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Anslaget på kommunens anslagstavla den 5 februari 2016. 

 
 

Tid 
Tisdagen den 26 januari 2016 kl. 8:00-9:10 

Plats 
KS-salen, stadshuset 

Omfattning 
§§ 5-12 

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

Sekreterare 
 
 
 
Anette Mellström 
 

Justeras 
 
 
 
Anders Andersson Inger Hilmansson 
ordförande  
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Fastställande av föredragningslista 
Ordföranden föreslår följande tillägg på föredragningslistan: 
 

- Bidrag till Linnéakademins forskningsstiftelse 
 
Sedan överläggningen avslutats beslutar arbetsutskottet att fastställa 
föredragningslistan i enlighet med ordförandens förslag. 
 

§ 5 

Information om tillgänglighetsguide 

Överläggning 
Strateg för social hållbarhet Louise Weidolf, kommunledningskontoret, informerar 
om arbetet med att ta fram en tillgänglighetsguide över kommunens offentliga 
lokaler. 

Beslut 
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
 

§ 6 

Redovisning av Resultatrapporten Kommunens Kvalitet i 
Korthet 2015 
Dnr KS 2016/0050 

Handlingar 
Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet 2015. 

Bakgrund 
Kalmar kommun deltar sedan 2010 i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) 
arbete med Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). KKiK innehåller information 
som ger kommunledningen kunskap om kommunens kvalitet i förhållande till sig 
själv över tid och i jämförelse med andra. Fem kunskapsområden har tagits fram 
och mäts årligen; tillgänglighet, trygghetsaspekter, delaktighet, kostnadseffektivitet 
och samhällsbyggnad.  
 
Under 2007 genomfördes den första undersökningen tillsammans med 41 
kommuner. Under 2015 deltog 240 kommuner.  

Överläggning 
Kvalitets- och miljösamordnare Cecilia Ahlgren, kommunledningskontoret, 
redovisar Kalmar kommuns resultat vid Sveriges Kommuner och Landstings 
mätning 2015. 

Beslut 
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
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§ 7 

Bidrag till Linnéakademins forskningsstiftelse 
Dnr KS 2016/0090 

Handlingar 
Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse den 25 januari 2016. 

Bakgrund 
Linnéakademin är en fortsättning på Kronobergs Akademi för Näringsliv och 
Vetenskap som bildades när Växjö blev universitet. Akademin, som har drygt 60 
medlemmar varav 40 från Kronoberg, ska vara en mötesplats för organisationer 
och företag som är intresserade av universitetet.  
 
I Kalmar fick Lars Malmborg 2009 i uppdrag av Växjö att bilda en Kalmargrupp, 
namnändrad till Kalmarsundsgruppen för att få med bl.a. Oskarshamn. De har för 
närvarande drygt 20 aktiva medlemmar.  
 
I samband med att Linnéuniversitetet skapades startade i Växjö en idé om en 
forskningsstiftelse. Linnéakademiens forskningsstiftelse förvaltar de gåvor och 
donationer som kommer in i syfte att stödja Linnéuniversitetets forskning. Det är 
givaren som bestämmer hur gåvan eller donationen ska användas. Donationer kan 
komma från privatpersoner, företagare och offentliga verksamheter.  
 
Kommunstyrelsens ordförande menar att det nu är ett bra tillfälle att göra 
motsvarande insats från Kalmar. Idén är att sätta in 100 000 kronor vardera från 
kommunen, landstinget, Regionförbundet samt från privata företag.  
 
I första hand ska pengarna gå till 6-8 stipendier för utrikes resor av masters-
studenter och doktorander. En större summa går till bästa avhandling på  
35 000 kronor. Pengarna går till både studenter i Kalmar och Växjö. 

Överläggning 
Under överläggningen uttalar Inger Hilmansson (L) med flera ledamöter att en 
redovisning av arbetet i Linnéakademins forskningsstiftelse ska ske till 
arbetsutskottet.  

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bidra med 100 000 kronor till 
Linnéakademins forskningsstiftelse.  
 
Finansieringen av de 100 000 kronorna ska ske inom kommunledningskontorets 
befintliga budgetram. 
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§ 8 

Information om preliminärt bokslut 2015 
Dnr KS 2016/0083 

Överläggning 
Ekonomichef Urban Sparre, kommunledningskontoret, informerar om Kalmar 
kommuns preliminära bokslut för 2015.  

Beslut 
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
 

§ 9 

Kommunstyrelsens årsrapport 2015 
Dnr KS 2015/0225 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 20 januari 2016. 
 
Kommunstyrelsens årsrapport 2015. 
 
Uppföljning av verksamhetsplan. 

Bakgrund 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till årsrapport för 
verksamheten 2015. Väsentliga händelser och ändrade förutsättningar samt 
strategiska framtidsfrågor belyses för de olika verksamheterna. Årsrapporten utgör 
budgetunderlag inför budget 2017. 
 
Det ekonomiska resultatet redovisas och analyseras. Utfallet för kontoret är en 
nettokostnad på 206,5 miljoner kronor jämfört med en budgetram på 216,9 
miljoner kronor. Resultatet är alltså 10,4 miljoner kronor bättre än budget. 
Exploateringsverksamheten vars budget är en nettointäkt på 30,0 miljoner kronor 
har ett utfall på 31,4 miljoner kronor, vilket är 1,4 miljoner kronor högre än 
budgeterat. Gymnasieverksamheten genererade ett överskott på 0,5 miljoner kronor 
mot budget. Totalt sett för kommunstyrelsens verksamheter blev överskottet 12,3 
miljoner kronor. 
 
Årsrapporten sammanfattar också utfallet av de nämndsmål, aktiviteter och 
uppdrag som kontoret arbetat med under året för att stödja kommunfullmäktiges 
övergripande mål i budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017. 

Överläggning 
Controller Åsa Bejvall, kommunledningskontoret, redovisar kommunstyrelsens 
årsrapport.  

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
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Kommunstyrelsen godkänner årsrapport för år 2015 och uppföljningen av 
verksamhetsplanen. 
 

§ 10 

Medborgarförslag om att förbjuda försäljning av 
fyrverkerier 
Dnr KS 2016/0036 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 13 januari 2016. 
 
Medborgarförslag.  

Bakgrund 
Det har inkommit två separata medborgarförslag till Kalmar kommun där 
medborgarna anser att kommunen bör stoppa all försäljning av fyrverkerier till 
allmänheten. Som motivering till förslaget anges risk för olyckshändelser, bränder 
samt oro och lidande för djur och människor.  
 
Försäljning av fyrverkerier regleras i Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva 
varor (LBE). Produkterna ska vara märkta på ett särskilt sätt för att få säljas till 
konsumenter i Sverige. Det är i Kalmar kommun brandkåren som hanterar 
tillståndsansökningar enligt LBE på delegation från kommunstyrelsen. I samband 
med tillståndsprocessen kontrolleras att alla föreskrifter uppfylls och en 
lämplighetsprövning sker på den sökande i samverkan med polismyndigheten.  
 
Kalmar kommun har i sina lokala ordningsföreskrifter valt att reglera användandet 
av pyrotekniska varor och det är ett polisiärt ansvar att bevaka att de lokala 
ordningsföreskrifterna följs. Att frångå de lokala ordningsföreskrifterna innebär ett 
brott mot ordningslagen.  
 
Det är idag tillåtet i Sverige att under ordnade former sälja fyrverkerier till 
almänheten. Att förbjuda detta i Kalmar kommun är enligt brandkårens bedömning 
inte möjligt utan en lagändring. Det är reglerat i gällande lagstiftning exakt vilka 
produkter som är godkända för allmänt bruk, hur de ska användas, åldergräns etc. 
Ett antal produkter är endast tillåtna för personer med särskild dokumenterad 
kompetens och dessa produkter säljs inte till allmänheten.  
 
Brandkårens bedömning är att Kalmar kommun inte kan neka tillstånd till 
försäljning av godkända pyrotekniska produkter om LBE och tillhörande 
föreskriftskrav uppfylls. För att stoppa försäljning av fyrverkerier till allmänheten är 
Kalmar brandkårs bedömning att det krävs en lagändring. När det gäller 
användandet av pyrotekniska produkter är detta redan hårt reglerat i Kalmar 
kommuns ordningsföreskrifter vilka anses vara tillräckligt ingripande.  
 
Kalmar brandkår föreslår därför att kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget.  

Överläggning 
Enhetchef Karl-Johan Daleén, brandkåren, redogör för ärendet.  
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Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets yttrande som svar på 
medborgarförslag om att förbjuda all försäljning av fyrverkerier. 
 
Medborgarförslaget ska härmed anses vara besvarat. 
 

§ 11 

Medborgarförslag om att förbjuda försäljning av 
fyrverkerier 
Dnr KS 2016/0052 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 13 januari 2016. 
 
Medborgarförslag.  

Bakgrund 
Det har inkommit två separata medborgarförslag till Kalmar kommun där 
medborgarna anser att kommunen bör stoppa all försäljning av fyrverkerier till 
allmänheten. Som motivering till förslaget anges risk för olyckshändelser, bränder 
samt oro och lidande för djur och människor.  
 
Försäljning av fyrverkerier regleras i Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva 
varor (LBE). Produkterna ska vara märkta på ett särskilt sätt för att få säljas till 
konsumenter i Sverige. Det är i Kalmar kommun brandkåren som hanterar 
tillståndsansökningar enligt LBE på delegation från kommunstyrelsen. I samband 
med tillståndsprocessen kontrolleras att alla föreskrifter uppfylls och en 
lämplighetsprövning sker på den sökande i samverkan med polismyndigheten.  
 
Kalmar kommun har i sina lokala ordningsföreskrifter valt att reglera användandet 
av pyrotekniska varor och det är ett polisiärt ansvar att bevaka att de lokala 
ordningsföreskrifterna följs. Att frångå de lokala ordningsföreskrifterna innebär ett 
brott mot ordningslagen.  
 
Det är idag tillåtet i Sverige att under ordnade former sälja fyrverkerier till 
almänheten. Att förbjuda detta i Kalmar kommun är enligt brandkårens bedömning 
inte möjligt utan en lagändring. Det är reglerat i gällande lagstiftning exakt vilka 
produkter som är godkända för allmänt bruk, hur de ska användas, åldergräns etc. 
Ett antal produkter är endast tillåtna för personer med särskild dokumenterad 
kompetens och dessa produkter säljs inte till allmänheten.  
 
Brandkårens bedömning är att Kalmar kommun inte kan neka tillstånd till 
försäljning av godkända pyrotekniska produkter om LBE och tillhörande 
föreskriftskrav uppfylls. För att stoppa försäljning av fyrverkerier till allmänheten är 
Kalmar brandkårs bedömning att det krävs en lagändring. När det gäller 
användandet av pyrotekniska produkter är detta redan hårt reglerat i Kalmar 
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kommuns ordningsföreskrifter vilka anses vara tillräckligt ingripande.  
 
Kalmar brandkår föreslår därför att kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget.  

Överläggning 
Enhetchef Karl-Johan Daleén, brandkåren, redogör för ärendet.  

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets yttrande som svar på 
medborgarförslag om att förbjuda all försäljning av fyrverkerier. 
 
Medborgarförslaget ska härmed anses vara besvarat. 
 

§ 12 

Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) om alternativa 
betalningssätt till kommunen 
Dnr KS 2015/0873 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 18 januari 2016. 
 
Motion. 

Bakgrund 
Carl-Henrik Sölvinger (L) föreslår i sin motion ”Erbjud fler betalsätt än plusgiro” 
att berörda förvaltningar och bolag utreder hur betalningar till kommunen eller dess 
bolag ska kunna ske på fler sätt än idag, i syfte att underlätta betalning och undvika 
merkostnader för kommuninvånarna. 
 
Med beaktande av den ständigt pågående teknikutvecklingen och kommunens 
ambition att vara en attraktiv kommun är det lämpligt att utreda förutsättningarna 
för att erbjuda fler betalsätt än idag.  
 
Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen och 
att en redovisning ska ske senast juni 2016. 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige bifaller motionen från Carl-Henrik Sölvinger (L) om att utreda 
hur betalningar till kommunen och kommunens bolag ska kunna ske på fler sätt än 
idag. Utredningen ska redovisas i kommunfullmäktige i juni 2016 och leds och 
samordnas av kommunstyrelsen.  
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