
  

 
 
 

 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2016-02-23 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

 
 
Anslaget på kommunens anslagstavla den 11 mars 2016. 

 
 

Tid 
Tisdagen den 23 februari 2016 kl. 8:30-9:15 

Plats 
KS-salen, stadshuset 

Omfattning 
§§ 17-19 

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

Sekreterare 
 
 
 
Anette Mellström 
 

Justeras 
 
 
 
Anders Andersson Dzenita Abaza 
ordförande  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2016-02-23 

 
§ 17 

Redovisning av brandkårens årsuppföljning enligt 
lagen om skydd mot olyckor (LSO) 2015 
Dnr KS 2016/0142 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 12 februari 2016. 
 
Årsuppföljning LSO 2015. 

Bakgrund 
Brandkåren överlämnar årligen en redovisning till Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap samt länsstyrelsen huruvida kommunen har 
uppfyllt sina åligganden enligt LSO. Detta görs i ett frågeformulär som spänner 
över hela lagens verksamhetsområde. 
 
Denna uppföljning görs som ett led i Statens tillsyn över kommunens uppgifter 
enligt LSO. 

Överläggning 
Räddningschef Gert Friberg, brandkåren, redovisar årsuppföljningen för 2015.  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar inte något beslut med anledning av 
årsuppföljning enligt lagen om skydd mot olyckor 2015. 
 
 

§ 18 

Information om Destination Kalmar AB:s riktlinjer för 
elitavtal till individuella idrottare och idrottsföreningar i 
Kalmar kommun 
Handlingar 
Destination Kalmar AB:s förslag till riktlinjer.  

Överläggning 
Johan Göransson, Destination Kalmar AB, redovisar förslag till riktlinjer för 
elitavtal.  

Beslut 
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2016-02-23 

 
§ 19 

Ansökan om bidrag till förstudie ”Åk tåg - viktigt 
perspektiv för näringslivsutveckling och 
miljöpåverkan” 
Dnr KS 2016/0141 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 17 februari 2016. 

Bakgrund 
Kommunledningskontorets näringslivsenhet förbereder en ansökan om 
förstudie för att kartlägga beteenden och attityder till tåg som transportmedel. 
Näringslivsträffar ska fokusera på företagens önskemål till förbättringar och 
vad som skulle kunna få dem att nyttja tåg i större utsträckning. Detta ska 
kompletteras med en resenärsundersökning. Tillsammans med Kalmar 
Länstrafik (KLT), Trafikverket och tågoperatören har ett partnerskap bildats 
för att stärka sydöstra Sveriges tåginfrastruktur utifrån företags och övriga 
resenärers önskemål, allt för att utveckla förutsättningarna för regionens 
näringsliv och minska transportsektorns koldioxidpåverkan. 
  
Kalmar kommun ansöker om 400 000 kronor till en förstudie från 
Regionalfonden Småland och Öarna. Motsvarande summa ska läggas i 
medfinansiering vilket ska utgöras av nedlagd tid samt minst 100 000 kronor.  
 
Målsättningen är ett större genomförandeprojekt med planerad projektstart 
våren 2018. Regionförbundet i Kalmar län och Tillväxtverket har gett en första 
positiv signal till projektidén. 

Överläggning 
Näringslivschef Thomas Davidsson, kommunledningskontoret, informerar om 
ansökan.  

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner Kalmar kommuns ansökan om 
bidrag till förstudie ”Åk tåg – viktigt perspektiv för näringslivsutveckling och 
miljöpåverkan”. 
 
Kostnaderna för projektet ska hanteras inom kommunledningskontorets 
befintliga budgetram.  
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