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§ 207 

Företagsbesök 
  

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare delas in i grupper och besöker olika företag 
mellan kl. 08:00-10:00. Efter återsamling görs en kort resumé av näringslivschefen 
Thomas Davidsson. 

Beslut 
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut i ärendet.  

§ 208 

Redovisning av åtgärdsvalsstudie för kust till kustbanan  
Dnr KS 2015/0165 

Bakgrund 
Ett arbete pågår för närvarande om planerade höghastighetståg på sträckan Stockholm-
Göteborg och Stockholm-Malmö, den s.k. Sverigeförhandlingen. Sträckningen söder 
om Jönköping ner mot Malmö är nu under utredning och flera alternativ studeras. I 
kommunerna och regionerna i södra Götaland finns en bred samsyn om att en 
sträckning närmare Växjö/Alvesta är mycket angelägen.  

Kommunstyrelsen beslutade den 3 mars 2015 att godkänna ett avtal om medfinansiering 
av en åtgärdsvalsstudie mellan Växjö västra station/Alvesta och Kalmar samt 
Karlskrona med nya stationslägen, för att utreda vilka åtgärder som behövs för att 
utveckla och anpassa nuvarande kust- till kustbana till en framtida anslutning till 
höghastighetsbanan.  

Överläggning 
Mikael Kalin, infrastrukturstrateg vid samhällsbyggnadskontoret, redogör för 
åtgärdsvalsstudien.  

Beslut 
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
 

§ 209 

Genomgång av beslutsärenden 
Överläggning  
Samtliga beslutsärenden gås igenom och kommunstyrelsens ledamöter har möjlighet att 
ställa frågor till ansvariga tjänstemän. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av informationerna. 
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§ 210 
Markanvisningsavtal för del av fastigheten Forellen 1, 
Malmen 
Dnr KS 2013/0480 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 21 september 2015.  
 
Förslag till markanvisningsavtal inklusive karta. 
 
Planutskottets protokoll den 29 september 2015, § 56.  

Bakgrund 
Kommunledningskontoret har förhandlat om markanvisningsavtal avseende del av 
Forellen 1 med Kalmarhem. Avtalet avser ett område om cirka 3 600 kvadratmeter av 
fastigheten. På området vill Kalmarhem bygga cirka 125 hyreslägenheter.   
 
Området avgränsas i norr av Strandgatan och i väster av Trädgårdsgatan. Öster om 
området ligger Stagneliusskolan och söder om området skolans matsal. Enligt 
markanvisningsavtalet ska befintlig skolmatsal bevaras.  
 
Avtalet är villkorat av att ny detaljplan för området vinner laga kraft senast den 31 mars 
2017. När detaljplanen vunnit laga kraft ska ett marköverlåtelseavtal upprättas med 
byggherren.  
 
Avtalet har sedan planutskottets behandling kompletterats med ett tillägg att 
parkeringarna ska vara tillgängliga för samnyttjande. 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner markanvisningsavtal för del av fastigheten Forellen 1 
mellan Kalmar kommun och Kalmarhem (org.nr. 556526-5906). 

§ 211 
Uppsägning av avsiktsförklaring om exploatering av 
delar av kvarteren Forellen och Svalan samt fastigheterna 
Brandvakten 7 (brandstationen) och Tenngjutaren 6  
Dnr KS 2014/0186 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 10 september 2015. 
 
Avsiktsförklaring. 
 
Planutskottets protokoll den 15 september 2015, § 49. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade den 28 april 2014, § 55, att godkänna avsiktsförklaringen 
mellan Kalmar kommun och Byggnadsaktiebolaget N.J. Andersson & Son om förvärv 
och byggnation av fastigheterna Brandvakten 7, del av Svalan 20, del av Malmen 2:2 
samt del av Forellen. 
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Förhandlingar har genomförts om prissättning, värderingsprinciper och övriga 
frågeställningar såsom uppfyllande av parkeringsnorm, övertagande och ersättning av 
befintlig skolmatsal på fastigheten Forellen. Parterna har inte varit eniga kring villkoren 
och den 29 juni 2015 inkom ett slutligt erbjudande från  
N J Andersson, på prisnivåer och förändrade villkor, med krav på accept från Kalmar 
kommun inom tre dagar. Kalmar kommun har svarat N J Andersson inom begärd tid 
att Kalmar kommun inte accepterar erbjudandet eftersom parterna inte är överens om 
parkeringsnorm, prissättningar, värderingsprinciper och övriga frågeställningar. 
 
Den 3 juli 2015 meddelade N J Andersson via media att man avbryter samarbetet med 
Kalmar kommun kring avsiktsförklaringen. N J Andersson återkom därefter den 8 juli 
2015, via juridiskt ombud, att man återigen ställer sig bakom avsiktsförklaringen. Kalmar 
kommun har därefter svarat N J Anderssons ombud att frågan om avsiktförklaringen 
kommer att behandlas av kommunfullmäktige under hösten. 
 
Då Kalmar kommun och N J Andersson i de förhandlingar som varit inte kommit 
överens om prissättning, värderingsprinciper, skolmatsal m.m. föreslås att 
kommunfullmäktige upphäver avsiktsförklaringen samt att kommunstyrelsen beslutar 
om försäljning/markanvisning av de nämnda fastigheterna. Då ges möjlighet att med 
marknadsmässiga prisnivåer och uppfyllande av övriga åtaganden på respektive 
fastighet/område tillskapa nya hyresbostäder på några av Kalmars attraktivaste lägen. 
 
Planutskottet har föreslagit att kommunfullmäktige upphäver avsiktsförklaringen samt 
att försäljning av fastigheten Brandvakten 7 ska ske via upphandlad mäklare. Vidare 
föreslås en markanvisning för byggnation av hyresrätter i kvarteret Svalan (del av 
fastigheterna Svalan 20 och Malmen 2:2) samt byggnation av hyresrätter och 
kommersiella lokaler i kvarteret Forellen (del av fastigheten Forellen 1). 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:  
 
Kommunfullmäktige upphäver avsiktsförklaringen mellan Kalmar kommun och 
Byggnadsaktiebolaget N.J. Andersson & Son. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att försäljning av fastigheten Brandvakten 7 ska ske via 
upphandlad mäklare. 
 
Kommunstyrelsen beslutar om markanvisning för byggnation av hyresrätter i kvarteret 
Svalan (del av fastigheterna Svalan 20 och Malmen 2:2) samt byggnation av hyresrätter 
och kommersiella lokaler i kvarteret Forellen (del av fastigheten Forellen 1). 

§ 212 

Permutation av Stiftelsen Dahmska fonden 
Dnr KS 2014/0131 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 23 september 2015. 
 
Skrivelse från Länsstyrelsen i Östergötland den 13 juli 2015. 
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Permutationsansökan till Kammarkollegiet. 
 
Allmänna stadgar för Dahmska fonden. 
 
Tidigare permutationshandlingar. 
 
Testamente. 
 
Reglemente för Dahmska stiftelsen å Stensberg. 
 
Årsredovisning 2014. 
 
Arbetsutskottets protokoll den 29 september 2015, § 78. 

Bakgrund 
Stiftelsen Dahmska fonden registrerades som en stiftelse i stiftelseregistret 
1996 av Länsstyrelsen i Kalmar. Som förvaltare registrerades Kalmar 
kommunstyrelse. Länsstyrelsen Östergötland har år 2011 uppmärksammat att 
makarna Dahms testamente ger upphov till två stiftelser; ”Stiftelsen Dahmska 
fonden” och ”Dahmska stiftelsen å Stensberg”. Även Kammarkollegiet har i 
tidigare permutationsbeslut hanterat det som två stiftelser med ovanstående 
namn. 
 
Stiftelserna har av Länsstyrelsen i Kalmar och Kalmar kommun emellertid 
behandlats och registrerats som en stiftelse och tillgångarna har inte hållits 
åtskilda. Med anledning av den nya stiftelselagen om att samtliga stiftelser måste 
registreras måste nu ett ställningstagande göras. Länsstyrelsen 
Östergötland konstaterar att detta behöver rättas till genom att stiftelserna 
antingen separeras och tillgångarna skiljs åt eller att en eventuell sammanslagning av 
stiftelserna genomförs efter en permutationsansökan hos 
Kammarkollegiet. 
 
Kalmar kommun anser att när donationen gjordes bildades endast en stiftelse. 
Kalmar kommun anser att det är stiftelsen med namnet Dahmska fonden som 
är en stiftelse och Dahmska stiftelsen å Stensberg endast det sentida namnet på 
det ursprungliga ”Ålderdomshemmet å Stensberg”. 
 
Som ett led i att fullgöra stiftelsens ändamål och tydliggöra uppdraget har 
kommunstyrelsen tagit fram allmänna stadgar för stiftelsen Dahmska fonden. 
Detta innebär att tidigare beslutat reglemente för Dahmska Stiftelsen å 
Stensberg upphör att gälla.  
 
I övrigt fullgör stiftelsen de ändamål som framgår i urkunden och i senare 
permutationer. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att hos Kammarkollegiet ansöka om att slå samman 
stiftelserna Dahmska fonden och Dahmska stiftelsen å Stensberg. 
 



 7 (24) 
Kommunstyrelsen 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2015-10-06 

 
Kommunstyrelsen yrkar att Kammarkollegiet ändrar stiftelsens urkund enligt 
den som gäller för stiftelsen Dahmska fonden. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att anta allmänna stadgar för Dahmska fonden. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att översända handlingar och beslut till tillsynsmyndigheten 
för stiftelser, Länsstyrelsen i Östergötland. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige upphäver tidigare beslutat reglemente för Dahmska Stiftelsen å 
Stensberg. 

§ 213 

Särskild medlemsinsats Kommuninvest ekonomisk förening 
Dnr KS 2015/0824 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 24 september 2015. 
 
Stadgar för Kommuninvest ekonomisk förening. 
 
Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad – med riktlinjer och 
beslutsordning. 
 
Arbetsutskottets protokoll den 29 september 2015, § 79. 

Bakgrund 
De nya lagkrav på bland annat större kapital påverkar också Kommuninvest i hög 
utsträckning. Den uppbyggnad av kapitalet som måste ske beskrivs närmare i ”Plan för 
Kommuninvests kapitaluppbyggnad”. Planen syftar till att minimikravet på större kapital 
ska vara uppnått senast 2018 då kravet på viss lägsta bruttosoliditet (eget kapital i 
förhållande till de genomsnittliga totala tillgångarna) träder i kraft. 
 
Föreningsstämman fastställde den 16 april 2015 nya stadgar för Kommuninvest 
ekonomisk förening. I stadgarna har bl.a. tillkommit en möjlighet för medlemmarna att 
på eget initiativ, och i egen takt, betala en eller flera särskilda insatser för att snabbare 
fullgöra den obligatoriska insatsskyldighet som följer av medlemskapet.  
 
Det finns fyra nivåer för insatsbelopp; 200 kronor, 450 kronor, 675 kronor och 900 
kronor/invånare. Kalmar kommun har idag ett insatskapital på 541 kronor/invånare 
motsvarande 34 970 299 kronor. För att nå den högsta nivån behöver insatskapitalet 
ökas med 23 238 101 kronor. 
 
Insatskapital redovisas som finansiell anläggningstillgång, återbäring och ränta på 
insatskapitalet som finansiell intäkt i resultaträkningen.  
 
Många medlemmar har aviserat sin avsikt att redan under 2015 sätta in hela eller 
huvuddelen av den högsta insatsnivån.  
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Arbetsutskottet har föreslagit att kommunfullmäktige genom en särskild medlemsinsats 
på 23 238 101 kronor under 2015 fullgör den obligatoriska insatsnivån i Kommuninvest 
ekonomisk förening. 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att genom särskild medlemsinsats på 23 238 101 kronor 
under 2015 fullgöra den obligatoriska insatsnivån i Kommuninvest ekonomisk förening. 

§ 214 
Uppföljning tertial 2 med prognos för bokslutet 2015 för 
koncernen Kalmar Kommunbolag AB  
Dnr KS 2015/0500 

Handlingar 

Uppföljning tertial 2 med prognos för bokslutet 2015 för koncernen Kalmar 
Kommunbolag AB. 
 
Skrivelse från Kalmar Kommunbolag AB den 16 september 2015. 
 
Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 22 september 2015 med Kalmar 
Kommunbolag AB.  

Bakgrund 
Kalmar Kommunbolag AB redovisat uppföljning efter årets åtta första månader. 
Koncernens resultat uppgår till 116 miljoner kronor före bokslutsdispositioner och 
skatt. Detta är 50,4 miljoner kronor bättre än budget. 
 
Den största orsaken till detta är realisationsvinsten vid försäljningen av Industriparken i 
Kalmar AB (44,2 miljoner kronor).  

Överläggning 
Maria Björkman, ekonomichef Kalmar Kommunbolag AB, redogör för ärendet.  

Beslut 
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av Uppföljning tertial 2 med 
prognos för bokslutet 2015 för koncernen Kalmar Kommunbolag AB. 
 
Ärendet överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.  

§ 215 

Delårsbokslut januari-augusti 2015 med prognos för 2015 
Dnr KS 2015/0004 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 23 september 2015. 
 
Delårsbokslut januari till augusti 2015 med prognos för 2015. 
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Arbetsutskottets protokoll den 29 september 2015, § 80. 

Bakgrund 
I delårsbokslutet ingår uppföljning av kommunfullmäktiges mål, förvaltningsberättelse, 
verksamhetsberättelser från kommunens nämnder, kommunalförbund och koncernens 
hel- och delägda bolag samt finansiella rapporter för kommunen och koncernen. 
 
Resultatet för kommunen för perioden januari – augusti uppgår till 66,2 miljoner kronor 
och prognosen för helåret är ett resultat på 23,1 miljoner kronor. 
 
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunstyrelsen överlämnar delårsbokslutet till 
kommunfullmäktige.  

Överläggning 
Under överläggningen redovisar Cecilia Frid, socialchef, orsaker och åtgärder för att 
klara de effektiviseringsåtgärder som krävs för att nå en budget i balans. Socialnämnden 
prognosticerar ett underskott på 5 miljoner kronor för 2015. Underskottet beror på 
ökade kostnader för externa placeringar barn och ungdomar, externa placeringar vuxna 
missbrukare samt försörjningsstöd. De effektiviseringsåtgärder som vidtas beräknas 
innebära en budget i balans men kräver omfattande omställningar inom nämndens 
verksamheter. Åtgärderna ger inte helårseffekt förrän 2016. 
 
Under överläggningen redovisas följande förslag: 
 
1. Inger Hilmansson (FP) föreslår följande tillägg: 

”Kalmar kommun uppfyller inte sina egna ekonomiska och kvalitativa mål. 
Folkpartiet liberalerna yrkar att en särskild åtgärdsplan upprättas i syfte att nå de 
egna målen främst inom följande områden: 
1. Hur ska det uppsatta målet om 1 % överskott uppnås utan årligt tillskott från 

AFA och utan de mycket osäkra exploateringsintäkterna. 
2. I område Skola har kommunen sjunkit i Öppna jämförelsers ranking. Vilka steg 

tar kommunen för att nå målet 30 bästa skolkommun? 
3. Hur ska omsorgen förbättra t.ex. kontinuitet och minska antalet fallskador. Vilka 

steg har tagits mot målet att vara 30 bästa äldrekommun i Öppna Jämförelser? 
4. Vilka åtgärder har genomförts och vilka förebyggande åtgärder har kommunen 

satt in mot den stigande sjukfrånvaron i berörda verksamheter? 
5. Åtgärdsplanen skall redovisas för Kalmar kommunstyrelse vid start av 

budgetprocess för år 2017. ” 
 
2. Johan Persson (S) föreslår att kommunstyrelsen tillstyrker arbetsutskottets förslag 

samt avslår Inger Hilmanssons tilläggsförslag. 
 
Sedan överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen först att tillstyrka 
arbetsutskottets förslag. Härefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill bifalla 
eller avslå Inger Hilmanssons tilläggsförslag. Han finner att kommunstyrelsen avslår 
tilläggsförslaget. 
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Beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar delårsbokslutet januari – augusti 2015 med prognos för 
2015 till kommunfullmäktige. 

Reservation 
Inger Hilmansson (FP) reserverar sig mot beslutet att avslå egna tilläggsförslag.  

§ 216 

Kommunledningskontorets delårsrapport 2015 – efter augusti 
månad 
Dnr KS 2015/0225 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 23 september 2015. 
 
Kommunledningskontorets uppföljning per augusti 2015. 
 
Uppföljningsrapport mål och uppdrag 2015. 
 
Arbetsutskottets protokoll den 29 september 2015, § 81. 

Bakgrund 
Kommunledningskontoret redovisar varannan månad det ekonomiska utfallet för 
perioden och en ekonomisk prognos för årsutfallet. Efter april och augusti görs också 
uppföljning av verksamhetsplanen. 
 
Förbrukningen efter augusti uppgår till 65,1 % jämfört mot riktvärdet 66,6 %. 
Ett periodiserat delårsbokslut upprättas per augusti och en prognos för helårsutfallet 
lämnas. Prognosen pekar mot ett överskott med 3 850 000 kronor jämfört med budget. 
Prognosen för de olika enheterna redovisas i delårsuppföljningen. 
 
Uppföljning av nämndens mål och kommunledningskontorets aktiviteter redovisas 
också. Arbetet med målen, aktiviteterna och uppdragen pågår och några är redan klara. 
Bedömningen är att måluppfyllelsen kommer att vara god vid årsbokslutet. 

Beslut 
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av uppföljningen per augusti 
2015. 

§ 217 
Kalmar och Växjös stora Linnéstipendium för forskning inom 
ekologisk hållbar utveckling – beslut om permanentning och 
revidering av riktlinjer och kriterier 
Dnr KS 2014/0785 

Handlingar  
Kommunledningskontorets skrivelse den 1 september 2015.  
 
Riktlinjer och kriterier från och med 2016. 
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Arbetsutskottets protokoll den 8 september 2015, § 66. 

Bakgrund 
I samband med Linnéuniversitetets bildande kom Kalmar och Växjö kommuner 
överens om att instifta ett forskningsstipendium för att stödja det nya universitetets 
arbete inom ekologisk hållbar utveckling. Stipendiets namn är ”Kalmar och Växjös stora 
Linnéstipendium för forskning inom ekologisk hållbar utveckling”. Stipendiet var 
kommunernas invigningspresent till universitetet. Kommunerna har avsatt 250 000 
kronor vardera under 2011-2015 år till stipendiet.  
 
Stipendiaterna har redovisat sina forskningsprojekt genom föreläsning i samband med 
Linnéuniversitetets akademiska högtid efterföljande år. En arbetsgupp bestående av 
representanter från Kalmar och Växjö kommuner samt Linnéuniversitetet föreslår att 
forskningsstipendiet permanentas. Vidare har arbetsgruppen tagit fram reviderade 
riktlinjer och kriterier för stipendiets utdelande, baserat på fem års erfarenheter. 
 
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunfullmäktige permanentar forskningsstipendiet 
vid namn ”Kalmar och Växjös stora Linnéstipendium för forskning inom ekologisk 
hållbar utveckling”. 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att permanenta forskningsstipendiet vid namn ”Kalmar 
och Växjös stora Linnéstipendium för forskning inom ekologisk hållbar utveckling”. 
 
Kommunfullmäktige antar reviderade riktlinjer och kriterier för stipendiet enligt 
arbetsgruppens förslag. 
 
Kommunstyrelsen ges rätt att göra mindre justeringar i riktlinjer och kriterier för 
stipendiet.  
 

§ 218 

Ansvar för regional kulturverksamhet i Kalmar län - förslag 
till ändring i förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar 
län 
Dnr KS 2015/0820 

Handlingar 
Skrivelse från Regionförbundet i Kalmar län den 18 september 2015. 
 
Kommunledningskontorets skrivelse den 23 september 2015. 

Bakgrund 
Landstinget i Kalmar län har utrett frågan om den regionala kulturpolitiken i länet och 
föreslår att landstinget övertar det ansvaret från regionförbundet. 
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Regionförbundets styrelse har föreslagit att medlemskommunerna godkänner att 
uppgiften att ansvara för regional kulturverksamhet samt fördela regionala kulturanslag 
utgår ur Regionförbundet i Kalmar läns förbundsordning. 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige godkänner att uppgiften ”att ansvara för regional kulturverksamhet 
samt fördela regionala kulturanslag” utgår ur Regionförbundet i Kalmar läns 
förbundsordning. 

§ 219 
Avslut av Kalmar kommuns medverkan i FN:s initiativ 
Global Compact 
Dnr KS 2015/0778 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 15 september 2015. 
 
Arbetsutskottets protokoll den 29 september 2015, § 77. 

Bakgrund 
På “World Economic Forum” i Davos 1999 uppmanade FN:s dåvarande 
generalsekreterare, Kofi Annan, näringslivet att ta globalt ansvar. Generalsekreterarens 
initiativ ledde till bildandet av ”The Global Compact”, som innefattar principer kring 
mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption riktade till företag. 
Global Compact Cities programme har i dagsläget 94 deltagande städer/kommuner, 
varav 31 i Europa och Kalmar som enda svenska kommun. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2007 att ansluta sig till FN:s Global Compacts tio 
principer. Genom anslutningen följer ett åtagande att vartannat år offentliggöra och 
förnya åtagandet, samt att med samma intervall lämna en skriftlig rapport om insatser 
och utfall för perioden.  
 
En inventering genomfördes 2014 av kommunens samlade insatser i förhållande till de 
tio principerna. Inventeringen visade bland annat att mycket arbete som på något sätt 
kan knytas till principerna redan pågår i kommunen, låg grad av kännedom om vad 
Global Compact är och innebär och vilket ansvar anslutandet innebar för 
verksamheterna. Det enda stället där man vid inventeringen kunde se effekter av 
anslutandet till Global Compact var i uppförandekoden för upphandling. 
 
Under perioden 2007-2013 har det varit frivilligt för Kalmar kommun att rapportera in 
insatser och resultat, men från och med hösten 2014 innebär anslutningen en 
obligatorisk återrapportering till FN vartannat år. I rapporten ska aktiviteter 
återrapporteras och utvärderas vilket innebär ökade krav på ett mer strukturerat arbete. 
 
De lokala inventeringarna tyder på att mycket av det arbete som sker i kommunen och 
som påverkar principerna i Global Compact sker utifrån annan styrning. En styrning 
som huvudsakligen utgörs av nationell lagstiftning och lokala politiska prioriteringar.  
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Mot bakgrund av åtagandets svaga styrande funktion, låg grad av kännedom om Global 
Compact och dess principer i organisationen, samt att åtagandet framöver skulle komma 
att kräva resurser både avseende implementering och uppföljning föreslår 
arbetsutskottet att deltagandet avslutas. 

Överläggning 
Under överläggningen redovisas följande förslag: 
 
1. Patricia Vildanfors (MP) föreslår att kommunstyrelsen ger kommunlednings-

kontoret i uppdrag att till nästa sammanträde med kommunstyrelsen ta fram ett 
underlag med en översikt över de medlemskap som kommunen har samt en kort 
redovisning om hur vi arbetar med dem. Vidare föreslår Patricia Vildanfors att 
kommunstyrelsen avvaktar sitt beslut om att avsluta eventuellt medlemskap bl.a. 
FN:S initiativ Global Compact till kommunstyrelsen fått denna översikt och 
redogörelse. 
 

2. Johan Persson (S) – med instämmande av Inger Hilmansson (FP), Bertil Dahl (V) 
och Christopher Dywik (KD) – föreslår att kommunstyrelsen ska tillstyrka 
arbetsutskottets förslag. Vidare föreslår de att kommunstyrelsen bifaller 
tilläggsförslaget från Patricia Vildanfors om att kommunledningskontoret till nästa 
kommunstyrelsesammanträde tar fram ett underlag med en översikt av de 
medlemskap kommunen har och en kort redovisning hur vi jobbar med dem. 
 

Sedan överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill avgöra 
ärendet idag eller avvakta med beslut till nästa sammanträde. Han finner att 
kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.  
 
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande omröstningsproposition: 
”Den som vill avgöra ärendet idag röstar ja, den som vill avvakta till nästa sammanträde 
röstar nej”. Vid omröstningen avges 14 ja-röster och 1 nej-röst enligt följande: 
 
Ja-röst: Johan Persson (S), Christina Fosnes (M), Bertil Dahl (V), Dzenita Abaza (S), 
Mattias Adolfson (S), Marianne Dahlberg (S), Steve Sjögren (S), Elisabeth Gustavsson 
(S), Lasse Johansson (S), Anders Andersson (C), Per Dahl (M), Inger Hilmansson (FP), 
Christopher Dywik (KD) samt Thoralf Alfsson (SD).  
 
Nej-röst: Patricia Vildanfors (MP). 
 
Det innebär att kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag. Därefter beslutar 
kommunstyrelsen att tillstyrka arbetsutskottets förslag. 
 
Härefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå tilläggsförslaget 
om att kommunledningskontoret till nästa kommunstyrelsesammanträde tar fram ett 
underlag med en översikt av de medlemskap kommunen har och en kort redovisning 
hur kommunen jobbar med dem. Han finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kalmar kommun avslutar sin medverkan i FN:s initiativ Global Compact.  
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Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att till nästa kommun-
styrelsesammanträde ta fram ett underlag med en översikt av de medlemskap 
kommunen har och en kort redovisning hur kommunen jobbar med dem.  

§ 220 

Tillgänglighetspris 2015 
Dnr KS 2015/0793 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 17 september 2015. 

Bakgrund 
I februari 2015 beslöt kommunfullmäktige om att inrätta ett årligt tillgänglighetspris i 
syfte att uppmuntra insatser som ökar tillgängligheten för funktionsnedsatta. 
 
Priset ska lyfta fram och belöna förebilder och goda exempel i arbetet för en tillgänglig 
kommun där alla har lika möjligheter. 
 
Priset kan erhållas av enskild person, grupp, förening, organisation eller företag vars 
insats haft eller har specifik betydelse för tillgängligheten. 
 
Priset består av 10 000 kronor och ett diplom. 
 
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsens ordförande, i samråd med 
kommunstyrelsens presidium, får utse 2015 års pristagare för tillgänglighetspriset. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens ordförande, i samråd med 
kommunstyrelsens presidium, utser 2015 års pristagare för tillgänglighetspriset. 

§ 221 

Integrationspris 2015 
Dnr KS 2015/0794 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 17 september 2015. 

Bakgrund 
I februari 2015 beslöt kommunfullmäktige om att inrätta ett årligt integrationspris i syfte 
att uppmuntra insatser som främjar integration. 
 
Priset ska lyfta fram och belöna förebilder och goda exempel i arbetet för en integrerad 
kommun där alla har lika möjligheter. 
 
Priset kan erhållas av enskild person, grupp, förening, organisation eller företag vars 
insats haft eller har specifik betydelse för integrationen.  
 
Priset består av 10 000 kronor och ett diplom.  
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Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsens ordförande, i samråd med 
kommunstyrelsens presidium, får utse 2015 års pristagare för integrationspriset.  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens ordförande, i samråd med 
kommunstyrelsens presidium, utser 2015 års pristagare för integrationspriset.  

§ 222 

Ändring av bolagsordning för Kalmar Hamn AB 
Dnr KS 2015/0840 

Handlingar 
Skrivelse från Kalmar Kommunbolag AB den 18 september 2015. 
 
Förslag till ändring i bolagsordningen för Kalmar Hamn AB.  
 
Utdrag ut protokoll fört med styrelsen för Kalmar Kommunbolag AB den 22 september 
2015, § 63. 

Bakgrund 
Enligt ägardirektiven har Kalmar Hamn AB i uppdrag att utveckla samarbetet med 
närliggande hamnar. Bolagets bolagsordning har därför reviderats i § 3 
Verksamhetsföremål samt i § 4 Ändamålet med bolagets verksamhet.  
 
Vidare har § 6 Kommunstyrelsens medgivande ändrats när det gäller antalet 
prisbasbelopp, detta för att spegla dagens prisnivåer. 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige godkänner de föreslagna ändringarna i bolagsordningen för 
Kalmar Hamn AB.  

§ 223 

Utökad sträckning av Schelegatan i Oxhagen 
Dnr KS 2015/0733 

Handlingar 
Stadsingenjörens skrivelse den 26 augusti 2015.  

Bakgrund 
Bygget av ny brandstation i kvarteret Brandbilen har aktualiserat frågan om 
adressättning. 
 
Fastigheten ligger vid nuvarande Celsiusgatan som efter att Erik Dahlbergs väg byggts 
om är delad i två skilda delar. För att undvika att detta i framtiden skapar problem 
föreslås att Schelegatan får en utökad sträckning.  
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Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar, enligt stadsingenjörens förslag, att Schelegatan även ska 
omfatta norra delen av Celsiusgatan  

§ 224 
Motion från Carl-Henrik Sölvinger (FP): Lättillgänglig 
information - en rättighet 
Dnr KS 2015/0580 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 1 september 2015. 
 
Motion. 
 
Arbetsutskottets protokoll den 15 september 2015, § 68. 

Bakgrund 
Carl-Henrik Sölvinger (FP) har i motion föreslagit att kommunledningskontoret 
tillsammans med berörda förvaltningar tar fram ett informationskort om rättigheter och 
skyldigheter i Sverige samt kontaktuppgifter till olika myndigheter, till exempel polis, 
sjukvård och socialjour. Informationskortet ska distribueras till de aktörer som arbetar 
med fattiga EU-medborgare på daglig basis t.ex. socialförvaltningen och ideella 
organisationer.  
 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande som föreslås utgöra svar 
på motionen. Av yttrandet framgår bland annat följande: www.informationsverige.se är 
en portal för nyanlända, en guide till det svenska samhället samlat på ett och samma 
ställe. Portalen vänder sig till den som är ny i Sverige och enkelt och snabbt vill hitta 
information om det svenska samhället. Här finns allt samlat på flera olika språk.  
 
Att göra utdrag från portalen och på så sätt få ett material som kräver ständig 
uppdatering gör att risken för felaktig information sprids. För att undvika dubbelarbete 
och risken att felaktig information sprids föreslås att kommunikationsenheten, i samråd 
med integrationsutvecklaren, ser till att vi tydligt kommunicerar 
www.informationsverige.se till våra anställda, på vår webbplats samt att de ideella 
organisationer vi kommer i kontakt med delges information om 
www.informationsverige.se. 
 
Arbetsutskottet har föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att kommunlednings-
kontorets yttrande ska utgöra svar på motionen. 

Överläggning 
Under överläggningen redovisas följande förslag: 
 
1. Inger Hilmansson (FP), med instämmande av Christopher Dywik (KD), föreslår att 

kommunstyrelsen ska tillstyrka motionen. 
 

2. Johan Persson (S) föreslår att kommunstyrelsen ska tillstyrka arbetsutskottets 
förslag. 
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Sedan överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill tillstyrka 
motionen eller arbetsutskottets förslag. Han finner att kommunstyrelsen tillstyrker 
arbetsutskottets förslag. 
 
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande omröstningsproposition: 
”Den som vill tillstyrka arbetsutskottets förslag röstar ja, den som vill tillstyrka motionen 
röstar nej”. Vid omröstningen avges 12 ja-röster, 2 nej-röster och 1 avstår enligt 
följande: 
 
Ja-röst: Johan Persson (S), Christina Fosnes (M), Bertil Dahl (V), Dzenita Abaza (S), 
Mattias Adolfson (S), Marianne Dahlberg (S), Steve Sjögren (S), Elisabeth Gustavsson 
(S), Lasse Johansson (S), Anders Andersson (C), Per Dahl (M) samt Thoralf Alfsson 
(SD).  
 
Nej-röst: Inger Hilmansson (FP) samt Christopher Dywik (KD). 
 
Avstår: Patricia Vildanfors (MP). 
 
Det innebär att kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka arbetsutskottets förslag.  

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets yttrande ska utgöra svar på 
motionen. 
 
Motionen ska härmed anses vara besvarad.  

§ 225 

Motion från ledamöterna i SD om etablering av skydds-
avstånd för vindkraftverk 
Dnr KS 2015/0526 

Handlingar 
Motion den 25 maj 2015. 
 
Samhällsbyggnadskontorets yttrande den 8 september 2015. 
 
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 23 september 2015, § 176. 

Bakgrund 
Ledamöterna i Sverigedemokraterna har lämnat in en motion om etablering och 
skyddsavstånd för vindkraftverk. Med anledning av naturvärden längs kusten och risk 
för störningar vid bostäder föreslås att kommunens vindkraftplan ska uppdateras så att: 
- Ingen etablering av vindkraftverk tillåts öster om nuvarande sträckning 

för väg E22. 
- Att minsta avstånd till bostäder/fritidshus och sammanhållen bebyggelse för att 

klara ljudnivåer, skuggor och reflexer utökas till 1500 m. Undantag ska kunna göras 
för markägarens egen bostad eller om avtal om ekonomisk ersättning tecknas. 
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Samhällsbyggnadskontoret har yttrat sig över motionen. Av yttrandet framgår bland 
annat att i den nuvarande vindkraftsplanen är den största delen av området öster om väg 
E22 klassat som olämpligt för vindkraftsetablering. Det har också visat sig att förekomst 
av känsliga fågelarter ytterligare begränsar möjligheterna till vindkraftsetablering öster 
om E22. 
 
Vidare framgår att när det gäller störningar i form av ljud och skuggor så ligger normalt 
gränsen för 40 dB(A) på ca 700-900 m avstånd från vindkraftverken. Klagomål på buller 
förekommer på större avstånd, även där beräkningar visar att ljudnivån inte överskrider 
40 dB(A). Skuggpåverkan beror på terrängförhållanden och förekomst av skyddande 
vegetation. Ett generellt utökat skyddsavstånd till minst 1500 m till bostäder skulle 
innebära en begränsning av den potentiella vindkraftsutbyggnaden i kommunen, 
samtidigt som risken för bullerstörningar skulle minska. Avvägningen mellan möjlighet 
till elproduktion och risk för störningar är en politisk fråga. Riktlinjer för avstånd till 
bostäder bör dock vara generella och inte kunna avtalas bort, eftersom fastigheter kan 
byta ägare under vindkraftverkens livslängd och de nya ägarna då inte ska behöva 
acceptera större störningar för att de gamla ägarna fått ekonomisk kompensation. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit att yttrandet ska utgöra svar på motionen. 

Överläggning 
Under överläggningen redovisas följande förslag: 
 
1. Thoralf Alfsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen ska tillstyrka motionen. 

 
2. Christopher Dywik (KD) – med instämmande av Inger Hilmansson (FP) och 

Mattias Adolfson (S) – föreslår att kommunstyrelsen ska tillstyrka samhälls-
byggnadsnämndens förslag. 
 

Sedan överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill tillstyrka 
motionen eller samhällsbyggnadsnämndens förslag. Han finner att kommunstyrelsen 
tillstyrker samhällsbyggnadsnämndens förslag. 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att samhällsbyggnadskontorets yttrande ska utgöra svar på 
motionen om etablering av skyddsavstånd för vindkraftverk. 
 
Motionen ska härmed anses vara besvarad. 

Protokollsanteckning 
Christopher Dywik (KD) redovisar en protokollsanteckning enligt följande: 
”Motionärerna sätter fokus på en viktig fråga, nämligen de föråldrade reglerna avseende 
skyddsavstånden till vindkraftverk, och behovet av att uppdatera dessa. 
 
För Kristdemokraterna är det viktigt att man ska kunna bo och verka i hela kommunen. 
Det gäller både för markägare som ska kunna bygga vindkraftverk på sin mark, men 
också för djur, natur och övriga boende i närheten som inte får drabbas negativt av 
etableringen av vindkraft. Där är kommunens vindkraftsplan en av de viktigaste 
garanterna för att säkerställa balansen.  
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Kristdemokraterna är liksom motionärerna positiva till att en uppdatering av Kalmar 
kommuns vindkraftsplan görs avseende reglerna för avstånd till bostadshus, men också 
gällande bullernivåer. 
 
Kristdemokraternas hållning är dock att vi inte bör föregå eller försena den nu pågående 
uppdateringen av vindkraftsplanen genom att komma med nya direktiv i detta skede.” 
 

§ 226 

Yttrande över remissen Generella krav på utrymme för 
lagring av gödsel från djurhållning på jordbruksföretag eller 
annan djurhållande verksamhet 
Dnr KS 2015/0628 

Handlingar 
Remissen Generella krav på utrymme för lagring av gödsel från djurhållning på 
jordbruksföretag eller annan djurhållande verksamhet.  
 
Yttrande från samhällsbyggnadskontoret den 31 augusti 2015. 
 
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 23 september 2015, § 174. 

Bakgrund 
Kalmar kommun har fått möjlighet att yttra sig över Näringsdepartementets förslag 
kring en ändring av den lagstiftning som gäller förvaring av gödsel. 
 
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande över remissen. Av 
yttrandet framgår bland annat att kommunen ser positivt på förslaget att samma 
generella regler ska gälla för jordbruksföretag oavsett var i landet man driver sin 
verksamhet. Samhällsbyggnadskontoret anser även att det är bra att det införs krav på 
tät lagring av gödsel även för privatpersoner. Vidare tycker kontoret att ett alternativ där 
det är upp till djurhållaren att visa vilket behov av lagring som finns är att föredra samt 
att en överträdelse av föreskriften inte bör vara kriminaliserad för privatpersoner. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit att yttrandet ska utgöra Kalmar kommuns svar 
på remissen om generella krav på utrymme för lagring av gödsel från djurhållning på 
jordbruksföretag eller annan djurhållande verksamhet 

Överläggning 
Carl-Johan Fredriksson, samhällsbyggnadskontoret, redogör för ärendet. 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar samhällsbyggnadskontorets yttrande som sitt och överlämnar 
det till Näringsdepartementet som Kalmar kommuns yttrande över remissen Generella 
krav på utrymme för lagring av gödsel från djurhållning på jordbruksföretag eller annan 
djurhållande verksamhet. 
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§ 227 
 
Yttrande över slutbetänkandet En kommunallag för framtiden 
(SOU 2015:24) 
Dnr KS 2015/0419 

Handlingar 
En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24). 
 
Kommunledningskontorets yttrande den 30 augusti 2015. 

Bakgrund 
Kalmar kommun har fått slutbetänkandet En kommunallag för framtiden (SOU 
2015:24) för yttrande. Nuvarande kommunallag trädde i kraft 1992 och i betänkandet 
framhålls att samhället sedan dess genomgått stora förändringar, bl.a. genom svenskt 
EU-medlemskap och fortsatt it-utveckling, vilket påverkar den kommunala 
verksamheten. Reformarbete i kommuner och landsting har lett till bl.a. ökad mål- och 
resultatstyrning. Den kommunala organisationen kräver i större utsträckning anställda 
med olika typer av specialistkompetens.  
 
I betänkandet framhålls även att kommuner och landsting har ett flertal olika roller och 
att kommunallagen ska bidra till att alla dessa roller kan hanteras på ett effektivt och 
rättssäkert sätt. Utredningen anser att nuvarande lag reglerar mycket om kommunernas 
roll som demokratisk arena, men att andra roller är mera sparsamt reglerade. 
 
Mot bakgrund av ovanstående föreslår utredningen en rad ändringar i kommunallagen 
för att möta omvärldens nya förutsättningar. 
 
Ändringarna berör i huvudsak följande områden: 

- Försöksverksamhet med majoritetsstyre, 
- Förutsättningar för en ändamålsenlig organisation, 
- Styrning och uppföljning av verksamhet i egen regi, 
- Förtroendevalda och anställda, 
- Styrelseledamöter i kommunala aktiebolag, 
- EU-rätt och laglighetsprövning, 
- Verkställighet och rättelse av kommunala beslut, 
- En webbaserad kommunal anslagstavla, 
- En förbättrad kommunal revision, samt 
- Lagteknisk översyn. 

 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande över betänkandet. Av 
yttrandet framgår att Kalmar kommun anser att utredningens förslag i de flesta fall är väl 
avvägda och har inget att erinra. Av yttrandet framgår vidare att försöksverksamhet med 
majoritetsstyre avstyrks, kritiska kommentarer lämnas kring att kommunstyrelsen får en 
starkare ställning i förhållande till andra nämnder samt att utvidga medlemsbegreppet så 
även juridiska personer som bedriver näringsverksamhet från fast driftställe i 
kommunen kan överklaga kommunala beslut. 
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Beslut 
Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets yttrande som sitt och överlämnar 
det till Finansdepartementet som Kalmar kommuns yttrande över slutbetänkandet En 
kommunallag för framtiden (SOU 2015:24). 

§ 228 

Yttrande över betänkandet Nästa fas i e-hälsoarbetet (SOU 
2015:32) 
Dnr KS 2015/0610 

Handlingar 
Remiss den 22 juni 2015. 
 
Omsorgsförvaltningens yttrande den 4 september 2015. 

Bakgrund 
Kalmar kommun har fått betänkandet Nästa fas i e-hälsoarbetet för yttrande. 
Omsorgsförvaltningen har tagit fram ett förslag på yttrande över remissen. Av yttrandet 
framgår att förvaltningen i huvudsak instämmer i betänkandets förslag. Särskilt positivt 
ses på förslaget om gemensam läkemedelslista. Vidare anser omsorgsförvaltningen att 
beskrivningen av tänkt finansiering är otydlig och riskerar att drabba kommunerna med 
oförutsägbara kostnader. Innan beslut tas bör en bättre redovisning av kostnader och 
finansiering ske. Övergripande anser förvaltningen också att innehållet i Nästa fas i  
e-hälsoarbetet synkroniseras med SOU 2014:23 ”Rätt information på rätt plats och i rätt 
tid”. 
 
Omsorgsnämnden har föreslagit att yttrandet ska utgöra Kalmar kommuns remissvar.  

Beslut 
Kommunstyrelsen antar omsorgsförvaltningens yttrande som sitt och överlämnar det till 
Socialdepartementet som Kalmar kommuns yttrande över remissen Nästa fas i  
e-hälsoarbetet (SOU 2015:32). 

Delegationsbeslut 
 

- Tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor, augusti 2015 
Dnr KS 2015/0006 
 

- Fullmakt att företräda Kalmar kommun 
Dnr KS 2015/0005 
 

- Beslut om förtur till tomten Långhelgen 3, Östra Vimpeltorpet  
Dnr KS 2015/0723 
 

- Anställningar på kommunledningskontoret, till och med september 2015 
Dnr KS 2015/0763 
 

- Beslut om gästfrihetsbidrag till Svensk-Litauiska föreningens 20-årsjubileum 
Dnr KS 2015/0776 
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PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2015-10-06 

 
- Försäljning av fastigheten Smedby 1:25 

Dnr KS 2015/0719  
 

- Försäljning av fastigheten Åby 6:28 
Dnr KS 2013/0341 
 

- Försäljning av fastigheterna Rustningen 2-7 
Dnr KS 2014/0560 
 

- Försäljning av fastigheten Ljungby 4:64 
Dnr KS 2015/0455 
 

- Försäljning av fastigheten Smedby 1:39 
Dnr KS 2015/0505 
 

- Försäljning av fastigheten Klämdagen 3 
Dnr KS 2015/0739 
 

- Försäljning av fastigheten Klämdagen 4 
Dnr KS 2015/0739 
 

- Försäljning av fastigheten Klämdagen 1 
Dnr KS 2015/0739 
 

- Försäljning av fastigheten Dampehammar 1:86 
Dnr KS 2015/0507 
 

- Tillägg till köpekontrakt Dampehammar 1:86 
Dnr KS 2015/0507 
 

- Försäljning av fastigheten Smedby 1:38 
Dnr KS 2015/0682 
 

- Försäljning av fastigheten Åby 6:28  
Dnr KS 2013/0341 
 

- Samrådsyttrande över detaljplan för kvarteret Bilen 
Dnr KS 2015/0783 
 

- Ansökan om fastighetsreglering 
Dnr KS 2015/0989 
 

- Ansökan om fastighetsbildning - Krafslösa 4:20 
Dnr KS 2015/0785 
 

- Avtal om fastighetsbildning och försäljning av mark på fastigheten Smedby 
2:8 
Dnr KS 2015/0813 
 

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Mode 1 
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PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2015-10-06 

 
Dnr KS 2015/0687 
 

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Ura Kaipa 6  
Dnr KS 2015/0721 
 

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Björka 5  
Dnr KS 2015/0728 
 

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten  Gösbäck 4:1 
Dnr KS 2015/0753  
 

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Sunnanäng 89  
Dnr KS 2015/0766 
 

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Selen 3 
Dnr KS 2015/0769 
 

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Finska Svan 4 
Dnr KS 2015/0802 
 

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Leoparden 6 
Dnr KS 2015/0706 
 

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Rågen 1  
Dnr KS 2015/0725 
 

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Giraffen 6 
Dnr KS 2015/0740 
 

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Gäddan 1 
Dnr KS 2015/0741 
 

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Nejlikan 8 
Dnr KS 2015/0752 
 

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Kättingen  
Dnr KS 2015/0754 
 

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Ljungbyholm 38:1 
Dnr KS 2015/0757 
 

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Bottorp 2:12  
Dnr KS 2015/0762 
 

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Vantet 4 
Dnr KS 2015/0764  
 

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Hammaren 2 
Dnr KS 2015/0765 
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PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2015-10-06 

 
- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Dockan 2  

Dnr KS 2015/0798 
 

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Neptunus 1 
Dnr KS 2015/0800 
 

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Kajutan 14 
Dnr KS 2015/0803 
 

- Yttrande över ansökan om bygglov på fastigheten Amanda 19 
Dnr KS 2015/0805 

Anmälningsärenden 
 

- Arbetsutskottets protokoll den 8, 15, 22 och 29 september 2015 
Dnr KS 2015/0008 
 

- Personaldelegationens protokoll den 16 september 2015 
Dnr KS 2015/0007 
 

- Planutskottets protokoll den 15 och 29 september 2015 
Dnr KS 2015/0011 
 

- Redovisning av Kalmar läns pensionskapitalförvaltning AB:s portföljrapport 
augusti 2015 
Dnr KS 2015/0002  
 

- Beslut om förlusttäckning i Del-Ta Intressenter Ideell Förening  
Dnr KS 2014/0967 
 

- Beslut från Mark- och miljödomstolen över överklagad lantmäteriförrättning 
mellan Norrliden 2:1 och 2:13 
Dnr KS 2014/0976 
 

- Omsorgsnämndens svar på granskning av nämndens hantering av sin 
ekonomiska situation 
Dnr KS 2015/0244 
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