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KALLELSE/ 
FÖREDRAGNINGSLISTA 
 
 

Kommunstyrelsen 
 

 

Tid 
Tisdagen den 2 maj 2017 kl. 8:00 

Plats  
Sammanträdesrum Magistern 
 
Enligt uppdrag 
 
 
 
Anette Mellström 
 
 
 

 
Föredragningslista 
 

  

1. Val av protokollsjusterare 
 

  

2. Information om Kalmar kommuns verksamhets-
ledningssystem 
 
Föredragande: Cecilia Ahlgren, kommunledningskontoret 
 

  

3. Genomgång av beslutsärenden 
__________________ 
 
Ajournering för gruppmöten  
 
___________________ 
 

  

4. Svar på granskning om intäktsredovisning 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets yttrande 
som sitt och överlämnar det till kommunens revisorer som 
kommunstyrelsens svar på Granskning av intäktsredovisning. 
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5. Uppföljning av intern kontroll 2016 för Kalmar kommun 

samt revidering av riktlinjer för intern kontroll 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten om uppföljning av 
intern kontroll 2016. 
 
Kommunstyrelsen antar reviderade riktlinjer för intern 
kontroll. 
 
 

  

6. Beslut om kommunala bolags verksamhet 2016 varit 
förenlig med det fastställda ändamålet och inom 
befogenheterna 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen gör bedömningen att verksamheten som 
Kalmar Kommunbolag AB, Kalmarhem AB, Kalmar Vatten 
AB, KIFAB i Kalmar AB, Kalmar Hamn AB, Kalmar Öland 
Airport AB, Destination Kalmar AB, Kalmar Familjebad AB 
och Kalmar Science Park AB samt Kalmar Energi Holding AB 
har bedrivit under föregående kalenderår får anses ha varit 
förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen 
för de kommunala befogenheterna. 
 
 

  

7. Revidering av Kalmar kommuns informations-
säkerhetspolicy 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Föredragande: Christina Karlberg, serviceförvaltningen 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige antar reviderad informations-
säkerhetspolicy för Kalmar kommun. 
 
Kalmar kommuns informationssäkerhetspolicy ska gälla för 
samtliga förvaltningar, bolag och andra som agerar på Kalmar 
kommuns nätverk. 
 
Kommunstyrelsen bemyndigas att vid behov göra revideringar 
av informationssäkerhetspolicyn. 
 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning av 
kommunfullmäktiges beslut ovan, att bemyndiga kommun-
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styrelsens arbetsutskott att vid behov göra revideringar av 
informationssäkerhetspolicyn. 
 
 

8. Godkännande av borgensram för Kalmar Hamn AB 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för en skuld ingå 
borgen för Kalmar Hamn AB:s låneförpliktelser upp till ett 
totalt högsta lånebelopp om 60 000 000 kronor, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet 
ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga 
lånebelopp. 
 
 

  

9. Godkännande av externt hyresavtal för kulturcentrum 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige godkänner att serviceförvaltningen 
tecknar ett 20-årigt hyresavtal med Klövern Kalmar AB 
avseende fastigheten Guldfisken 2. 
 
 

  

10. Förvärv av aktier i Inera AB 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att 
- av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för 

en köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med 
aktieöverlåtelseavtalet. 

- godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda 
som part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutnings-
avtal. 

 
 

  

11. Medlemsavgift till Samordningsförbundet i Kalmar län 
2018 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom kommundirektörens 
inriktning att Kalmar kommuns medlemsavgift 2018 ska ligga 
kvar på samma nivå som för 2017.  
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Beslutet om 2018 års nivå hanteras av socialnämnden. 
 
 

12. Nya namn för platser vid universitetet 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen beslutar, enligt stadsingenjörens förslag, att 
de nya namnen vid universitetet ska vara Universitetskajen, 
Universitetsplatsen och Pedalstråket.  
 
Vidare godkänner kommunstyrelsen förslag till lokalisering av 
Agneta Bladhs plats. 
 
 

  

13. Nytt namn för torg i Gamla stan, kvarteret Valnötsträdet 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen beslutar, enligt stadsingenjörens förslag, att 
torget i kvarteret Valnötsträdet ska heta Gamla torget.  
 
 

  

14. Markreservation inom kommande verksamhetsområde 
Snurrom på del av fastigheterna Kläckeberga 10:1 och 
Västerslät 17:1 för Modig Machine Tool AB 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen reserverar, enligt kommunledningskontorets 
förslag, ett 15 000 kvm stort område inom kommande 
verksamhetsområde Snurrom beläget på fastigheterna 
Kläckeberga 10:1 och Västerslät 17:1 för Modig Machine Tool 
AB (org.nr: 556190-6982). 
 
Markreservationen ska gälla till och med den 31 augusti 2017. 
 
 

  

15. Markreservation inom kommande verksamhetsområde 
Snurrom på del av fastigheterna Kläckeberga 10:1 och 
Västerslät 17:1 för Norden Machinery AB 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen reserverar, enligt kommunledningskontorets 
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förslag, ett 65 000 kvm stort område inom kommande 
verksamhetsområde Snurrom beläget på fastigheterna 
Kläckeberga 10:1 och Västerslät 17:1 för Norden Machinery 
AB (org.nr: 556060-6690). 
 
Markreservationen ska gälla till och med den 31 augusti 2017. 
 
 

16. Regionförbundet i Kalmar läns revisionsberättelse och 
årsredovisning 2016 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut: 
 
Kalmar kommun beviljar för sin del Regionförbundet i Kalmar 
läns styrelse ansvarsfrihet för 2016 och godkänner 
årsredovisningen 2016. 
 
 

  

17. Samordningsförbundet i Kalmar läns revisionsberättelse 
och årsredovisning 2016 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut: 
 
Kalmar kommun beviljar för sin del förbundsstyrelsen för 
Samordningsförbundet i Kalmar län ansvarsfrihet för 2016 och 
godkänner årsredovisningen 2016. 
 
 

  

18. Motion från Christina Fosnes (M), Carl-Henrik Sölvinger 
(L) och Christopher Dywik (KD) om digital agenda för 
Kalmar kommun 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets 
yttrande ska utgöra svar på motionen från Christina Fosnes 
(M), Carl-Henrik Sölvinger (L) och Christopher Dywik (KD) 
om digital agenda för Kalmar kommun. 
 
Motionen ska härmed anses vara besvarad. 
 
 

  

19. Motion från Thoralf Alfsson (SD) om register för 
motioner och medborgarförslag 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut: 
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Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets 
yttrande ska utgöra svar på Thoralf Alfssons (SD) motion om 
register för motioner och medborgarförslag. 
 
Motionen ska härmed anses vara besvarad.  
 
 

20. Medborgarförslag om att i Kalmar kommun införa förbud 
mot tiggeri 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget om att i Kalmar 
kommun införa ett förbud mot tiggeri.  
 
 

  

21. Medborgarförslag om att Kalmar kommun omedelbart 
ska sluta köpa och använda ekologiska ägg 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningskontorets 
yttrande från den 9 april 2017 ska utgöra svar på medborgar-
förslag om att Kalmar kommuns kostenhet ska sluta och 
använda ekologiska ägg. 
 
Medborgarförslaget ska härmed anses vara besvarat. 
 
 

  

22. Besked enligt miljöbalken 16 kap 4 § huruvida Kalmar 
kommun tillstyrker eller avstyrker uppförande av 
vindkraftverk i anslutning till befintliga verk i Mortorp  
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att avstyrka Billyvind AB:s 
ansökan om tillstånd för etablering och drift av ett 
vindkraftverk på fastigheten Mortorp 6:1. Det innebär 
att Kalmar kommun använder kommunalt veto i enlighet 
med miljöbalkens 16 kap 4 §. 
 
 

  

23. Yttrande över remiss om genomförande av ändringar i 
dricksvattendirektivet 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
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Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen antar samhällsbyggnadsnämndens yttrande 
som sitt och överlämnar det till Näringsdepartementet som 
Kalmar kommuns svar på remissen om genomförande av 
ändringar i dricksvattendirektivet genom ändring i 
livsmedelslagen (2006:804). 
 
 

Delegationsbeslut   
- Ordförandebeslut: Yttrande över Näringsdepartementets 

remiss om ett aktivitetskrav för rätt att överklaga vissa beslut 
om lov m.m.  
 

  

- Beslut om att avstå att lämna yttrande över remiss om statens 
energimyndighets rapport om havsbaserad vindkraft 
 

  

- Beslut om gästfrihet vid Triangelteaterns 40-årsjubileum 
 

  

- Beslut om gästfrihet vid Kalmardrillen 
 

  

- Beslut om försäljning av fastigheten Kokerskan 9 
 

  

- Beslut om försäljning av fastigheten Kilen 8 
 

  

- Förlängning av markreservation för Svenska kyrkan på del av 
fastigheten Oxhagen 2:1 Norra kyrkogården 
 

  

- Förlängning av markreservation för Boet Bostad AB på 
fastigheterna Tranbäret 1 och Björnbäret 1, Snurrom  
 

  

- Förlängning av markreservation för LW Fastigheter i Kalmar 
AB på fastigheten Hjortronet 2, Snurrom 
 

  

- Förlängning av markreservation för LW Fastigheter i Kalmar 
AB på fastigheten Hjortronet 2, Snurrom  
 

  

- Förlängning av markreservation för LW Fastigheter i Kalmar 
AB på fastigheten Montören 3, Fjölebro 
 

  

- Förlängning av markreservation för LW Fastigheter i Kalmar 
AB på fastigheten Montören 3 
 

  

- Förlängning av markreservation för Hansa Bygg AB på 
fastigheten Visaren 1, Norra Vimpeltorpet  
 

  

- Förlängning av markreservation för Prospecta Fastighetskapital 
AB på del av fastigheten Oxhagen 2:1.  
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- Yttrande över ansökan om bygglov för fastigheten Rinkaby 

30:7 
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov för fastigheten Hampan 1  
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov för fastigheten  
Kättingen 11 
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov för fastigheten Kölby 9:35  
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov för fastigheten Fröja 2 
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov för fastigheten Jätten 5 
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov för fastigheten  
Kornmjölet 2  
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov för fastigheten Dillen 11 
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov för fastigheten Enbäret 1 
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov för fastigheten Rinkaby 
33:1 
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov för fastigheten 
Truckföraren 6 
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov för fastigheten 
Slalomåkaren 1  
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov för fastigheten  
Harby 1:119  
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov för fastigheten Rinkaby 
5:80  
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov för fastigheten 
Svinaherden 2  
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov för fastigheten Vega 6 
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov för fastigheten 
Svensknabben 9   
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov för fastigheten  
Tisteln 14 
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov för fastigheten  
Neptunus 11 
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- Yttrande över ansökan om bygglov för fastigheten Pluto 3 

 
  

- Yttrande över ansökan om bygglov för fastigheten  
Tant Grön 5 
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov för fastigheten 
Ljungbyholm 37:1 
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov för fastigheten Översten 1 
 

  

- Yttrande över ansökan om bygglov för fastigheten  
Harby 22:1 
 

  

- Yttrande över ansökan om grävtillstånd för Kalmar Energi AB 
för starkströmsledning kv. Dryaden, Tullslätten 
 

  

- Yttrande över ansökan om grävtillstånd för Eltel Networks 
Infranet AB för teleledning Esplanaden – Atterbergsparken 
 

  

- Yttrande över samråd för detaljplan Falken 4, Malmen 
 

  

- Anställningar på kommunledningskontoret mars 2017  
 

  

- Brandkårens tillsyn av skydd och tillstånd mars 2017 
 

  

Anmälningsärenden   
- Arbetsutskottets protokoll den 28 mars, 11 april, 18 april och 

25 april 2017 
 

  

- Planutskottets protokoll den 28 mars och 25 april 2017 
 

  

- Personalutskottets protokoll den 12 april 2017 
 

  

- Kalmar läns pensionskapitalförvaltning AB:s portföljrapport 
för mars 2017 
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