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Kommunfullmäktige 
 
 
 

Tid 
Måndagen den 25 mars 2019 kl. 11:00 

 
Övriga tider: 
Kl 13:00 informerar Peter Arnesson, förvaltningschef, om 
serviceförvaltningens verksamhet 

Plats 
Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens 

Enligt uppdrag 

 
 

Jonas Sverkén 
 

Föredragningslista 
 

1 Val av protokollsjusterare 

2 Frågor och interpellationer 

3 Fastställande av förändring av verksamhetsområde för 
Kalmar Vatten AB:s VA-anläggning 

 
Kommunstyrelsen förslag till beslut: 

 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa utökade 
verksamhetsområden för vatten, spillvatten och dagvatten i 
enlighet med Kalmar Vatten AB:s förslag. 

4 Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) - Samlokalisera 
mer 

 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets 
yttrande ska utgöra svar på Carl-Henrik Sölvingers (L) 
motion om att samlokalisera mer. 

 
Motionen ska härmed anses vara besvarad. 
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 Carl-Henrik Sölvinger (L) redovisade en protokollsanteckning 
i kommunstyrelsen, se bilaga. 

 
5 

 
Detaljplan för del av fastigheten Sandås 2:7 m fl 
Tegelviken 

 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

 
Kommunfullmäktige antar detaljplan för del av fastigheten 
Sandås 2:7 m.fl., Tegelviken. 

6 Valärenden 

7 Anmälningsärenden 

- Kommunstyrelsens protokoll den 5 mars 2019 

- Fjärde kvartalet 

- Samhällsbyggnadsnämndens svar på medborgarförslag om 
belysningsstolpar från Stenviksvägen till Kalmarsundsparken 

- Samhällsbyggnadsnämndens svar på medborgarförslag om att 
flytta utomhusscen från Bastionen till kvarteret Magistern på 
befintlig parkeringsyta 

- Kultur- och fritidsnämndens svar på medborgarförslaget 

- Samhällsbyggnadsnämndens svar på medborgarförslag om att 
utreda möjligheten att stänga Skorstensvägen mot 
Lidhemsvägen efter BRF Sunnanängs parkering 

- Samhällsbyggnadsnämndens svar på medborgarförslag om att 
skapa ängsmark även vid anläggning av nya grönytor 

- Samhällsbyggnadsnämndens svar på medborgarförslag om 
bättre belysning på Bergagårdsvägen 

- Samhällsbyggnadsnämndens svar på medborgarförslag om 
skötsel av kommunens allmänningar 

- Motion från Micael Foghagen (SD) om att införa insynsplats i 
kommunens utskott 

- Medborgarförslag om att kommunens pensionärer fortsatt 
erbjuds att äta sin lunch vid kommunens skolmatsalar 

- Medborgarförslag om att kommunen anordnar grillplatser där 
det finns kol gratis för grillning 
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- Medborgarförslag om gatsten, trappstegen till gamla 
vattentornet 

- Medborgarförslag om att stoppa användandet av sköljmedel i 
kommunens verksamheter. 

- Granskning av ledning och styrning inom omsorgsnämnden 
med fokus på enhetschefer 
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Bilaga 

 
Ärende 4, Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) - Samlokalisera mer 
 
Protokollsanteckning från Carl-Henrik Sölvinger (L): 
”Intentionen med min motion var att nyttja ledig kapacitet i KIFAB:s bestånd med anledning av 
flytten av Linnéuniversitetet och att samla och tillhandahålla flexibla och anpassade lokaler för 
gemensamt finansierade verksamheter som idag finns spridda i Kalmar. Medborgaren skulle då 
enklare hitta till dem. 
 
Genom att erbjuda ett koncept av flexibelt ’kontorshotell’ kunde verksamheterna samnyttja ytor typ 
fikarum, konferensrum, samtalsrum m.m. Det vore också möjligt att ordna en gemensam 
reception/mottagning och utbyta tjänster för bättre tillgänglighet för medborgarna. Som det är 
ordnat idag måste varje verksamhet stå för dessa overheadkostnader. En billigare lösning vore att 
erbjuda gemensamma lokaler där man tillsammans kunde nyttja vissa funktioner medan andra fått 
anpassas till respektive verksamhet. Ev. sekretessfrågor måste verksamheterna lösa i sina nuvarande 
lokaler idag och torde kunna lösas under ett tak. 
 
Min samlade bild av att ha besökt de flesta av dessa verksamheter är att samtliga har utmaningar 
med sina lokaler idag och att det finns behov av att kunna växa, att anpassningar i lokalerna idag 
driver kostnader och att det är en utmaning att hålla god tillgänglighet via t ex telefon eller 
personliga möten särskilt för de mindre verksamheterna. 
 
Intentionen var vidare att finna lösningar för att gemensamma medel skulle räcka längre och gå till 
ändamålet snarare än lokaler.” 
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