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Fastställande av föredragningslista 
 
Ordföranden föreslår följande tillägg på föredragningslistan: 
 
-  Information om brandtillsyn och tillfällig stängning av kriminalvårdens 

anstalt i Kalmar. 
 
Sedan överläggningen avslutats beslutar arbetsutskottet att fastställa 
föredragningslistan i enlighet med ordförandens förslag.  

§ 37 

Information om brandtillsyn och tillfällig stängning av 
kriminalvårdens anstalt i Kalmar 
Överläggning 
Karl-Johan Daleen, brandkåren, informerar och lämnar en lägesrapport kring 
den brandskyddsundersökning som genomfördes den 11 april 2016 på 
Kriminalvårdens anstalt i Kalmar. Kriminalvården har därefter tagit beslut om 
att tillfälligt stänga anstalten i avvaktan på vidare utredning.   

Beslut 
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
 

§ 38 

Ansökan om projektmedel för jämställdhetskonferens 
Dnr KS 2016/0341 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 6 april 2016. 
 
Projektplan. 
 
Budget. 

Bakgrund 
De nordiska jämställdhetsministrarna vill stimulera nordiskt samarbete på 
jämställdhetsområdet. Därför har de inrättat en stödordning för insatser och 
samarbeten på jämställdhetsområdet i Norden. Inom stödordningen kan medel 
sökas för insatser och samarbeten inom Norden.  
 
Enligt en studie av Myndigheten för Ungdoms- och civilsamhällesfrågor är ett 
ungdomsperspektiv nyckeln bakom ett effektivt och långsiktigt jämställdhets-
arbete. En jämställdhetskonferens med ett ungdomsperspektiv i en nordisk 
kontext skulle erbjuda en arena för erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling, 
spridande av lärande exempel för både politiker, ungdomsarbetare, 
civilsamhället och inte minst unga själva. Att det finns ett behov för detta talar 
det faktum att både Kolding i Danmark, Mariehamn på Åland, Reykjavik på 
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Island och Kristiansand i Norge ställt sig bakom initiativet med en nordisk 
konferens i Kalmar hösten 2017. 
 
Kalmar kommun har med stöd av Kumulus arbetat fram en ansökan till 
Nordiska stödordningen om finansiering för en sådan konferens i Kalmar 
2017. I ansökan beräknas huvudfinansieringen ske via stödordningen och 
deltagaravgifter. Kriterierna för att erhålla stöd ställer krav om egen-
finansiering/eller andra finansieringskällor om minst 20 procent, vilket i den 
preliminära budgeten motsvarar 253 200 danska kronor. Enligt budgeten ska 
kommunens egenfinansiering vara 161 000 danska kronor. Under förutsättning 
att Kalmar kommun beviljas stödet kommer kontakter att tas även med andra 
aktörer för medfinansiering, exempelvis med länsstyrelsen och Sveriges 
Kommuner och Landsting.  
 
Ambitionen är att konferensen ska locka 500 deltagare från de olika nordiska 
länderna.  

Överläggning 
Ann-Sofie Lagercrantz, kommunledningskontoret, redogör för ärendet.  

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Kalmar kommun ska ansöka om 
medel från Nordiska ministerrådet för att genomföra en nordisk jämställdhets-
konferens med fokus på unga 2017.  
 
Kommunledningskontorets kostnader för konferensen ska beaktas i 
verksamhetsplan med budget 2017. 
 

§ 39 

Ställningstagande om bildande av ett gemensamt 
Arkivcentrum 
Dnr KS 2016/0342 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 5 april 2016. 
 
Utredning om samverkan i ett gemensamt Arkivcentrum. 

Bakgrund 
På initiativ av Länsstyrelsen i Kalmar län så har diskussioner om samverkan 
gällande fysiska arkiv pågått sedan 2014. Till samtal om samverkan har bjudits 
in alla länets kommuner, landstinget, länsstyrelsen och Kalmar Folkrörelse-
arkiv. Idag förs fortsatta samtal mellan länsstyrelsen, folkrörelsearkivet och 
kommunerna Borgholm, Kalmar, Mörbylånga, Oskarshamn och Torsås. 
 
Utifrån den utredning som gjorts föreslås att en gemensam nämnd inrättas 
med de samverkande kommunerna. En gemensam nämnd möjliggör effektiv 
verksamhet och samverkan. Nämnden utgör arkivmyndighet med egen 
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personal som kan arbeta i alla kommuners arkiv och fatta beslut om utlämning, 
m.m.  
 
För att Kalmar kommun ska kunna påbörja arbetet med ett gemensamt 
Arkivcentrum och avropa hyresoffert, ge klartecken till ombyggnation av 
lokaler samt upphandla hyllsystem så krävs ett ekonomiskt bindande besked av 
alla parter.  
 
Beskedet från kommunerna ska dessutom innehålla ett inriktningsbeslut om att 
respektive kommun är villiga att gå vidare och bilda en gemensam nämnd för 
Arkivcentrum. Den formella processen för att bilda denna nämnd genomförs 
senare och formellt beslut om inrättande fattas av respektive fullmäktige.  

Överläggning 
Anders Saur, kommunledningskontoret, redogör för ärendet. 
 
Under överläggningen föreslår Christina Fosnes (M) att arbetsutskottet ska 
besluta i enlighet med kommunledningskontorets förslag med tillägget att 
Kalmar kommun bör undersöka möjligheterna att även inkludera näringslivets 
arkivbehov i ett kommande Arkivcentrum.  
 
Efter att överläggningen avslutats beslutar arbetsutskottet i enlighet med 
Christina Fosnes förslag.  

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att översända utredning om 
samverkan i ett gemensamt Arkivcentrum till Länsstyrelsen i Kalmar län, 
Föreningen Kalmar Folkrörelsearkiv och kommunerna Borgholm, Mörbylånga, 
Oskarshamn och Torsås. Svar om medverkan och ekonomiskt ställnings-
tagande i enlighet med kommunledningskontorets förslag önskas senast den  
31 maj 2016. 
 
Svaret från kommunerna ska även innehålla ett inriktningsbeslut om respektive 
kommun är villiga att gå vidare och bilda en gemensam nämnd för Arkiv-
centrum. 
 
Kalmar kommun beslutar för egen del att undersöka näringslivets arkivbehov i 
ett kommande Arkivcentrum.  
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