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FÖREDRAGNINGSLISTA 
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Kommunstyrelsen 
 

 

Tid 
Tisdagen den 6 september 2016 kl. 8:00 

Plats  
Sammanträdesrum Magistern 
 
Enligt uppdrag 
 
 
 
Jonas Sverkén 
 

Föredragningslista 
Val av protokollsjusterare   

1. Information inför kommunstyrelsens företagsbesök vid 
oktobersammanträdet 
Föredragande: Thomas Davidsson 
 

  

2. Information från Kalmar Science Park AB 
Föredragande: Louise Östlund 
 

  

3. Genomgång av beslutsärenden 
 
______________ 
 
Ajournering för gruppmöten (ca 09.30) 
______________ 
 
 

  

4. Detaljplan för kvarteret Bilen, Kalmar kommun 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Föredragande: Eva-Lena Larsdotter 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige antar förslag till detaljplan för kvarteret 
Bilen, Kalmar kommun.  
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5. Placering av en ny bad- och friskvårdsanläggning i Kalmar 

kommun 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Föredragande: Björn Strimfors 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att en ny bad- och friskvårds-
anläggning ska placeras i Snurrom, på del av fastigheten 
Kläckeberga 10:1. 
 
Jonas Lövgren (M) reserverade sig mot skriftligt mot beslutet i 
planutskottet till förmån för eget förslag om återremiss, se bilaga. 
 
Bertil Dahl (V) redovisade en protokollsanteckning i 
planutskottet, se bilaga.  
 

  

6. Svar på granskningsrapport av generella IT-kontroller 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunledningskontorets 
yttrande som sitt och överlämnar det till kommunens revisorer 
som svar på granskning av generella IT-kontroller. 
 

  

7. Samverkansavtal med gemensamma medborgarlöften 
mellan Kalmar kommun och polismyndigheten region 
syd/lokalpolisområde 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen  
 
Föredragande: Ann-Sofie Lagercrantz 
 
Förslag till beslut:  
 
Kommunstyrelsen godkänner förslag till samverkansavtal och 
gemensamma medborgarlöften mellan Kalmar kommun och 
polismyndigheten region syd/lokalpolisområde Kalmar. 
 
Carl-Henrik Sölvinger (L) redovisade en protokollsanteckning i 
arbetsutskottet, se bilaga.  
 

  

8. Reglementen för Kalmar kommuns nämnder 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Föredragande: Anders Saur 
 
Förslag till beslut: 
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Kommunfullmäktige antar förslag till Allmänt reglemente för 
Kalmar kommuns nämnder, reglemente för barn- och ungdoms-
nämnden, reglemente för kommunstyrelsen, reglemente för 
kultur- och fritidsnämnden, reglemente för omsorgsnämnden, 
reglemente för samhällsbyggnadsnämnden, reglemente för 
servicenämnden, reglemente för socialnämnden, reglemente för 
Södermöre kommundelsnämnd samt reglemente för 
överförmyndarnämnden. 
 
Reglementena ska gälla från och med den 1 oktober 2016 och 
ersätta tidigare reglementen.  
 

9. Arrendeavtal för uppställning av solcellspark på del av 
Barkestorp 3:1 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till andrahandsarrende för 
uppställning av solcellspark på del av fastigheten Barkestorp 3:1 
mellan Kalmar Öland Airport AB och Kalmar Energi Värme AB. 
 
Kommunfullmäktige ger Kalmar Kommunbolag AB och 
kommunledningskontorets projekt- och exploateringsenhet i 
uppdrag att ändra avtalstiden mellan Kalmar kommun och 
Kalmar Öland Airport AB till 30 år med löpande förlängning i 5 
års perioder alternativt utreda förutsättningar för överlåtelse av 
mark och byggnader från Kalmar kommun till Kalmar Öland 
Airport AB. 
 
Uppdraget ska senast redovisas i december 2016. 
 

  

10. Byteaterns expansion på fastigheten Oljefabriken 3 och  
godkännande av investeringsram för Kalmar Hamn AB 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Föredragande: Ola Johansson  
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till Byteaterns expansion 
på fastigheten Oljefabriken 3, Kalmar Hamn. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att i budget 2018 utöka kultur-och 
fritids- nämndens driftbudget med totalt 4,25 miljoner kronor/ år 
för tillkommande budgeterade hyreskostnader på fastigheten 
Oljefabriken 3. Om verklig entreprenadkostnad avviker för 
ombyggnaden påverkas hyran proportionellt  
med 90 % av avvikelsen. 
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Kommunfullmäktige beslutar att Kalmar Hamn AB får 
genomföra ny-, om- och tillbyggnader samt markentreprenader 
inom en investeringsram uppgående till 60 miljoner kronor för 
perioden 2016-2020. 
 

11. Ekonomirapport 2016 - efter juni månad 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av 
ekonomirapporten 2016 – efter juni månad.  
 

  

12. Kommunstyrelsens och kommunledningskontorets 
ekonomirapport efter juni 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av 
uppföljningen efter juni. 
 

  

13. Förhandlingsframställan från Brandmännens riksförbund 
om övertidsersättning och betald fysisk träning 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att införa betald fysisk träning för 
deltidsbrandmän i Kalmar kommun om maximalt 1,5 timmar/ 
månad samt möjliggöra kostnadsfri regelbunden gymträning. 
 
Beslutet gäller under perioden 2016-11-01 till 2017-12-31 och ska 
därefter utvärderas. 
 
Den beräknade kostnaden för 2017 om 320 000 kronor ska 
beaktas i kommunledningskontorets internbudget för 2017. 
 

  

14. Försäljning av fastigheten Arkanden 3 i Norrliden (friköp av 
tomträtt) 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen får sälja tomträttsfastigheten Arkaden 3 för 
14 443 500 kronor till Riksbyggens Bostadsrättsförening 
Kalmarhus nr 19(org nr 732400-2810). 
 

  

15. Försäljning av fastigheten Skansen 2 i Gamla Stan (friköp av   
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tomträtt) 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen får sälja tomträttsfastigheten Skansen 2 för 
1 818 000 kronor till Riksbyggens Bostadsrättsförening Villa 
Skansen (org nr 716404-3999). 
 

16. Försäljning av del av fastigheten Djurängen 2:4 i Västra 
Djurängen (Hansa Bygg etapp 1) 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen säljer del av fastigheten Djurängen 2:4 i Västra 
Djurängen enligt kommunledningskontorets skrivelse till Hansa 
Bygg AB (org.nr 556520-660) för en köpeskilling om 4 800 000 
kronor. 
 

  

17. Försäljning av del av fastigheten Djurängen 2:4 i Västra 
Djurängen (PEAB etapp 1) 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen säljer del av fastigheten Djurängen 2:4 till 
Peabs dotterbolag Kokpunkten Hotellfastigheter AB/u.n till 
Djurängen Bostad AB, org.nr 559023-4026 för en köpeskilling om 
5 274 000 kronor enligt villkor som framgår av köpekontraktet. 
 

  

18. Markanvisningsavtal och försäljning av del av fastigheten 
Djurängen 2:4 i Västra Djurängen (PEAB etapp 2) 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till markanvisningsavtal 
mellan Kalmar kommun och PEAB Bostad AB (org.nr 556237-
5161). 
 
Kommunstyrelsen får sälja del av fastigheten Djurängen 2:4 i 
Västra Djurängen till PEAB Bostad AB (org.nr 556237-5161) för 
11 550 000 kronor.  
 

  

19. Förslag till nytt gatunamn i Lindsdal 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut: 
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Kommunstyrelsen beslutar att kvartersgatans anslutning till 
Skorstensvägen i Lindsdal ska heta Lisavägen. 
 

20. Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) och Björn Brändewall 
(L): Öppna upp våra nätverk för besökare och invånare 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att servicenämndens yttrande ska 
utgöra svar på Carl-Henrik Sölvingers (L) och Björn Brändewalls 
(L) motion om att öppna upp våra nätverk för besökare och 
invånare. 
 
Motionen ska härmed anses vara besvarad.  
 

  

21. Motion från Max Troendlé (MP): Underlätta för bilisterna 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att servicenämndens yttrande ska 
utgöra svar på Max Troendlés motion (MP) om att underlätta för 
bilisterna. 
 
Motionen ska härmed anses vara besvarad.  
 

  

22. Motion från Max Troendlé (MP): Öppna upp demokratin - 
låt frågor få replikeras 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets 
yttrande ska utgöra svar på Max Troendlés motion om att öppna 
upp demokratin.  
 
Motionen ska härmed anses vara besvarad.  
 

  

23. Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L): Reformera 
deltidsbrandkåren i Kalmar kommun 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla Carl-Henrik Sölvingers 
(L) motion om att utreda ett eventuellt införande av en s.k. FIP-
organisation vid Brandkåren i Kalmar.  
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Utredningen ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott 
under våren 2017.  
 
Ledamöterna från S, C och V redovisade en protokollsanteckning 
i arbetsutskottet, se bilaga.  
 

24. Motion från Björn Brändewall (L): Hjälp Kalmarbor att 
öppna sina hem för flyktingar 
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets 
yttrande ska utgöra svar på Björn Brändewalls (L) motion om att 
hjälpa Kalmarbor att öppna sina hem för flyktingar. 
 
Motionen ska härmed anses vara besvarad.  
 
Carl-Henrik Sölvinger redovisade en protokollsanteckning i 
arbetsutskottet, se bilaga. 
 

  

25. Medborgarförslag om att decimera antalet kaniner på Ängö 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningskontorets 
yttrande ska utgöra svar på medborgarförslaget om att decimera 
antalet kaniner på Ängö. 
 
Medborgarförslaget ska härmed anses vara besvarat. 
 

  

26. Yttrande över Regional strategi: Hälsa och Kultur i 
Hälsolänet Kalmar 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen avstyrker förslaget till Regional strategi, Hälsa 
och Kultur i Hälsolänet Kalmar.  
 
För att förslaget ska få någon relevans för Kalmar kommun bör 
förslaget dras tillbaka och omarbetas i nära samverkan med 
kommunala företrädare. 
 

  

27. Rekommendation om finansiering av nationell stödfunktion 
till stöd för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och 
jämlik socialtjänst 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
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Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom Styrelsen för Sveriges 
Kommuner och Landstings rekommendation att gemensamt 
finansiera en nationell stödfunktion till stöd för utvecklingen av 
en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst. 
 

28. Yttrande över remissen Mer flyg och bostäder – den statlige 
samordnaren av flygkapacitet och bostäder i 
Stockholmsområdet 
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen 
 
Förslag till beslut: 
 
Kommunstyrelsen antar yttrandet från den 2 september 2016 som 
sitt och överlämnar det till Näringsdepartementet som Kalmar 
kommuns svar på remissen Mer flyg och bostäder – den statlige 
samordnaren av flygkapacitet och bostäder i Stockholmsområdet. 

  

Delegationsbeslut   
- Beslut om att Kalmar kommun avstår från att lämna yttrande 

över remissen Olika vägar till föräldraskap SOU 2016:11 
  

  

- Beslut om att Kalmar kommun avstår från att lämna yttrande 
över Betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:) 
 

  

- Beslut om att Kalmar kommun avstår från att lämna yttrande 
över slutbetänkandet av utredning om begränsning av odling av 
genetiskt modifierade växter 
 

  

- Beslut om att Kalmar kommun avstår från att lämna yttrande 
över Skatteverkets promemoria Samordningsnummer till 
asylsökande 
 

  

- Beslut om att Kalmar kommun avstår från att lämna yttrande 
över grundvattentäkt Råsbäck, Kalmar kommun 
 

  

- Ordförandebeslut om att avbryta upphandlingen av utförare för 
vård- och omsorgsboende Liljan Gustav Vasagatan 11 och 
Ståthållaren Sjöbrings väg 2 
 

  

- Ordförandebeslut om upphandling av gång och cykelväg 
Esplanaden  
 

  

- Ordförandebeslut om gatunamn efter levande personer 
 

  

- Brandkårens tillsyn av skydd och tillstånd i juni, juli och augusti 
2016 maj 2016 
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- Anställningar kommunledningskontoret - delegationsbeslut 

februari 2016 – juni 2016 
 

  

- Beslut om gästfrihetsbidrag vid renässans- och medeltidsdagar 
på Kalmar slott 
 

  

- Beslut om gästfrihet vid Österrikisk körkonsert 
 

  

- Beslut om uppräkning av taxa för sotning och 
brandskyddskontroll 
 

  

- Beslut om försäljning av fastigheten Verkmästaren 1 
 

  

- Beslut om försäljning av fastigheten Sunnanäng 97 
 

  

- Beslut om försäljning av fastigheterna Våfflan 4 och 5 
 

  

- Beslut om försäljning av fastigheten Kilen 4 – Lindsdal 
 

  

- Beslut om försäljning av fastigheten Kilen 8, Lindsdal 
 

  

- Beslut om försäljning av fastigheten  Ljungby 4:62, Ljungbyholm 
 

  

- Beslut om försäljning av fastigheten Smedby 1:28, Boholmarna 
 

  

- Beslut om försäljning av fastigheten Smedby 1:36 – Boholmarna 
 

  

- Beslut om försäljning av fastigheten Ljungby 4:59 – 
Ljungbyholm 
 

  

- Beslut om försäljning av fastigheten Ljungby 4:61 – 
Ljungbyholm 
 

  

- Beslut om försäljning av fastigheten Ljungby 4:66 – 
Ljungbyholm 
 

  

- Beslut om försäljning av fastigheten Dampehammar 1:83 – 
Rockneby 
 

  

- Beslut om försäljning av fastigheten Dampehammar 1:85, 
Rockneby 
 

  

- Beslut om försäljning av fastigheten Dampehammar 1:84, 
Rockneby 
 

  

- Beslut om försäljning av del av fastigheten Dokumentet 5 
 

  

- Beslut om försäljning av fastigheten Ljungby 4:68 
 

  

- Beslut om försäljning av fastigheten Verkmästaren 3   
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- Beslut om försäljning av fastigheten Smedby 1:21, Boholmarna 
 

  

- Beslut om försäljning av fastigheten  Inägan 1 - Jakobsberg, 
Smedby 
 

  

- Beslut om försäljning av fastigheten Vreten 6 - Jakobsberg 
Smedby 
 

  

- Beslut om försäljning av fastigheten Åby 6:22, Snättebro, 
Läckeby 
 

  

- Beslut om försäljning av fastigheten Åby 6:25 - Snättebro, 
Läckeby 
 

  

- Beslut om försäljning av fastigheten Åby 6:39 - Snättebro, 
Läckeby 
 

  

- Beslut om försäljning av fastigheten Dampehammar 1:82, 
Rockneby 
 

  

- Ansökan om fastighetsbildning berörande Brandbilen 1 och 
Oxhagen 2:1) 
 

  

- Beslut om försäljning av fastigheten Inägan 3, Jakobsberg 
Smedby 
 

  

- Beslut om försäljning av fastigheten Smedby 1:22, Boholmarna 
 

  

- Beslut om försäljning av fastigheten Inägan 2, Jakobsberg, 
Smedby 
 

  

- Beslut om försäljning av fastigheten Åby 6:26, Snättebro, 
Läckeby 
 

  

- Yttrande ansökan om bygglov på fastigheten Mjölner 5 
 

  

- Yttrande över detaljplan för Fågelsudd 1:123 m.fl. 
 

  

- Yttrande ansökan om bygglov på fastigheten Spjutkastaren 7  
 

  

- Yttrande ansökan om bygglov på fastigheten Kläckeberga 10:7  
 

  

- Yttrande ansökan om bygglov på fastigheten Backhopparen 4  
 

  

- Yttrande ansökan om bygglov på fastigheten Rabatten 5  
 

  

- Yttrande över ansökan om enskilt avlopp på fastigheten 
Toragärde 1:7 
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- Yttrande ansökan om bygglov på fastigheten Myggan 7 

 
  

- Yttrande ansökan om bygglov på fastigheten Källstorp 2:18  
 

  

- Yttrande ansökan om bygglov på fastigheten Bo 3:5 
 

  

- Yttrande ansökan om bygglov på fastigheten Kupolen 4 
 

  

- Yttrande ansökan om bygglov på fastigheten Gesällen 3 
 

  

- Yttrande ansökan om bygglov på fastigheten Simpan 20 
 

  

- Yttrande ansökan om bygglov på fastigheten Makrillen 3 
 

  

- Yttrande ansökan om bygglov på fastigheten Akacian 17 
 

  

- Yttrande ansökan om bygglov på fastigheten Björnen 6 
 

  

- Yttrande ansökan om bygglov på fastigheten Harby 17:39 
 

  

- Yttrande ansökan om bygglov på fastigheten Kölby 9:87  
 

  

- Yttrande ansökan om bygglov på fastigheten Hultsby 1:7 
 

  

- Yttrande ansökan om bygglov på fastigheten Ljungby 16:131 
 

  

- Yttrande ansökan om bygglov på fastigheten Luna 1 
 

  

- Yttrande ansökan om bygglov på fastigheten Bandlandet 5 
 

  

- Yttrande ansökan om bygglov på fastigheten Rockneby 9:39  
 

  

- Grannmedgivande avseende fastigheten Bandlandet 5  
 

  

- Yttrande ansökan om bygglov på fastigheten Pumpen 2 
 

  

- Yttrande över remiss om exploatering Djurängen - Kalmar 
Vatten AB 
 

  

- Beslut om fastighetsreglering mellan fastigheterna Svensknabben 
8 och Svensknabben 1 
 

  

- Beslut om att avstå från att yttra sig över remissen årliga 
minskningar av medlemsstaternas växthusgasutsläpp  

  

Anmälningsärenden   
- Arbetsutskottets protokoll den 24 maj, 16 augusti 23 augusti 

2016 
 

  

- Personaldelegationens protokoll den 17 augusti 2016   
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- Planutskottets protokoll den 31 maj och 14 juni 2016 
 

  

- Kalmar läns pensionskapital förvaltning AB:s portföljrapport 
maj, juni och juli 2016 
 

  

- Förvaltningsrättens beslut att avslå överklagande av 
kommunstyrelsens beslut om markreservation 
 

  

- Granskning om Revisionsrapport Plan- och bygglovsprocessen 
  

  

- Skrivelse med synpunkter på tillgänglighet i Kalmar kommun 
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   Bilaga 
 
Skriftlig reservation samt protokollsanteckningar 
 
Ärende 5, Placering av en ny bad- och friskvårdsanläggning i Kalmar 
kommun 
 
Skriftlig reservation från Jonas Lövgren (M): 
”Vi anser det viktigt att inhämta yttrande och synpunkter från de eventuella privata 
entreprenörer som kan tänkas vara intresserade av att bygga och driva den 
föreslagna bad- och friskvårdsanläggningen.” 
 
Protokollsanteckning från Bertil Dahl (V): 
”Utifrån två bra förslag är det Vänsterpartiets mening att en placering i Tallhagen är 
det bästa alternativet. För att få kunskap om hur besökande tar sig till simhallen har 
man ställt frågor till besökande. Det visar sig att de flesta skolungdomar kommer 
med cykel, få besökare åker kollektivt, övriga besökare åker bil. Hur många som 
väljer att gå dit framgår inte. 
 
Den nya särskolan, Gröndalskolan, har för sin del förordat en placering vid 
Tallhagen. En samlokalisering underlättar rimligtvis för särskolans elever att 
använda simhallen. Många högstadiebarn cyklar till skolan. En ny skola, 
Tallhagsskolan, placeras i Brofästet nära den nya simhallen. En placering i 
Tallhagen underlättar för barnen att under skoltid och fritid besöka simhallen. 
Kalmarsundsskolan, Djurängsskolan och Lindöskolan ligger alla på gång- eller 
cykelavstånd från Tallhagen. En central placering underlättar för alla skolungdomar 
att ta sig till simhallen. 
 
Kalmar Simsällskap menar att för att kunna utveckla och bedriva sin verksamhet är 
det viktigt att nya simhallen ligger centralt nära gymnasieskolorna. Därför förordar 
de Tallhagen. 
 
På 2 km från Tallhagen bor det ca 20 000 personer och på 5 km avstånd bor det ca 
35 000 invånare. Motsvarande siffror för Snurrom är 5 000 och 31 000 invånare. 
Räknar man in planerad tillkommande bebyggelse om ca 1500 bostäder i Snurrom 
tillkommer ytterligare ca 3000 personer inom 2 km avstånd. Det finns inte mycket 
som talar för att det inom rimlig tid kommer att bo lika många runt Snurrom som 
runt Tallhagen. 
 
Vid en placering i Tallhagen finns stora möjligheter att knyta an till kusten och 
Kalmarsund. Det finns sedan tidigare tankar om en bro från området till Svinö för 
att ytterligare stärka den kontakten. För boende i Norrliden/Berga är det idag ca 4 
hållplatser med kollektivtrafik i 10 min trafik under dagen till Tallhagen. 
Cykelavståndet är ca 2 km bra cykelväg. 
 
Det nuvarande gymmet i simhallen bidrar med en betydande del av simhallens 
intäkter. Vår bedömning är att de som använder gymmet idag gör det för dess 
centrala placering. Vid en placering i Snurrom kan dessa fördelar försvinna. 
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Vänsterpartiet har tillsammans med övriga majoritetspartier arbetat fram förslag till 
ny simhall och skapat förutsättningar för simhallen. Vänsterpartiet har varit med 
och föreslagit att det skulle genomföras en medborgardialog. Vi tycker att dessa 
varit bra och bidragit med många bra synpunkter. Det har dock aldrig varit frågan 
om en ’folkomröstning’. Med all respekt för 2250 synpunkter som lämnats så är det 
dock endast ca 3 % av Kalmars befolkning som svarat. Av dessa har hälften av 
rösterna tillfallit vartdera förslaget. 
 
Inför medborgardialogen bedömdes förslagen likvärdiga utifrån parkering, trafik 
och kollektivtrafik. Utifrån två bra förslag är det Vänsterpartiets mening att en 
placering i Tallhagen är det bästa alternativet.” 
 
Ärende 7, Samverkansavtal med gemensamma medborgarlöften mellan 
Kalmar kommun och polismyndigheten region syd/lokalpolisområde 
 
Protokollsanteckning från Carl-Henrik Sölvinger (L): 
”Liberalerna välkomnar ett förnyat samverkansavtal med Polisen. Medborgarlöftena 
som anges; ’Skapa en tryggare stadkärna’ samt ’minska antalet inbrott’ är tydliga och 
relevanta. 
 
Vi skulle dock vilja skicka med en del av de förslag som Liberalerna i Kalmar hade 
med i vår budgetreservation som ligger i linje med angivna medborgarlöften. Dessa 
bifölls inte i samband med hanteringen av budget men kanske kan diskuteras vidare 
inom det nya samverkansavtalet. 
 
Vi föreslog bl.a. inom området ’Skapa en tryggare stadskärna’: 
 
• Att trygghetssatsningen med ordningsvakter i centrum förlängs under hela 

2017 samt att man utreder om även andra stadsdelar skulle vara kunna bli 
aktuella för patrullerande ordningsvakter t.ex. i Berga eller Oxhagen. Här finns 
ett gott exempel på bra samarbete mellan Polis och ordningsvakter från 
Örebros arbete ’Effektiv samordning för trygghet’. 

• Att kommunen tillsammans med Polisen genomför ytterligare 
informationsinsatser om KLT:s nattstopp.  

• Att Kalmar kommun verkar för att KLT inför nattbussar även under onsdagar.  
 
Inom området ’minska antalet inbrott’ föreslog vi att: 
 
• Samverkansavtal tecknas mellan lokalt brottsförebyggande råd (BRÅ), polisen 

och körskolorna i kommunen i syfte att förlägga körlektioner till villaområden 
med ökad utsatthet/eller ökad oro för inbrott, i samråd med polisen. Detta har 
funnits i många år i Tyresö och även senare i Motala. I Tyresö minskade antalet 
anmälda inbrott med 27 % då man utvärderade arbetet. 

• Samverkansavtal tecknas mellan Kalmar kommuns nattpatruller i 
hemtjänst/hemsjukvård och Polisen med syfte att uppmärksamma och 
rapportera brott dygnet runt. Liknande avtal finns mellan Polisen och 
Vimmerby kommun.  

 
Vi hoppas dessa idéer på insatser kan bidra till samverkansavtalet och arbetet i 
Brottsförebyggande rådet under avtalstiden d.v.s. fram till 2020-09-30. Vi tror att 
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förslagen skulle bidra till medborgarlöftena på ett positivt sätt, öka tryggheten och 
bidra stadskärnan och Kalmars attraktivitet.” 
 
Ärende 24, Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L): Reformera 
deltidsbrandkåren i Kalmar kommun 
 
Protokollsanteckning från S, C och V: 
”Deltidsbrandkårerna fyller en viktig uppgift. Vi vill från majoriteten markera att en 
FIP-organisation aldrig kan ersätta deltidsbrandkårerna.” 
 
 
Ärende 25, Motion från Björn Brändewall (L); Hjälp Kalmarbor att öppna 
sina hem för flyktingar 
 
Protokollsanteckning från Carl-Henrik Sölvinger (L): 
”Liberalerna gläds åt att kommunen 5 månader efter inlämnad motion genomfört 
en utåtriktad kampanj helt i linje med vad vi föreslagit. Tack vare detta löser sig 
troligen boendesituationen för anvisade flyktingar i år. Det är viktigt då bostad är en 
komponent i att uppnå en framgångsrik integration. Migrationsverket har en lång 
kö av asylärenden att beta av vilket troligen kommer ställa krav på hög beredskap 
gällande bostäder i Kalmar även kommande år. Det vore därför önskvärt att 
kampanjen som genomfördes i maj i år kunde upprepas 1-2 gånger årligen med 
årliga utvärderingar. Förhoppningsvis kan fler privata uthyrare attraheras i 
framtiden.” 
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