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Anslaget på kommunens anslagstavla den 30 november 2015. 

 
 

Tid 
Tisdagen den 10 november 2015 kl. 8:30-9:30 

Plats 
KS-salen, stadshuset 

Omfattning 
§§ 92-96 

Beslutande 
Anders Andersson (C) ordförande 
Christina Fosnes (M) vice ordförande 
Johan Persson (S) § 92 
Dzenita Abaza (S) 
Bertil Dahl (V) 
Inger Hilmansson (FP) 
 
 
 

Sekreterare 
 
 
 
Anette Mellström 
 

Justeras 
 
 
 
Anders Andersson Inger Hilmansson 
ordförande  
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Fastställande av föredragningslista 
Ordföranden föreslår följande tillägg på föredragningslistan: 
 
- Information om fastighetsköp 
 
Sedan överläggningen avslutats beslutar arbetsutskottet att fastställa 
föredragningslistan i enlighet med ordförandens förslag. 
 

§ 92 

Information om fastighetsköp 
Överläggning 
Socialchef Cecilia Frid informerar om situationen för mottagande av 
ensamkommande barn som har ökat markant under den senaste tiden och 
arbetet med att ordna ankomstboenden.  
 
Vidare informerar exploateringschef Pär Svanfeldt om möjliga fastighetsköp.   

Beslut 
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
 

§ 93 

Information från polisen med anledning av 
flyktingsituationen 
Överläggning 
Lotta Petersson, Polismyndigheten Region Syd, informerar om polisens 
uppdrag och lämnar en lägesrapport kring flyktingsituationen i länet och 
Kalmar kommun.  

Beslut 
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
 

§ 94 

Information med anledning av flyktingsituationen 
Överläggning 
Säkerhetssamordnare Peo Carlsson, kommunledningskontoret, lämnar en 
lägesrapport kring de pågående flyktingströmmarna och det tillfälliga 
ankomstboende som håller på att ställas iordning i Kalmar kommun för att 
kunna ta emot nyanlända flyktingar i väntan på asylboende.  
 
Flera frivilligorganisationer är på plats och gör en stor insats i detta arbete.  
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Beslut 
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
 

§ 95 

Yttrande över promemorian Anpassade krav för 
tillfälliga anläggningsboenden 
Dnr KS 2015/0967 

Handlingar 
Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande den 5 november 2015. 
 
Remiss. 
 
Promemorian; Anpassade krav för tillfälliga anläggningsboenden.  

Bakgrund 
Under en tid har antalet asylsökande som söker sig till Sverige ökat dramatiskt. 
Ökningen medför att den befintliga kapaciteten i Migrationsverkets anlägg-
ningsboenden inte räcker till. Regeringen har därför uppdragit åt Migrations-
verket att, med stöd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 
Fortifikationsverket och länsstyrelserna, uppföra och förvalta tillfälliga 
asylboenden i form av tält, utifrån bristen på boendeplatser och det behov av 
sådana som Migrationsverket bedömer finnas. Situationen innebär ett stort 
behov av nya anläggningsboenden, både genom nybyggnad och genom att 
befintliga byggnader används som anläggningsboenden.  
 
Detta medför att det nuvarande plan och byggregelverket i vissa avseenden är 
mindre väl utformat i förhållande till behovet av att snabbt kunna öka 
kapaciteten av anläggningsboenden, i synnerhet när det är frågan om 
anläggningsboenden som kan förväntas användas för detta ändamål under en 
begränsad tid.  
 
Anläggningsboende är ett samlingsnamn för Migrationsverkets boendeplatser. 
Dessa kan indelas i tre olika typer; externt, kollektivt och tillfälligt anläggnings-
boende. Ett externt anläggningsboende utgörs av vanliga bostadslägenheter, ett 
kollektivt anläggningsboende är ett självhushåll som delas av flera asylsökande 
vilket kan liknas vid ett boende i exempelvis en studentkorridor, och tillfälligt 
anläggningsboende som ibland benämns asylboende. 
 
Kommunstyrelsen har delegerat till kommunstyrelsens arbetsutskott att avge 
Kalmar kommuns yttrande över remissen. 

Överläggning 
Samhällsbyggnadschef Rebecka Persson redogör för ärendet.  
 
Under överläggningen redovisas följande förslag: 
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- Anders Andersson (C) föreslår att arbetsutskottet ska besluta i enlighet med 

samhällsbyggnadskontorets förslag. 
 

- Inger Hilmansson (FP) föreslår att arbetsutskottet ska besluta i enlighet med 
samhällsbyggnadskontorets förslag med ändringen att följande stycke utgår: 
”Tillfälligt bygglov måste kunna gälla längre än 15 år och det måste gå att 
legalisera bygglovet i efterhand genom ett vanligt bygglovsförfarande.” 

 
Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om arbetsutskottet vill 
besluta i enlighet med Anders Anderssons eller Inger Hilmanssons förslag. 
Han finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med Anders Anderssons 
förslag.  

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott antar samhällsbyggnadskontorets yttrande 
som sitt och överlämnar det till Näringsdepartementet som Kalmar kommuns 
yttrande över promemorian Anpassade krav för tillfälliga anläggningsboenden 

Reservation 
Inger Hilmansson (FP) reserverar sig skriftligt mot beslutet:  
 
”Folkpartiet medger de regelförenklingar som är relevanta för ökat flykting-
mottagande och syftet med Promemorian om ’anpassade krav till anläggnings-
boende’. Grundläggande brandskydd bör finnas. 
 
Folkpartiet yrkar avslag för: ’Tillfälligt bygglov måste kunna gälla längre än  
15 år och det måste gå att legalisera bygglovet i efterhand genom ett vanligt 
bygglovsförfarande.’ ” 

§ 96 

Motion från Anna Thore (MP): Försök med nolltaxa i 
lokal busstrafik på lördagar  
Dnr KS 2013/0458 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 20 oktober 2015. 
 
Motion. 
 
Kalmar Länstrafiks utredningsresultat den 19 oktober 2015. 
 
Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll den 16 juni 2014, § 116. 

Bakgrund 
Anna Thore (MP) har i en motion föreslagit att Kalmar kommun, i samverkan 
med Kalmar Länstrafik (KLT) och handlare i staden, utreder förutsättningarna 
för, samt genomför ett försök med nolltaxa i kollektivtrafiken under lördagar 
under ett år i tätorten, zon 34 alternativt i hela kommunen. Utvärdering av 
påverkan på ekonomiska faktorer, resandebeteende och parkeringssituationen 
föreslås under försöksperioden. 
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Den 16 juni 2014 beslutade kommunfullmäktige att återremittera ärendet till 
kommunstyrelsen för att av KLT få en uppgift om vilka ekonomiska 
konsekvenser ett införande av nolltaxa på lördagar skulle få för Kalmar 
kommun. 
 
Svar har dröjt från KLT som hänvisat till att det pågår en översyn av pris-
sättningssystemet. I oktober 2015 inkom svar från KLT med en redovisning av 
kostnaderna för att erbjuda gratis kollektivtrafik på lördagar. Med föreslagen 
prisjustering 1 januari 2016 (+2,5 %) blir intäkten för lördagar i stadstrafiken i 
Kalmar ca 1 844 000 kronor per år. Detta belopp ska Kalmar kommun då 
ersätta Kalmar Länstrafik med för att erbjuda gratis kollektivtrafik på lördagar.  
 
Enligt principen för tillköp av kollektivtrafik ska Landstinget fullt ut 
kompenseras för den ökade kostnaden. Det finns i dagsläget inte utrymme i 
kommunens budget att införa gratis kollektivtrafik på lördagar utan det får i så 
fall hanteras i kommande budgetarbete. Ska man dessutom beakta likställig-
hetsprincipen och införa det i hela kommunen kommer kostnaden att öka 
ytterligare.  

Överläggning 
Under överläggningen föreslår Bertil Dahl (V) att arbetsutskottet ska besluta i 
enlighet med kommunledningskontorets förslag.  

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen från Anna Thore (MP) om försök med 
nolltaxa i lokal busstrafik på lördagar. 
 
Sedan 1 januari 2012 är landstinget ansvarig för kollektivtrafiken i länet och 
frågan om nolltaxa ska hanteras av Kalmar Länstrafik (KLT) och inte av 
Kalmar kommun. Motionen och svaret översändes till Landstinget i Kalmar 
län. 

Protokollsanteckning 
Bertil Dahl (V) redovisar en protokollsanteckning enligt följande: 
 
”Det är landstinget som är huvudansvarig för kollektivtrafiken i länet och 
övergripande för kommunerna, men omfattningen diskuteras av landstinget 
och kommunerna i samråd. Kommuner som vill gå före kan naturligtvis göra 
detta och även trycka på för försöksverksamhet i rätt riktning. Kommunerna 
får då själva klara kostnaden.  
 
Vänsterpartiet arbetar för att kollektivtrafiken ska byggas ut och bli billigare. Vi 
har i Trafikstyrelsen föreslagit avgiftsfri/billigare kollektivtrafik för pensionärer 
och personer med barnvagnar. Vi vill gå vidare med ytterligare grupper. Vi vet 
att priset har stor betydelse för användningen av kollektivtrafik.  
 
Trafikstyrelsen/landstinget/KLT har väldigt länge haft en utredning på gång 
angående våra förslag, nya taxor och upplägg för kollektivtrafiken. Vi anser att 
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det är hög tid att redovisa resultatet. Den långa utredningstiden kan tolkas som 
om frågan förhalas, vilket vi inte vill tro. Det är dags att ta ett helhetsgrepp om 
kollektivtrafikens taxor och upplägg.” 
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