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Tid 
Tisdagen den 10 maj 2016 kl. 8:30-9:05 

Plats 
KS-salen, stadshuset 

Omfattning 
§§ 46-48 

Beslutande 
Anders Andersson (C) ordförande 
Christina Fosnes (M) vice ordförande 
Dzenita Abaza (S) 
Bertil Dahl (V) 
Carl-Henrik Sölvinger (L) 
 
 
 

Sekreterare 
 
 
 
Anette Mellström 
 

Justeras 
 
 
 
Anders Andersson Dzenita Abaza 
ordförande  
 
 
  



 2 (4) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2016-05-10 

 
Fastställande av föredragningslista 
 
Ordföranden föreslår följande tillägg på föredragningslistan: 
 
-  Information om ny idrottsarena – KIFAB arena. 
 
Sedan överläggningen avslutats beslutar arbetsutskottet att fastställa 
föredragningslistan i enlighet med ordförandens förslag. 
 

§ 46 

Utvärdering och fortsatta nivåer för klimat-
kompensation av samhällsbetalda resor i Kalmar 
kommun 
Dnr KS 2013/0660 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 25 april 2016. 
 
Utvärdering. 
 
Klimatkompensering av samhällsbetalda resor i Kalmar län. 

Bakgrund 
Klimatsamverkan Kalmar län, som drivs av Länsstyrelsen och regionförbundet, 
tog 2013 fram ett förslag till gemensam klimatkompensationsmodell för hela 
länet. Varje enskild kommun beslutade om man ville implementera modellen. I 
april 2014 tog kommunfullmäktige i Kalmar beslut om att införa 
klimatkompensering enligt den föreslagna länsmodellen för fossila flyg- och 
bilresor i den kommunala verksamheten från och med den 1 januari 2015. 
Modellen skulle utvärderas efter ett år och då fatta nytt beslut om nivåer för 
kommande år.  
 
Den utvärdering av systemet som gjorts under 2016 års första månader visar 
att klimatkompenseringssystemet bidrar till att uppfylla målet om klimat-
neutrala samhällsbetalda resor 2020 och systemet föreslås fortsätta i sin 
nuvarande form och med den nuvarande nivåtrappan.  

Överläggning 
Karin Löfström, strateg ekologisk hållbarhet, kommunledningskontoret, 
redogör för ärendet.  

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige godkänner kommunledningskontorets utvärdering av 
klimatkompensationssystemet. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att fortsätta med klimatkompensationssystemet 
enligt länsgemensam modell för fossila flyg- och bilresor.  
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§ 47 

Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) om att förebygga 
fallolyckor hos våra äldre 
Dnr KS 2015/1051 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 3 maj 2016. 
 
Utdrag ur omsorgsnämndens protokoll den 31 mars 2016, § 16. 
 
Motion. 

Bakgrund 
Omsorgsnämnden har den 31 mars 2016 behandlat Carl-Henrik Sölvingers (L) 
motion om att förebygga fallolyckor hos våra äldre. Enligt motionen föreslås 
att kommunen erbjuder broddar/halkskydd för personer över 65 år samt att 
ansvarig förvaltning samtidigt ges i uppdrag att söka medfinansiering från t.ex. 
landstinget.  
 
Omsorgsnämnden ställer sig positiv till motionen, men anser att fullmäktige 
bör ge nämnden i uppdrag att utreda förslaget ytterligare, där praktiska och 
ekonomiska aspekter belyses samt att återkomma till fullmäktige med förslag 
på införande och kostnader för detta. 
 
Inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet måste de förslag som tas 
upp i motionen belysas. Det innebär bland annat att kostnader och övriga 
konsekvenser av att införa gratis broddar/halkskydd utreds. Även frågan om 
medfinansiering från t.ex. landstinget bör finnas med i underlaget. Med 
anledning av detta föreslås att ärendet återremitteras till omsorgsnämnden. 
Samråd bör även ske med Södermöre kommundelsnämnd.  

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet till omsorgsnämnden 
för att komplettera beslutsunderlaget med kostnader och övriga konsekvenser 
av att införa gratis broddar/halkskydd.  
 

§ 48 

Information om ny arena för idrottsverksamhet – 
KIFAB Arena 
Överläggning 
Ola Johansson, VD för Kalmar Kommunbolag AB, informerar om ny arena 
för idrottsverksamhet. I samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen och 
KIFAB har möjligheter för nya idrottslokaler utretts för i första hand 
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innebandyverksamhet men även förslag på andra idrotter som i samverkan kan 
nyttja framtida tillkommande lokaler. 

Beslut 
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
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