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KALMAR KOMMUN PROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdag 
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Tid 10.00 - 14.00  
 
Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)  
 
Omfattning § 52 - § 77 
 
 
Beslutande Johan Persson (s) ordförande  
 Göran Häggfors (m)  
 Birgitta Elfström (s)  
 Mona Jeansson (s)  
 Steve Sjögren (s)  § 52 - § 63 
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 Bertil Dahl (v)  § 52 - § 63 
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 Anna-Britt Wejdsten (fp)  § 71 - § 77 
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 Kerstin Edvinsson (m)  § 69 - § 77 
 Anders Andersson (c)  
 Inger Hilmansson (fp)   
 Bengt-Olof Roos (kd)  § 52 - § 63 
 Anita Wollin (c) § 64 - § 77 
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 Cecilia Strömberg (s)  § 52 - § 63 
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 Kerstin Edvinsson (m)  § 52 - § 68 
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§ 52 Detaljhandelsstrategi för Kalmar kommun –  
 med utblickar mot Kalmarsundsregionen  
 (dnr KS 2007/150  010)  
 
Handlingar * Samhällsbyggnadschef Martin Storms skrivelse.  
 
 * Förslag till ”Detaljhandelsstrategi för Kalmar kommun - med 

utblickar mot Kalmarsundsregionen”.  
 
 * Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 27 februari 2007, § 46.  
 
 
Bakgrund En arbetsgrupp med företrädare för kommunledningskontoret, 

gatu- och parkkontoret, samhällsbyggnadskontoret och Destination 
Kalmar AB har tagit fram ett förslag till detaljhandelsstrategi för 
Kalmar kommun. Som konsult har Ove Krafft, ZÖK anlitats. För 
arbetet har det funnits en politisk ledningsgrupp.  

 
 Arbetsutskottet har den 27 februari tillstyrkt förslaget till detalj-

handelsstrategi, med undantag för att åtgärdsplanen ska tas bort i 
avsnittet ”Åtgärder”.  

 
 
Överläggning Under överläggningen redovisas följande förslag och protokolls-

anteckning:  
 
 1. Johan Persson (s), Jonas Löhnn (mp), Bertil Dahl (v), Bengt-

Olof Roos (kd), Inger Hilmansson (fp), Göran Häggfors (m), 
Anders Andersson (c), Mona Jeansson (s), Kajsa Hedin (m) och 
Christina Magnusson (s) föreslår att kommunstyrelsen ska till-
styrka arbetsutskottets förslag med följande justeringar:  

 
  - I avsnittet ”Mål för handeln med dagligvaror 2014” ska den 

första punkten ändras, så att den får följande lydelse:  
   En dagligvarubutik ska nås inom 20 minuter av minst 87 % 

av kommunens invånare (2006: ca 87 %).  
 
  - I avsnittet ”Mål för handeln med dagligvaror 2014” ska som 

en ny punkt ingå:  
   Inriktningen ska vara att också de mindre tätorterna ska växa, 

för att ge underlag för handel, närservice och kollektivtrafik.  
 
 2. Jonas Löhnn (mp), Bertil Dahl (v) och Bengt-Olof Roos (kd) 

föreslår att kommunstyrelsen ska tillstyrka den ändringen i av-
snittet ”Mål för handeln med dagligvaror 2014” att andra 
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punkten (Alla riksaktörer inom dagligvaruhandeln skall  finnas 
representerade i Kalmar) ska ersättas med:  

  I Kalmar bör finnas ett brett utbud av varor, särskilt sådant som 
är närproducerat, ekologiskt och rättvisemärkt.  

 
 3. Företrädarna för (c) uttalar som en protokollsanteckning:  
  I Kalmar bör finnas ett brett utbud av varor, särskilt sådant som 

är närproducerat, ekologiskt och rättvisemärkt.  
 
 4. Jonas Löhnn (mp) och Bertil Dahl (v) föreslår att kommun-

styrelsen ska tillstyrka följande förslag:   
  Handelsstrategin ska vara ett av flera instrument som ska ligga 

till grund för kommunens ställningstagande avseende mark-
användning och tillståndsgivning i handelsfrågor.  

 
 5. Kajsa Hedin (m) föreslår att kommunstyrelsen ska tillstyrka att 

handelsstrategin ska vara ett vägledande dokument.  
                                                                _______________   
 
 Efter att överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen att 

tillstyrka arbetsutskottets förslag med undantag för de delar där det 
redovisats motförslag.  

 
 Ordföranden frågar därefter för vart och ett av ändrings- och 

tilläggsförslagen om kommunstyrelsen vill tillstyrka eller avstyrka 
dessa förslag. Han finner att kommunstyrelsen tillstyrker de båda 
ändrings- och tilläggsförslag som Johan Persson m.fl. redovisat 
enligt punkt 1, medan kommunstyrelsen avstyrker övriga förslag.  

                                                                _______________   
 
 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta:  
 
 Kommunfullmäktige antar förslaget till ”Detaljhandelsstrategi för 

Kalmar kommun - med utblickar mot Kalmarsundsregionen” med 
följande justeringar:  

 
 - I avsnittet ”Mål för handeln med dagligvaror 2014” ska den för-

sta punkten ändras, så att den får följande lydelse:  
  En dagligvarubutik ska nås inom 20 minuter av minst 87 % av 

kommunens invånare (2006: ca 87 %).  
 
 - I avsnittet ”Mål för handeln med dagligvaror 2014” ska som en 

ny punkt ingå:  
  Inriktningen ska vara att också de mindre tätorterna ska växa, 

för att ge underlag för handel, närservice och kollektivtrafik.  
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 - I avsnittet ”Åtgärder” ska åtgärdsplanen tas bort, med hänsyn till 

att  det f.n. pågår en utredning för att ta fram ett förslag till 
”organisation för arbetet med marknadsföring av kommunen 
och regionen”.  

 
 Detaljhandelsstrategin ersätter den handelsstrategi som kommun-

fullmäktige godkände i mars 2000.  
 
 
Reservationer  1. Jonas Löhnn (mp) och Bertil Dahl (v) reserverar sig till förmån 

för förslag om ändringar i och tillägg till kommunstyrelsens för-
slag till beslut. I sin reservation anför de följande:  

 
  För att bli Sveriges bästa handelsstad har i förslaget till handels-

strategi tecknats tre mål för handeln med dagligvaror, tidsatta till 
2014. Dessa mål syftar till att förbättra på de tre områden som 
kunden värderar högst, i rangordning: 

  1. Närhet 
  2. Kvalitet/sortiment 
  3. Pris. 
 

  Beslutet i kommunstyrelsen innebär ett adekvat mål för närhet, 
och ett som har relevans för prisutvecklingen. 

 
  Det saknas emellertid mål för kvalitet och sortiment, eftersom 

man för detta område istället föreslagit ett kvantitetsmål som 
inte säger något om sortimentets bredd och än mindre om dess 
kvalitet: ”Alla riksaktörer inom dagligvaruhandeln skall finnas 
representerade i Kalmar.”  

  Denna reservation riktas mot kommunstyrelsens beslut att inte 
avslå denna sistnämnda målformulering, till förmån för det för-
slag till nytt mål som formulerades i en protokollsanteckning 
från Jonas Löhnn vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sam-
manträde den 27 februari 2007:  

  ”I Kalmar ska finnas ett brett utbud av varor, särskilt så-
dant som är närproducerat, ekologiskt och rättvisemärkt.” 

 
  Vidare reserverar vi oss mot beslutet att inte i skrift utsäga att 

detaljhandelsstrategin ska vara styrande för kommunens 
ställningstaganden avseende markanvändning och till-
ståndsgivning i handelsfrågor. 

  Detta har i tidigare handelsstrategiska dokument angivits tydligt, 
inte minst i beslutsformuleringarna, och kanske ska ses som en 
självklarhet. 
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  Vi hade föredragit att detta fanns synligt med, men anser också 
att beslutet att avslå yrkandet att detaljhandelsstrategin enbart 
ska vara vägledande ändå klargör att det är ett dokument som 
ska vara styrande för kommunalt agerande i handelsfrågor, även 
när det gäller planfrågor. 

 
 2. Företrädarna för (m) reserverar sig mot kommunstyrelsens 

beslut att avstyrka förslaget om att kommunfullmäktige ska 
besluta att handelsstrategin ska vara ett vägledande dokument.  

 
 
 
§ 53 KalmarSalen KB - information om bolagets verksamhet 

och ekonomi  
 
Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade i mars 2005 att godkänna ett avtal 

med Claesson & Anderzén HB om att kommunen hyr KalmarSalen 
under fem år. Vidare ingick i kommunfullmäktiges beslut att kom-
munstyrelsen får teckna avtal med KalmarSalen KB om att bolaget 
under dessa år får disponera lokalerna på vissa villkor. Bl.a. ska 
styrelsen för KalmarSalen KB ”en gång per kvartal lämna en rap-
port till kommunstyrelsen om bolagets verksamhet och ekonomi”.  

 
 
Överläggning VD Jan Wikskär informerar om KalmarSalens verksamhet och 

ekonomi. För 2006 kan bolaget redovisa ett positivt resultat. Detta 
beror i första hand på den satsning som gjorts för att öka antalet 
konferenser, konserter, föreställningar och andra evenemang.  

 
 
Beslut Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av 

informationen.  
 
 
 
§ 54 Trivectors rapport: Regionförstoring med kollektivtrafik i 

Kalmar län  
 
Bakgrund I det regionala utvecklingsprogrammet (RUPEN) ingår som ett mål 

att antalet arbetsmarknadsregioner som länet berörs av ska minska 
till två. På uppdrag av Regionförbundet har konsultföretaget Tri-
vector Traffic AB utrett har kollektivtrafiken kan utformas för att 
uppnå detta mål.  
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Överläggning Per Ålind, Regionförbundet informerar om den rapport som Tri-
vector redovisat. Den ska utgöra underlag för ett långsiktigt inrikt-
ningsbeslut för den regionala kollektivtrafiken och för den kom-
mande infrastrukturplanen 2010-2019.  

 
 Rapporten beskriver hur ett långsiktigt hållbart kollektivtrafik-

system kan byggas upp i Kalmar län för att uppnå de regionala 
målen. I rapporten beskrivs och analyseras fyra 
utredningsalternativ med olika ambitionsnivåer.  

 
 
Beslut Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av 

informationen.  
 
 
 
§ 55 Köp av mark i kvarteret Släggan på Hagbygärde  

industriområde  
 (dnr KS 2007/166  252)  
 
Handlingar * Kommunledningskontorets skrivelse den 26 februari 2007.   
 
 
Bakgrund Kommunledningskontoret har fört förhandlingar med två företag 

som vill köpa industrimark i kvarteret Släggan vid Fölehagsvägen. 
Enligt detaljplanen gäller dock utfartsförbud med stängselskyldig-
het i den södra gränsen av den kommunägda marken. För att denna 
mark ska bli byggbar krävs därför en tillfart över den tomt i kvar-
teret som ägs av det kommunala bolaget KIFAB i Kalmar AB.   

 
 En överenskommelse har träffats med KIFAB om att kommunen 

köper ca 7.100 kvadratmeter av Släggan 3. Detta område är idag 
upplåtet till ”Kalmar Återbruksstation” som har kommunen som 
huvudman. Köpet gör det möjligt att anlägga en utfart där detalj-
planen medger en sådan.  

 
 
 
 
 
 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta:  
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 Kommunstyrelsen får köpa ca 7.100 kvadratmeter av Släggan 3 på 
Hagbygärde industriområde av KIFAB i Kalmar AB för 1.483.000 
kronor.  

 
 
 
§ 56 Försäljning av två tomter i kvarteret Släggan på Hagby-

gärde industriområde  
 (dnr KS 2007/167  253)  
 
Handlingar * Kommunledningskontorets skrivelse den 28 februari 2007.  
 
 
Bakgrund Kommunledningskontoret föreslår att kommunen ska sälja två 

tomter i kvarteret Släggan på Hagbygärde industriområde. De 
företag som föreslås få köpa var sin tomt är Värme och Kylteknik i 
Vassmolösa AB som säljer och installerar värmepumpar och LS 
Plåt AB som utför takarbeten. Dessa båda företag hyr idag lokaler 
vid Södra vägen.  

 
 Försäljningen av de båda tomterna förutsätter att kommunen köper 

ca 7.100 kvadratmeter i kvarteret Släggan av KIFAB i Kalmar AB.  
 
 
Beslut Kommunen säljer ca 1.800 kvadratmeter av Hagbygärde 2:2 och 

Släggan 3 till LS Plåt AB för 366.000 kronor och ca 2.000 kva-
dratmeter av Släggan 3 till Värme och Kylteknik i Vassmolösa AB 
för 439.000 kronor.  

 
 Detta beslut gäller under förutsättning att kommunfullmäktige bi-

faller förslaget om att kommunen ska köpa ca 7.100 kvadratmeter i 
kvarteret Släggan av KIFAB i Kalmar AB. Vidare gäller att kom-
munstyrelsens beslut om försäljning av respektive tomt upphör att 
gälla om nybyggnad på tomten inte har påbörjats senast den 31 de-
cember 2007.    

 
 
 
§ 57  Reservation av mark för bostäder inom ”Fritidsstaden”, 

Norra Kalmar  
 (dnr KS 2007/185  256)  
 
Handlingar * Kommunledningskontorets skrivelse den 1 mars 2007.  
Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade i april 2005 att anta ”Program för 

norra Kalmar stad”. Det första detaljplanearbetet för bostäder i om-
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rådet pågår nu för ”Fritidsstaden”. Området gränsar i öster till 
Norrlidshemmet och i väster till Vimpeltorpet. Planförslaget ger 
möjlighet till ca 550 bostäder med hyresrätt, bostadsrätt och ägan-
derätt. Bostäderna i de olika upplåtelseformerna kan bestå av olika 
hustyper. De olika upplåtelseformerna kommer så långt som möj-
ligt att blandas inom planområdet.  

 
 Kommunledningskontoret har fått ett stort antal intresseanmäl-

ningar från olika byggherrar om att få bygga bostäder i bl.a. ”Fri-
tidsstaden”. Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrel-
sen ska reservera mark inom ”Fritidsstaden” för nio byggherrar.  

 
 
Överläggning  Birgitta Elfström (s), Bengt-Olof Roos (kd), Mona Jeansson (s) 

och Göran Häggfors (m) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 
kommunledningskontorets förslag om att reservera mark inom 
”Fritidsstaden” för nio byggherrar.  

 
 Inger Hilmansson (fp) föreslår att det i kommunstyrelsens beslut 

också ska ingå att markreservationerna ska ”gälla ett år från det att 
området för respektive byggherre blivit byggklart”.  

 
 Jonas Löhnn (mp) föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla 

kommunledningskontorets förslag. Samtidigt uttalar han som en 
protokollsanteckning: 

 Vi i Miljöpartiet de Gröna tillstyrker med tvekan markreservatio-
nerna i aktuellt område och att man nu tecknar 
markanvisningsavtal med de nio olika byggherrarna, men vill föra 
till protokollet att vi starkt invänder mot den omvända ordning som 
råder i ärendet.  

 
 Vi är positiva till mångfalden av boendeformer och utformning 

som verkar kunna blir resultatet i detta bostadsområde och är med-
vetna om att detaljplanearbetet är igångsatt. Med Kalmars stora be-
hov av nya bostäder vill vi därför inte lägga hinder i vägen. 

 Inte desto mindre måste vi inför beslut om markreservationer som 
underlag först ha klart för oss att man löser övergripande stads-
planefrågor.  

 
 Vi saknar information om kriterier för den uppdelning man gjort av 

markområden, hur man bevarar grönstråk, vilken tillgänglighet 
man planerar för gående, cyklande och bilister. Inte heller har vi 
upplysts om möjligheten till angöring med kollektivtrafik, närhet 
till servicefunktioner, parkområden eller behov av dagvatten-
dammar osv.  
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 Vi vill med denna protokollsanteckning tydligt efterlysa en större 
noggrannhet med att tillse att planärenden kommer före mark-
reservationer.   

                                                                _______________   
 
 Efter att överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen att 

bifalla kommunledningskontorets förslag till markreservationer 
och att dessa ska gälla ett år från det att området för respektive 
byggherre blivit byggklart.  

                                                                _______________   
 
 
Beslut Kommunstyrelsen reserverar mark inom ”Fritidsstaden” för 

IKANO Bostaden AB, Riksbyggen, HSB, Kärnhem, NCC, 
Skanska Bo Klok, Myresjöhus, Finndomo/Modulenthus och Cabo-
sund. Markreservationerna ska gälla ett år från det att området för 
respektive byggherre blivit byggklart.  

 
 Kommunledningskontoret/mark- och planeringsenheten får i upp-

drag att teckna markanvisningsavtal med respektive byggherre.  
 
 
 
§ 58 Reservation av mark för ny pingstkyrka på Kalmar västra  
 (dnr KS 2004/072  256) 
 
Handlingar * Kommunledningskontorets skrivelse den 28 februari 2007.  
 
 
Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade i april 2006 att reservera ett område 

på ca 6.000 kvadratmeter i södra delen av kvarteret Ugglan vid 
Lorensbergsleden för Pingstförsamlingen i Kalmar t.o.m. den 31 
december 2006.  

 
 Ett planarbete har nu påbörjats i norra delen av kvarteret Ugglan. 

Pingstförsamlingen ska bjuda in fyra arkitektkontor till parallella 
uppdrag. De förslag som kommer in ska ligga till grund för fortsatt 
planarbete.  

 
 Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen ska reser-

vera ett område i norra delen av kvarteret Ugglan för Pingst-
församlingen t.o.m. den 31 december 2007.  

Överläggning Inger Hilmansson (fp), Kajsa Hedin (m) och Jonas Lövgren (m) 
föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla kommunlednings-
kontorets förslag, men att markreservationen ska förlängas så att 
den gäller t.o.m. den 30 juni 2008.  
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Beslut Kommunstyrelsen reserverar ett markområde på ca 8.000 kvadrat-

meter av Malmen 2:2 och Oxhagen 2:2 för Pingstförsamlingen i 
Kalmar t.o.m. den 30 juni 2008.  

 
 
 
§ 59 Avtal med Vägverket om ombyggnad av trafikplatsen 

Kalmar Norra  
 (dnr KS 2007/116  311)  
 
Handlingar * Gatu- och parkkontorets skrivelse den 14 januari 2007.  
 
 * Utdrag ur gatu- och parknämndens protokoll den 24 januari 

2007, § 14.  
 
 * Kommunledningskontorets skrivelse den 13 februari 2007.  
 
 * Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 27 februari 2007, § 45.  
 
 
Bakgrund I samband med etableringen av Fanerduns anläggningar (hotell, 

utställningshallar m.m.) behöver trafikplats Kalmar Norra byggas 
om. Gatu- och parknämnden har tillstyrkt ett förslag (utkast) till 
avtal med Vägverket, som reglerar planering, genomförande, kost-
nadsfördelning samt väghållaransvar mellan Vägverket och kom-
munen. Nämnden har i samband med detta beslutat att ”uppmana 
kommunstyrelsen att ånyo förhandla med Vägverket Region 
Sydöst om deras finansieringsansvar”.  

 
 Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget till avtal. På arbetsutskottets 

sammanträde meddelade vidare ordföranden att det planeras en 
överläggning mellan företrädare för kommunen och Vägverket.  

 
 
Beslut Kommunstyrelsen godkänner förslaget till avtal med Vägverket om 

ombyggnad av trafikplatsen Kalmar Norra.  
 
 
 
§ 60 Uppförande av parkdepå vid Molinsgatan i Gamla stan  
 (dnr KS 2007/182  058)  
 
Handlingar * Fastighets- och inköpskontorets skrivelse den 22 februari 2007.  
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Bakgrund Fastighets- och inköpskontoret har tagit in anbud på uppförande av 

parkdepå vid Molinsgatan i Gamla stan. Den ska ersätta depån i 
Stadsparken och omfattar en personalbyggnad med omklädnings-
rum och ett garage med utrymme för verkstad och förråd.  

 
 För uppförande av parkdepån finns i kommunens investerings-

budget 1.700.000 kronor. Vidare har fastighets- och 
inköpskontoret planerat att avsätta 270.000 kronor från sin 
underhållsbudget och gatu- och parkkontoret 500.000 kronor från 
anslaget för upprustning av Stadsparken. Detta innebär att för 
investeringen finns sammanlagt 2.470.000 kronor.  

 
 Den totala byggkostnaden har beräknats till 3.970.000 kronor.  
 Som en följd av detta behöver ytterligare 1.500.000 kronor anvisas 

för uppförande av parkdepå vid Molinsgatan. Fastighets- och 
inköpskontoret föreslår att detta ska lösas genom att omdisponera 
pengar från anslag för campingstugor på Stensö.  

 
 
Beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta:  
 
  Kommunfullmäktige beslutar att i investeringsbudgeten 2007 

för kommunstyrelsen/fastighets- och inköpskontoret 
omdisponera 1.500.000 kronor från anslag för campingstugor på 
Stensö till uppförande av parkdepå vid Molinsgatan i Gamla 
stan.  

 
 2. Kommunstyrelsen uppdrar åt fastighets- och inköpskontoret att 

slutföra upphandlingen med John Svensson Byggnadsfirma AB  
  i Kalmar för uppförande av parkdepå vid Molinsgatan i Gamla 

stan.  
 
  Detta beslut gäller under förutsättning att kommunfullmäktige 

bifaller kommunstyrelsens förslag till omdisponering i invester-
ingsbudgeten för 2007.  

 
 
 
 
§ 61 Demokratiprojektet mellan Kalmar kommun och Entebbe 

i Uganda  
 
Bakgrund Kommunen tecknade 2003 ett samarbetsavtal med staden Entebbe  
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 i Uganda. Efter detta har flera olika projekt genomförts - ett skol-
projekt mellan gymnasieskolor, ett stadsplaneringsprojekt och ett 
demokratiprojekt. Vidare har kommunstyrelsen i februari 2007 be-
slutat att Kalmar ska delta i ett jämställdhetsprojekt med Entebbe.   

 
 
Överläggning Anders Engström och Bengt Sundström informerar om det demo-

kratiprojekt som genomfördes 2006. Det omfattade två 
”demokratiseminarier” och ett besök från Entebbe under 
valrörelsen i Kalmar i september 2006.  

 
 Projektet omfattade följande områden:  
 - Utvecklingen av och förutsättningarna för folkrörelser och poli-

tiska partier.  
 - Den administrativa apparaten på statlig, regional och lokal nivå.  
 - Politikerrollen, tjänstemannarollen, massmedias roll.  
 - Ungdomsinflytande, jämställdhet mellan män och kvinnor, håll-

bar utveckling.  
 
 
Beslut Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av 

informationen.  
 
 
 
§ 62 Fördelning av gatukostnader i kvarteret Bilen  
 (dnr KS 2007/177  316) 
 
Handlingar * Kommunledningskontorets skrivelse den 27 februari 2007.  
 
 
Bakgrund Samhällsbyggnadsnämnden har redovisat ett förslag till detaljplan 

för Bilen 3 och Hagbygärde 2:2. I detaljplanen finns en gång- och 
cykelbro över E 22 med ramper för gång- och cykeltrafik i 
nord/sydlig riktning väster om E 22.  

 
 Kostnaden för gång- och cykelbron kan fördelas mellan de fastig-

heter som har nytta av den. Reglerna för en sådan fördelning finns 
i plan- och bygglagen.  

 
 Enligt en mycket preliminär bedömning är kostnaden för en gång- 

och cykelbro i enkelt standardutförande 10 miljoner kronor. Kom-
munledningskontoret har redovisat ett förslag till fördelning av 
denna kostnad mellan de fastigheter som har nytta av gång- och 
cykelbron.  
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Överläggning Johan Persson (s) redovisar ett förslag till beslut som innebär att 

kommunen ska fortsätta förhandlingarna med ägarna till de 
aktuella fastigheterna. En skriftlig överenskommelse måste finnas 
för att kommunfullmäktige ska kunna anta en detaljplan för Bilen 3 
och Hagbygärde 2:2.  

                                                                _______________   
 
 Efter att överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen enligt 

Johan Perssons förslag.  
                                                                _______________   
 
 
Beslut Kommunen ska fortsätta förhandlingarna med ägarna till Bilen 6, 

8, 9 och del av Bilen 3 för att nå en överenskommelse om gatu-
kostnader när gång- och cykelbron över E 22 med ramper är byggd 
enligt förslag till detaljplan för Bilen 3 och Hagbygärde 2:2.  

 
 Kommunstyrelsen beslutar att en skriftlig överenskommelse med 

ägarna till de aktuella fastigheterna måste finnas senast den 23 
mars 2007 och att en sådan överenskommelse om gatukostnader då 
får redovisas direkt till kommunfullmäktige. Om det inte finns nå-
gon sådan överenskommelse kan kommunfullmäktige inte fatta be-
slut om att anta detaljplanen för Bilen 3 och Hagbygärde 2:2.  

 
 
 
§ 63  Detaljplan för Bilen 3 och Hagbygärde 2:2, handels-

område vid IKEA  
 (dnr KS 2007/163  214)  
 
Handlingar * Förslag till detaljplan den 7 februari 2007.  
 
 * Samhällsbyggnadskontorets utlåtande den 7 februari 2007.  
 
 * Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 22 februari 

2007, § 36.  
 
Bakgrund Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit att kommunfullmäktige 

ska anta nämndens förslag till detaljplan för Bilen 3 och Hagby-
gärde 2:2. Detaljplanen syftar till att möjliggöra etablering av 
handelsverksamhet inom kvarteret Bilen, söder om f.d. Volvo-
fabriken/väster om IKEA.  
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Överläggning Under överläggningen redovisas följande förslag:  
 
 1. Johan Persson (s), Jonas Lövgren (m) och Mona Jeansson (s) 

föreslår att kommunstyrelsen ska tillstyrka samhällsbyggnads-
nämndens förslag till detaljplan.  

 
 2. Jonas Löhnn (mp) föreslår att kommunstyrelsen ska återremit-

tera ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för att komplettera 
det med att detaljplanen ska medge handel, ej livsmedel. Vidare 
ska nämnden komplettera handlingarna med en miljökonse-
kvensbeskrivning som belyser konsekvenserna av trafikföränd-
ringar när ny handel etableras i ett externt läge.  

                                                                _______________  
 
 Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommun-

styrelsen vill avgöra ärendet idag eller återremittera det till sam-
hällsbyggnadsnämnden. Han finner att kommunstyrelsen vill av-
göra ärendet idag.  

 
 Kommunstyrelsen beslutar därefter att tillstyrka 

samhällsbyggnadsnämndens förslag till detaljplan.  
                                                                _______________    
 
 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta:  
 
 Kommunfullmäktige antar samhällsbyggnadsnämndens förslag till 

detaljplan för Bilen 3 och Hagbygärde 2:2, handelsområde vid 
IKEA.  

 
 
Reservation Jonas Löhnn (mp) reserverar sig mot kommunstyrelsens förslag till 

beslut. Han anser att det finns två avgörande brister i förslaget till 
detaljplan och vill därför att kommunfullmäktige ska återremittera 
ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för kompletteringar:  

 
 1. För överensstämmelse med kommunens handelsstrategi anges i 

detaljplanen att det aktuella området ska bebyggas för handel, 
och att ”detaljplanen syftar till att möjliggöra volymhandel med 
i huvudsak varor för hemmet samt fritidsvaror”. 
Vi vill därför att förslaget till beslut i konsekvens med detta 
kompletteras med ett tillägg som anger att detaljplanen medger 
handel, ej livsmedel – i enlighet med vad Plan- och bygglagen 
medger och är tänkt att användas för enligt 1 kap § 1: 
Denna lag innehåller bestämmelser om planläggning av mark 
och vatten och om byggande. Bestämmelserna syftar till att med 
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beaktande av den enskilda människans frihet främja en sam-
hällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållan-
den och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för 
människorna i dagens samhälle och för kommande 
generationer. 

 
 2. Vid varje ny detaljplan ska man ta ställning till om en miljö-

konsekvensbeskrivning (MKB) måste genomföras. I detta fall 
har man lutat sig mot den MKB som gjorts för det planprogram 
som upprättats för hela kvarteret Bilen. 
De miljöfrågor som man då ansåg vara relevanta var 
trafikbuller, dagvattenhantering och stads- och 
landskapsbildsfrågor. 

 
När det i nu aktuellt detaljplaneärende ska beslutas om en utök-
ning av handelsområdet är beskrivningen av miljöpåverkan inte 
tillfyllest. Inte minst som informella samtal – uppenbarligen 
med ej demokratiskt förankrade utfästelser – förs med en stor 
livsmedelskedja om etablering av en stormarknad för 
dagligvaror i detta läge är det angeläget att en komplettering 
görs med en MKB som belyser vilka konsekvenserna blir 
genom de trafikförändringar som sker när ny handel 
etableras i ett externt läge. En sådan analys saknas idag och 
efterlystes också i den inledande analysen av vår konsult Ove 
Krafft, ZÖK. 
Ska man åstadkomma en framsynt planering kan man inte 
blunda för de miljökonsekvenser som de flesta auktoriteter på 
området är överens om är de största vid en externhandels-
etablering.    

 
 
 
§ 64 Detaljplan för Arena inom norra delen av kvarteret Bilen  
 (dnr KS 2006/620  214)  
 
Handlingar * Förslag till detaljplan den 22 februari 2007.  
 
 * Samhällsbyggnadskontorets utlåtande den 22 februari 2007.  
 
 * Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 22 februari 

2007, § 37.  
 
 
Bakgrund Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit att kommunfullmäktige 

ska anta nämndens förslag till detaljplan för Arena inom norra de-
len av kvarteret Bilen. Detaljplanen syftar till att möjliggöra byg-
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gande av en arena för idrott och evenemang, liksom lokaler för 
handel samt ett hotell.  

 
 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta:  
 
 Kommunfullmäktige antar samhällsbyggnadsnämndens förslag till 

detaljplan för Arena inom norra delen av kvarteret Bilen.  
 
 
 
§ 65 Detaljplan för ny väg 573, Kristvallavägen, förbi Tre-

kanten  
 (dnr KS 2006/332  214) 
 
Handlingar *  Förslag till detaljplan den 5 februari 2007.  
 
 * Miljökonsekvensbeskrivning, bullerutredning och PM om effek-

ter av grundvattensänkning vid järnvägsbro över väg 573 i Tre-
kanten.  

 
 * Samhällsbyggnadskontorets utlåtande den 21 februari 2007.  
 
 * Utdrag ur samhällsbyggnadsnämndens protokoll den 22 februari 

2007, § 38.  
 
 
Bakgrund Samhällsbyggnadsnämnden har föreslagit att kommunfullmäktige 

ska anta nämndens förslag till detaljplan för ny väg 573, Krist-
vallavägen, förbi Trekanten. Detaljplanen syftar till att möjliggöra 
en ny sträckning av väg 573, Kristvallavägen förbi Trekanten. Den 
nya förbifarten kommer att öka säkerheten och kapaciteten på Kust 
till kustbanan genom att nuvarande plankorsning i Trekanten 
stängs. Genom den nya vägsträckningen förbättras också trafik-
säkerheten och miljön för de boende utmed nuvarande Kristvalla-
vägen samt inne i Trekanten.  

 
 
Överläggning Anders Andersson (c) meddelar att han inte kommer att delta i 

kommunstyrelsens behandling av detta ärende.  
 
 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta:  
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 Kommunfullmäktige antar samhällsbyggnadsnämndens förslag till 
detaljplan för ny väg 573, Kristvallavägen, förbi Trekanten.  

 
 
 
§ 66 Uppdrag att ta fram en fördjupad översiktsplan för om-

rådet kring Norra fjärden  
 (dnr KS 2007/164  212)  
 
Handlingar * Kommunalrådet Johan Perssons skrivelse den 26 februari 2007.  
 
 * Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 27 februari 2007, § 47.  
 
 
Bakgrund Kommunalrådet Johan Persson har redovisat ett förslag om att 

kommunledningskontoret ska få i uppdrag att ”arbeta fram en för-
djupad översiktsplan som ska ge förslag till en övergripande 
struktur och framtida användning av området kring Norra fjärden”.  

 
 Arbetsutskottet har tillstyrkt Johan Perssons förslag.  
 
 
Överläggning  Under överläggningen redovisas följande förslag:  
 
 1. Mona Jeansson (s), Jonas Lövgren (m), Lars Holmberg (v), 

Kajsa Hedin (m), Birgitta Elfström (s) och Göran Häggfors (m) 
föreslår att kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag.  

 
 2. Inger Hilmansson (fp) och Anders Andersson (c) föreslår att 

kommunstyrelsen ska bifalla arbetsutskottets förslag med 
undantag för att den del som gäller att ”Arbetet med den för-
djupade översiktsplanen kan etappindelas där området kring 
Malmfjärden studeras i ett första skede” ska tas bort.  

 
 3.  Jonas Löhnn (mp) föreslår att kommunstyrelsen ska avslå 

arbetsutskottets förslag.  
                                                                _______________   
 
 Ordföranden frågar om kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå 

arbetsutskottets förslag med undantag för del där det redovisats 
ändringsförslag. Han finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.  

 
 Ordföranden frågar därefter om kommunstyrelsen vill bifalla eller 

avslå Inger Hilmanssons och Anders Anderssons ändringsförslag. 
Han finner att kommunstyrelsen avslår detta förslag.   
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                                                                _______________   
  
   
Beslut Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret/mark- och plane-

ringsenheten i uppdrag att arbeta fram en fördjupad översiktsplan 
som ska ge förslag till en övergripande struktur och framtida an-
vändning av området kring Norra fjärden.  

 
 Mark- och planeringsenheten får i uppdrag att till kommunstyrel-

sens arbetsutskott redovisa ett förslag till struktur och organisation 
för arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan. Detta 
förslag ska tas fram i samverkan med gatu- och parknämnden/-
kontoret och samhällsbyggnadsnämnden/-kontoret.  

 
 
Reservationer  1. Inger Hilmansson (fp) och Anders Andersson (c) reserverar sig 

mot kommunstyrelsens beslut att avslå förslaget om att den del 
som gäller att ”Arbetet med den fördjupade översiktsplanen kan 
etappindelas där området kring Malmfjärden studeras i ett första 
skede” ska tas bort.  

 
  Vidare uttalar de:   
  Den översiktsplan som antogs av kommunfullmäktige i decem-

ber 1999 omfattar hela kommunen. En ny översiktsplan skulle 
enligt Plan- och bygglagen antagits under föregående mandat-
period men uppdateras endast områdesvis, vilket strider mot in-
tentionerna med en översiktsplan. Att etappindela en fördjupad 
översiktsplan för Norra fjärden skulle innebära ytterligare frag-
mentisering.  

 
  Vi anser att en fördjupad översiktsplan för Norra fjärden bör tas 

fram i en sammanhållen etapp, så att både bebyggelse och 
skyddsvärda områden kan prioriteras utifrån ett helhets-
perspektiv.  

 
 2. Jonas Löhnn (mp) reserverar sig till förmån för förslaget om  
  att avslå arbetsutskottets förslag om att ta fram en fördjupad 

översiktsplan för området kring Norra fjärden.  
  Vidare uttalar han följande:  
  Det är misshushållning med kommunala resurser att starta ett 

planarbete för ett område som huvudsakligen innehåller klart 
olämpliga ytor för bostadsbyggande, med uppenbar risk för 
konflikt med naturvärden, stigande vattennivåer och allmänna 
intressen, när våra planerare redan har fullt upp med att åstad-
komma en ökad bostadsbyggnation i områden där förutsättning-
arna är avsevärt mycket bättre. 
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  Den kuststräcka man vill exploatera innehåller bl.a. naturreser-

vatet Svinö, ömtålig skog i Tallhagen, unika miljöer på Kullö 
och det starkt skyddsvärda Lindö. Området är inte ett som borde 
vara kommunalt högprioriterat, men har påskyndats av exploa-
törer som söker attraktiva, strandnära och vinstgivande lägen att 
bygga på. 

 
  Kalmar kommun bör prioritera mer efter allmänna intressen, än 

att låta sig styras av näringslivets intressenter på detta sätt.   
 
  
 
§ 67 Länsrättens beslut att upphäva kommunstyrelsens beslut 

om tillsättning av två förvaltningschefer  
 (KS 2006/530  108)  
 
Handlingar * Länsrättens domar den 12 februari 2007.  
 
 * Kanslichefens skrivelse den 19 februari 2007.  
 
 * Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 20 februari 2007, § 38.  
 
 * Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll den 14 augusti 2007,  
  § 156.  
 
 
Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade den 14 augusti 2006 att anställa Ca-

rina Ringtun som förvaltningschef på barn- och ungdomsförvalt-
ningen och Louise Weidolf som förvaltningschef på kultur- och 
fritidsförvaltningen. Kommunen har därefter ingått bindande an-
ställningsavtal med Carina Ringtun och Louise Weidolf.  

 
 Kommunstyrelsens beslut om de båda anställningarna 

överklagades till länsrätten, som den 12 februari 2007 upphävde 
besluten. Enligt kommunallagen ska det organ som fattat beslut 
som upphävts ”se till att verkställigheten rättas i den utsträckning 
som det är möjligt.” 

 Kanslichefen hänvisar i sitt yttrande till att kommunen ingått bin-
dande anställningsavtal. Det är därför inte möjligt att rätta besluten 
om tillsättning av de båda förvaltningscheferna.  

 
 
Beslut Kommunstyrelsen konstaterar att kommunen har ingått bindande 

anställningsavtal med Louise Weidolf och Carina Ringtun. Kom-
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munstyrelsen kan därför inte rätta sina beslut den 14 augusti 2006 
om tillsättning av de båda förvaltningscheferna.  

 
 
 
§ 68 Kalmar kommuns jämställdhetspris 2007  
 (dnr KS 2007/169  026) 
 
Handlingar * Kommunledningskontorets skrivelse den 27 februari 2007.  
 
 
Bakgrund Enligt kommunens jämställdhetsprogram ska kommunstyrelsen 

årligen utdela ett jämställdhetspris. Det ska stimulera till att ut-
veckla metoder och arbetssätt som förstärker jämställdheten på 
olika arenor inom samhällslivet.  

 
 Jämställdhetspriset har delats ut vid tre tidigare tillfällen. Årets pris 

kommer att delas ut vid Guldfesten den 10 mars och kommun-
ledningskontoret föreslår att det ska tilldelas Kvinnojouren i Kal-
mar.  

 
 
Överläggning Christina Magnusson (s), Birgitta Elfström (s) och Jonas Löhnn 

(mp) föreslår att Kvinnojouren i Kalmar ska tilldelas kommunens 
jämställdhetspris 2007.  

 
 Kajsa Hedin (m) föreslår att jämställdhetspriset ska tilldelas COOP 

Forum Kalmar.  
                                                                _______________   
 
 Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommu-

nens jämställdhetspris 2007 ska tilldelas Kvinnojouren i Kalmar 
eller COOP Forum Kalmar. Han finner att jämställdhetspriset ska 
tilldelas Kvinnojouren i Kalmar.  

                                                                _______________   
 
 
Beslut Kommunstyrelsen beslutar att Kalmar kommuns jämställdhetspris 

2007 ska tilldelas Kvinnojouren i Kalmar.  
 
 
 
§ 69 Pröva På Praktik, sommaren 2007?  
 (dnr KS 2007/148  618) 
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Handlingar * Skrivelse den 22 februari 2007 från kommunalråden Johan 
Persson och Bertil Dahl.  

 
 * Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 27 februari 2007, § 48.  
 
 
Bakgrund Regeringen har tagit bort statsbidraget till feriearbeten fr.o.m. 

2007. Förra året fick kommunen 705.000 kronor till sådana arbeten 
(Pröva På Praktik, PPP).  

 
 Regeringen har också genomfört andra förändringar i arbetsmark-

nadspolitiken, som för kommunen innebär en minuspost på  
 ca 4 miljoner kronor för 2007. Till detta kommer att det i dagarna 

framkommit att merkostnadsersättningen för de s.k. plusjobben 
kommer att upphöra fr.o.m. den 15 mars 2007. För kommunens del 
handlar merkostnadsersättningarna om ca 5,5 miljoner kronor för 
återstående avtalsperiod.  

 
 Kommunalråden Johan Persson (s) och Bertil Dahl (v) framhåller  
 i en skrivelse att kommunen i det uppkomna läget måste prioritera 

hårt bland vilka grupper som kommunen ska hjälpa. De hänvisar 
bl.a. till vuxna familjeförsörjare och grupper som står långt från 
arbetsmarknaden (både ungdomar och vuxna).  

 
 Arbetsutskottet har den 27 februari föreslagit att kommunen inte 

ska bedriva feriearbeten (PPP) under sommaren 2007.  
 
 
Överläggning Anders Andersson (c) föreslår att kommunen ska bedriva ferie-

arbeten (PPP) också under sommaren 2007.  
                                                                _______________    
 
 Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om kommun-

styrelsen vill bifalla arbetsutskottets förslag om att kommunen inte 
ska bedriva feriearbeten (PPP) under sommaren 2007 eller om 
kommunstyrelsen vill besluta enligt Anders Anderssons förslag. 
Han finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.  

                                                                _______________   
 
 
Beslut Kommunstyrelsen beslutar att med hänsyn till att statsbidraget till 

feriearbeten tagits bort, övriga genomförda förändringar inom 
arbetsmarknadspolitiken och osäkerheten framöver är det – som 
kommunalråden Johan Persson och Bertil Dahl redovisat i sin skri-
velse - inte möjligt att bedriva feriearbeten (PPP) under sommaren 
2007.  
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Reservation Företrädarna för (m) och (c) reserverar sig mot kommunstyrelsens 

beslut. De vill att kommunen ska bedriva feriearbeten (PPP) också 
under sommaren 2007.   

 
 
 
§ 70 Motion från Ingegerd Petersson (c): ”Fler provapå-

praktikplatser, PPP”  
 (dnr KS 2006/139  092)  
 
Handlingar * Ingegerd Peterssons motion den 19 februari 2006. 
 
 * Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll den 24 april 2006,  
  § 79.  
 
 * Skrivelse den 22 februari 2007 från kommunalråden Johan 

Persson och Bertil Dahl.  
 
 * Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 27 februari 2007, § 49.  
 
 
Bakgrund Ingegerd Petersson (c) föreslår i sin motion att ”Kalmar kommun 

utökar satsningen med PPP-platser, så att alla ungdomar som inte 
fyllt 18 år vid sommarlovets ingång och som inte själva lyckats 
ordna något sommarjobb kan få en plats”.  

 
 Kommunstyrelsen redovisade i april 2006 ett förslag till svar på 

motionen. Kommunfullmäktige beslutade dock den 24 april 2006 
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen.  

 
 
Beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besvara 

Ingegerd Peterssons motion genom att hänvisa till att förutsättning-
arna för att bedriva feriearbeten ändrats väsentligt till följd av stat-
liga beslut. Med hänsyn till att statsbidraget till feriearbeten tagits 
bort, övriga genomförda förändringar inom arbetsmarknads-
politiken och osäkerheten framöver har kommunstyrelsen beslutat 
att det inte är möjligt att bedriva feriearbeten (PPP) under som-
maren 2007.  
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§ 71 Motion och medborgarförslag om att hundar ska ha kop-
pel på offentlig plats och tillägg till de lokala ordnings-
föreskrifterna  

 (dnr KS 2007/030  092 och 2007/031 094) 
 
Handlingar * Motion från Anna-Britt Wejdsten (fp) och Sebastian Hallén (fp).  
 
 * Medborgarförslag från Pierre Edström.  
 
 * Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 27 februari 2007, § 51.  
 
 * Skrivelser från Lars Ljudén m.fl.  
 
 
Bakgrund I motionen och medborgarförslaget föreslås att det i de lokala ord-

ningsföreskrifterna ska tas in en bestämmelse om att hundar ska 
hållas kopplade på offentlig plats. Vidare föreslås i motionen att 
”föroreningar efter hundar på offentlig plats skall plockas upp” och 
att kommunstyrelsen ska få i uppdrag att utreda möjligheten till 
”inhägnade rastplatser” i kommunen där hundar ska tillåtas gå lösa.  

 
 Kanslichefen konstaterar i sitt yttrande bl.a. att det inte finns några 

hinder för att verkställa de föreslagna ändringarna i ordnings-
föreskrifterna. Vidare har Polismyndigheten yttrat sig över för-
slagen och är positiv till dessa.  

 
 Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget om att det ska tas in en be-

stämmelse i de lokala ordningsföreskrifterna om att hundar ska 
hållas kopplade på offentlig plats, liksom att ”avföring som hundar 
lämnar efter sig på offentlig plats ska plockas upp”. Däremot 
avstyrker  arbetsutskottet förslaget om att utreda möjligheten till 
”inhägnade rastplatser” i kommunen där hundar ska tillåtas gå lösa.   

 
 
Beslut Kommunstyrelsen remitterar ärendet till gatu- och parknämnden 

och samhällsbyggnadsnämnden som får i uppdrag att redovisa ett 
förslag till en närmare avgränsning av de områden inom vilka hun-
dar ska hållas kopplade.  

 
 
    
§ 72 Årsrapport 2006 för kommunledningskontoret  
 (dnr KS 2007/111  042)  
 
Handlingar * Årsrapport 2006 för kommunledningskontoret.  
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Bakgrund Kommunledningskontoret har lagt fram sin årsrapport för 2006.  
 I den ingår för kontoret och dess olika enheter följande delar:  
 - Viktiga händelser och ändrade förutsättningar  
 - Resultatredovisning och analys 
 - Framtiden  
 
 
Beslut Kommunstyrelsen godkänner årsrapporten 2006 för kommun-

ledningskontoret.  
 
 
 
§ 73 Rapport om intern kontroll 2006 samt förslag till intern 

kontrollplan 2007 för kommunledningskontoret  
 (dnr KS 2007/110  040)  
 
Handlingar * Kommunledningskontorets skrivelse den 5 januari 2007.  
 
 * Förslag till intern kontrollplan 2007 för kommunlednings-

kontoret.   
 
 
Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade i december 2000 att anta ett regle-

mente för intern kontroll. I reglementet anges att nämnderna ska 
varje år anta interna kontrollplaner för uppföljning/granskning av 
den interna kontrollen.  

 
 Kommunledningskontoret har redovisat en uppföljning av den in-

terna kontrollen 2006 och ett förslag till intern kontrollplan för 
2007.  

 
 
Beslut Kommunstyrelsen antar den interna kontrollplanen 2007 för kom-

munledningskontoret.    
§ 74 Yttrande över förslag till ”Lag om strukturfonds-

partnerskap”  
 (dnr KS 2007/086  014)  
 
Handlingar * Sammanfattning av Näringsdepartementets promemoria om 

”Lag om strukturfondspartnerskap” och kommunlednings-
kontorets förslag till yttrande över förslaget.  
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Bakgrund I förslaget till ”Lag om strukturfondspartnerskap” ingår att regio-
nala partnerskap ”ska under beredningen av ärenden om stöd från 
EG:s strukturfonder avge bindande yttranden om prioriteringar 
mellan projektansökningar som kan få stöd”.   

 
 Kommunledningskontoret föreslår att kommunen ska tillstyrka lag-

förslaget, under förutsättning att vissa detaljfrågor klarläggs.  
 
 
Beslut Kommunstyrelsen godkänner förslaget till yttrande och överlämnar  

det till Näringsdepartementet som kommunens yttrande över för-
slaget till ”Lag om strukturfondspartnerskap”.  

 
 
 
§ 75 Gästfrihet vid nordiskt Bentologiskt symposium  
 (dnr KS 2007/146  920) 
 
Handlingar * Högskolans i Kalmar skrivelse den 21 februari 2007.  
 
 * Kommunledningskontorets skrivelse den 26 februari 2007.  
 
 
Bakgrund Högskolan i Kalmar står som arrangör och värd för ett nordiskt 

Bentologiskt symposium som Föreningen ”Nordic Benthological 
Society” håller i Kalmar den 11-13 juni 2007. Föreningen består av 
forskare verksamma ”kring ekologi hos och miljöpåverkan på 
växter och djur i/på sjöars och bäckars bottnar”. Arrangören har 
ansökt om ett gästfrihetsbidrag från kommunen.  

 
 
Beslut Kalmar kommun bidrar med högst 10.000 kronor (moms inräknad) 

till fika/frukt i samband med nordiskt Bentologiskt symposium i 
Kalmar den 11-13 juni 2007. Kostnaden ska täckas ur anslaget för  

 gästfrihet.  
 
§ 76 Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsens personal-

delegation  
 
Beslut Kommunstyrelsen väljer Kerstin Edvinsson (m) till ersättare i 

kommunstyrelsens personaldelegation t.o.m. den 31 december 
2010. Hon efterträder Lisa Jalmander (m) som inte längre tillhör 
kommunstyrelsen.  
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§ 77 Delegationsbeslut och anmälningsärenden  
 
 Följande protokoll, beslut och ärenden anmäls:  
 
  a) Arbetsutskottets protokoll den 6, 20 och 27 februari 2007 
 
 b) Personaldelegationens protokoll den 20 december 2006 och  
  24 januari 2007  
 
  c) Anmälan om delegationsbeslut:                       
 
  - Borgen för Stiftelsen Calmia för lån på 800.000 kronor hos 

Swedbank (omplacering av borgenslån)  
    (dnr KS 2007/143  002)      
 

  - Borgen för KIFAB i Kalmar AB för två lån på sammanlagt 
21,9 miljoner kronor hos Nordea (omplacering av 
borgenslån)  

    (dnr KS 2007/130  002)       
 
  - Kommunen har avstått från att yttra sig över Naturvårds-

verkets förslag till uppdatering av verkets allmänna råd till 
miljöbalken och till förordningen om miljösanktionsavgifter  

    (dnr KS 2006/761  014) 
     
   - Delegationsbeslut om anställning av politiska sekreterare:  
 
    Jonas Hellberg (s)   0,80-tjänst 1 januari-  
      28 februari 2007  
  
   Birgitta Axelsson Edström (v) 0,70-tjänst 1 januari 2007-

    31 december 2010  
 
   Claes Horn af Rantzien (mp)  0,65-tjänst 1 januari 2007-

  31 december 2010  
 
    Jonas Löhnn (mp)  0,10-tjänst 1 januari 2007-

     31 december 2010 
 
    Magnus Isaksson (m)  0,50-tjänst 11 januari- 
      31 januari 2007 
 
    Per Gjörloff (m)  1,00-tjänst 1 februari 2007 

     - 31 december 2010  
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   Ann-Cristin Fredriksson (c) 0,82-tjänst 1 januari - 
     30 april 2007 och  
     1,00-tjänst 1 maj 2007- 
     31 december 2010  
 
    Sebastian Hallén (fp)  0,45-tjänst 1 januari 2007-

     31 december 2010  
 
   Inger Hilmansson (fp) 0,30-tjänst 1 januari 2007-

  31 december 2010  
 
   Monica Bengtsson (kd) 0,60-tjänst 1 januari 2007-

  31 december 2010  
 
   Margreth Johansson (kd) 0,15-tjänst 1 januari 2007-

  31 december 2010  
 
    Thoralf Alfsson (sd)  0,25-tjänst 1 februari 2007 

     - 31 december 2010  
 
  d) Luftfartsstyrelsens beslut om Kalmar flygplats ”inträde i 

driftbidragssystemet för icke-statliga flygplatser”  
    (dnr KS 2006/765  010)  
   
  e) Skrivelse från Sveriges Pensionärsförbund (SPF), Kalmar om 

krav när det gäller äldres boende m.m.  
    (dnr KS 2007/125  108)  
     
  f) Uppföljning av kommunens placering av ”pensionspengar”  
   i Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB - redovisning 

den 31 januari 2007     
   (dnr KS 2007/142  042) 
    


