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KALLELSE/ 
FÖREDRAGNINGSLISTA 
 
 

Kommunstyrelsen 
 

 

Tid 
Tisdagen den 10 januari 2017 kl. 8:00 

Plats  
Sammanträdesrum Magistern 
 
Enligt uppdrag 
 
 
 
Anette Mellström 

 
Föredragningslista 

Val av protokollsjusterare 
 

  

1. Redovisning av Sveriges Kommuner och Landstings 
Öppna Jämförelser – Jämställdhet 
 
Föredragande: Ann-Sofie Lagercrantz, kommunlednings-
kontoret 
 

  

2. Genomgång av beslutsärenden 
 
_____________________ 
 
Ajournering för gruppmöten (ca 9:30) 
 
_____________________ 
 

  

3. Godkännande av Kalmar Öland Airport AB:s köp av 
andel i Törneby solcellspark 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige godkänner Kalmar Öland Airport AB:s 
köp av andel i Törneby solcellspark. 
 
 

  

4. Godkännande av Kalmar Energi AB:s deltagande i 
nyemission av aktier i More Biogas Småland AB 
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Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige godkänner att Kalmar Energi Holding 
AB, via sitt dotterbolag Kalmar Energi Värme AB, deltar i 
nyemission av aktier i More Biogas Småland AB. 
 

5. Upphävande av magnetfältspolicyn 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige upphäver tidigare beslutad 
magnetfältspolicy.  
 

  

6. Avsiktsförklaring för strategiskt partnerskap – ett 
universitet, två städer 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen godkänner förslag till Avsiktsförklaring för 
strategiskt partnerskap mellan Linnéuniversitetet, studentkåren 
Linnéstudenterna, Kalmar kommun och Växjö kommun. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Johan Persson och kommun-
direktör Annette Andersson får i uppdrag att underteckna 
avsiktsförklaringen. 
 

  

7. Försäljning av fastigheten Brandvakten 7, gamla 
brandstationen, till Glebe Fastighets AB 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Föredragande: Pär Svanfeldt, kommunledningskontoret 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige säljer fastigheten Brandvakten 7 på 
Kvarnholmen enligt kommunledningskontorets förslag till 
Glebes Fastighets AB (org. nr. 556661-5000) för en köpe-
skilling om 48 000 000 kronor. 
 

  

8. Försäljning av del av fastigheten Krafslösa 5:1 till GBJ 
Construction AB, Norra Vimpeltorpet 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att sälja del av fastigheten Krafslösa 
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5:1 enligt kommunledningskontorets förslag till GBJ 
Construction AB (org.nr 556938-7318) för en köpeskilling om 
7 500 000 kronor. 
 

9. Markanvisningsavtal med Bovieran AB på del av 
fastigheten Rinkaby 15:11, Södra staden 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen godkänner markanvisningsavtal på del av 
fastigheten Rinkaby 15:11, mellan Kalmar kommun och 
Bovieran AB (org.nr 556683-9584) enligt kommunlednings-
kontorets förslag. 
 

  

10. Markanvisningsavtal på del av fastigheten Malmen 2:3, 
Fredriksskans 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Föredragande: Pär Svanfeldt, kommunledningskontoret 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen godkänner: 
 
- förslag till markanvisningsavtal för del av fastigheten 

Malmen 2:3, område A och B, mellan Kalmar kommun och 
Riksbyggen ekonomisk förening (org.nr 702001-7781) 
enligt kommunledningskontorets skrivelse. 
 

- förslag till markanvisningsavtal för del av fastigheten 
Malmen 2:3, område C och D, mellan Kalmar kommun 
och Grenoli AB (blivande, under namnändring, org.nr 
559089-2153) enligt kommunledningskontorets skrivelse. 
 

- förslag till markanvisningsavtal för del av fastigheten 
Malmen 2:3, område E, mellan Kalmar kommun och 
Prospecta Fastighetskapital AB (org.nr 556634-0518) enligt 
kommunledningskontorets skrivelse. 

 

  

11. Markreservation för Obos Sverige AB på del av 
fastigheten Krafslösa 5:1, Norra Vimpeltorpet 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen reserverar, enligt kommunledningskontorets 
förslag, del av fastigheten Krafslösa 5:1 för Obos Sverige AB 
(org.nr 556723-6087). 
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Markreservationen ska gälla till och med den 15 mars 2017. 
 

12. Kalmar kommuns Belysningsprogram 2016 Unika Kalmar 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Föredragande: Elena Bäcklund och Emma Andersson, 
samhällsbyggnadskontoret 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige antar Kalmar kommuns Belysnings-
program 2016 Unika Kalmar. 
 
Programmet utgör en rekommendation för det fortsatta 
arbetet med belysningsfrågor. Naturligtvis måste 
rekommendationerna vägas mot de ekonomiska 
förutsättningarna. 
 

  

13. Motion från Per Dahl (M) och Kajsa Hedin (M): 
Cykelparkeringshus i anslutning till järnvägsstationen 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att samhällsbyggnadsnämndens 
yttrande ska utgöra svar på motionen om att undersöka 
möjligheten att ordna ett parkeringshus för cyklar vid järnvägs-
stationen. Det innebär att samhällsbyggnadsnämnden ser 
positivt på motionen och bär med sig förslaget i framtida 
planering av stationsområdet.  
 
Motionen ska härmed anses vara besvarad.  
 

  

14. Yttrande över Trafikverkets förslag till nya föreskrifter för 
väg 573, Kalmar län 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen antar samhällsbyggnadsnämndens yttrande 
från den 4 januari 2017 som sitt och överlämnar det till 
Trafikverket som Kalmar kommuns svar på förslag till nya 
föreskrifter för väg 573, Kalmar län.  
 

  

Delegationsbeslut   
- Ordförandebeslut: Jämställdhetspris 2016 

 
  

- Beslut om att Kalmar kommun avstår från att yttra sig över 
Socialdepartementets förslag om ändringar i Europa-
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parlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om 
samordning av de sociala trygghetssystemen m.fl. 
 

- Beslut om att Kalmar kommun avstår från att yttra sig över 
Boverkets förslag till System för beteckning av 
riksintresseanspråk inklusive tillhörande kartskikt och 
dokument i övrigt 
 

  

- Beslut om att Kalmar kommun avstår från att yttra sig över 
Miljö- och Energidepartementets remiss om Naturvårdsverkets 
redovisning för åtgärder för minskad nedskräpning 
 

  

- Yttrande över Navilo AB:s ansökan om tillstånd till allmän 
kameraövervakning vid McDonalds 
 

  

- Yttrande över remiss om nya statistiska tätorter efter SCB:s 
tätortsavgränsning 2015 gällande tätortsbeteckningen 
Åmunnen 
 

  

- Yttrande över Qstar Försäljning AB:s ansökan om tillstånd till 
kameraövervakning 
 

  

- Yttrande över Kriminalvårdens ansökan om tillstånd till 
kameraövervakning 
 

  

- Yttrande över Brandkårens ansökan om tillstånd till 
kameraövervakning 
 

  

- Beslut om försäljning av fastigheten Vreten 5 
 

  

- Beslut om försäljning av del av fastigheten Dokumentet 5  
 

  

- Beslut om försäljning av fastigheten Hagby 16:32 
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Villekulla 7  
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Vångerslät 
7:111 
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Gullvivan 12 
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Harby 4:56  
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov på del av fastigheten 
Krafslösa 6:1 
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Tallhagen 
2:13 
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Tokabo 1:18   
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- Yttrande över ansökan om grävtillstånd för starkströmsledning 
E22 
 

  

- Yttrande över ansökan om grävtillstånd för starkströmsledning 
Åsagatan 
 

  

- Yttrande över ansökan om grävtillstånd för starkströmsledning 
Kölbygärdegatan 
 

  

- Yttrande över ansökan om grävtillstånd för teleledning vid 
industriområde Flyget, Berga och Hagbygärde 
 

  

- Brandkårens tillsyn av skydd och tillstånd april, september, 
oktober, november och december 2016 
 

  

- Beviljade dispenser för egensotning 2016 
 

  

Anmälningsärenden   
- Arbetsutskottets protokoll den 22 november, 29 november, 13 

december och 20 december 2016. 
 

  

- Planutskottets protokoll den 29 november, 13 december och 
20 december 2016. 
 

  

- Personalutskottets protokoll 12 oktober och 9 december 2016. 
 

  

- Skrivelse från Näringsdepartementet angående E22 förbi 
Söderköping 
 

  

- Skrivelse från Trafikverket angående E22 förbi Söderköping 
 

  

- Trafikverkets beslut om bidrag för 2016 till Kalmar Öland 
Airport AB 
 

  

- Skrivelse från Skäggenäs villa- och intresseförening angående 
övergödningsproblemen i Norra Dragsviken 
 

  

- Kalmarsunds Gymnasieförbunds återrapportering av det 
kommunala aktivitetsansvaret, läsåret 2015/2016 
 

  

- Länsstyrelsen i Östergötlands inspektion av 
överförmyndarnämnden i Kalmar kommun 
 

  

- Avrapportering tillsynsbesök enligt arkivlagen och tillsynsplan 
2017 
 

  

- Samordningsförbundet i Kalmar läns verksamhetsplan och 
budget för 2017 

  



 7 (7) 
Kommunstyrelsen KALLELSE/ 

FÖREDRAGNINGSLISTA 
 
 

 
 

- Kalmar läns pensionskapitalförvaltning AB:s portföljrapport 
för november 2016 
 

  

- Granskning av budgetprocessen 
 

  

- Granskning av projektmedelshantering   
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