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§ 67 

Yttrande över Vision, övergripande mål och 
handlingsplan för Skälby 
Dnr KS 2015/0608 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 4 september 2015. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse den 29 juni 2015. 
 
Förslag till Vision, övergripande mål och handlingsplan för Skälby. 
 
Utdrag ur kultur- och fritidsnämndens protokoll den 17 juni 2015, § 82. 

Bakgrund 
Kultur- och fritidsnämnden har skickat ut ”Vision, övergripande mål och 
handlingsplan för Skälby” på remiss till kommunens berörda nämnder. 
 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande, under de 
stycken som berör kommunstyrelsen – Handlingsplan och delar under 
huvudrubriken Varumärket; Namn och logotype, Marknadsföring och 
Hemsida.  

Överläggning 
Kommunikationschef Henrik Nilsson, kommunledningskontoret, går igenom 
förslag till yttrande över remissen.   
 
Under överläggningen uttalar arbetsutskottet att yttrandet ska kompletteras 
med ett tillägg att kultur- och fritidsförvaltningen åläggs återkomma med ett 
förtydligande kring organisation och juridisk person för samarbetet. 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott antar kommunledningskontorets yttrande 
som sitt med följande tillägg: 
Kultur- och fritidsförvaltningen åläggs återkomma med ett förtydligande kring 
organisation och juridisk person för samarbetet. 
 
Yttrandet överlämnas till kultur- och fritidsnämnen som svar på remissen 
Vision, övergripande mål och handlingsplan för Skälby. 

§ 68 

Motion från Carl-Henrik Sölvinger (FP): Lättillgänglig 
information - en rättighet 
Dnr KS 2015/0580 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 1 september 2015. 
 
Motion.  
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Bakgrund 
Carl-Henrik Sölvinger (FP) har i motion föreslagit att kommunlednings-
kontoret tillsammans med berörda förvaltningar tar fram ett informationskort 
om rättigheter och skyldigheter i Sverige samt kontaktuppgifter till olika 
myndigheter, till exempel polis, sjukvård och socialjour. Informationskortet ska 
distribueras till de aktörer som arbetar med fattiga EU-medborgare på daglig 
basis t.ex. socialförvaltningen och ideella organisationer.  
 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande som föreslås 
utgöra svar på motionen. Av yttrandet framgår bland annat följande: 
www.informationsverige.se är en portal för nyanlända, en guide till det svenska 
samhället samlat på ett och samma ställe. Portalen vänder sig till den som är ny 
i Sverige och enkelt och snabbt vill hitta information om det svenska samhället. 
Här finns allt samlat på flera olika språk.  
 
Att göra utdrag från portalen och på så sätt få ett material som kräver ständig 
uppdatering gör att risken för felaktig information sprids. För att undvika 
dubbelarbete och risken att felaktig information sprids föreslås att 
kommunikationsenheten, i samråd med integrationsutvecklaren, ser till att vi 
tydligt kommunicerar www.informationsverige.se till våra anställda, på vår 
webbplats samt att de ideella organisationer vi kommer i kontakt med delges 
information om www.informationsverige.se. 

Överläggning 
Kommunikationschef Henrik Nilsson, kommunledningskontoret, går igenom 
ärendet.  
 
Under överläggningen redovisas följande förslag: 
 

1. Inger Hilmansson (FP) föreslår att arbetsutskottet ska tillstyrka 
motionen. 
 

2. Johan Persson (S) föreslår att arbetsutskottet ska besluta i enlighet med 
kommunledningskontorets förslag. 
 

Efter att överläggningen avslutats beslutar arbetsutskottet i enlighet med Johan 
Perssons förslag. 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets yttrande ska 
utgöra svar på motionen. 
 
Motionen ska härmed anses vara besvarad.  

Reservation 
Inger Hilmansson (FP) reserverar sig till förmån för eget förslag att tillstyrka 
motionen.  
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§ 69 

Stöd till forskning, utveckling och tillväxt i Kalmar – 
professur inom datavetenskap med inriktning mot 
webb- och tjänsteutveckling 
Dnr KS 2015/0771 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 8 september 2015. 

Bakgrund 
Kalmar kommun har avsatta medel för forskning, utveckling och tillväxt. Målet 
är att stärka Linnéuniversitetet i Kalmar, att främja samverkan mellan närings-
liv och universitet och stimulera tillväxten i Kalmar. 
 
En stark tillväxtfaktor för Kalmar län är IT-utbildningarna på Linné-
universitetet i Kalmar, och den forskning som kan kopplas till dessa. En 
forskningsledare med fokus på webb- och tjänsteutveckling kommer innebära 
en stor tillgång för den långsiktiga utvecklingen av nuvarande och framtida 
utbildningar, den forskning som kan utmynna i nya företag, företags-
etableringar och inte minst för den kompetens som kommer att behövas i 
framtiden, inom IT-sektorn såväl som IT-kompetensen som behövs i hela 
näringslivet.  
 
En professor och forskningsledare inom datavetenskap med inriktning mot 
webb- och tjänsteutveckling ligger väl i linje med den IT-sektor som finns i 
Kalmar län och även den sektor som har utvecklingspotential - Den digitala 
marknaden genom exempelvis e-hälsa, digitala tjänster och digital handel. 
 
Kalmar kommun har sedan en tid tillbaka en pågående dialog med 
Linnéuniversitetet och Regionförbundet om möjligheten att stödja till-
sättningen av en professur inom webb- och tjänsteutveckling. Tjänsten 
kommer att placeras i Kalmar.  
 
Kalmar kommun föreslås stödja professuren i tre år med 250 000 kronor/år, 
totalt 750 000 kronor under perioden. Regionförbundet stödjer projektet med 
motsvarande nivåer, totalt 750 000 kronor under perioden. Inom kommun-
ledningskontorets budgetram finns medel för att stödja forskning, utveckling 
och tillväxt i Kalmar.  

Överläggning 
Universitetsstrateg Alexandra Petrakou, kommunledningskontoret, redogör för 
ärendet.  

Beslut 
Kalmar kommun bidrar med 250 000 kronor/år under 3 år (totalt 750 000 
kronor) till professur inom datavetenskap med inriktning mot webb- och 
tjänsteutveckling vid Linnéuniversitetet i Kalmar.  
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§ 70 

Handlingsplan för integration – remiss  
Dnr KS 2015/0742 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse, reviderad den 10 september 2015. 
 
Förslag till handlingsplan den 10 september 2015. 

Bakgrund 
Det övergripande nationella målet för integrationspolitiken är ”Lika rättigheter, 
skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund”. 
Integrationspolitiken är samhällsövergripande och handlar om hela befolk-
ningen. 
 
Kommunstyrelsen antog i juni 2013 regional integrationsstrategi för Kalmar 
län. Kommunfullmäktige beslutade i verksamhetsplan med budget 2015 att 
kommunstyrelsen, utifrån den regionala strategin, ska utarbeta en konkret 
handlingsplan för kommunens arbete de kommande åren. Kommunlednings-
kontoret har tagit fram ett förslag till handlingsplan. Den framtagna planen 
bygger på det nationella målet och på den regionala strategin. Arbetet har skett 
i samverkan med förvaltningarna. 
 
Arbetsutskottet beslutade den 8 september 2015 att återremittera ärendet för 
att göra vissa förtydliganden bland annat kring det regionala målet och 
tvåspråkigheten. Yttrandet har därefter kompletterats.  
 
Innan kommunfullmäktige antar handlingsplanen ska förslaget skickas på 
remiss till kommunens nämnder och bolag. Eventuella synpunkter på förslaget 
ska lämnas till kommunledningskontoret senast den 2 november 2015. 

Överläggning 
Under överläggningen föreslår Johan Persson (S) att arbetsutskottet ska besluta 
i enlighet med kommunledningskontorets förslag med följande tillägg: 
 
”Det integrationsprogram som nu går på remiss stakar på ett bra sätt ut vägen 
för det långsiktiga integrationsarbetet i Kalmar kommun. På kort sikt behöver 
dock ytterligare insatser göras för framförallt asylsökande. Det handlar om 
språk, praktikplatser, kontakter med föreningar och svenska familjer. Detta är 
åtgärder som fungerat mycket bra bland annat i Torsås. Åtgärder av detta slag 
påskyndar integrationsprocessen i en kommun. Regeringen har nyligen aviserat 
kraftigt ökat stöd för att påskynda integrationen i landets kommuner.  
 
Chefen för kommunledningskontorets kansli- och omvärldsenhet Ann-Mari 
Nilsson får i uppdrag att under hösten 2015 återkomma till arbetsutskottet 
med konkreta förslag på åtgärder som syftar till detta.” 
 
Efter att överläggningen avslutats beslutar arbetsutskottet i enlighet med Johan 
Perssons förslag. 
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Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner kommunledningskontorets förslag 
till handlingsplan för integration och beslutar att skicka förslaget på remiss till 
kommunens nämnder och bolag.  
 
Eventuella synpunkter på förslaget ska lämnas till kommunledningskontoret 
senast den 2 november 2015.  
 
Chefen för kommunledningskontorets kansli- och omvärldsenhet Ann-Mari 
Nilsson får i uppdrag att under hösten 2015 återkomma till arbetsutskottet 
med konkreta förslag på åtgärder på ytterligare insatser som kan göras för att 
på kort sikt, för framförallt asylsökande, påskynda integrationsprocessen i 
kommunen.  
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