
Infrastruktur
"Kalmar ska ligga i framkant vad gäller kopplingar till omvärlden 
– både fysiska och digitala."



Kalmar ska ha snabba och stabila uppkopplingar av internet. Det är i dag en lika grundläg-
gande och viktig infrastruktur som vatten, avlopp och vägar. Fibernätet ska utgöra stom-
men där tjänsteleverantörer konkurrerar med olika tjänster och produkter. För att dra nytta 
av internets många fördelar måste stadens invånare garanteras tillgång till internet.

Kalmar kommun ska vara väl representerat på internet. Det innebär att kommunen ska 
finnas i alla de kanaler och på de platser människor besöker på internet. Det ställer krav på 
Kalmar som måste vara nyfiken, anpassningsbar och beredd att ompröva sin kommunika-
tion om mottagarna förändrar beteende. E-tjänster är ett utmärkt exempel på en teknisk 
lösning som låter människor och företag utföra sina ärenden i staden på tider då det passar 
dem. Det spar både tid och resurser som kan användas till annan verksamhet. Tekniska 
lösningar kan vara till stor nytta för invånare och besökare. En besöksapp där tips, aktuella 
erbjudanden och besöksmålsinformation läggs in kan förstärka upplevelsen av att besöka 
Kalmar. Denna app kan med fördel arbetas fram av Destination Kalmar. Kalmar ska ligga i 
framkant när det gäller att erbjuda smidiga IT-lösningar. Staden ska via internet och appar 
erbjuda aktuell information till Kalmars invånare, turister och besökare. Vi ser att dagens 
människor förväntar sig att ha tillgång till information var de än befinner sig, oavsett vilken 
utrustning de har med sig. Därför är det viktigt att erbjuda informationen på olika sätt; via 
en väl utbyggd webbplats, responsiv webbplats eller via appar där det är lämpligt. I kon-
takter med KLT och tågaktörer ska Moderaterna i Kalmar vara tydliga med att wifi bör 
byggas ut på bussar och tåg så att fler kan använda internet för exempelvis underhållning 
eller arbete under resan.

Moderaterna vill med E-tjänster möjliggöra för de som har ett ärende att utföra hos kom-
munens förvaltningar göra detta på de tider som passar den enskilde bäst. Genom att 
utveckla E-tjänster tror vi att förutsättningarna för hela Kalmar kommun – stad och lands-
bygd – ges mer lika förutsättningar att utvecklas när tillgängligheten ökar. 

Kalmar är beroende av sin flygplats. Det finns ett behov av att kunna nå större flygplatser 
inom rimlig tid för att kunna vara ett strategiskt alternativ för både invånare och företagare 
för att fortsatt vara en attraktiv ort att bo och att etablera sin verksamhet i.

Kalmar ska ligga i framkant vad gäller kopplingar till omvärlden – både fysiska och digitala. 
Det betyder att det ska vara enkelt att bo i Kalmar och pendla till arbete eller studier i andra 
städer och kommuner, eller att pendla till Kalmar. Moderaterna vill införa seniorkort inom 
kollektivtrafiken. Det kommer att innebära att seniorer över 75 år får åka buss kostnadsfritt 
under lågtrafik. Det bidrar till ökat socialt utbyte och minskar behovet av färdtjänst för de 
äldre som inte längre vill eller kan köra bil. Moderaterna kommer att arbeta för att regering-
en tar beslut om utökat antal mötesspår mellan Kalmar – Växjö för möjligheten att utöka 
både person- och godstrafik. Vi tror också på att utveckla vår förbindelse med västkusten 
som en del av Kalmars framtid. Göteborg som stad växer och Kalmar har en unik förbindel-
se genom vårt transportsystem kust-till-kust som vi anser bör utvecklas ytterligare för 
person- och godstrafik.



Arbetsmarknadsområdet mellan Kalmar-Oskarshamn, Kalmar-Öland, Kalmar-Växjö, Kal-
mar-Karlskrona växer i behov av att hitta moderna kollektivtrafiklösningar. Moderaterna ser 
stora fördelar med att använda ex Bus Rapid Transit BRT lösningar på dessa sträckor. Då 
nämnda trafikslaget har kapaciteten att ta en större mängd resenärer. Vi ser det som själv-
klart att kunna använda digital och fri WiFi för att bekvämt kunna arbeta under pendlings-
sträckor. 

Det ska vara möjligt att ställa bilen och kunna transporteras till de olika köpcentra som 
finna i Kalmar – Kvarnholmen, Baronen, Giraffen och Hansa City. Moderaterna vill utreda en 
grön linje med möjlighet av busstransporter drivna av miljövänligt bränsle mellan de olika 
köpcentra i Kalmar. På så vis tror vi att vi minskar andelen bilar i omlopp, men ökar flödet 
och shoppingmöjligheter i samtliga handelsområden.

Stadens vägar är viktig infrastruktur som krävs för att samhället ska fungera, både för 
kollektivtrafik, cyklister och bilar. Allt för ofta ställs underhåll av vägarna mot andra sats-
ningar inom välfärden. Moderaterna är övertygade om att det är viktigt att fortsätta satsa 
på välfärden, men det är samtidigt avgörande att fortsätta underhålla de vägar som staden 
har ansvar för. Att skjuta vägunderhåll på framtiden riskerar att leda till större insatser eller 
nyinvestering i framtiden vilket blir dyrare.

Moderaterna vill bygga ytterligare en järnvägsstation i anslutning till flygplatsen. På så vis 
förstärker vi Kalmar-Öland Airport som transportnav i sydöstra Sverige, med möjligheter för 
vidare anslutning Blekinge, Kronoberg och så småningom Oskarshamn inklusive den norra 
delen av länet.  Kalmar är en attraktiv stad som många vill bo och verka i. Kalmar växer, 
men inte i tillräcklig takt, därför är det viktigt att det finns bostäder så att de som vill flytta 
till Kalmar kan göra det. Moderaterna vill att det ska finnas planer i beredskap för att möj-
liggöra byggnation av bostäder. För att åstadkomma fler hyresrätter är det viktigt att ha 
framförhållning och planläggning som ser tillhelheten av Kalmars utbyggnad. Kalmar ska 
vara en framåtsyftande stad med många spännande framtidsprojekt. 

Moderaterna anser att det är nödvändigt med framåtsträvande planer, men det är samtidigt 
viktigt att staden tar ansvar för de befintliga stadsdelarna och byggnationer som behöver 
rustas upp. Därför kommer vi att se över samtliga bostadsområden och offentliga byggna-
der som skolor och förskolor för att se över var åtgärder för upprustning behövs.
Kalmar växer och måste kunna fortsätta göra detta i framtiden. Det är därför avgörande att 
det råder god planberedskap och att det alltid finns detaljplaner redo när någon aktör vill 
bygga bostäder.

Moderaterna är övertygade om att mer går att göra för att förenkla för de som vill bygga i 
Kalmar, oavsett om det är företag eller enskilda medborgare. Detaljplaner som tas fram ska 
fortsätta vara mer flexibla och enklare bygglov ska kunna sökas ”över disk”. Fortsatt fokus 
ska läggas på att förkorta bygglovstiderna. Framtidens stadsbyggande ställer höga krav på 
effektivt markutnyttjande. För att bygga hållbart och värna den goda åkermarken måste 
staden förtätas på de platser där det är lämpligt. Förtätning kan på flera sätt bidra till en 
stad som är både attraktiv och hållbar. Genom att bygga staden tätare skapas bättre 
underlag för kollektivtrafik och gör att det blir lättare att välja cykeln för att transportera sig 
till skolan eller till shoppingstråken.


