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Anslaget på kommunens anslagstavla den 20 mars 2015. 

 
 

Tid 
Tisdagen den 10 mars 2015 kl. 8:30-9:30 

Plats 
KS-salen, stadshuset 

Omfattning 
§§ 17-20 

Beslutande 
Anders Andersson (C) ordförande 
Christina Fosnes (M) vice ordförande 
Johan Persson (S) 
Dzenita Abaza (S) 
Bertil Dahl (V) 
Inger Hilmansson (FP) 
 
 
 

Sekreterare 
 
 
 
Anette Mellström 
 

Justeras 
 
 
 
Anders Andersson Inger Hilmansson 
ordförande  
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§ 17 

Redovisning av brandkårens årsuppföljning enligt 
lagen om skydd mot olyckor (LSO) 2014 
Dnr KS 2015/0134 

Handlingar 
Brandkårens skrivelse den 16 februari 2015. 
 
Årsuppföljning LSO 2014. 

Bakgrund 
Brandkåren överlämnar årligen en redovisning till Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap samt länsstyrelsen huruvida kommunen har 
uppfyllt sina åtaganden enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO). Detta görs i 
ett frågeformulär som spänner över hela lagens verksamhetsområden. 
 
Denna uppföljning görs som ett led i statens tillsyn över kommunens uppgifter 
enligt LSO. 

Överläggning 
Räddningschef Gert Friberg, brandkåren, redovisar årsuppföljningen för 2014. 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar inte något beslut med anledning av 
årsuppföljning enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) 2014.  

 

§ 18 

Krisledningsplan 2015-2018 samt ändring i reglemente 
för krisledningsnämnden 
Dnr KS 2015/0125 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 12 februari 2015. 
 
Förslag till Krisledningsplan 2015-2018. 
 
Förslag till nytt reglemente för krisledningsnämnden. 

Bakgrund 
Krisledningsplanen för Kalmar kommun syftar till att förbereda för extra-
ordinära händelser. Enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 
ska en ny krisledningsplan fastställas vid varje mandatperiod.  
 
Krisledningsplanen beskriver och förtydligar: 
- Hur ledningsförhållanden ser ut vid kris eller svår påfrestning 
- Vad som menas med extraordinär händelse 
- Vilka resurser kommunen har vid en kris 
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- Hur krisen ska ledas i stort 
- En del av krishändelsens begrepp 
- En kort beskrivning av krisledningsstabens roller 
 
Förändringar från gällande krisledningsplan: 
- Kommunala bolag och förbund är borttagna från krisledningsplanen. Bolag 

och förbund kan efter begäran få stöd av krisledningen. 
- Omskrivningar av textmassa, t.ex. upprepningar 
- Borttagning av textmassa som har sin huvudsakliga plats i andra dokument 
- Förtydligat att det är kommunstyrelsens arbetsutskott som utgör 

krisledningsnämnd. 
- Förtydligande att kommunstyrelsens ordförande (inte ordföranden i 

kommunstyrelsens arbetsutskott) är ordförande i krisledningsnämnden.  
- Rollbeskrivningarna har kortats ner 
- Den tidigare informationsplanen (som initialt var ett eget dokument och 

senare en del av krisledningsplanen) har tagits bort och återfinns i huvudsak 
som befattningsbeskrivning för informatörerna i krisledningsstaben. En 
kort beskrivning framgår av krisledningsplanen och avser informations-
skyldighet vid olyckor, VMA, informationsmeddelande och intern-
information. 

 
Förändringar från gällande reglemente för krisledningsnämnd: 
 
I reglementet § 5, andra stycket för krisledningsnämnden ändras texten så att 
det är kommunstyrelsen, och inte fullmäktige, som beslutar om krislednings-
nämnden ska träda ur funktion.  
 
Vidare kompletteras texten i § 7 angående sammansättning så att det på ett 
tydligt sätt framgår att kommunstyrelsens ordförande också är ordförande i 
krisledningsnämnden. Denna skrivning saknas i gällande reglemente. 
 
I § 15 tas texten ”kontrasigneras av berörd tjänsteman” bort och ändras till 
”samt av berörd tjänsteman” syftande till signeringen. Ordet ”förfall” ändras 
till ”förhinder”. 

Överläggning 
Säkerhetssamordnare Peo Carlsson, redogör för förslag till ny krisledningsplan 
samt ändringar i reglementet för krisledningsnämnden.  

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige antar förslag till krisledningsplan 2015-2018 för Kalmar 
kommun. 
 
Kommunfullmäktige godkänner de föreslagna ändringarna i krislednings-
nämndens reglemente.  
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§ 19 

Redovisning av Kalmar kommuns miljöbokslut 2014 
Dnr KS 2015/0186 

Handlingar 
Miljön i Kalmar – Bokslut 2014. 

Bakgrund 
Kalmar kommun har tagit fram ett samlat miljöbokslut för 2014. Strategerna 
för ekologisk hållbarhet fick uppdraget från förvaltningschefsgruppen att ta 
fram en modell för miljöbokslut och vilka parametrar som ska ingå. Detta 
skulle resultera i ett miljöbokslut för 2014. Arbetet har skett i samverkan med 
miljöenheten, Kalmar Cykelstad samt projektledare för kustmiljö och 
vattenrådssamordnare. 
 
I miljöbokslutet kan man läsa hur miljön mår i Kalmar, vad vi på kommunen 
har gjort under året och hur vi har bidragit till att nå de nationella miljömålen. 
Miljöbokslutet visar på styrkor och svagheter inom kommunens miljöarbete 
och ska vara ett stöd till budgetarbetet.  
 
Miljöbokslutet omfattar både kommunens egen verksamhet och kommunen 
som geografiskt område men fokus på utmaningar framöver är utifrån 
kommunens rådighet. 

Överläggning 
Strateger för ekologisk hållbarhet Jane Wågsäter och Karin Löfström, 
kommunledningskontoret, redovisar Kalmar kommuns miljöbokslut för 2014. 

Beslut 
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen. 
 

§ 20 

Kalmar kommuns årsredovisning 2014 
Dnr KS 2015/0093 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 4 mars 2015. 
 
Kalmar kommuns årsredovisning 2014. 

Bakgrund 
Kommunledningskontorets ekonomienhet har upprättat årsredovisning för 
2014. Årets resultat för kommunen uppgår till 11,7 miljoner kronor. Vid 
avstämning mot kommunallagens ”balanskrav” redovisas ett justerat resultat på 
- 12,4 miljoner kronor. Det negativa balanskravsresultatet kommer att 
återställas genom att i flerårsplanen för 2015-2017 budgeteras överskott som 
täcker det negativa balanskravsresultatet.  
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För kommunkoncernen – som omfattar Kalmar kommun, hel- och delägda 
bolag, kommunalförbund samt bolag som kommunen har ett väsentligt 
inflytande över – redovisas ett resultat på 110,1 miljoner kronor. 

Överläggning 
Ekonomichef Urban Sparre går igenom Kalmar kommuns årsredovisning 
2014. I förslag till beslut föreslås följande tillägg: ”Det negativa balans-
kravsresultatet kommer att återställas genom att i flerårsplanen för 2015-2017 
budgeteras överskott som täcker det negativa balanskravsresultatet.” 
 
Sedan överläggningen avslutats beslutar arbetsutskottet i enlighet med 
kommunledningskontorets förslag inklusive tillägget om att återställa det 
negativa balanskravsresultatet.  

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisningen 2014 till kommunens revisorer 
för granskning. 
 
Det negativa balanskravsresultatet kommer att återställas genom att i 
flerårsplanen för 2015-2017 budgeteras överskott som täcker det negativa 
balanskravsresultatet. 
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