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Anslaget på kommunens anslagstavla den 22 mars 2016  

 
 

Tid 
Tisdagen den 15 mars 2016 kl. 8:30 – 09:25 

Plats 
KS-salen, stadshuset 

Omfattning 
§§ 25-26 

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

Sekreterare 
 
 
 
Jonas Sverkén 
 

Justeras 
 
 
 
Anders Andersson Dzenita Abaza 
ordförande  
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§ 25 

Kalmar kommuns årsredovisning 2015 
Dnr KS 2016/0083 

Handlingar 
Årsredovisning 2015. 
 
Kommunledningskontorets skrivelse den 9 mars 2016. 

Bakgrund 
Kommunledningskontorets ekonomienhet har upprättat årsredovisning för 
2015. Årets resultat för kommunen uppgår till 62,5 miljoner kronor. Vid 
avstämning mot kommunallagens ”balanskrav” redovisas ett justerat resultat på 
47,9 miljoner kronor. Det negativa balanskravsresultatet på 21,7 miljoner 
kronor från år 2014 är därmed återställt. 
 
För kommunkoncernen – som omfattar Kalmar kommun, hel- och delägda 
bolag, kommunalförbund samt bolag som kommunen har ett väsentligt 
inflytande över – redovisas ett resultat på 198,3 miljoner kronor. 

Överläggning 
Controller Åsa Bejvall och budgetchef Jonas Agerhed redogör för ärendet. 
 
Inför kommunstyrelsens behandling av ärendet ska årsredovisningen 
kompletteras och ändras i delar som rör uppdraget kring kost och IT, 
uppdraget kring klimat- och energiåtgärder, målet om ekologisk eller 
närproducerad mat samt i målet om sjukfrånvaron. 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen överlämnar årsredovisningen 2015 till kommunens revisorer 
för granskning. 

§ 26 

Reglementen för Kalmar Kommuns nämnder - beslut 
om remiss 
Dnr KS 2016/0231 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 7 mars 2016. 
 
Nämndsreglementen.  

Bakgrund 
Utifrån Sveriges Kommuner och Landstings förslag till normalreglemente har 
ett Allmänt reglemente för Kalmar kommuns nämnder tagits fram. Detta 
reglemente ska gälla för barn- och ungdomsnämnden, kultur- och fritids-
nämnden, omsorgsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, servicenämnden, 
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socialnämnden, Södermöre kommundelsnämnd och överförmyndarnämnden. 
Syftet med ett allmänt reglemente är att skapa enhetlighet och tydlighet för 
samtliga nämnder. Det finns också praktiska fördelar med ett allmänt 
reglemente för samtliga nämnder, exempelvis vid uppdateringar behöver 
enbart ett reglemente ändras. Utöver detta reglemente finns ett särskilt 
reglemente för var och en av nämnderna. Dessa reglementen innehåller 
nämndens uppgifter, sammansättning och övriga bestämmelser. Kommuns-
tyrelsen har ett helt eget reglemente som också har genomgått en rad 
förändringar.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås skicka reglementena till nämnderna 
på remiss. Nämnderna ska då yttra sig över det allmänna reglementet samt 
nämndens egna. Yttrandena ska lämnas till kommunledningskontoret senast 
den 30 april 2016. Målsättningen är att kommunfullmäktige ska anta 
reglementena i juni 2016 och att de börjar gälla från 1 juli 2016. 

Överläggning 
Verksamhetsutvecklare Anders Saur redogör för ärendet.  

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att skicka förslag till allmänt 
reglemente samt nämndspecifika reglementen till berörda nämnder för 
yttrande.  
 
Yttrandena ska lämnas till kommunledningskontoret senast den 30 april 2016.  
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