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§ 72 

Kommunstyrelsens och kommunledningskontorets 
ekonomirapport efter juni 
Dnr KS 2016/0012 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 21 juli 2016. 
 
Uppföljning efter juni 2016. 

Bakgrund 
Kommunledningskontoret redovisar varannan månad det ekonomiska utfallet 
för perioden och en ekonomisk prognos för årsutfallet. Efter april och augusti 
görs också uppföljning av verksamhetsplanen. 
 
Förbrukningen efter juni uppgår till 27,1 % jämfört mot riktvärdet 50,0 %. 
Något periodiserat bokslut per juni har inte upprättats. 
 
Prognosen pekar mot ett överskott med 28,9 miljoner kronor jämfört mot 
budget. Det är exploateringsverksamhetens försäljning av Ölandshamnen till 
Linnéuniversitetet som prognosticerar ett överskott på 25 miljoner kronor och 
gymnasieskolan som beroende på antalet 16-19 åringar prognosticerar ett 
överskott på 1,2 miljoner kronor. Därutöver prognosticerar koncernledning, 
kansli- och omvärldsenheten och projekt- och exploateringsenheten överskott 
på grund av låga kostnader och vakanta tjänster. 

Överläggning 
Åsa Bejvall, kommunledningskontoret, redogör för ärendet. 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av uppföljningen 
efter juni. 
 

§ 73 

Information om stambanan.com 
Bakgrund 
Stambanan.com är ett nätverk med 29 kommuner samt Region Skåne, Region 
Blekinge, Region Jönköpings län, Region Södra Småland och Regionförbundet 
i Kalmar län samt näringslivet. Nätverket arbetar med järnvägs- och 
utvecklingsfrågor med fokus på södra stambanan. 

Överläggning 
Roger Kaliff, kommunfullmäktiges ordförande, även ledamot i 
stambanan.coms ledningsgrupp, lämnar en lägesrapport kring det pågående 
arbetet för en utbyggnad av södra stambanan.  
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Beslut 
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
 

§ 74 

Avsiktsförklaring och slutrapport - Mer Kalmarsund 
Dnr KS 2016/0780 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 17 augusti 2016. 
 
Slutrapport. 
 
Avsiktsförklaring. 

Bakgrund 
Den Attraktiva Regionen (DAR) är ett nationellt pilotprojekt som tillkom på 
initiativ av Trafikverket och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Projektet 
har pågått i tre år, från juni 2013 till juni 2016, och handlat om regional 
utveckling med särskilt fokus på att stärka ett integrerat arbete med trafik och 
bebyggelseutveckling.  
 
Inom ramen för projektet har fem regioner bedrivit konkreta processer i sju 
pilotprojekt; Skåne två pilotprojekt, Kalmar och Kronobergs län ett 
gemensamt pilotprojekt samt ett pilotprojekt vardera i Kalmar, Östergötland, 
Västmanland och Gävleborgs län.  
 
Pilotprojektet Mer Kalmarsund har sin bakgrund i översiktsplaneringen i de tre 
kommunerna Oskarshamn, Mönsterås och Kalmar. De har i sin respektive 
översiktsplanering lagt fast behovet av samarbete över kommungränserna för 
att utveckla en gemensam identitet; Mer Kalmarsund. Avsikten med pilot-
projektet har varit att utveckla samarbete kring fysiska dimensioner av den 
regionala utvecklingsstrategin. Fokus har legat på att genom samverkan stärka 
integrering mellan infrastruktur-, trafik- och bebyggelseutveckling. 
 
Medverkande i pilotprojektet är kommunerna Kalmar, Mönsterås och 
Oskarshamn, Regionförbundet i Kalmar län, Regionala kollektivtrafik-
myndigheten och Trafikverket. 
 
Projektet har nu presenterat en slutrapport och förslag till avsiktsförklaring om 
fortsatt och fördjupat samarbete mellan Kalmar, Mönsterås och Oskarshamns 
kommuner med den gemensamma visionen är ”Mer Kalmarsund - en 
gemensam livsmiljö för arbete och boende”. 

Överläggning 
Samhällsbyggnadschef Rebecka Persson och stadsarkitekt Björn Strimfors 
redogör för ärendet. 
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Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner förslag till Avsiktsförklaring om 
fortsatt och fördjupat samarbete mellan Kalmar, Mönsterås och Oskarshamns 
kommuner med den gemensamma visionen ”Mer Kalmarsund - en gemensam 
livsmiljö för arbete och boende”. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Johan Persson får i uppdrag att underteckna 
avsiktsförklaringen.  
 

§ 75 

Samverkansavtal med gemensamma medborgarlöften 
mellan Kalmar kommun och polismyndigheten region 
syd/lokalpolisområde Kalmar 
Dnr KS 2016/0688 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 17 augusti 2016. 
 
Förslag till samverkansavtal och gemensamma medborgarlöften. 

Bakgrund 
Ett viktigt uppdrag för kommunen är att bidra till att Kalmars invånare känner 
sig trygga och säkra i vardagen. Trygghet är inte bara ett mål i sig utan också en 
faktor som spelar stor roll för våra förutsättningar att vara en växande och 
attraktiv kommun.  
 
Kalmar kommun har sedan många år en formaliserad samverkan med polisen, 
vilken reglerats genom en överenskommelse om samverkan. Den senaste 
ingicks 2013 och omfattade insatser mot narkotika, rattfylleri- och drog-
rattfylleri. Avtalet löpte på ett år och har därefter förlängts av parterna. 
 
Sedan den 1 januari 2015 har Sverige en nationell polismyndighet. I den nya 
styrningen av svensk polis ska medborgaren vara i centrum och man strävar 
efter att den lokala polisen tillsammans med kommunen avger medborgar-
löften för ökad trygghet och minskad brottslighet i kommunen.  
 
Ett förslag till lokalt samverkansavtal med gemensamma medborgarlöften har 
utarbetats i samverkan mellan Kalmar kommun och lokalpolisområde Kalmar 
under våren 2016. Avtalet löper från och med den 1 oktober 2016 till och med 
den 30 september 2020 och reglerar formerna för samverkan samt att parterna 
utöver gemensamma medborgarlöften ska samverka inom våldsbejakande 
extremism och ANDT-frågor (Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak). 
Genom avtalet binds inga specifika finansiella resurser. 
 
Parterna ska enligt avtalet upprätta gemensamma medborgarlöften och årliga 
aktivitetsplaner för dessa och för prioriterade områden där ansvar, genom-
förande och uppföljning ska framgå. 
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Överläggning 
Strateg för social hållbarhet Ann-Sofie Lagercrantz, kommunledningskontoret, 
redogör för ärendet.  
 
Under överläggningen föreslår Carl-Henrik Sölvinger (L) att arbetsutskottet ska 
besluta i enlighet med kommunledningskontorets förslag. 
 
Efter att överläggningen avslutats beslutar arbetsutskottet i enlighet med Carl-
Henrik Sölvingers förslag.  

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen godkänner förslag till samverkansavtal och gemensamma 
medborgarlöften mellan Kalmar kommun och polismyndigheten region 
syd/lokalpolisområde Kalmar. 

Protokollsanteckning 
Carl-Henrik Sölvinger (L) redovisar en protokollsanteckning enligt följande: 
 
”Liberalerna välkomnar ett förnyat samverkansavtal med Polisen. Medborgar-
löftena som anges; ’Skapa en tryggare stadkärna’ samt ’minska antalet inbrott’ 
är tydliga och relevanta. 
 
Vi skulle dock vilja skicka med en del av de förslag som Liberalerna i Kalmar 
hade med i vår budgetreservation som ligger i linje med angivna medborgar-
löften. Dessa bifölls inte i samband med hanteringen av budget men kanske 
kan diskuteras vidare inom det nya samverkansavtalet. 
 
Vi föreslog bl.a. inom området ’Skapa en tryggare stadskärna’: 
 
• Att trygghetssatsningen med ordningsvakter i centrum förlängs under hela 

2017 samt att man utreder om även andra stadsdelar skulle vara kunna bli 
aktuella för patrullerande ordningsvakter t.ex. i Berga eller Oxhagen. Här 
finns ett gott exempel på bra samarbete mellan Polis och ordningsvakter 
från Örebros arbete ’Effektiv samordning för trygghet’. 

• Att kommunen tillsammans med Polisen genomför ytterligare 
informationsinsatser om KLT:s nattstopp.  

• Att Kalmar kommun verkar för att KLT inför nattbussar även under 
onsdagar.  

 
Inom området ’minska antalet inbrott’ föreslog vi att: 
 
• Samverkansavtal tecknas mellan lokalt brottsförebyggande råd (BRÅ), 

polisen och körskolorna i kommunen i syfte att förlägga körlektioner till 
villaområden med ökad utsatthet/eller ökad oro för inbrott, i samråd med 
polisen. Detta har funnits i många år i Tyresö och även senare i Motala. I 
Tyresö minskade antalet anmälda inbrott med 27 % då man utvärderade 
arbetet. 
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• Samverkansavtal tecknas mellan Kalmar kommuns nattpatruller i 

hemtjänst/hemsjukvård och Polisen med syfte att uppmärksamma och 
rapportera brott dygnet runt. Liknande avtal finns mellan Polisen och 
Vimmerby kommun.  

 
Vi hoppas dessa idéer på insatser kan bidra till samverkansavtalet och arbetet i 
Brottsförebyggande rådet under avtalstiden d.v.s. fram till 2020-09-30. Vi tror 
att förslagen skulle bidra till medborgarlöftena på ett positivt sätt, öka 
tryggheten och bidra stadskärnan och Kalmars attraktivitet.” 

§ 76 

Motion från Max Troendlé (MP); Öppna upp demokratin 
– låt frågor få replikeras 
Dnr KS 2016/0308 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 15 augusti 2016. 
 
Motion. 

Bakgrund 
Max Troendlé (MP) föreslår i en motion att de regler som gäller för 
interpellationer vad gäller replikskiften även ska gälla för en så kallad Öppen 
fråga i kommunfullmäktige. 
 
Enligt kommunfullmäktiges reglemente kan en kommuninvånare ställa en fråga 
direkt till någon av kommunfullmäktiges ledamöter och få den besvarad under 
sammanträdet. Frågan måste falla inom det kommunala ansvarsområdet och 
frågan och svaret får vara längst två minuter vardera och endast den som frågar 
och den som svarar får delta. Frågan måste vara anmäld till kommunstyrelsens 
kansli senast klockan 08.00 sammanträdesdagen. Frågan behöver inte besvaras 
skriftligt. 
 
Att någon kommuninvånare ställer en öppen fråga är relativt ovanligt, hittills 
under 2016 har en sådan fråga ställts och under 2015 ställdes inte någon sådan 
fråga medan två stycken ställdes under 2014.  
 
Regler för interpellationer och frågor finns i såväl kommunlagen som i 
kommunfullmäktiges arbetsordning och syftar till att reglera de enskilda 
ledamöternas rätt att väcka politisk debatt och diskussion i specifika frågor. Att 
på samma sätt öppna upp för allmänheten att föra debatter kan på sikt urholka 
det förtroendeuppdrag det är att sitta som folkvald ledamot i kommun-
fullmäktige. Däremot kan det uppstå situationer där den som ställer frågan 
också bör få möjlighet att lämna synpunkter på det svar som givits och därför 
föreslås att en replik ska få ges. Det innebär då att den som ställer frågan har 
först två minuter på sig att formulera sin fråga, den som svarar har två minuter 
till förfogande att besvara frågan och den som ställt frågan har sedan möjlighet 
till en följdfråga på högst en minut. Behövs ytterligare svar har den svarande 
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rätt att begära ordet och får då en minut till förfogande. Frågeställaren torde 
därefter fått sin fråga besvarad. 
 
Paragraf 31 i kommunfullmäktiges arbetsordning får då ett tillägg om att den 
frågande har rätt till en minuts replik samt att den svarande ges rätt att begära 
ordet och har en minut till förfogande.  

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets yttrande ska 
utgöra svar på Max Troendlés motion om att öppna upp demokratin.  
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