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Tid 
Tisdagen den 18 augusti 2015 kl. 8:30-9:40 

Plats 
KS-salen, stadshuset 

Omfattning 
§§ 54-57 

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 Christina Fosnes 
ordförande  
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§ 54 

Information om åtgärdsvalsstudie kust- till kustbanan 
Dnr KS 2015/0165 

Bakgrund 
Ett arbete pågår för närvarande om planerade höghastighetståg på sträckan 
Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö, den s.k. Sverigeförhandlingen. 
Sträckningen söder om Jönköping ner mot Malmö är nu under utredning och 
flera alternativ studeras. I kommunerna och regionerna i södra Götaland finns 
en bred samsyn om att en sträckning närmare Växjö/Alvesta är mycket 
angelägen. Ett avtal om medfinansiering av en åtgärdsvalsstudie har därför 
tecknats, delen mellan Växjö västra station/Alvesta och Kalmar samt 
Karlskrona med nya stationslägen, för att utreda vilka åtgärder som behövs för 
att utveckla och anpassa nuvarande kust- till kustbana till en framtida 
anslutning till höghastighetstågen.  
 
Åtgärdsvalsstudien ska vara klar under hösten 2015. 

Överläggning 
Mikael Kalin, samhällsbyggnadskontoret, informerar om det pågående arbetet 
med åtgärdsvalsstudien för kust- till kustbanan.  

Beslut 
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
 
 

§ 55 

Risk- och sårbarhetsanalys för Kalmar kommun  
2015-2018 
Dnr KS 2015/0647 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 17 juli 2015. 
 
Förslag till Risk- och sårbarhetsanalys 2015-2018. 

Bakgrund 
Kommunen ska under mandatperiodens första år ta fram en ny risk- och 
sårbarhetsanalys. Under mandatperiodens övriga år ska risk- och sårbarhets-
analysen revideras.  
 
En risk- och sårbarhetsanalys syftar till att i förväg analysera risker för samt att 
värdera vilken förmåga kommunen har att motstå påfrestning för samhälls-
viktig verksamhet. 
 
Analysen inleds med ett antal beskrivningar av kommunen och vilka 
lagstiftningar som ligger till grund för att på något sätt hantera risker. I 
inledningen finns också en beskrivning av Kalmar kommun ur ett risk-



 3 (5) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2015-08-18 

 
perspektiv. Riskobjekt och samhällsviktig verksamhet har inventerats och 
identifierats och därefter analyserats. Risk- och sårbarhetsanalysen avslutas med 
slutsatser och en plan för fortsatt arbete 
 
Risk- och sårbarhetsanalysen ligger till grund för kommunens handlings-
program enligt lagen om skydd mot olyckor samt kommunens krislednings-
plan. 

Överläggning 
Säkerhetssamordnare Peo Carlsson går igenom förslag till Risk- och 
sårbarhetsanalys 2015-2018. 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige antar förslag till Risk- och sårbarhetsanalys för Kalmar 
kommun 2015-2018. 
 
 

§ 56 

Styrels planering för Kalmar kommun 2015-2018  
Dnr KS 2014/0613 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 17 juli 2015 inklusive bilagor. 

Bakgrund 
Sverige kan komma i den situationen att elleverantörer inte kan leverera el till 
sina kunder. Svenska kraftnät kan då tvingas att ransonera el. Samtliga 
kommuner har därför fått till uppgift att under 2015 prioritera samhällsviktig 
verksamhet som finns inom kommunens geografiska område och därefter 
förankra detta med elleverantörerna. Dessa prioriteringar kommer att användas 
för ransonering vid en uppkommen elbristsituation. En prioriteringsordning 
har tagits fram tillsammans med Länsstyrelsen i Kalmar län. 

Överläggning 
Säkerhetssamordnare Peo Carlsson går igenom förslag till styrels planering för 
Kalmar kommun 2015-2018. 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen fastställer styrels planering för Kalmar kommun 2015-2018 i 
enlighet med kommunledningskontorets förslag. 
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§ 57 

Motion från Patricia Vildanfors (MP) om 100 % giftfri 
fruktstund 
Dnr KS 2015/0432 

Handlingar 
Motion. 
 
Serviceförvaltningens förslag till yttrande den 11 maj 2015. 
 
Utdrag ur servicenämndens protokoll den 27 maj 2015, § 62.  
 
Kommunledningskontorets skrivelse den 10 augusti 2015. 

Bakgrund 
Patricia Vildanfors (MP) föreslår i en motion att kommunen fastslår en tidplan 
för att nå målet om 100 % inköp av ekologisk frukt till våra barn i förskolor 
och skolor/fritids. Målet om 100 % ekologisk frukt i förskola/skola ska vara 
uppnått senast 2018. 
 
Serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande. Servicenämnden 
föreslår att kommunfullmäktige ska anta yttrandet som svar på motionen.  

Överläggning 
Under överläggningen redovisas följande förslag: 
 

1. Bertil Dahl (V) föreslår att arbetsutskottet ska ställa sig bakom 
servicenämndens yttrande med följande tillägg: 
”Kalmar kommun arbetar för att kraftigt öka andelen ekologiskt 
och/eller närproducerade livsmedel i verksamheten enligt beslut i 
kommunfullmäktige. Arbetet fortsätter och servicenämnden får i 
uppdrag att speciellt så långt det är möjligt öka andelen inköp av 
ekologisk frukt till förskola/fritidshem/skola. Arbetet ska redovisas till 
kommunfullmäktige i det årliga bokslutet.” 
 

2. Christina Fosnes (M) föreslår att arbetsutskottet ska besluta i enlighet 
med Bertil Dahls förslag med följande tillägg: 
”Andelen inköp av ekologisk frukt ska ske inom den befintliga 
ekonomiska ramen.” 
 

Efter att överläggningen avslutats beslutar arbetsutskottet i enlighet med Bertil 
Dahls förslag. Härefter frågar ordföranden om arbetsutskottet vill bifalla eller 
avslå Christina Fosnes tilläggsförslag. Han finner att arbetsutskottet avslår 
tilläggsförslaget.  

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige antar servicenämndens yttrande som svar på Patricia 
Vildanfors (MP) motion om inköp av ekologisk frukt med följande tillägg: 
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Kalmar kommun arbetar för att kraftigt öka andelen ekologiskt och/eller 
närproducerade livsmedel i verksamheten enligt beslut i kommunfullmäktige. 
Arbetet fortsätter och servicenämnden får i uppdrag att speciellt så långt det är 
möjligt öka andelen inköp av ekologisk frukt till förskola/fritidshem/skola. 
Arbetet ska redovisas till kommunfullmäktige i det årliga bokslutet. 
 
Motionen ska härmed anses vara besvarad.  
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