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§ 86 

Lägesrapport för arbetet med att halvera arbets-
lösheten 
Dnr KS 2015/0547 

Överläggning 
Arbetsutskottet beslutade i juni 2015 att godkänna en avsiktsförklaring mellan 
Kalmar kommun och arbetsförmedlingen med syfte att kraftigt sänka 
kommunens arbetslöshet.  
 
Ann-Mari Nilsson, enhetschef kansli- och omvärldsenheten, lämnar en 
lägesrapport kring arbetet med att halvera arbetslösheten.  

Beslut 
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen. 
 

§ 87 

Lokal överenskommelse om samverkan avseende 
arbetslösa ungdomar 
Dnr KS 2015/0548 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 19 oktober 2015. 
 
Förslag till Lokal överenskommelse mellan Kalmar kommun och 
Arbetsförmedlingen Kalmar om samverkan för att minska ungdoms-
arbetslösheten, den 21 oktober 2015. 

Bakgrund 
Den 16 juni 2015 undertecknade Kalmar kommun och arbetsförmedlingen en 
avsiktsförklaring om att teckna en överenskommelse om samverkan avseende 
arbetslösa unga.  
 
Ett utkast till lokal överenskommelse finns nu framtagen i samverkan mellan 
kommunen och arbetsförmedlingen. Överenskommelsen följer den mall som 
Delegationen för unga till arbete (Dua) tagit fram och består av tre delar; en 
kartläggning av målgruppen, en redovisning av befintliga insatser och en 
redovisning av de verksamheter som ska bedrivas i samverkan mellan 
kommunen och arbetsförmedlingen.  
 
Överenskommelsen ska senast den 30 oktober 2015 skickas till Dua för 
yttrande. Därefter finns möjlighet att söka statsbidrag av Dua för insatser som 
ska bedrivas i samverkan. 

Överläggning 
Ann-Mari Nilsson, enhetschef kommunledningskontorets kansli- och 
omvärldsenhet, redogör för ärendet.  
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Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner att lokal överenskommelse mellan 
Kalmar kommun och arbetsförmedlingen skickas till Dua (Delegationen för 
unga till arbete) för yttrande.  

Protokollsanteckning 
Inger Hilmansson (FP) redovisar en protokollsanteckning enligt följande: 
 
”De sociala konsekvenserna av att inte få ett jobb är oacceptabla. Arbete är 
kittet som håller ihop vårt samhälle och alla ska kunna känna hopp om en 
arbetsgemenskap och en egen försörjning. Den politik som nu aviseras av 
regeringen är skadlig för framväxten av arbeten, och leder dessutom till att allt 
färre ska betala för allt fler. I Kalmar kommun ger besparingar på skolan och 
förebyggande socialt arbete för unga att allt fler hamnar i arbetslöshet. 
 
Att ta med ena handen och ge med den andra, leder till en mängd administra-
tivt arbete i kommunen för att få del av de nya pengarna.  
 
En annan politik vore det bästa, men Folkpartiet säger nu ett ja till en lokal 
överenskommelse för att varaktigt minska ungas arbetslöshet, vilket borde vara 
självklart utan nya bidrag.  
 
Det effektivaste vore dock en politik med mer resurser till en befintlig 
kommunal verksamhet som leder direkt från utbildning till arbete. Fokus för 
Folkpartiet liberalerna är en kunskapsskola med tidig läsa, skriva, räkna garanti 
i trygg miljö, med stöd av fler särskilt utbildade studie- och yrkesvägledare som 
tidigt kan se ungdomars begåvning och intresse, och tidigt i grundskolan kan 
vägleda dem till framtidens jobb.” 
 

§ 88 

Reglemente för intern kontroll samt riktlinjer för intern 
kontroll 
Dnr KS 2015/0918 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 20 oktober 2015. 
 
Reglemente för intern kontroll. 
 
Riktlinjer för intern kontroll.  

Bakgrund 
Reglementet för intern kontroll beslutades senast av kommunfullmäktige år 
2000. Reglementet har nu uppdaterats med en definition av intern kontroll 
samt förändringar i organisationen av intern kontroll. 
 
Definitionen beskriver hur kontrollen ska utformas samt vad som är god intern 
kontroll för Kalmar kommun. Reglementet har också uppdaterats med att 
kommunstyrelsen ska, utifrån reglementet, utfärda riktlinjer för den interna 
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kontrollen. Ett förslag på riktlinjer för intern kontroll har därför tagits fram där 
organisation, utformning och funktion beskrivs. 
 
Syftet med att definiera intern kontroll och ta fram riktlinjer är ett led i förnyat 
arbetsätt med systematiska riskanalyser som ska ligga till grund för nämndernas 
internkontrollplaner.  

Överläggning 
Anna Johansson, redovisningschef, kommunledningskontoret, redogör för 
ärendet. 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till reglemente för intern kontroll. 
 
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
Kommunstyrelsen antar riktlinjer för intern kontroll.  
 

§ 89 

Ansökan om medel ur utvecklingsprojekt ”Social 
hållbarhet” – ansökningsperiod 1 oktober 2015 
Dnr KS 2015/0844 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 16 oktober 2015. 
 
Social hållbarhet – underlag för bedömning. 
 
Ansökningar. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige har avsatt en miljon kronor till projekt inom området 
social hållbarhet. Från denna pott kan verksamheter inom Kalmar kommun 
söka pengar. En beredningsgrupp presenterar ansökningarna för förvaltnings-
cheferna som därefter lämnar förslag till beslut med motivering till 
kommunstyrelsens arbetsutskott som fattar det slutliga beslutet.  
 
Till ansökningsomgången 1 oktober 2015 inkom fyra ansökningar: 
 
1. Kommungemensam resurs för psykisk hälsa:  

Ansökan från kommunledningskontoret på 200 000 kronor.  
Förvaltningscheferna föreslår att ansökan beviljas med motiveringen: 
Stämmer väl överens med syftet hur utvecklingsprojektets pengar ska 
användas. Psykisk ohälsa är ett område som är i behov av stora insatser. 
 

2. Stödjande social infrastruktur: 
Ansökan från samhällsbyggnadskontoret på 400 000 kronor. 
Förvaltningscheferna föreslår att ansökan beviljas med motiveringen: 
Stämmer väl överens med syftet hur utvecklingsprojektets pengar ska 
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användas. Ett aktuellt område som kan ge mycket stora effekter.  
 

3. Förebyggande arbete mot nätmobbning: 
Ansökan från Södermöre kommundelsförvaltning på 15 000 kronor. 
Förvaltningscheferna föreslår att ansökan avslås med motiveringen: 
Arbetet med att motverka kränkningar är mycket viktigt, men pengar till 
bussar är inte primärt utvecklingsprojektets syfte. 
 

4. Att möta funktionshindrade i detaljhandel och serviceyrken: 
Ansökan från kommunledningskontoret på 150 000 kronor.  
Förvaltningscheferna föreslår att ansökan beviljas med motiveringen: 
Ett område där insatser behövs. Kanske behövs fler insatser än att göra en 
film, men detta kan vara en "uppstart". 

Överläggning 
Cecilia Ahlgren, kvalitets- och miljösamordnare, redogör för ärendet.   
 
Under överläggningen föreslår Anders Andersson (C), med instämmande av 
Johan Persson, (S), Inger Hilmansson (FP), Bertil Dahl (V) och Christina 
Fosnes (M), att arbetsutskottet ska besluta i enlighet med förvaltningschefernas 
förslag med tillägget att även bifalla ansökan från Södermöre kommundels-
förvaltning om förebyggande arbete mot nätmobbning. 
 
Efter att överläggningen avslutats beslutar arbetsutskottet att bevilja medel för 
samtliga ansökningar till ansökningsomgång 1 oktober 2015 inom projektet 
social hållbarhet.  

Beslut 
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att bevilja medel för följande projekt 
inom social hållbarhet: 

- ”Kommungemensam resurs för psykisk hälsa” – 200 000 kronor 
- ”Stödjande social infrastruktur” – 400 000 kronor 
- ”Förebyggande arbete mot nätmobbning” – 15 000 kronor 
- ”Att möta funktionshindrade i detaljhandel och serviceyrken” – 

150 000 kronor. 
 

§ 90 

Redovisning av uppdrag om insatser på flykting-
förläggningar i Kalmar för att påskynda integrations-
processen 
Dnr KS 2015/0871 

Bakgrund 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 15 september 2015 att sända 
ett förslag till handlingsplan för integration på remiss till kommunens nämnder 
och bolag.  
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Samtidigt beslutades att ge chefen för kommunledningskontorets kansli- och 
omvärldsenhet Ann-Mari Nilsson 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. 

Överläggning 
Ann-Mari Nilsson, enhetschef för kommunledningskontorets kansli- och 
omvärldsenhet, informerar om att uppdraget att ta fram konkreta förslag på 
åtgärder för att påskynda integrationsprocessen i kommunen ingår och 
redovisas i den strategi som tagits fram med anledning av flyktingsituationen 
(dnr KS 2015/0903) som beslutades av arbetsutskottet den 20 oktober 2015. 

Beslut 
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
 

§ 91 

Information med anledning av flyktingsituationen 
Överläggning 
Säkerhetssamordnare Peo Carlsson, kommunledningskontoret, lämnar en 
lägesrapport kring de pågående flyktingströmmarna och hur det påverkar 
Kalmar kommun. Ledamöterna i arbetsutskottet kommer att få löpande 
information om kommunens flyktingmottagande.  

Beslut 
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
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