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§§ 33-36 

Beslutande 
Anders Andersson (C) ordförande 
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§ 33 

Information från Kalmar Läns Trafik om Trafik-
upphandling 2017 
Överläggning 
Karl-Johan Bodell och Per Ålind, Kalmar Läns Trafik, informerar om den 
trafikupphandling som kommer att genomföras inför 2017 för länets 
kollektivtrafik samt skoltrafik. En tidplan för upphandlingen presenterades och 
anbudsunderlaget kommer att gå ut under september 2015. 

Beslut 
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
 

§ 34 

Yttrande över förslag till förvaltningsplan, 
miljökvalitetsnormer och åtgärdsplan för Södra 
Östersjöns vattendistrikt 
Dnr KS 2015/0319 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 25 april 2015. 
 
Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämndens, § 61, och yttrande den 25 mars 
2015. 
 
Sveriges Kommuner och Landstings förslag till yttrande den 24 april 2015. 

Bakgrund 
Kalmar kommun har fått Vattenmyndighetens förslag till förvaltningsplan, 
miljökvalitetsnormer och åtgärdsplan för Södra Östersjöns vattendistrikt för 
yttrande. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig över förslaget och föreslår att 
kommunstyrelsen antar yttrandet som kommunens svar på samrådet. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 7 april att delegera till kommunstyrelsens 
arbetsutskott att avge Kalmar kommuns yttrande över förslag till 
förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och åtgärdsplan för Södra Östersjöns 
vattendistrikt. 
 
Kommunledningskontoret har utifrån Sveriges Kommuner och Landstings 
yttrande den 24 april 2015 föreslagit att samhällsbyggnadsnämndens yttrande 
ska kompletteras med följande tillägg: 
 
- Det saknas finansiering av många av åtgärderna i åtgärdsprogrammen. 

Kommunerna kan inte pekas ut som ansvariga för åtgärder för att utföra 
Sveriges åtaganden, när finansieringsprincipen inte tillämpas. 
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- Åtgärdsprogrammen ger inte den styrning och det stöd för prioriteringar 

som behövs. 
- Om kommunerna ska åta sig åtgärder för att Sverige ska uppnå EU:s 

vattendirektiv utan finansiering förutsätter vi att det sker genom en dialog 
mellan vattenmyndigheterna och ledningen i respektive kommun, för att 
stat och kommun ska kunna kraftsamla kring de viktigaste åtgärderna. 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner samhällsbyggnadsnämndens 
yttrande från den 25 mars 2015 inklusive bilagor med följande tillägg: 
 
- Det saknas finansiering av många av åtgärderna i åtgärdsprogrammen. 

Kommunerna kan inte pekas ut som ansvariga för åtgärder för att utföra 
Sveriges åtaganden, när finansieringsprincipen inte tillämpas. 

- Åtgärdsprogrammen ger inte den styrning och det stöd för prioriteringar 
som behövs. 

- Om kommunerna ska åta sig åtgärder för att Sverige ska uppnå EU:s 
vattendirektiv utan finansiering förutsätter vi att det sker genom en dialog 
mellan vattenmyndigheterna och ledningen i respektive kommun, för att 
stat och kommun ska kunna kraftsamla kring de viktigaste åtgärderna. 

  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att översända samhällsbyggnads-
nämndens yttrande och tilläggen till Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns 
vattendistrikt såsom kommunens svar på samrådet. 
 

§ 35 

Förändringar på kommunledningskontoret 
Dnr KS 2015/0394 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 22 april 2015. 

Bakgrund 
Den 2 oktober 2012 beslutade kommunstyrelsen om ny organisation för 
kommunledningskontoret. En av de ändringar som genomfördes var att 
näringslivsenheten och arbetsmarknadsenheten slogs samman till en gemensam 
enhet.  
 
Det har nu gått drygt två år och en avstämning av situationen på näringslivs- 
och arbetsmarknadsenheten har gjorts. Det kan konstateras att enhetschefens 
utrymme för att arbeta med näringslivsfrågor har krympt betydligt sedan 
organisationsförändringen 2013. Detta är givetvis inte tillfredsställande då 
Kalmar kommun behöver ha ett stort fokus på näringslivsfrågorna och även 
förbättra sitt resultat i de mätningar som sker av företagsklimatet.   
 
Därför föreslås en förändring på kommunledningskontoret som innebär att 
delar av näringslivs- och arbetsmarknadsenheten flyttas över till kansli- och 
omvärldsenheten. Planeringen är att ändringen ska gälla från och med den  
15 maj 2015.  
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Förslaget har varit uppe i den lokala samverkansgruppen och en risk-
bedömning enligt arbetsmiljölagen har också genomförts.  

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att verksamheterna Arbetsmarknad, 
Invandrarservice och Kunskapsnavet från och med den 15 maj 2015 flyttas 
från näringslivs- och arbetsmarknadsenheten till kansli- och omvärldsenheten. 
Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten byter samtidigt namn till näringslivs-
enheten.  
 

§ 36 

Ansökan om bidrag för att årligen genomföra Ljus på 
kultur 2015-2017 
Dnr KS 2015/0388 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 21 april 2015. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse den 16 januari 2015 inkl. ansökan.  
 
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden den 30 januari 2015, 15. 

Bakgrund 
Kultur- och fritidsnämnden har ansökt om 200 000 kronor årligen från 
kommunstyrelsen för att genomföra kulturfestivalen Ljus på kultur. 
 
2014 genomfördes för första gången Ljus på kultur i Kalmar och på Öland. 
Hundratalet arrangörer gick samman och presenterade ett program med 230 
evenemang spridda på över 400 programpunkter under nio dagar. 
Evenemanget blev lyckat både utifrån ett publik- och arrangörsperspektiv och 
besöktes av över 40 000 personer. Planeringen inför nästkommande år är nu 
igång. För att långsiktigt utveckla arrangemanget behöver budgeten säkerställas 
inför de närmaste tre åren. 
 
Ljus på kultur har på kort tid utvecklats till ett omfattande evenemang som 
kompletterar Kalmars evenemangsutbud framförallt under en tid på året då det 
inte händer så mycket annat i staden. Målet är att fortsätta utveckla en bred 
kulturfestival innehållande alla kulturformer. 
 
Kommunledningskontoret har möjlighet att bidra från sitt anslag år 2015 men 
de kommande åren finns inte samma möjligheter. Evenemanget bör därför 
inarbetas i den ordinarie budgetprocessen. 
 
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beviljar kultur- och 
fritidsnämndens ansökan om 200 000 kronor för år 2015 men att beloppet de 
kommande åren äskas i den ordinarie budgetprocessen. 
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Överläggning 
Under överläggningen redovisas följande förslag: 
 
1. Bertil Dahl (V) föreslår att arbetsutskottet ska besluta i enlighet med 

kommunledningskontorets förslag. 
 

2. Inger Hilmansson (FP) redovisar följande förslag: ”Kalmar kommun 
sparar nu i alla verksamheter och genom ’Stabil Ekonomi’ prövas varje ny 
kostnad. Finansiering av Ljus på kultur som är ett evenemang ska 
bedömas och vid behov finansieras inom Destination Kalmar AB:s 
befintliga ram.” 

 
Sedan överläggningen avslutats frågar ordföranden om arbetsutskottet ska 
besluta i enlighet med Bertil Dahls förslag, att finansieringen ska ske inom 
kommunledningskontorets befintliga budgetram, eller i enlighet med Inger 
Hilmanssons förslag, att evenemanget ska bedömas och vid behov finansieras 
inom Destination Kalmar AB:s befintliga ram. Ordföranden finner att 
arbetsutskottet tillstyrker Bertil Dahls förslag.  

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen beviljar kultur- och fritidsnämndens ansökan om 200 000 
kronor för år 2015 till Ljus på kultur. Finansieringen ska ske inom kommun-
ledningskontorets befintliga budgetram. 
 
Kommunstyrelsen beviljar inte ansökan om 200 000 kronor för åren 2016-
2017 utan dessa medel får äskas av kultur- och fritidsnämnden i den ordinarie 
budgetprocessen. 

Reservation 
Inger Hilmansson (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.  
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