförande  
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§ 119 

Taxa för parkering 
Dnr KS 2016/0812 

Handlingar 
Utdrag ur servicenämndens protokoll den 31 augusti 2016, § 93. 
 
Serviceförvaltningens skrivelse den 19 augusti 2016.  
 
Karta parkeringszoner. 

Bakgrund 
Kalmar kommun har som avsikt att införa boendeparkering och utöka det 
avgiftsbelagda parkeringsområdet på Malmen, Ängö, Norrgård och på 
Bremerlyckan/Gamla Stan. Uppdraget har sin grund i stor parkerings-
problematik i flera av områdena. 
 
Boendeparkering föreslås införas för att underlätta för boende att stå 
uppställda längre tid. Flera av de tilltänkta områdena är funktionsblandade 
områden, där det finns både verksamheter och boende. För att boende inte ska 
behöva flytta bilen på grund av 24-timmarsregeln och betala avgift en gång 
varje dygn föreslås att så kallad boendeparkering införs.  
 
Boende, besökare och verksamheter har olika parkeringsbehov vid olika tider 
på dygnet och genom avgifter och tidsregleringar skapas omsättning. 

Överläggning 
Stefan Larsson, samhällsbyggnadskontoret, redogör för ärendet. 
 
Under överläggningen föreslår Christina Fosnes (M), med instämmande av 
Carl-Henrik Sölvinger (L), att arbetsutskottet ska tillstyrka servicenämndens 
förslag med den ändringen att de nya områdena i förslaget (Malmen, Ängö, 
Norrgård och Bremerlyckan/Gamla Stan) ska ha samma avgiftsbelagda tider 
som Kvarnholmen och Varvsholmen 9-15, (9-15).  
 
Sedan överläggningen avslutats beslutar arbetsutskottet först att tillstyrka 
servicenämndens förslag med undantag av Christina Fosnes ändringsförslag.  
 
Härefter frågar ordföranden om arbetsutskottet vill tillstyrka servicenämndens 
förslag eller Christina Fosnes ändringsförslag. Han finner att arbetsutskottet 
tillstyrker servicenämndens förslag.  
 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige antar taxa för parkering att gälla från och med 1 januari 
2017. 
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Kvarnholmen: 
Oförändrad avgift för pendlarparkering: 300 kr för 30 dygn 
Boendeparkering ändras från 100 kr för 30 dygn till 300 kr för 30 dygn 
Oförändrad avgift per timma mellan 9-15, (9-15): 10 kr eller 5 kr/timme 
beroende på zon 
 
Varvsholmen: 
Oförändrad avgift per timma: 5 kr/timme 9-15, (9-15) 
Ny avgift för pendlarparkering: 200 kr för 30 dygn 
 
Nya områden är Malmen, Ängö, Norrgård och Bremerlyckan/Gamla stan: 
Ny avgift för pendlarparkering: 200 kr för 30 dygn 
Ny avgift för boendeparkering: 200 kr för 30 dygn 
Ny avgift per timma: 5 kr/timme mellan kl 9-18, (9-18) 

Reservation 
Christina Fosnes (M) och Carl-Henrik Sölvinger (L) reserverar sig mot beslutet 
till förmån för Christina Fosnes (M) ändringsförslag att de nya områdena i 
förslaget (Malmen, Ängö, Norrgård och Bremerlyckan/Gamla Stan) ska ha 
samma avgiftsbelagda tider som Kvarnholmen och Varvsholmen 9-15, (9-15). 
 

§ 120 

Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L): Uteservering 
året runt – en säsong 
Dnr KS 2016/0750 

Handlingar 
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 26 oktober 2016, § 178. 
 
Samhällsbyggnadskontorets yttrande den 20 oktober 2016. 
 
Motion. 

Bakgrund 
Carl-Henrik Sölvinger (L) föreslår i en motion att kommunfullmäktige ger 
berörda nämnder i uppdrag att revidera uteserveringsprogrammet på så sätt att 
säsongerna slopas och tillstånd för uteservering gäller hela året. 
 
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande. Av yttrandet 
framgår bland annat att det har arbetats målmedvetet och aktivt för att skapa 
en stadskärna som lockar och intresserar besökare, turister och Kalmarbor att 
besöka och uppleva stadskärnan. Ett resultat av detta är att behovet av att 
utveckla vår stadsmiljö ökar, avseende vår publika miljö genom god gestaltning 
av gator och torg, uteserveringar, skyltar, parker m.m. Bland annat väljer 
många restauranger och caféer att satsa på uteserveringar som gör vår 
stadsmiljö levande. Olika tankar och funderingar har också förts fram för att på 
olika sätt förlänga säsongen för uteserveringar och undersöka möjligheterna för 
vinterserveringar i Kalmars stadskärna. Samhällsbyggnadsnämnden har därför 
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gett samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att revidera uteserveringsprogrammet 
för Kalmar kommun.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit kommunfullmäktige att yttrandet ska 
utgöra svar på Carl-Henrik Sölvingers motion om uteservering året runt.  

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att samhällsbyggnadsnämndens yttrande ska 
utgöra svar på Carl-Henrik Sölvingers (L) motion om uteservering året runt – 
en säsong. 
 
Motionen ska härmed anses vara besvarad.  

Protokollsanteckning 
Carl-Henrik Sölvinger (L) redovisar en protokollsanteckning enligt följande: 
 
”Jag välkomnar att mitt förslag om att säsongerna slopas tas med i arbetet med 
att revidera uteserveringsprogrammet. Att slopa säsongerna och istället 
tydliggöra kraven på uteserveringar vid olika väderlek tror jag skulle bidra till 
att underlätta för näringsidkare och göra det möjligt att ha uteserveringar igång 
under större delen av året. En förlängd säsong skulle kunna bidra till en 
attraktivare stadskärna för invånare och besökare samt ge resturanger och 
caféer möjligheter att fortsätta utveckla den publika miljön i vår stad. 
 
Jag kommer bevaka att det reviderade uteserveringsprogram som presenteras 
våren 2017 innehåller denna ändring.” 

§ 121 

Redovisning av Kalmar kommuns integrationsarbete 
2016 
Överläggning 
Integrationsutvecklare Hashim Gashi, kommunledningskontoret, redovisar 
Kalmar kommuns integrationsarbete under 2016. 

Beslut 
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
 

§ 122 

Motion från Inger Hilmansson (L): EU på hemmaplan 
Dnr KS 2016/0691 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 15 november 2016. 
 
Motion. 
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Bakgrund 
Inger Hilmansson (L) föreslår i en motion att: 
- Kommunens anställda uppmuntras att höja sin kompetens om EU-

relaterade uppgifter på kommunal nivå. 
- Kommunledningskontoret följer upp informationshöjande insatser till 

anställda och Kalmars invånare om EU:s påverkan på de kommunala 
besluten. 

- Kommunen tillsammans med lokala och regionala intressenter 
uppmärksammar Europadagen med en informationsinsats till kommunens 
invånare.  

 
Utgångspunkten till motionen är utredningen om delaktighet i EU – EU på 
hemmaplan (SOU 2016:10) där uppdraget varit att undersöka möjligheterna till 
insyn, delaktighet och inflytande när det gäller frågor som beslutas inom EU. 
 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande.  

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets yttrande ska 
utgöra svar på Inger Hilmanssons (L) motion om EU på hemmaplan. 
 
Motionen ska härmed anses vara besvarad. 
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