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§ 21 

Information om Energibalans 2012 
Dnr KS 2015/0156 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 23 februari 2015. 
 
Energibalans 2012 Kalmar kommun. 

Bakgrund 
Energibalansen gjordes senast 2008 av Energikontor Sydost. För att kunna 
följa utvecklingen av utsläppen i förhållande till klimatmålen har en 
uppdatering nu gjorts.   
 
Energibalansen är en nulägesanalys av energiflödena i kommunen, det vill säga 
tillförd energi och använd energi. Analysen avser 2012 samt den utveckling 
som skett från år 1990. Sedan 1990 har koldioxidutsläppen minskat med hela 
42 procent. Minskningen beror på energieffektivisering, större andel 
förnyelsebar energi och mer bränslesnåla fordon. Olja till uppvärmning har i 
stort sett fasats ut från hushåll och industrier. Detta följer den nationella 
trenden där oljeanvändningen till stor del har ersatts av fjärrvärme. Fjärr-
värmetillförseln har ökat stadigt liksom produktion och användning av biogas.  
 
Sammanfattningsvis är andelen förnyelsebart 44 procent och andelen fossilt 56 
procent. Kalmar har lägst koldioxidutsläpp i länet per capita. Utmärkande för 
Kalmar i jämförelse med övriga kommuner i länet är att handeln har ökat i takt 
med att industrin har minskat, förtätning av bebyggelsen skapar effektivare 
energisystem och vi har flest antal invånare. Kraftvärmeverket Moskogen, som 
har stor betydelse för resultatet, producerar förnybar fjärrvärme och el som 
motsvarar kring en tredjedel av Kalmars elbehov.  

Överläggning 
Jane Wågsäter, strateg ekologisk hållbarhet kommunledningskontoret, och 
Marie Jönsson, energi-, klimat- och transportrådgivare samhällsbyggnads-
kontoret, går igenom Energibalans 2012 för Kalmar kommun.  

Beslut 
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
 

§ 22 

Kommunledningskontorets ekonomirapport 2015 – 
efter februari 
Dnr KS 2015/0225 

Handlingar 
Kommunledningskontorets ekonomiuppföljning efter februari 2015. 
 
Kommunledningskontorets skrivelse den 19 mars 2015. 
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Bakgrund 
Kommunledningskontoret redovisar varannan månad det ekonomiska utfallet 
för perioden och en ekonomisk prognos för årsutfallet. 
 
Förbrukningen efter februari uppgår till 12,0 % jämfört mot riktvärdet 16,7 %. 
Någon avvikelseprognos jämfört med budget har ännu inte identifierats. 
 
Flera av enheternas utfall påverkas av periodiseringsposter från bokslutet och 
enheterna har därmed negativ förbrukning. I början av året faktureras också 
flera interna kostnader vidare till övriga förvaltningar vars intäkter ska räcka 
hela året. 

Överläggning 
Ekonom Åsa Bejvall, kommunledningskontoret, redogör för kommun-
ledningskontorets ekonomirapport efter februari 2015. 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av kommunlednings-
kontorets ekonomirapport 2015 – efter februari. 
 

§ 23 

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i 
barnen 
Dnr KS 2013/0228 

Handlingar 
Motion från Inger Hilmansson (FP). 
 
Yttrande och protokollsutdrag från den 20 mars 2013 från barn- och 
ungdomsnämnden. 
 
Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll den 27 maj 2013, § 102. 
 
Kommunledningskontorets skrivelse den 30 januari 2015. 

Bakgrund 
Inger Hilmansson (FP) har i en motion föreslagit att barn- och ungdoms-
förvaltningen får i uppdrag att utreda merkostnader och konsekvenser av en 
utökad barnomsorgsgaranti i förskolan och pröva om sådana investeringar i 
barnens framtid kan finansieras inom ramen för den sociala investerings-
fonden. Vidare förslås att anställda inom förskolan uppmuntras till forskning 
för att ständigt uppdatera garantin så att den kvarstår som en träffsäker 
investering. 
 
Barn- och ungdomsnämnden har den 20 mars 2013 föreslagit att kommun-
fullmäktige avslår den del som avser att ge barn- och ungdomsförvaltningen i 
uppdrag att utreda kostnader och konsekvenser av en utökad barnomsorgs-
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garanti. Vidare föreslogs att barn- och ungdomsförvaltningens yttrande kring 
användningen av den sociala investeringsfonden och att uppmuntra anställda 
till forskning ska utgöra svar på motionen.  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 27 maj 2013 att återremittera ärendet till 
kommunstyrelsen för att bereda yttrandet om social investeringsfond i sam-
band med att stadgarna för denna fond bereds.  
 
Kommunfullmäktige uppdrog den 29 oktober 2012 till kommunstyrelsen och 
Kalmar Kommunbolag AB att bilda två stiftelser med inriktning att stödja 
forskning, utveckling och förebyggande socialt arbete. Förutsättningarna för 
bildandet av två stiftelser har utretts och utredningen har visat att stiftelser, 
med kommunen som samtidig stiftare och tillika förvaltare eller tillsättare av 
styrelse, på formella grunder inte kan bildas.  
 
Kommunfullmäktige beslutade i budget 2014 att återföra de 40 miljoner som 
avsattes som ingående kapital i stiftelserna. Ambitionen och inriktning inom 
områdena kvarstår, men formen blir istället årliga anslag i driftbudgeten till 
kommunstyrelsen på en miljon kronor vardera. De medel som avsatts (en 
miljon kronor per år) kan sökas av verksamheter inom Kalmar kommun. 
Pengarna är främst tänkta att användas till förebyggande arbete som gagnar 
samt främjar utveckling och användning av nya metoder och arbetssätt. 
Projekten ska leda till effekter som på sikt ger minskade kommunala kostnader.  
 
Därmed finns möjlighet för personal inom exempelvis förskolan att söka 
pengar till olika projekt inom området social hållbarhet. Om en ansökan utifrån 
intentionerna i motionen inkommer får kommunstyrelsens arbetsutskott pröva 
detta i sedvanlig ordning. För att uppmuntra de anställda att söka kommer 
motionen och svaret att skickas till barn- och ungdomsförvaltningen och 
Södermöre kommundelsförvaltning för kännedom. 

Överläggning 
Under överläggningen redovisas följande förslag: 
 

1. Anders Andersson (C) föreslår att arbetsutskottet ska besluta i enlighet 
med kommunledningskontorets förslag. 
 

2. Inger Hilmansson (FP) föreslår att arbetsutskottet ska bifalla motionen.  
 

Efter att överläggningen avslutats beslutar arbetsutskottet i enlighet med 
Anders Anderssons förslag. 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen i den del som avser att ge barn- och 
ungdomsförvaltningen i uppdrag att utreda kostnad och konsekvenser av en 
utökad barnomsorgsgaranti. 
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Kommunfullmäktige beslutar att barn- och ungdomsnämndens yttrande om 
forskning ska utgöra svar på den del av motionen som rör uppmuntran till 
forskning.   
 
Kommunfullmäktige besvarar den del av motionen som rör investeringar i 
barnens framtid inom ramen för kommunens sociala investeringsfond, att det 
är avsatt en miljon kronor årligen till projekt inom området social hållbarhet.  
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