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KALLELSE/ 
FÖREDRAGNINGSLISTA 
 
 

Kommunstyrelsen 
 

 

Tid 
Tisdagen den 4 april 2017 kl. 8:00 

Plats  
Sammanträdesrum Magistern 
 
Enligt uppdrag 
 
 
 
Anette Mellström 
 
 
 

 
Föredragningslista 

Val av protokollsjusterare 
 

  

1. Information om hälsofrämjande organisation 
 
Föredragande: Anne Elgmark och Ylva Gorton, 
kommunledningskontoret 
 

  

2. Redovisning av Kalmar kommuns miljöbokslut 2016 
 
Föredragande: Sara Gripstrand, kommunledningskontoret 
 
 
Genomgång av beslutsärenden 
 
_______________________ 
 
Ajournering för gruppmöten 
 
_______________________ 
 

  

3. Kalmar kommuns årsredovisning 2016 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Föredragande: Annette Andersson, kommunledningskontoret 
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Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisningen 2016 till 
kommunens revisorer för granskning. 
 
 

4. Årsredovisningar och koncernredovisning för 
räkenskapsåret 2016 avseende Kalmar Kommunbolag 
AB och de majoritetsägda dotterbolagen 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Föredragande: Ola Johansson, Kalmar Kommunbolag AB 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige ger följande direktiv till kommunens 
ombud vid årsstämmorna med Kalmar Kommunbolag AB 
och dotterbolagen: 
 
Ombuden ska vid årsstämmorna se till att beslut fattas i 
enlighet med de auktoriserade revisorernas revisions-
berättelser för respektive bolag. 
 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningar och 
koncernredovisning för räkenskapsåret 2016 för Kalmar 
Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen. 
 
 

  

5. Årsrapporter 2016 för Kalmar Kommunbolag AB och de 
majoritetsägda dotterbolagen 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Föredragande: Ola Johansson, Kalmar Kommunbolag AB 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige godkänner årsrapporter 2016 för 
Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda 
dotterbolagen. 
 
 

  

6. Kalmar kommuns ekonomirapport 2017 - efter februari 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Föredragande: Urban Sparre, kommunledningskontoret 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av 
ekonomirapporten 2017 – efter februari månad.  
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7. Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning efter 
februari 2017 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Föredragande: Åsa Bejvall, kommunledningskontoret 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen fattar inget beslut med anledning av den 
ekonomiska uppföljningen efter februari 2017. 
 
 

  

8. Godkännande av Kalmarhem AB:s köp av en andel i 
Törneby solcellspark 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige godkänner Kalmarhem AB:s köp av en 
andel i Törneby solcellspark. 
 
 

  

9. Ändringar i bolagsordningarna för Kalmar 
Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige godkänner de föreslagna ändringarna i 
bolagsordningarna för Kalmar Kommunbolag AB, 
Kalmarhem AB, Kalmar Vatten AB, KIFAB i Kalmar AB, 
Kalmar Hamn AB, Kalmar Öland Airport AB, Kalmar 
Science Park AB samt Destination Kalmar AB. 
 
 

  

10. Revidering av lokala ordningsföreskrifter i Kalmar 
kommun 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att ändra § 10 i de lokala 
ordningsföreskrifterna för Kalmar kommun till följande: 
”Spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker med 
en alkoholhalt som överstiger 2,25 volymprocent får inte 
förtäras på offentlig plats enligt kartbilaga 1, annat än i 
samband med tillåten utskänkning av sådana drycker och i 
samband med annan villkorad upplåtelse av offentlig plats. 
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Inom områdena Kattrumpan, Rävspelet och Slottet 
(markerade med linjemönster i bilaga 1) får spritdrycker, vin, 
starköl och andra jästa alkoholdrycker med en alkoholhalt 
som överstiger 2,25 volymprocent inte förtäras om 
förtäringen föranleder olägenhet i fråga om ordning och 
nykterhet.” 
 
Kommunfullmäktige beslutar att ändra första stycket i § 11 i 
de lokala ordningsföreskrifterna för Kalmar kommun till 
följande: 
”För ambulerande försäljning på offentlig plats inom 
områdena markerade i bilaga 2, 3 och 4 krävs 
polismyndighetens tillstånd. ” 
 
Carl-Henrik Sölvinger (L) redovisade en protokollsanteckning 
i arbetsutskottet den 28 mars 2017 (se bilaga). 
 
 

11. Medborgarförslag om att de lokala ordnings-
föreskrifterna ska utökas till att gälla även på offentlig 
plats inom Varvsholmen 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget om tillägg i 
lokala ordningsföreskrifter så att § 14 även omfattar 
Varvsholmen. 
 
 

  

12. Försäljning av fastigheterna Teknikern 1, Teknikern 2 
och Operatören 1 i Fjölebro (etapp 4), Lindsdal 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige godkänner 
 
- köpekontrakt gällande Teknikern 1 mellan Kalmar 

kommun och Ditt nya hem i Mellansverige AB (556823-
8207) för en köpeskilling om 2 375 000 kronor enligt 
kommunledningskontorets skrivelse. 
 

- köpekontrakt gällande Teknikern 2 mellan Kalmar 
kommun och Ditt nya hem i Mellansverige AB (556823-
8207) för en köpeskilling om 5 137 000 kronor enligt 
kommunledningskontorets skrivelse. 
 

- köpekontrakt gällande Operatören 1 mellan Kalmar 
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kommun och Ditt nya hem i Mellansverige AB (556823-
8207) för en köpeskilling om 3 100 000 kronor enligt 
kommunledningskontorets skrivelse. 

 
 

13. Försäljning av fastigheterna Tranbäret 1 och Björnbäret 1, 
Snurrom 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att sälja fastigheterna Tranbäret 1 
och Björnbäret 1 i Snurrom, enligt kommunledningskontorets 
förslag till Värsnäs Park AB (org.nr: 559061-4656) för en 
köpeskilling om 11 608 000 kronor för Tranbäret 1 och  
9 639 200 kronor för Björnbäret 1. 
 
 

  

14. Försäljning av tomtmark för småhus på del av 
fastigheten Berga 10:2, söder om Svensknabbevägen 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Kommunledningskontoret får i uppdrag att teckna 
marköverlåtelseavtal med Humana Hus Svensknabben AB 
(org nr 556972-5459). 
 
Kommunledningskontoret får sälja tio tomter för småhus på 
del av fastigheten Berga 10:2, område söder om Svensk-
nabbevägen, till Humana Hus Svensknabben AB (org nr 
556972-5459) för 750 000 kronor per tomt, d.v.s. totalt  
7 500 000 kronor exkl. anläggningsavgift för vatten- och 
avlopp. 
 
 

  

15. Markreservation för Eriksson och Ahlqvist AB på del av 
fastigheten Dörby 7:7, Smedby  
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen reserverar del av fastigheten Dörby 7:7, 
enligt kommunledningskontorets förslag, för Eriksson och 
Ahlqvist AB (org.nr: 556795-0786).   
 
Markreservationen ska gälla till och med den 30 juni 2017.  
 
 

  

16. Revidering av Regler för tomtkön i Kalmar kommun 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
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Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen antar reviderade Regler för tomtkön i 
Kalmar kommun enligt kommunledningskontorets förslag. 
 
 

17. Förslag till nya gatunamn i Ljungbyholm 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att de nya gatorna ska heta 
Havrevägen, Rapsvägen och Rybsvägen.  
 
 

  

18. Revidering av den kommungemensamma 
dokumenthanteringsplanen 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets förslag 
till gallringsfrister. 
 
 

  

19. Motion från Inger Hilmansson (L) - Öppna data för 
ökad demokrati och tillväxt 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige bifaller Inger Hilmanssons (L) motion 
om Öppna data för ökad demokrati och tillväxt. 
 
 

  

20. Motion från Jonas Lövgren (M) angående 
barnäktenskap 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med 
hänvisning till att socialnämnden har de riktlinjer som behövs 
för att hantera och handlägga ärenden där barnäktenskap 
förekommer. 
 
 

  

21. Motion från Björn Brändewall (L) - Erbjud 
personalcykel med bruttolöneavdrag  
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
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Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige antar kommunledningskontorets 
yttrande som svar på motionen.  
 
Serviceförvaltningens upphandlingsenhet får i uppdrag att 
teckna ramavtal med lokala cykelhandlare med syfte att ge 
personalrabatt för Kalmar kommuns anställda vid inköp av 
såväl cykel som service och tillbehör. 
 
Motionen ska härmed anses vara besvarad. 
 
 
Carl-Henrik Sölvinger (L) redovisade en skriftlig reservation i 
personalutskottet den 15 mars 2017 (se bilaga). 
 
 

22. Redovisning av motioner och medborgarförslag som 
ännu inte besvarats 2016 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige lägger redovisningen av motioner och 
medborgarförslag som inte ännu besvarats till handlingarna. 
 
 

  

23. Yttrande över Länsstyrelsen i Kalmar läns förslag om 
bildande av naturreservat Värnanäs 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen avstyrker Länsstyrelsen i Kalmar läns 
förslag till bildande av naturreservat Värnanäs. 
 
Kommunstyrelsen förordar markägarens förslag till 
sammanhängande naturreservat i enlighet med remissvaret 
den 27 februari 2017.  
 
Kalmar kommuns principiella uppfattning är att stat och 
markägare bör komma överens om bildande av naturreservat. 
 
 

  

24. Yttrande över regionalt trafikförsörjningsprogram för 
Kalmar län 2025 och kollektivtrafikstrategi 2050 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut: 
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Kommunstyrelsen antar samhällsbyggnadsnämndens yttrande 
som sitt och överlämnar det till Landstinget i Kalmar län som 
Kalmar kommuns svar på remissen om regionalt 
trafikförsörjningsprogram för Kalmar län 2025 och 
kollektivtrafikstrategi 2050. 
 
 
Jonas Lövgren (M), Rolf Wallergård (M), Kent Pettersson (L) 
och Samuel Watanen (KD) redovisade en protokolls-
anteckning i samhällsbyggnadsnämnden den 22 mars 2017 (se 
bilaga). 
 
 

25. Yttrande över Socialdepartementets promemoria 
Nationell läkemedelslista (DS 2016:44) 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen tillstyrker förslag till ny lag om nationell 
läkemedelslista. 
 
 

  

26. Yttrande över förslag till valkretsindelningen vid 2018 års 
val till landstingsfullmäktige 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut: 
 
Kalmar kommun har inget att invända mot att Kalmar 
kommun förblir en egen valkrets vid valet till landstings-
fullmäktige år 2018. 
 
 

  

27. Val av ledamot och ordförande i kommunstyrelsens 
arbetsutskott 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut överlämnas senare.  
 
 

  

28. Val av ledamot och ersättare i kommunstyrelsens 
planutskott 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut överlämnas senare.  
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Delegationsbeslut   
- Beslut om att Kalmar kommun avstår från att yttra sig över 

remiss om avgränsningssamråd för miljöbedömning av 
nationell transportplan 2018-2029 
 

  

- Fullmakt för Bertil Dahl att avge Kalmar kommuns svar till 
Konkurrensverket 
 

  

- Beslut om gästfrihetsbidrag vid Patrullriks scoutläger 
 

  

- Beslut om gästfrihetsbidrag vid konferens Barnmorskors 
Utveckling i Småland 
 

  

- Beslut om gästfrihetsbidrag vid distriktsmöte för Zonta 
distrikt 21 
 

  

- Beslut om gästfrihetsbidrag vid årsmöte med 
Riksorganisationen för Gode män och Förvaltare 
 

  

- Försäljning av fastigheten Lingonet 1 
 

  

- Försäljning av fastigheten Dampehammar 1:82 
 

  

- Yttrande över socialförvaltningens ansökan om tillstånd över 
allmän kameraövervakning 
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Lodjuret 17 
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Hjortronet 1 
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten 
Konstruktören 1 
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Haren 11 
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Ägir 8 
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Hobbiten 1 
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Rinkaby 
33:9 
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Ljunglid 2 
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Klippern 4 
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten 
Örlogsskeppet 3 
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- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten 

Dampehammar 1:85 
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Törnrosa 1 
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Ratten 2 
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Ljungby 
16:10 
 

  

- Yttrande över Kalmar Vatten AB:s VA-arbeten 
Barlastholmen 
 

  

- Yttrande över Kalmar Energi Elnät AB:s ansökan om 
grävtillstånd på Norra vägen, Trångsundsvägen, 
Södra vägen, Ängöleden och Erik Dahlbergs väg, 
 

  

- Yttrande över Skanska Sverige AB ansökan om grävtillstånd 
om grävtillstånd för starkströmsledning Bergkristallen och 
Brandbilen 1 
 

  

- Yttrande över Rejlers ansökan om grävtillstånd för schakt för 
elkablar förstärkning av elnätet i Dörbylund och 
Rinkabyholm  
 

  

- Brandkårens tillsyn av skydd och tillstånd januari och februari 
2017 
 

  

- Anställningar på kommunledningskontoret februari 2017 
 

  

Anmälningsärenden   
- Arbetsutskottets protokoll den 14 mars, 21 mars 2017 

 
  

- Planutskottets protokoll den 14 mars 2017 
 

  

- Personalutskottets protokoll den 15 mars 2017 
 

  

- Uppföljning av kultur- och fritidsnämndens interna 
kontrollplan 2016 
 

  

- Komplettering till medborgarförslag om transport av avliden 
 

  

- Trafikverkets beslut om vägklassificering - väg 520 Kalmar 
län 
 

  

- Sveriges Kommuner och Landstings sammanträdesplan 2018 
 

  

- Kalmar läns pensionskapitalförvaltning AB:s portföljrapport 
för februari 2017 
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Protokollsanteckningar 
 
Ärende 10, Revidering av Kalmar kommuns lokala ordningsföreskrifter 
 
Protokollsanteckning från Carl-Henrik Sölvinger (L) i arbetsutskottet den 28 
mars 2017. 
”Jag välkomnar de lättnader som gjorts i ordningsstadgarna avseende området 
var alkohol får förtäras. Att man nu kan på ett ansvarsfullt sätt kan dricka ett 
glas vin eller liknande på Kattrumpan, Rävspelet och Slottet är bra. 
Kattrumpan, Slottet och Rävspelet är alla stadsnära unika platser som ska vara 
välkomnande och tillåtande.  
 
Helst hade jag sett att åtminstone en del av stadsparken också låstes upp för 
ansvarsfull alkoholförtäring men är glad för den kompromiss som ändå 
kommit till stånd. Vi har otroligt vackra platser i vår stad som ur ett bl.a. ett 
besöksperspektiv vore värdefulla att kunna göra tillgängliga. 
 
Det är min tro och förhoppning att Kalmarborna och besökare i vår stad på ett 
bra sätt kommer att förvalta denna möjlighet så att vi i framtiden också 
kommer kunna tillgängligöra Stadsparken. De har t.ex. visat sig gå alldeles 
utmärkt att förlänga öppettiderna på krogen med mindre stök som följd trots 
intensiva debatter om hur det skulle bli precis tvärt om.” 
 
 
Ärende 24, Yttrande över remiss om regionalt trafikförsörjningsprogram 
för Kalmar län 2025 och kollektivtrafikstrategi 2050 
 
Protokollsanteckning från Jonas Lövgren (M), Rolf Wallergård (M), Kent 
Pettersson (L) och Samuel Watanen (KD) i samhällsbyggnadsnämnden den 22 
mars 2017. 
 
”På grund av sent utskickad handling har vi allianspartier inte hunnit gå igenom 
och diskutera eventuella konsekvenser och möjligheter av remissens förslag. 
Därför har vi inte heller något att tillföra denna diskussion i detta skede.” 
 
 

Skriftlig reservation 
 
Ärende 21, Motion från Björn Brändewall (L) - Erbjud personalcykel 
med bruttolöneavdrag 

Skriftlig reservation från Carl-Henrik Sölvinger (L) i personalutskottet den  
15 mars 2017. 
”Liberalerna välkomnar i enlighet med motionens intentioner alla insatser för 
att öka cyklandet bland Kalmarbor såväl som Kalmar kommuns anställda. Vi 
vet att pendling med cykel har positiva hälsoeffekter och att få fler att välja 
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cykel eller kollektivtrafik i sina resor till och från jobbet har stora miljövinster 
för oss som kommun. En personalrabatt på cykel och tillbehör har 
förhoppningsvis en positiv effekt på cyklandet. 
 
Vi hade i första hand velat återremittera detta ärende för att få med 
erfarenheter från kommuner som beslutat om förmånen att få göra 
bruttolöneavdrag för cykelinköp. Exempelvis har Jönköping, Göteborg och 
Hammarö haft denna möjlighet. Flera andra kommuner har beslutat införa 
bruttolöneavdrag för cykel som en personalförmån däribland Växjö, Uppsala 
och Borås. 
 
I svaret på motionen uppges att förslaget inte är kostnadsneutralt och med 
kostnadsargumentet väljs möjligheten till bruttolöneavdrag bort. Detta utan att 
en uppskattad kostnad uppges. Politik är att vilja och att inte se vinster i 
personalens hälsa, miljövinster eller skillnaden för den anställde att trots rabatt 
behöva göra hela utlägget för cykeln på en gång är att bortse från viktiga 
argument för att nå så många som möjligt med ett erbjudande. Andra 
kommuner har uppenbarligen sett värdet trots en kostnad. 
 
Vi välkomnar en personalrabatt på cyklar men tror att ett erbjudande om 
bruttolöneavdrag skulle attrahera fler anställda att välja en el- eller vanlig cykel. 
Särskilt då erbjudandet om miljöbil inte varit särskilt populärt.” 
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