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Tid 
Tisdagen den 16 juni 2015 kl. 8:30-9:35 

Plats 
KS-salen, stadshuset 

Omfattning 
§§ 49-53 

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  
 
 
  



 2 (5) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2015-06-16 

 
§ 49 

Information om Sverigeförhandlingen 
Överläggning 
Mikael Kalin, samhällsbyggnadskontoret, informerar och lämnar en 
lägesrapport och tidplan kring det pågående arbetet med Sverigeförhandlingen 
och åtgärdsvalsstudie Kust till kustbanan. 

Beslut 
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
 

§ 50 
Handlingsplan hbtq 2016-2020 – beslut om remiss 
Dnr KS 2013/0627 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 27 maj 2015. 
 
Handlingsplan och aktiviteter.  

Bakgrund 
Det övergripande nationella folkhälsomålet är att skapa förutsättningar för en 
god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. I januari 2014 antog regeringen 
en strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, 
könsidentitet eller könsuttryck. Internationell såväl som nationell forskning 
visar dock att hälsan är ojämlikt fördelad mellan olika grupper. Detta gäller i 
synnerhet hbtq-personer (homo- och bisexuella, trans- och queer-personer) 
som har en sämre hälsa än den övriga befolkningen.  
 
Utifrån Vision 2020 ska Kalmar kommun erbjuda människor, oavsett etnicitet, 
kön eller sexuell orientering, goda möjligheter att uppnå livsmål och förverkliga 
drömmar. Kommunen strävar efter kulturell och mänsklig mångfald som 
bidrar till attraktivitet liksom jämlikhet och jämställdhet.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i augusti 2013 att ge kommun-
ledningskontoret i uppdrag att ta fram en kommunövergripande handlingsplan 
för att hbtq-perspektivet ska arbetas in och bli en del i den ordinarie 
verksamheten. Det förslag till handlingsplan som nu tagits fram bygger bland 
annat på diskrimineringslagen och regeringens fokusområden. Arbetet har skett 
i samverkan med kommunens förvaltningar.  
 
Innan kommunfullmäktige antar handlingsplanen ska förslaget skickas på 
remiss till kommunens nämnder och bolag. Synpunkter på förslaget ska lämnas 
till kommunledningskontoret senast den 2 oktober 2015. 

Överläggning 
Louise Weidolf, strateg för social hållbarhet, redogör för handlingsplanen.  
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Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att skicka kommunledningskontorets 
förslag till handlingsplan för hbtq-arbetet ”På lika villkor 2016-2020” på remiss 
till kommunens nämnder och bolag. 

§ 51 
Ansökan om EU-projekt – Demoområden för åtgärder i 
Östersjön 
Dnr KS 2015/0555 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 10 juni 2015. 
 
Ansökan.  

Bakgrund 
Kalmarsundskommissionen har tillsammans med Östersjöinitiativet (ÖI) och 
IVL Svenska Miljöinstitutet fått skrivarmedel av Havs- och vattenmyndigheten 
(HaV)för att göra en EU-ansökan i LIFE-programmet. Projektet handlar om 
åtgärdsarbetet kring övergödningen i Östersjön samt samverkan kring dessa 
frågor. IVL står som huvudägare för projektet. Om ansökan accepteras av EU 
så kommer HaV att delfinansiera projektet, som förväntas ligga på ca 40 
miljoner under fyra år. Kalmar kommuns del i ansökan fokuserar på 
åtgärdsarbetet med musselodlingar som främsta åtgärd. Ca en miljon om året 
kommer att gå till fysiskt åtgärdsarbete och knappt en miljon per år kommer gå 
till att utöka samverkan med t.ex. resten av Kalmarsundskommissionen, 
forskning, näringsliv etc.  
 
Goda möjligheter finns att inom projektet samarbeta tillsammans med Kalmar 
Science Park och ta fram ett underlag och en verksamhet för att öka 
etableringen av företag inom blå tillväxt. Det vill säga företag som på sikt kan 
skapa lönsamma tjänster runt havet som dessutom innebär en miljönytta som 
t.ex. musselodlingar. 
 
Kalmarsundskommissionens sekretariatstjänst, som har sin hemvist på Kalmar 
kommuns serviceförvaltning, samt en liten del av arbetstiden för strategerna 
för ekologisk hållbarhet kommer att ligga till grund för medfinansieringen i 
ansökan. Eventuellt kan även tid inom Kalmar Science Park utgöra 
medfinansiering. För detta får Kalmar knappt två miljoner kronor om året för 
verkstad och samverkan inom musselodlingsprojektet. Ansökan kommer att 
skickas in under augusti/september 2015. 

Överläggning 
Karin Löfström, strateg för ekologisk hållbarhet, redogör för ärendet.  

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner att Kalmar kommun ansöker om 
att delta i projektet Coordinated innovative sustainable measures addressing 
eutrophication in the Baltic Sea.  
 
Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna ansökan.  
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§ 52 

Avsiktsförklaring - sänkning av arbetslösheten 
Dnr KS 2015/0547 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 10 juni 2015. 
 
Avsiktsförklaring.  

Bakgrund 
Kalmar kommun har stadigt haft lägre arbetslöshetssiffror än riket och lägst 
bland de kommuner vi jämför oss med. I mars var det cirka 2 500 personer 
öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd. När siffrorna för 
april presenterades har arbetslösheten sjunkit till 2 374 personer. 
 
Kalmar kommun har länge arbetat framgångsrikt med att bekämpa arbetslös-
heten. En av framgångsfaktorerna har varit ett nära och bra samarbete med 
arbetsförmedlingen. En avsiktsförklaring mellan Kalmar kommun och 
arbetsförmedlingen har tagits fram för att gemensamt hitta ytterligare insatser 
för att fortsätta sänka arbetslösheten. 

Överläggning 
Ann-Mari Nilsson, kommunledningskontoret, och Hans Fritz, arbets-
förmedlingen, informerar om avsiktsförklaringen.  

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner avsiktsförklaringen mellan Kalmar 
kommun och arbetsförmedlingen med syfte att kraftigt sänka kommunens 
arbetslöshet.  
 

§ 53 

Avsiktsförklaring om lokal överenskommelse för att 
minska ungdomsarbetslösheten 
Dnr KS 2015/0548 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 10 juni 2015. 
 
Avsiktsförklaring.  

Bakgrund 
Regeringen har uttalat att en av de mest prioriterade uppgifterna är att komma 
till rätta med den höga ungdomsarbetslösheten. Av det skälet har 
”Delegationen för unga till arbete” (DUA) tillsatts. Delegationen ska aktivt 
arbeta för att få till stånd samverkan mellan kommuner och arbetsförmedling. 
Avsikten är att gemensamt intensifiera insatserna för att kunna möta varje ung 
person där den befinner sig.  
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DUA ska enligt regeringens förslag till vårändringsbudget för 2015 kunna 
fördela medel till kommuner som har ingått eller avser att ingå lokala 
överenskommelser om samverkan. En sådan överenskommelse måste föregås 
av en avsiktsförklaring som skickas till DUA.  
 
Kalmar kommun vill, som en del i det övergripande uppdraget att kraftigt 
sänka arbetslösheten, även teckna en lokal överenskommelse om ungdoms-
arbetslösheten. Målgruppen för arbetet är samtliga ungdomar mellan 16-24 år, 
bosatta i Kalmar kommun och som är undersysselsatta eller varken studerar 
eller arbetar. Den lokala överenskommelsen kommer att tas fram under hösten 
2015.  

Överläggning 
Ann-Mari Nilsson, kommunledningskontoret, och Hans Fritz, arbets-
förmedlingen, informerar om avsiktsförklaringen.  

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner avsiktsförklaringen mellan Kalmar 
kommun och arbetsförmedlingen med syfte att teckna en överenskommelse 
om samverkan avseende arbetslösa ungdomar. 
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