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§ 1 

Förslag till ny serviceplan 2016-2020 
Dnr KS 2016/0026 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 13 januari 2016. 
 
Förslag till serviceplan 2016-2020. 

Bakgrund 
Redan 1980 fick Kalmar kommun sin första varuförsörjningsplan. Planen tog 
upp regler för statliga lån och bidrag och kommunens allmänna syn på 
dagligvaruförsörjningen. 1994 och 2007 reviderades planen med liknande 
utformning.  
 
I början av 2012 gav regeringen Tillväxtverket i uppdrag att göra insatser för 
att stärka det lokala arbetet med att effektivisera och samordna servicen med 
syfte att öka tillgängligheten. Kalmar kommun var en av 13 kommuner som 
fick möjlighet att arbeta mer konkret med samordnade servicelösningar. I 
arbetet ingick även att ta fram en serviceplan som ersätter varuförsörjnings-
planen från 2007. Serviceplanen ska vara ett verktyg för att upprätthålla en god 
service i hela kommunen och utgöra ett komplement till kommunens 
översiktsplan. 
 
Serviceplanen omfattar Rockneby, Läckeby, Trekanten, Ljungbyholm, 
Tvärskog, Påryd, Vassmolösa, Hagby och Halltorp som ligger utanför Kalmar 
stad. Detta betyder samtidigt att det är dessa orter som kommunen anser ska 
prioriteras enligt förordningen om stöd till kommersiell service (SFS 200:284, 
6§). 
 
Serviceplanen har utarbetats inom ramen för projektet ”Kalmar – pilot-
kommun för serviceutveckling” och har utgått från behov som lyfts fram 
under utvecklingsdialogerna och lokala utvecklingsmöten med föreningar, 
invånare och företag på landsbygden i Kalmar kommun. Den regionala 
serviceplanen, Kalmar kommuns översiktsplan och kommunens varuförsörj-
ningsplan från 2007 ligger också till grund för planen. 

Överläggning 
Landsbygdsutvecklare Sofie Nyström, kommunledningskontoret, redogör för 
planen.  

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige antar förslag till ny serviceplan 2016-2020 för Kalmar 
kommun. 
 
Tidigare beslutad Varuförsörjningsplan upphör därmed att gälla.  
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§ 2 

Integrationsstöd till föreningslivet: Tillsammans i 
Kalmar – Tack (Tik-Tack) 
Dnr KS 2016/0029 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 13 januari 2016. 

Bakgrund 
Tillsammans i Kalmar (Tik-Tack) är en satsning från Kalmar kommun för att 
främja integrationen och skapa nya band och möjligheter mellan invånare i 
Kalmar. Därför ger Kalmar kommun ideella föreningar och frivillig-
organisationer möjlighet att söka bidrag för att ordna insatser som förbättrar 
och har positiv inverkan på integrationen i Kalmar.  
 
Insatsen ska vara integrationsfrämjande och får inte gå med vinst och insatsen 
ska ske i Kalmar och vända sig till Kalmarbor. Bidrag ges inte till enskilda 
personer eller organisationer vars huvudsakliga uppgift är att tillvarata enskilda 
medlemmars yrkesmässiga eller ekonomiska intressen. Varje förening kan 
ansöka vid ett tillfälle under året och för ett år i taget.  
 
Beslut om tilldelning av bidrag fattas av enhetschefen för kommunlednings-
kontorets kansli- och omvärldsenhet. Bidraget fördelas enligt bedömning av 
behovet av insatsen och av de ekonomiska förutsättningar som finns. 
 
För Tik-Tack avsätts 100 000 kronor per år under tre år med start 2016. Den 
årliga budgeten beräknas kunna fördelas till 6-10 föreningar per år. Finansie-
ringen ska ske inom kommunledningskontorets befintliga budgetram.  
 
Tik-Tack ska utvärderas under hösten 2018 och beviljade insatser redovisas 
årligen till kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Överläggning 
Integrationsutvecklare Hashim Gashi, kommunledningskontoret, redogör för 
ärendet.  

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med kommunlednings-
kontorets förslag att avsätta 100 000 kronor per år under perioden 2016-2018 
för integrationsstöd till föreningslivet: Tillsammans i Kalmar – Tack  
(Tik-Tack). 
 
Finansieringen sker inom kommunledningskontorets befintliga budgetram. 
 
Tik-Tack ska utvärderas under hösten 2018.  
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§ 3 

Anställning av enhetschef vid kommunhälsan 
Dnr KS 2016/0042 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 14 januari 2016. 

Bakgrund 
Rekryteringsarbetet av enhetschef vid kommunhälsan har genomförts i 
samverkan med de fackliga organisationerna. Tjänsten har varit annonserad 
externt. Av nio sökande har intervjuer genomförts med fyra personer, tre 
kvinnor och en man. Vårdförbundet har varit delaktigt i urvalsprocessen 
liksom delar av personalgruppen på kommunhälsan.  
 
Arbetsgivaren föreslår att Ylva Gorton anställs som enhetschef på kommun-
hälsan. De fackliga organisationerna har inget att erinra. 

Överläggning 
Personalchef Anne Elgmark redogör för ärendet.  

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anställa Ylva Gorton som 
enhetschef på Kommunhälsan. Anställningsdatum fastställs senare. 
Anställningen avser en tillsvidareanställning och omfattas av bestämmelser i 
gällande kollektivavtal. 
 

§ 4 

Information om aktivering av Migrationsverkets 
evakueringsplatser 

Överläggning 
Kenth Gustafsson, kommunledningskontoret, informerar om Migrations-
verkets förfrågan och behov av evakueringsplatser i Kalmar och det tillfälliga 
ankomstboende som iordningsställts för 200 nyanlända flyktingar. 

Beslut 
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
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