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_____ 

I samband med kommunfullmäktiges öppnande redovisar förvaltningschef 
Mats Linde barn- och ungdomsförvaltningens verksamhet och utmaningar. 
 
Under lunchen utdelas Hedersgåvor till Marianne Dahlberg (S) och Roger 
Holmberg (S) för att de innehaft politiska uppdrag under 20 år. 
 
I samband med lunch delar ordförande Roger Kaliff (S) även ut en gåva till 
avgående ledamöter och tackar för deras insats under innevarande 
mandatperiod. 

_____ 
 

§ 134 

Val av protokollsjusterare 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige utser Roger Holmberg (S) och Pelle Sederkvist (M) att 
tillsammans med ordförande justera protokollet. 
 

§ 135 

Fråga från Carl-Henrik Sölvinger (L): Seniorkortet - inte 
för boende i Halltorp och Påryd? 
Dnr KS 2018/0661 
 
Kommunfullmäktige beslutar att Carl-Henrik Sölvinger (L) får ställa följande 
fråga till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mattias Adolfson (S): 
 
Seniorkortet infördes i kollektivtrafiken i årsskiftet 2017/ 2018. Kortet ger 
seniorer möjlighet att resa obegränsat i kollektivtrafiken kl. 9 -15 och 18-24 alla 
dagar för 100 kr per månad. 
 
Liberalerna stödjer helhjärtat en fortsatt satsning på detta kort då vi sett stor 
potential att nyttja lågtrafiktiden bättre. Vi stödjer även senaste tillägget om att 
även personer som uppbär sjuk- eller aktivitetsersättning ska inkluderas i 
målgruppen. 
 
Men bra kan bli bättre! 
 
Två faktorer försvårar för äldre på landet att använda Seniorkortet på ett bra 
sätt. Dels handlar det om att se över tidtabellen så att turer finns som 
överensstämmer med tidsintervallerna för Seniorkortet, dels handlar det om att 
ändra villkoret att ”byten måste ske mellan dessa tidsintervaller”. Genom att 
istället säga att "resa ska påbörjas mellan dessa tidsintervaller" skulle fler kunna 
nyttja kortet. 
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Eftersom turtäten är lägre utanför staden blir tidsförlusten ibland stor. Dessa 
barnsjukdomar ställer till det och ger inte alla i kommunen likvärdiga 
möjligheter att nyttja kortet på ett bra sätt. De exempel jag kunnat hitta 
drabbar framför allt boende i södra kommundelen, Påryd, Tvärskog och 
Halltorp. 
 
Boende i Halltorp kan påbörja sin resa 09:00 en vardag men måste åka hem 
redan 12:30 (alt. 12.55 med närtrafik). Detta ger en effektiv tid i stan 09:50 - 
12.30 inom intervallet kl. 9-15. Avgång från Kalmar hade kunnat ske 14.35 
vilket givit mer tid i stan för ärenden, men bytet i Ljungbyholm  är först 15.05, 
det vill säga utanför tidsintervallet 9-15 och seniorkortet gäller då ej. 
 
Värre är det från Halltorp under kvällsintervallet. Där ger tillgängliga resor 25 
min effektiv tid i Kalmar innan hemresan måste påbörjas. Knappast tid för 
middag, ett biobesök eller att besöka en vän. Detta drabbar naturligtvis fler 
boende i linjesträckningen söder om Ljungbyholm. 
 
Resa från Påryd ger 3:45 min effektiv tid i Kalmar dagtid och mindre än 2 h tid 
i staden under kvällsintervallet 18-24. I tabellen som gällt fram till 17 / 6 har en 
tur avgått 08:50 och även passerat Tvärskog innan 09.00. Äldre har fått vänta 
till 09:50. Dessa svårigheter påverkar också boende i Tvärskog som ligger på 
samma busslinje. 
 
I egenskap av ledamot i trafikstyrelsen kan du för Kalmar kommun  räkning 
driva denna fråga, ett alternativ är att kommunen gör tilläggsköp av trafik för 
att ge kommuninvånarna likvärdiga möjligheter att nytta Seniorkortet. 
 
Med anledning av ovanstående frågar jag: 
 
Hur kommer du arbeta för att förbättra Kalmarbornas möjligheter att resa med 
Seniorkortet? 
  __________ 
 
Mattias Adolfson lämnar följande svar på frågan: 
 
Tack för din fråga. Majoriteten i landstinget kommer i samarbete med 
kommunens majoritet att lägga ett uppdrag som syftar till att se över 
turtätheten till våra tätorter i landsbygd. Detta gäller också Halltorp och Påryd 
men även områden i norra kommundelen. I det sammanhanget tar jag också 
med frågan som du lyfter om hur man tillämpar tidsintervallen för seniorkortet.  
 

§ 136 

Fråga från Carl-Henrik Sölvinger (L): Hur har 
strandstädningen fortlöpt? 
Dnr KS 2018/0906 
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Kommunfullmäktige beslutar att Carl-Henrik Sölvinger (L) får ställa följande 
fråga till kommunalrådet Bertil Dahl (V): 
 
I vår budgetreservation för 2018 i höstas föreslog Liberalerna att Kalmars 
stränder skulle städas från skräp en gång årligen. Efter nyåret dök en möjlighet 
att förverkliga detta upp då regeringen aviserade medel för detta genom 
sökbara medel hos Naturvårdsverket. I en fråga i fullmäktige i februari i år 
ställde jag en fråga till dig Bertil om Kalmar var beredd att söka dessa medel 
och fick ett jakande svar. Du var även positiv till att använda detta som en del 
av kommunens arbetsmar kostnadsinsatser. 
 
Jag bevakade frågan och skickade vidare information och kommunen var 
föredömligt snabb då ansökan öppnade bl.a. tack vare kommunalrådet som jag 
upplevde drev på i frågan. Kalmar ansökte om och beviljades i maj 600.000 kr 
för strandstädning. 
 
Jag vill nu följa upp arbetet med städning av Kalmars havsstränder. Finns 
projektledare på plats? Kommer städningen kunna utföras som en 
arbetsmarknadsinsats? Är föreningslivet involverade?  Förhoppningen var att 
kunna samla in uppemot 150 kubikmeter skräp. 
 
Med anledning av ovanstående frågar jag: 
 
Hur många kubikmeter skräp har samlats in och hur har medlen för 
strandstädning använts eller planerar att användas under året? 
 
  __________ 
 
Bertil Dahl lämnar följande svar på frågan: 
 
I kommunens miljöarbete ingår städning av vår miljö, där våra stränder är en 
del. Serviceförvaltningen har sedan tidigare arbetat med rensning av stränder 
då både bryggor och båtar utan ägare har tagits om hand. Samtliga badständer i 
Kalmar kommun städas av förvaltningen kontinuerligt. 
 
Serviceförvaltningen deltar på olika sätt i skräpplockning, men mer behöver 
naturligtvis göras. Skolklasser, föreningslivet, organisationen ”Håll Sverige 
rent” och flera andra gör också viktiga insatser för att städa vår kommun. 
Samtidigt är det mycket viktigt att arbeta med förebyggande insatser för att 
förhindra nedskräpning. Varje enskild individ har naturligtvis också ett eget 
ansvar att inte skräpa ner. 
 
I regeringens och Vänsterpartiets budgetproposition för 2018 fanns ett anslag 
på 17 miljoner under åren 2018-2020 som kommuner kan ansöka om för 
städning av stränder. Så fort det blev möjligt ansökte Kalmar kommun om 
bidrag till strandstädning. Vi blev också i maj månad 2018 beviljade ett bidrag 
med 600 000 kronor från Naturvårdsverket till ett projekt med strandstädning.  
 
Projektet är indelat i fyra faser:  
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Fas 1 - Inventering av strandsträcka 
Fas 2 - Planering av genomförande  
Fas 3 - Genomförande 
Fas 4 – Uppföljning och rapportering   
 
Så här ser nuläget ut i strandstädningsprojektet: 
Serviceförvaltningen rekryterade under juni månad en projektledare till 
strandstädningsprojektet, då resurser för att driva detta inte fanns tillgängliga i 
den administrativa verksamheten. Projektet är nu pågående och det är för tidigt 
att återkoppla om konkreta projektresultat. Förutom insatser vad gäller 
strandstädning kommer projektmedlen även användas för att introducera 
Kalmars del i ”Strandstädarkarta”. Denna karta är tänkt som ett digitalt verktyg 
där allmänheten kan lägga till ”flaggor” där behov av strandstädning finns. Ett 
arbetssätt som redan satts i drift i Bohuslän. 
 
För att få långsiktighet i strandstädningen så har projektet valt att även ta fram 
rutiner så att kommunen, markägare, invånarna (inkl. föreningslivet) och 
näringslivet fortsättningsvis kan jobba mot projektmålen efter projektets slut i 
november 2018. 
 
Behovet av strandstädning har inventerats och en första bedömning är att vår 
kuststräcka är relativt besparad från nedskräpning. Ett antal platser/sträckor 
kommer att väljas ut där en fysisk städinsats kommer att genomföras med hjälp 
av föreningar. Kontakt med tänkbara föreningar har påbörjats. 
Utöver det sökta projektet har kommunen tillsammans med Gästhamnen testat 
en så kallad Seabin, som städar vattnet i hamnen på plats dygnet runt. 
Utvärdering av det arbetet kommer att vara klart under september månad. 
 
Svar på din fråga: 

- Se redovisningen ovan.  
 

§ 137 

Interpellation från Inger Hilmansson (L): Finns det en 
strategi för Kalmar stationsområde? 
Dnr KS 2018/0650 
 
Kommunfullmäktige beslutar att Inger Hilmansson (L) får ställa följande fråga 
till kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S): 
 
Kalmar är länets enda tillväxtmotor och ska därmed också bidra till att lyfta 
övriga kommuner. Större och mer robusta arbetsmarknader ska öka 
attraktionskraften och kunna förmedla kompetens till näringsliv och 
institutioner. Därmed blir restiden från dörr till dörr avgörande. Ställnings-
tagandet att driva Linneuniversitetets med en kommunikationsnära och sjönära 
placering i hamnområdet, antar jag att socialdemokraterna gjort efter en samlad 
analys, att en vidare utveckling av stationsområdet i Kalmar är möjligt. 
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Utredningar är gjorda både 2009 och 2012 och stationen beräknades då slå i 
kapacitetstaket år 2016. Satsningar krävdes för framtiden. Pendling och 
anslutande kollektivtrafik kräver redan nu ökad kapacitet med parkerings-
anläggning och modernt resecentrum. Tiden med nerfällda bommar ökar för 
varje ny tågresa och hindrar resenärer i övriga trafikslag att minska sina 
restider. 
 
Jernhusen, som äger de större stationerna i landet sålde för ett par år sedan 
stationshuset i Kalmar. Kommunens slutsatser av olika utredningar och 
trafikutvecklingen måste ändå ha varit ett fortsatt fokus på stationen i staden 
och långsiktiga satsningar för all berörd infrastruktur. En gemensam 
arbetsmarknadsregion och gemensamt universitet ställer naturligtvis krav på 
nära samarbete, och jag vet att goda ansatser har gjorts. Våra gemensamma mål 
är naturligtvis att också utveckla näringslivet och skapa möjligheter för fler 
växande företag. Företagande och arbete är grunden för vår välfärd. Här kan 
både regioner och Kalmar kommun göra mera. 
 
Självklart har inte Kalmar rådighet över trafik och spår, men alla väl skrivna 
yttranden från kommunen måste, för vår trovärdighets skull, kombineras med 
en viljeyttring från kommunen om vad man själv vill satsa för att bli det 
kraftcentrum och den motor man måste vara. Med Linneuniversitet i hamnen 
kommer många anställda och tusentals studenter att röra sig kring 
stationsområdet. Vad gör kommunen för att utveckla tänkta fördelar av 
universitetets kommunikationsnära läge? Vad vill du och nuvarande ledning 
förbättra och satsa på? Vilka beslut har fattats med stationsområdets och 
pendlarnas framtid för ögonen? Finns en analys och en kommunal 
utvecklingsstrategi som stöd för stationsområdets framtida utveckling? 
 
Med hänvisning till ovanstående frågar jag: 
Vilka satsningar görs av Kalmar kommun på kort sikt och lång sikt (20år) kring 
Kalmar stationsområde vad gäller framtida kapacitet och ökad framkomlighet. 
Lämnade kommunen eller något kommunalt bolag in något anbud eller 
framförde några önskemål då Jernhusen sålde stationsfastigheten i Kalmar? 
 
  __________ 
 
Johan Persson lämnar följande svar på interpellationen:  
 
Inger Hilmansson frågar i en interpellation om vilka satsningar som görs på 
kort och lång sikt kring Kalmar stationsområde. Jag delar i mångt och mycket 
beskrivningen av infrastrukturens betydelse för att skapa större 
arbetsmarknadsregioner. 
 
Under hösten 2017 gjorde kommunen en så kallad åtgärdsvalstudie enligt den 
förenklade metodik som rekommenderas och används av Trafikverket. 
Resultatet av studien presenterades för kommunstyrelsen den 5 december 2017 
i samband med redovisningen av kommunens yttrande över nationell 
transportplan 2018-2029. I remissvaret betonades att den förenklade studien 
snarast i samarbete mellan kommunen och Trafikverket borde utvecklas till en 
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mer fördjupad och heltäckande studie. För att säkerställa den processen 
anförde kommunen att förslaget till nationella plan måste revideras så att denna 
inriktning tydligt borde framgå av den nationella transportplanen. 
 
I den av regeringen fastställda Transportplanen har regeringen gett 
Trafikverket i uppdrag att göra en bristanalys för Kust till kustbanan. 
Utredningsarbetet bör enligt regeringen ha som målsättning att förslag som 
åtgärdar bristerna på banan är så pass utredda att de kan övervägas i nästa 
planeringsomgång och planrevidering. Det var ett väldigt välkommet besked 
och ligger i linje med de gemensamma yttranden som Kalmar, Karlskrona och 
Växjö lämnat i sina remissvar. Givetvis kommer vi att lyfta fram behoven för 
Kalmar C i det arbetet och då inte minst mot bakgrund av att Kalmar nu är 
den största stationen öster om Alvesta som inte rustats upp i modern tid. 
 
Kommunen har under våren haft löpande kontakter i ärendet med 
Trafikverket, vilket lett fram till en överenskommelse om att inleda arbetet med 
en fördjupad åtgärdsvalstudie. Denna kommer att begränsas till de två 
huvudalternativen i den förenklade studien – nuvarande stationsläge och ett 
eventuellt nytt läge längre västerut i anslutning till Brageplan och Södra station. 
Med det sagt har vi inte tagit ställning. Det vi gör är just en gemensam 
utredning där fördelar och nackdelar analyseras. 
 
De första stegen i den utredningsprocessen är på väg att tas i och med att 
samhällsbyggnadsnämnden vid sitt sammansträde nu på onsdag den 20 juni 
förväntas godkänna ett upphandlingsunderlag för en spår- och 
stationsutredning för de två nämnda platserna. Oavsett framtida val av plats 
för Kalmar Centralstation 2.0 kommer en god tillgänglighet till universitetet att 
vara av mycket central betydelse. 
 
I det kortare tidsperspektivet kommer vi att förbättra säkerheten för gång- och 
cykeltrafiken till och från universitetsområdet. Här ligger passagen i flaskhalsen 
Olof Palmes gata- Stationsgatan högt upp åtgärdslistan liksom en funktionell 
hållplats för bussresande studenter och lärare vid Universitetskajen. 
När det gäller Jernhusens försäljning av huset vid stationen så gjordes 
bedömningen att kommunen inte behöver äga huset som till mycket ringa delar 
tjänar stationsändamål. Huset i övrigt innehåller kontor. Hade däremot större 
markområden sålts hade kommunen med säkerhet visat intresse.  
 

§ 138 

Interpellation från Jonas Lövgren (M): Trafikproblemen 
i Kalmar växer 
Dnr KS 2018/0644 
 
Kommunfullmäktige beslutar att Jonas Lövgren (M) får ställa följande 
interpellation till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mattias Adolfson (S): 
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Kalmar växer! För både människor och företag är ett väl fungerande 
trafiksystem en förutsättning för att det dagliga livet ska fungera, speciellt i en 
gles kommun som Kalmar. Kalmar kommun saknar dock idag en samman-
hållen och överblickbar trafikstrategi som syftar just till att kommunen ska 
åstadkomma ett långsiktigt hållbart synsätt på trafikutveckling i samklang med 
övrig kommunal utveckling. Det behövs en särskild trafikstrategi för 
kommunens övergripande inriktning och utveckling. Dagens Översiktsplan ger 
inte tillräckliga perspektiv i detta avseende. Ett uppdrag har lagts kring något 
slags trafiköversyn, men den har ännu inte nått ut i organisationen eller 
beslutats av Planutskottet. Jag vill därför redan nu ge ett av mina perspektiv 
kring vad jag anser behövs för att framtidssäkra en fortsatt god stadsutveckling 
med trafikfrågorna i fokus. 
 
För att skapa ett hållbart transportsystem är det viktigt att fokusera på 
individernas och näringslivets tillgänglighet till olika funktioner och 
målpunkter. Kvarnholmen är i detta perspektiv särskilt viktig att ta hänsyn till 
för att möjliggöra en god handels- och näringslivsutveckling i ett växande och 
tätare centrumliv. Även Hansa City- och Giraffenområdet är viktiga aspekter 
för en tillgänglig handel och möjlighet att växa i framtiden. 
 
I trafikfrågan finns även parkeringsaspekten där tillgången till parkeringsplatser 
för både bilar och cyklar blir mycket viktiga, särskilt utifrån att både cyklar och 
bilar samt kollektivtrafik med all sannolikhet kommer öka i antal i framtiden. 
 
På flera platser runt om i centrala Kalmar råder det brist på parkeringsplatser 
redan idag. Ska Kalmar fortsätta sin starka utveckling behöver kommunen ta 
höjd i planeringen av nya parkeringsplatser och en tillgänglig och framkomlig 
gatustruktur, speciellt när det gäller trafikleder som Södra Vägen, Erik 
Dahlbergs Väg, Norra Vägen och Ängöleden. Dessa tre vägar måste fortsatt 
ses som huvudleder in till stadens centrum och dess närhet. Att fortsätta bygga 
begränsningar för bil- och till viss del kollektivtrafiken längs dessa stråk är inte 
en framkomlig väg. Tvärtom. 
 
Likaledes finns en oro kring hur trafiksäkerheten för gång och cykel ska klaras 
till och från den planerade storskolan vid Brofästet, speciellt när man lyfter 
blicken och ser kommande utveckling kring Rifaområdet, fortsatt omvandling 
av industriområdet bakom Giraffen samt utvecklingen av Friskis och 
Svettisområdet. Samtidigt pågår omvandling av Valfisken och allt fler bostäder 
och verksamheter i Snurrom, samt förtätningar som kommer öka 
trafikmängden längs Norra Vägen. Biltrafiken kommer således inte att minska, 
utan tvärtom öka i, omkring och genom innerstaden de kommande åren. 
 
Det råder därför idag ett särskilt behov av att få en bättre överblick av trafik- 
och parkeringssituationen. Därför behövs det en särskild trafikstrategi. 
 
Jag vill därför fråga Mattias Adolfsson (S) 
 

- Tycker du att trafik- och parkeringssituationen i Kalmar stad är 
optimal? 
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- Hur tänker du göra infartsvägarna/lederna mer tillgängliga och 
anpassade för ett ökat trafikflöde? 

 
  __________ 
 
Mattias Adolfson lämnar följande svar på interpellationen: 
 
Tack för din interpellation Jonas Lövgren (M). Du belyser ett ämne som är 
mycket viktigt, nämligen tillgängligheten till Kalmar City. Majoriteten har gjort 
ett tydligt ställningstagande att tillgängligheten ska vara god när det gäller 
möjlighet att ta sig in i stadskärnan med både med bil, buss, cykel och säkert 
för gångtrafikanter. Kalmar kommun är till stora delar en landsbygdskommun, 
därför kommer även bilen vara ett viktigt framtida färdmedel och det är viktigt 
att vi planerar för det både när det gäller tillfartsvägar och tillgången till 
parkeringar. Stadskärnan har också industriell verksamhet i form av bl.a. 
hamnens verksamhet och stor livsmedelsindustri. Därför är det också viktigt 
med säkra godstransporter. 
 
Svar på dina frågor: 

- Tycker du att trafik- och parkeringssituationen i Kalmar stad är 
optimal? 
Vi arbetar ständigt med att förbättra vårt vägnät, gång- och cykelvägar 
och kollektivtrafikstråk. Det finns en övergripande plan (huvudvägnät) 
för såväl biltrafik som för cykeltrafiken. Vi har också en 
överenskommelse sedan 2013 med Kalmar City att antal parkeringar 
inte ska minska från dåtidens 2800 parkeringsplatser. En enig 
kommunstyrelse ställde sig bakom denna överenskommelse. Antalet p-
platser har därefter ökat till 2950 st vid senaste kontrollen. I takt med 
att befolkningen växer och att vi får fler verksamheter till stadskärnan 
behöver vi dock planera strategiskt och långsiktigt för hur vi klarar 
trafiken i framtiden. Just pågår ett gemensamt arbete mellan 
kommunen, Kalmar City, fastighetsägare och Handel att ta fram 
konkreta förslag kring hur vi kan förbättra tillgängligheten när det 
framförallt gäller parkeringar. 

 
- Hur tänker du göra infartsvägarna/lederna mer tillgängliga och 

anpassade för ett ökat trafikflöde? 
Samhällsbyggnadsnämndens presidium har gett SBK i uppdrag att 
förbereda ett beslut kring att ta fram en trafikstrategi kring bl.a. våra 
infartsleder. Detta kommer att bli en viktig del i det 
översiktsplanearbete som inleds under början av nästa mandatperiod 
och kommer upp i Planutskottet inom kort. 

 



 11 (19) 
Kommunfullmäktige 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2018-09-24 

 
 
§ 139 

Aktualitetsprövning och framtagande av ny 
översiktsplan samt revidering av vindkraftsplan för 
Kalmar kommun 
Dnr KS 2018/0705 

Handlingar 
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 20 juni 2018, § 143. 
 
Samhällsbyggnadskontorets skrivelse den 14 juni 2018. 
 
Aktualitetsprövning av översiktsplanen.  
 
Kommunstyrelsens protokoll den 4 september 2018, § 116. 

Bakgrund 
Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som 
beskriver den huvudsakliga inriktningen gällande mark- och vatten-
användningen samt bebyggelseutveckling. Den ligger sedan som stöd för 
detaljplaneringen och är ett viktigt underlag i dialog med andra aktörer om 
kommunens utveckling. Aktualitetsprövningen är ingen revidering, utan en 
bedömning om planen fortfarande är relevant efter dagens förutsättningar och 
kunskap. Ett revideringsbehov kan emellertid uppmärksammas i samband med 
prövningen.  
 
Denna aktualitetsprövning innehåller en analys och bedömning av kommunens 
översiktliga planer.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att 
godkänna aktualitetsprövningen av översiktsplanen samt ge samhällsbyggnads-
nämnden i uppdrag att ta fram en ny översiktsplan för Kalmar kommun och i 
uppdrag att revidera vindkraftsplanen. Kommunstyrelsen har tillstyrkt 
förslaget.  

Överläggning 
Under överläggningen redovisas följande förslag: 
 
1. Mattias Adolfson (S) föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla 

kommunstyrelsens förslag. 
 

- Carl-Henrik Sölvinger (L) föreslår – med instämmande av Thoralf Alfsson 
(SD), Mattias Adolfson (S), Christopher Dywik (KD) samt Christina Fosnes 
(M) – att kommunfullmäktige ska bifalla kommunstyrelsens förslag med 
följande tillägg: 
”Kommunfullmäktige uttalar att samhällsbyggnadsnämnden ska återkomma 
med en tidplan där ambitionen är att översiktsplan och Vindkraftsplan ska 
behandlas i kommunfullmäktige före utgången av år 2020” 
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Sedan överläggningen avslutats frågar ordföranden först om 
kommunfullmäktige vill bifalla eller avslå kommunstyrelsens förslag. Han 
finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.  
 
Härefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill bifalla eller avslå Carl-
Henrik Sölvingers m.fl. tilläggsförslag. Han finner att kommunfullmäktige 
bifaller förslaget.  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
 
- godkänna aktualitetsprövningen av översiktsplanen med följande tillägg 

under rubriken Teknisk försörjning: 
”Den framtida lokaliseringen av Kalmar Vattens reningsverk har 
undersökts. Kommunfullmäktige beslutade 2014-01-27 om att inte flytta på 
det, utan istället utveckla ett stadsnära reningsverk på befintlig plats i 
Tegelviken. Arbetet med att ta fram en ny detaljplan för det pågår.” 

- ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en ny översiktsplan för 
Kalmar kommun. Fram till att den nya översiktsplanen har antagits ska den 
nuvarande fortsätta gälla som stöd för planeringen, 

- ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att revidera vindkraftsplanen. Fram 
till att den reviderade vindkraftsplanen har antagits ska den nuvarande 
fortsätta gälla som stöd för planeringen.  

- uttala att samhällsbyggnadsnämnden ska återkomma med en tidplan där 
ambitionen är att översiktsplan och Vindkraftsplan ska behandlas i 
kommunfullmäktige före utgången av år 2020 

 

§ 140 

Detaljplan för fastigheten Fågelsudd 1:123 m fl. 
Dnr KS 2018/0750 

Handlingar 
Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 23 maj 2018, § 126. 
 
Samhällsbyggnadskontorets skrivelse reviderad den 27 juni 2018. 
 
Granskningsutlåtande den 23 maj 2018. 
 
Förslag till detaljplan reviderad den 23 maj 2018. 
 
Kommunstyrelsens protokoll den 4 september 2018, § 117. 

Bakgrund 
Planförslaget innebär i huvudsak en utökning av byggrätter efter att en 
installation av kommunalt vatten och avlopp gjorts. Förslaget innebär också att 
cirka sex nya tomter kan avstyckas från den samfällda marken. Syftet med 
planförslaget är att möjliggöra permanent boende i det som tidigare var ett 
fritidshusområde.  
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Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit att kommunfullmäktige antar förslag 
till detaljplan för fastigheten Fågelsudd 1:123 m.fl. Kommunstyrelsen har 
tillstyrkt förslaget.  

Beslut 
Kommunfullmäktige antar förslag till detaljplan för fastigheten Fågelsudd 
1:123 m.fl. 

§ 141 

Taxa för ansökan om grävtillstånd 
Dnr KS 2018/0631 

Handlingar 
Utdrag ur servicenämndens protokoll den 30 maj 2018, § 64. 
 
Serviceförvaltningens skrivelse den 4 maj 2018. 
 
Kommunstyrelsens protokoll den 4 september 2018, § 119.  

Bakgrund 
Antalet grävtillstånd har de senaste åren succesivt ökat och under 2017 
hanterades 229 tillstånd. Ett grävtillstånd kan omfatta ett flertal arbeten och 
därmed vara omfattande.  
 
Någon avgift för handläggning av ansökan om grävning i allmän platsmark tas 
idag inte ut och servicenämnden har tagit fram ett förslag till avgifter. Den 
föreslagna prisbilden om 1 500 kronor, och för privatpersoner 500 kronor, 
motsvarar den avgift som andra kommuner anger.  
 
Ett nytt system för hantering av sökta grävtillstånd, trafikanordningsplan och 
markupplåtelse är under införande. Systemet underlättar samordning och 
möjliggör en bättre kontroll av medgivna tillstånd. 
 
Servicenämnden har föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att införa en 
avgift för ansökan om tillstånd för grävning i allmän platsmark i Kalmar 
kommun. Arbetsutskottet har tillstyrkt servicenämndens förslag. 
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget.  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att införa en avgift för ansökan om tillstånd för 
grävning i allmän platsmark i Kalmar kommun från och med den 1 oktober 
2018.  
 
Avgiften ska vara 500 kronor för privatpersoner och 1 500 kronor för övriga. 
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§ 142 

Anmälningsärenden 
 
- Kommunstyrelsens protokoll den 4 september 2018 

 
- Länsstyrelsens beslut att inte överpröva detaljplan för 

Brandvakten 7 och Kvarnholmen 2:1 
Dnr KS 2018/0557 
 

- Mark- och miljödomstolens beslut att avslå överklagande om 
detaljplan för Stensö 2:106 
Dnr KS 2017/0642 
 

- Samhällsbyggnadsnämndens svar på medborgarförslag om att 
öka trafiksäkerheten på Björkenäsvägen 
Dnr KS 2018/0244 
 

- Samhällsbyggnadsnämndens svar på medborgarförslag om 
enhetliga hastigheter inom samma område, Hossmo 
Dnr KS 2018/0273 
 

- Servicenämndens svar på medborgarförslag om att hyra ut 
Kolbodagårdens restaurang för att stärka sammanhållningen 
och trivseln bland boende i denna del av Södermöre 
Dnr KS 2018/0322 
 

- Samhällsbyggnadsnämndens svar på medborgarförslag om 
rastgård för hundar 
Dnr KS 2018/0387 
 

- Samhällsbyggnadsnämndens svar på medborgarförslag om 
belysning längs strandpromenaden i Kalmarsundsparken 
Dnr KS 2018/0449 
 

- Samhällsbyggnadsnämndens svar på medborgarförslag om att 
göra fotbollsplanen vid vattentornet i Bergaparken till en 
rastplats för hundar 
Dnr KS 2018/0463 
 

- Samhällsbyggnadsnämndens svar på medborgarförslag om 
tydlig skyltning eller annan varning om korsande barn över 
trafikerad väg 
Dnr KS 2018/0527 
 

- Samhällsbyggnadsnämndens svar på medborgarförslag om 
komplettering av lekplatsen på Idungatan 
Dnr KS 2018/0577 
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- Motion från Christopher Dywik (KD) och Fredrik Sjömar 

(KD) om att införa porrfilter på Kalmarbygdens skolor 
Dnr KS 2018/0836 
 

- Medborgarförslag om att socialtjänsten ska ta fram statistik 
om utfallet i de vårdnadsutredningar som gjorts de senaste tre 
åren och som i framtiden kommer att göras 
Dnr KS 2018/0621 
 

- Medborgarförslag om att rusta upp cykelvägarna i 
kommunen 
Dnr KS 2018/0752 
 

- Medborgarförslag om att kommunen arrenderar ut en del av 
den mark Kalmar kommun äger vid Kläckeberga gård, eller 
annan kommunal lämplig mark, för odling till privatpersoner 
och/eller föreningar 
Dnr KS 2018/0755 
 

- Medborgarförslag om att kommunen arrenderar ut en del av 
den mark Kalmar kommun äger vid Kläckeberga gård, eller 
annan kommunal lämplig mark, till byggnation av hållbara 
boenden 
Dnr KS 2018/0756 
 

- Medborgarförslag om att göra en sida på internet där 
volontärer kan anmäla sig till olika arrangemang i Kalmar 
med omnejd 
Dnr KS 2018/0774 
 

- Medborgarförslag om att motverka/minska antalet 
drunkningsolyckor och höja säkerheten kring Kalmar 
kommuns, samt Ölands badplatser 
Dnr KS 2018/0810 
 

- Medborgarförslag om Stensövägen 
Dnr KS 2018/0819 
 

- Medborgarförslag om att enkelrikta Jungs väg 
Dnr KS 2018/0837 
 

- Medborgarförslag om inköp av elcyklar och trehjulingar till 
rörelsehindrade äldre 
Dnr KS 2018/0869 
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§ 143 

Interpellation från Daphne Thuvesson (MP): Hur 
försäkrar vi måluppfyllelsen? 
Dnr KS 2018/0905 
 
Kommunfullmäktige beslutar att Daphne Thuvesson (MP) får ställa följande 
interpellation till kommunalrådet Ingemar Einarsson (C):  
 
Sommaren har visat oss hur förödande i grads klimatuppvärmning kan 
vara. Häromdagen kom en rapport att vi har redan släppt ut så mycket 
växthusgas så vi kan inte längre hålla uppvärmningen under 1.5 grad. 
Nyligen publicerades en studie om 'Hothouse earth' som varnade för att 
planeten kan slängas in i ett nytt oåterkalleligt klimattillstånd - ett 
klimattillstånd som kommer att göra det omöjligt för vår civilisation som vi 
känner den, att finnas. Studien slog fast att linjära förändringar som sker 
gradvis inte är tillräckligt för att stabilisera jordens system. Vidsträckta, 
snabba och grundläggande förändringar kommer att behövas för att 
minska risken att vi hamnar över tröskeln. 
 
I en sådan akut situation måste konsumenter ta sitt ansvar och minska sin 
konsumtion - vi vet att vi måste äta mindre kött, flyga mindre och sluta 
använda fossila bränslen, t.ex. Politikerna har ett stort ansvar att skapa 
förutsättning för konsumenternas klimatsmarta konsumtion. Detta är en stor 
utmaning då vi bor i en växande kommun som förväntas öka sin kött 
produktion (RUS), öka antal flygresor (bl.a. till Frankfurt) och inte minska 
antal bilar (enligt Johan Persson i Kalmarsundsvecka intervju). Det räcker 
inte att ha skarpa mål - fossilbränslefritt till 2030, 50% biobränsle i alla flyg 
från Kalmar Ölands airport till 2030, klimatneutral till 2045 - vi måste också 
ha en seriös plan att nå dem och följa upp noggrant för att försäkra att 
utvecklingen går åt rätt håll och tillräckligt snabbt. Att inte nå våra mål är inte 
acceptabelt - vi kan inte skylla på att tekniken inte finns än. Då måste andra 
grundläggande förändringar till - att rädda klimatet måste gå före. 
 
När det gäller Kalmar Öland Airport till exempel, har kommunen stött 
användning av biobränsle genom att använda våra klimatkompenserings-
pengar till att kompensera för ökade kostnader. Men det kommer inte att 
räcka. Kommunen har också sagt att Palm Oil inte ska användas eftersom 
klimatnyttan försvinner. 
 
Därför vill jag fråga: 
 
- Vilka ägardirektiv behövs för att försäkra att de uppsatta målen - 50% 

biobränsle till 2030 - ska nås? 
- Vad har kommunen för "backup" plan om det visar sig att målen inte går att 

nås på grund av att tillräcklig biobränsle inte finns eller att det är så dyrt att 
flygresande inte längre blir konkurrenskraftig? 
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  __________ 
 
Ingemar Einarsson (C) lämnar följande svar på interpellationen:  
 
Kalmar Öland Airport har tillsammans med sin ägare Kalmar kommun 
under ett par år arbetat aktivt för att skapa förutsättningar för att hitta en 
finansering av merkostnaden för bioflygbränsle upp till 5 procents 
iblandning 2018.  
 
Som en första konkret satsning på fossilfritt flygbränsle lokalt, flögs 
inrikesflygen mellan på biobränsle redan under Kalmarsundsveckan 2017. 
Huvudsyftet var att visa på möjligheterna att minska de fossila 
koldioxidutsläppen, under en vanlig dags flygningar mellan Kalmar och 
Stockholm.  
 
Nästa steg i arbetet har handlat om att finna förutsättningar för en bredare 
finansiering av bioflygbränsle. Såväl Kalmar Kommun, som flygplatsen och 
flera av kommunbolagen har i denna process tagit beslut om att allt eget 
tjänsteresande som utgår med flyg från Kalmar, skall ske med biobränsle. 
Under hösten 2018 görs den första upphandlingen av bioflygbränsle för 
Kalmar Kommuns räkning, till ett belopp om cirka 850 000 kr.  
 
Som ett led i utvecklingen går nu även flygbolagen SAS och BRA in och gör 
gemensam sak med Kalmar Kommun och Kalmar Öland Airport, i en för 
branschen och regionen unik satsning på bioflygbränsle.  
 
Vi hoppas att vår satsning på bioflygbränsle ska driva på utvecklingen av 
hållbart producerat bioflygbränsle gjort av svensk skogsråvara. 
Undersökningar visar att detta kan räcka för svenskt inrikesflyg. 
Bioflygbränslet görs idag på ett avfall (frityrolja) och framställs i USA. Finska 
Neste har nyligen börjat producera kommersiellt bioflygbränsle på HVO, 
vilket gör att transportsträckan till svenska flygplatser minskar. Vi ser dock 
att en annan råvara krävs framöver, eftersom hållbart producerad HVO inte 
räcker till för transportsektorns efterfrågan. Svensk skogsråvara är ett sådant 
alternativ, och här pågår flera projekt för tillfället. Vi får inte heller glömma 
att det sker en snabb teknikutveckling vad gäller bränsledrivna flygplan. 
Eldrivna finns också på utvecklingsstadiet.  
 
Utöver det som görs på flygets område bedriver Kalmar kommun ett aktivt 
klimatarbete. Det kan handla om energibesparing, solceller på kommunens 
byggnader, utfasning av plast, påtryckning för att få bättre förutsättningar för 
järnvägstrafiken och mycket annat. Efter årsskiftet får vi en Vatten- och 
Miljönämnd vars uppdrag bland annat är att arbeta med klimatfrågan.  
 
 
Svar på frågan:  
Utifrån de ägardirektiv som kommunfullmäktige beslutat, samt de 
skrivningar som finns i kommunens budget och verksamhetsplan har 
styrelsen för Kalmar Öland Airport lagt fast den plan som du refererar till. 
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Utöver det som handlar om utfasning av fossilt flygbränsle har man redan nu 
uppnått klimatneutralitet i den del av verksamheten som sker på marken. Vi 
kan för närvarande inte se någon negativ avvikelse från fastlagd plan. 
 

§ 144 

Interpellation från Anna-Britt Wejdsten (L): Taktil 
massage i omsorgen 
Dnr KS 2018/0904 
 
Kommunfullmäktige beslutar att Anna-Britt Wejdsten (L) får ställa följande 
interpellation till omsorgsnämndens ordförande Michael Ländin (S):  
 
Vid ett besök nyligen i det nybyggda demensboendet i Norrliden framkom att 
man där erbjöd de boende Taktil massage, en metod som skiljer sig från annan 
massage genom att beröringen sker genom ett lugnt tryck och en mjuk 
beröring i ett särskilt rörelsemönster. Metoden ger ofta också en lugnande 
effekt på en orolig patient som kan få till följd att detta även tillför lättnader för 
den vårdande personalens arbete. 
 
Beröring är viktig för många sjuka eller skadade, både äldre och yngre, samt är 
speciellt betydelsefull för de ensamma och i synnerhet för demenssjuka. 
 
Utbildningen för att utöva denna massage är kort, ca en vecka, och skulle med 
all sannolikhet tillföra en bättre livskvalité för många ensamma äldre i vår 
kommun. 
 
Med anledning av ovanstående vill jag veta 
- hur många vårdtagare och/eller äldre i kommunen kan idag få del av denna 

möjlighet till massage för ökad livskvalité? 
- hur många bland personalen har utbildning i denna metod? 

 
  __________ 
 
Michael Ländin lämnar följande svar på interpellationen:  
 
Taktil massage är en svensk massagemetod som består av en mjuk, följsam 
beröring. Den skiljer sig från annan massage eftersom man inte knådar och 
arbetar med musklerna. Eftersom massagemetoden är relativt ny som 
vårdform så finns det inte så mycket underliggande forskning på dess effekter. 
 
På Vänskapens väg har de SPA-dagar c:a 1 gång per månad. En undersköterska 
som är utbildad i taktil beröring arbetar då. Utöver detta så gör många enheter 
egna aktiviteter som ofta innehåller beröring eller lättare ”massage” (utan 
utbildning), precis som på Jungmansgården. Där saknar vi någon med formell 
utbildning men de har massage och beröring i vardagsaktiviteter och på 
regelbundna SPA-dagar. 
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Dessutom har vi nu också påbörjat ett samarbete med Plusgymnasiets Styling-
program. Deras elever ska komma till träffpunkter på boenden/hemtjänsten 
och erbjuda allt från hårstyling till handmassage. 
 
- hur många vårdtagare och/eller äldre i kommunen kan idag få del av denna 

möjlighet till massage för ökad livskvalité? 
 
Detta är relativt nytt och det är svårt att säga ett exakt antal utan en riktig 
inventering. Just nu provar Vänskapens väg detta. Faller det väl ut kanske fler 
enheter tar efter. Man ska dock veta att detta redan nu är något som ingår 
överallt där man på olika sätt arbetar med beröring och socialt innehåll som 
skapar lugn och trygghet för våra omsorgstagares välbefinnande. 
 
- hur många bland personalen har utbildning i denna metod? 
Vid en snabb inventering är det c:a 1-2 i varje team (Finns 4 team) som har 
någon form av utbildning. En del utbildning är då något äldre. 
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