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§§ 97-101 
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Fastställande av föredragningslista 
Ordföranden föreslår följande tillägg på föredragningslistan: 
 
- Kameraövervakning av vissa kommunala byggnader samt begäran om att 

klassa vissa fastigheter som skyddsobjekt 
 
Sedan överläggningen avslutats beslutar arbetsutskottet att fastställa 
föredragningslistan i enlighet med ordförandens förslag. 
 

§ 97 

Information om energitjänsteprojektet 
Bakgrund 
År 2010 startades ett stort projekt inom kommunen och bolagen i syfte att 
effektivisera och minska vår energianvändning med 20 %. Projektet har lett till 
en översyn av fastighetsbeståndet och åtgärder har vidtagits för att minska 
energianvändningen. Bland annat genom byte till lågenergilampor och LED-
belysning, närvarostyrd belysning, upprustning av tvättstugor och byte av 
fönster.  

Överläggning 
Magnus Laneborg, serviceförvaltningen, och Anders Persson från Caverion 
lämnar en lägesrapport kring arbetet med energitjänsteprojektet som ska vara 
avslutat den 31 december 2016. 

Beslut 
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
 

§ 98 

Stopp och utfasning av produkter med tillsatser av 
mikroplaster samt svar på motion från Patricia 
Vildanfors (MP) om att säga nej till mikroplaster 
Dnr KS 2015/0896 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 5 november 2015. 
 
Motion den 14 oktober 2015. 

Bakgrund 
Mikroplaster är ett växande globalt problem, speciellt i våra vatten. I budget 
2016 har getts ett uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden tillsammans med 
barn- och ungdomsnämnden, Södermöre kommundelsnämnd och service-
nämnden att ta fram en plan för hur, samt också starta arbetet med att fasa ut 
farliga ämnen i förskole- och skolmiljöer för att skapa en sådan giftfri miljö 
som möjligt. I det arbetet kommer man även att se över användandet av plaster 
i förskoleverksamhet. Redan tidigare har förskolors leksaker inventerats och 
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vissa giftiga leksaker har fasats ut. Detta minimerar mängden mikroplaster från 
slitage i barnens miljö. Redovisning av arbetet kommer att ske till berörda 
nämnder samt en sammanfattning i framtida Miljöbokslut.  
 
Kommunfullmäktige i Göteborg tog i juni beslutet att upphöra med inköp, 
användning och spridning av produkter med tillsatser av mikroplaster. Utifrån 
detta har den politiska majoriteten i Kalmar kommun gett strategen för 
ekologisk hållbarhet i uppdrag att undersöka möjligheterna för Kalmar 
kommun att fatta ett liknande beslut.  
 
Det har framkommit att inga av de hygienprodukter som kommunen köper in 
idag innehåller tillsatta mikroplaster. För att fastställa att inga produkter med 
tillsatta mikroplaster köps in finns dock behov av att undersöka även andra 
produktgrupper. Utifrån detta föreslås att kommunfullmäktige uppdrar åt 
servicenämnden att i samarbete med samhällsbyggnadsnämnden säkerställa att 
kommunens verksamheter snarast upphör med inköp, användning och 
spridning av produkter med tillsatser av mikroplaster. 
 
Härefter har en motion inkommit från Patricia Vildanfors (MP) om att fasa ut 
och stoppa användningen av produkter med tillsatser av mikroplaster och 
föreslår:  
- Att Kalmar kommun stoppar alla inköp av produkter med tillsatser av 

mikroplast och fasar ut de produkter som innehåller mikroplaster som 
används i verksamheten. 

- Att ge kommunledningskontoret i uppdrag att återkomma med en 
redovisning under 2016 om hur arbetet med att få bort produkterna med 
mikroplaster har fortskridit. 

- Att ge kommunledningskontoret i uppdrag att efter samråd med andra 
berörda aktörer återkomma med en redovisning under 2016 om vilka andra 
åtgärder som behöver genomföras inom kommunen för att förhindra 
spridning av mikroplaster i naturen. 

 
Då ett uppdrag att undersöka dessa saker tidigare getts till kommunlednings-
kontoret och ett stopp föreslås införas föreslås att det även är svaret på 
motionen.  

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

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige uppdrar åt servicenämnden att i samarbete med 
samhällsbyggnadsnämnden säkerställa att kommunens verksamheter snarast 
upphör med inköp, användning och spridning av produkter med tillsatser av 
mikroplaster. 
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Kommunfullmäktige beslutar att detta även ska utgöra svar på Patricia 
Vildanfors (MP) motion om att säga nej till mikroplaster och att motionen 
därmed anses vara besvarad.  
 

§ 99 

Motion från Inger Hilmansson (FP) om tidig och tydlig 
inbjudan till nyblivna medborgare 
Dnr KS 2015/0639 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 6 november 2015. 
 
Motion den 9 juli 2015. 

Bakgrund 
Inger Hilmansson (FP) föreslår i en motion att inbjudan till medborgar-
ceremonin ska skickas i direkt anslutning till medborgarskapet, att relevant, 
även lokal, information lämnas i samband med inbjudan, att samtliga politiska 
partier erbjuds närvara vid medborgarceremonin och att ett lokalt kulturellt 
inslag får inrama ceremonin. 
 
Kommunledningskontorets har tagit fram ett förslag till yttrande. Av yttrandet 
framgår bland annat följande: 
 
Sedan 1 april 2015 ska varje kommun minst en gång per år anordna en 
ceremoni för nya svenska medborgare för att högtidlighålla deras nya 
medborgarskap. Till en medborgarskapsceremoni ska kommunen bjuda in den 
som vid tidpunkten för inbjudan är folkbokförd i kommunen och under de 
senaste 18 månaderna har förvärvat svenskt medborgarskap på annat sätt än 
vid födelsen och inte tidigare bjudits in till en sådan ceremoni. Kalmar 
kommun har dock varit en pionjär i detta avseende då kommunen, i anslutning 
till nationaldagsfirandet den 6 juni, har uppvaktat och anordnat ceremonier för 
nya medborgare sedan mitten av 1990-talet. 
 
Under 2014 har 261 personer bosatta i Kalmar kommun fått medborgarskap. 
Samtliga dessa har fått en personlig inbjudan till ceremonin. I snitt så är det 
cirka 60 personer som väljer att delta i ceremonin varje år.  
 
Kommunen känner inte till när en individ fått medborgarskap utan väljer att en 
gång per år, inför inbjudan till den årliga medborgarskapsceremonin, köpa 
dessa uppgifter från Skatteverket.  
 
Vad som är relevant information kan variera mycket beroende på individens tid 
i Sverige. En del söker om medborgarskap efter att de bott här i 15-20 år, en 
del efter 5-6 år och en del ansöker inte överhuvud taget om medborgarskap.  
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När det gäller inbjudan till ceremonin så har politiska partier i arbetsutskottet 
fram tills nu fått en inbjudan med möjlighet att delta men ser positivt på att en 
ledamot från de partier som är representerade i kommunfullmäktige bjuds in 
och ges möjlighet att delta i ceremonin framöver. 
 
Frågan om ökat kulturellt inslag är alltid aktuell och nya möjligheter kring 
firandet diskuteras ständigt utifrån de ekonomiska resurser som finns.  

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets yttrande ska 
utgöra svar på Inger Hilmanssons motion om tidig och tydlig inbjudan till nya 
medborgare.  
 
Motionen ska härmed anses vara besvarad.  
 

§ 100 
Kameraövervakning av vissa kommunala byggnader 
samt begäran om att klassa vissa fastigheter som 
skyddsobjekt Dnr KS 2015/0903 

Handlingar 
Skrivelse från den politiska majoriteten den 16 november 2015. 

Bakgrund 
Som ett led i skydda boenden för ensamkommande flyktingbarn och övriga 
anläggningar föreslås att kommunen ansöker hos länsstyrelsen om kamera-
övervakning av samtliga boenden för ensamkommande flyktingbarn, samtliga 
ankomstboenden samt samtliga asylboenden. Tidigare erfarenhet visar att 
kameror har en dämpande effekt på skadegörelse, exempelvis har över-
vakningen på Stagneliusskolan gett ett bra resultat.   

Förutom kameraövervakning föreslås att kommunen ansöker om att 
länsstyrelsen ska ta beslut om att klassa utvalda fastigheter som skyddsobjekt. 
Skyddsobjekt är benämning på vissa byggnader, andra anläggningar, områden 
och andra objekt som enligt skyddslag (2010:305) kan behöva förstärkt skydd 
mot sabotage, terroristbrott, spioneri samt röjande i andra fall av hemliga 
uppgifter som rör totalförsvaret, och grovt rån. Skyddslagen innehåller också 
bestämmelser om skydd för allmänheten mot skada. 

Överläggning 
Under överläggningen föreslår Bertil Dahl (V) att arbetsutskottet ska besluta i 
enlighet med den politiska majoritetens förslag. 
 
Efter att överläggningen avslutats beslutar arbetsutskottet i enlighet med Bertil 
Dahls förslag.  
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Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att hos Länsstyrelsen i Kalmar län 
ansöka om kameraövervakning av samtliga boenden för ensamkommande 
flyktingbarn, samtliga ankomstboenden samt samtliga asylboenden.   
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att hos Länsstyrelsen i Kalmar län 
ansöka om att länsstyrelsen ska besluta att klassa utvalda fastigheter som 
skyddsobjekt.  
 

§ 101 

Information med anledning av flyktingsituationen 
Överläggning 
Säkerhetssamordnare Peo Carlsson, kommunledningskontoret, lämnar en 
lägesrapport kring de pågående flyktingsströmmarna och det tillfälliga 
ankomstboendet som Kalmar kommun ställt iordning för nyanlända flyktingar 
i väntan på placering på asylboenden.  

Beslut 
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.   
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