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§ 13 

Information om område arbetsmarknads verksamhet 
2015 
Överläggning 
Enhetschef Ann-Mari Nilsson och samordnare Niklas Andersson redogör för 
område arbetsmarknads verksamhet 2015.  

Beslut 
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  

§ 14 

Information om invandrarservice verksamhet 2015 
Överläggning 
Enhetschef Ann-Mari Nilsson och invandrarchef Lars-Ove Angré redogör för 
invandraservice verksamhet 2015.  

Beslut 
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
 

§ 15 

Godkännande av Kalmarsundsregionens Renhållares 
investering för ombyggnation av optisk sortering 
Dnr KS 2016/0099 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 11 februari 2016. 
 
KSRR:s förbundschefs skrivelse den 28 januari 2016 inklusive bilagor 

Bakgrund 
Enligt förbundsordningen ska medlemskommunerna få tillfälle att yttra sig 
innan Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) fattar beslut i verksamheten 
som är av principiell art eller annars av större vikt. Likaså föreskriver förbunds-
ordningen att varje investeringsprojekt som överstiger 20 miljoner kronor ska 
godkännas av medlemskommunerna. 
 
Kommunfullmäktige godkände den 20 december 2010 en investering upp till 
120 miljoner kronor i en avfallsbehandlingsanläggning med optisk sortering, 
förbehandling av matavfall och behandling av brännbar fraktion till en bränsle-
fraktion. Med Moskogens sorteringsanläggning (MOSA) och samarbetsavtal 
har förutsättningar skapats för att uppfylla målsättningarna att nå nationella 
miljömål om återföring av näringsämnen från stad till land samt att bidra till 
biogastillverkning. 
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Det har dock visat sig att den optiska utsorteringen av matavfall inte klarar 
uppsatta produktionskrav. Situationen har analyserats och förbundets slutsats 
är att insamling av matavfall fortsatt ska ske med optisk utsortering och att 
anläggningen för detta måste byggas om. Investeringens omfattning är i 
dagsläget svår att prognostisera. Ett sannolikt antagande är att investeringen 
som lägst ligger i den nivå (20 miljoner kronor) som förbundet kan besluta om 
utan godkännande av medlemskommunerna. För denna investering begär 
därför förbundet ett godkännande upp till 30 miljoner kronor.   
 
För medlemskommun utgör ett godkännande av investeringen ringa finansiell 
risk med hänvisning till att verksamheten är reglerad (monopolställning) och 
att finansieringen enbart kan erhållas via taxor från avfallskollektivet. 
Kommunledningskontoret har utifrån detta föreslagit att kommunfullmäktige 
godkänner investeringen. 

Överläggning 
KSRR:s förbundschef Jan Fors redogör för ärendet.  

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige godkänner Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens 
Renhållares (KSRR) investering för ombyggnation av optiskt sortering upp till  
30 miljoner kronor. 
 

§ 16 
Medverkan i utvecklingsverksamhet för romsk 
inkludering på kommunal nivå  
Dnr KS 2016/0127 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 9 februari 2016. 
 
Utlysning från kulturdepartementet den 28 januari 2016. 

Bakgrund 
2012 beslutade regeringen om En samordnad och långsiktig strategi för romsk 
inkludering 2012-2032. Insatserna i strategin har under 2012-2015 
koncentrerats till fem pilotkommuner som fått bidrag av regeringen för att 
intensifiera de lokala insatserna för romsk inkludering. 
 
Strategin utgår från de mänskliga rättigheterna och målgruppen är framför allt 
de romer som befinner sig i ett socialt och ekonomiskt utanförskap. Kvinnor 
och barn är särskilt prioriterade. Utsatta EU-medborgare som tillfälligt vistas i 
Sverige är inte föremål för regeringens åtgärder inom ramen för strategin. 
 
Kalmar kommun inbjuds nu att ansöka om bidrag för att från och med 2016 
medverka i en utvecklingsverksamhet för romsk inkludering på kommunal 
nivå. Maximalt fem kommuner kommer att utses av de som söker. 
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Kommunledningskontoret har föreslagit att Kalmar kommun inte ska söka 
utlyst bidrag. Kalmar kommun har inte någon särskild handlingsplan eller 
styrdokument för arbete med nationella minoriteter. Kommunen ingår inte i 
förvaltningsområde för minoritetsspråk. Det finns heller ingen lokal romsk 
föreningsverksamhet. De städer i Sverige med riksföreningar och eller 
lokalföreningar, förutom pilotkommunerna, torde vara mer aktuella, utifrån 
erfarenheter, att delta i den utvecklingsverksamhet som erbjuds.  

Beslut 
Kalmar kommun beslutar att inte söka utlyst bidrag för utveckling av 
kommunal verksamhet för romsk inkludering.  
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