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§ 77 

Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L); Reformera 
deltidsbrandkåren i Kalmar kommun 
Dnr KS 2016/0409 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 24 augusti 2016. 
 
Motion.  

Bakgrund 
Carl-Henrik Sölvinger (L) har i en motion, ”Reformera deltidsbrandkåren i 
Kalmar kommun”, föreslagit att en utredning ska göras i syfte att eventuellt 
införa en s.k. FIP-organisation vid Brandkåren i Kalmar.  
 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande över 
motionen: 
En FIP-organisation (Första Insats Person) innebär att deltidsstyrkorna 
förfogar över mindre fordon för ett förstahandsingripande vid räddningstjänst 
och som inte har en brandstationsbasering. Sådana lösningar började användas 
i svensk räddningstjänst för ett tiotal år sedan och anledningen är den ofta 
svåra rekryteringssituationen som råder i deltidsorganisationerna. 
 
Vid Kalmar Brandkår finns ett FIP-fordon placerat i Tvärskog som ett 
komplement till styrkan i Påryd. Anledningen till detta är den ytterst svåra 
rekryteringsproblematiken i Påryd. Vissa tider går det idag inte att upprätthålla 
stipulerad styrka i Påryd.  
 
En FIP-organisation kan mycket väl göra en snabb första insats i avvaktan på 
ordinarie styrka och fordon. Emellertid finns det också ett arbetsmiljöproblem 
med att enbart en person initialt ingriper då skadeplatser av varierande slag kan 
innebära ett stort antal risker. Dock går de risker som finns, på ett acceptabelt 
sätt, att hantera med utbildning och begränsning av vad en FIP-person får 
utföra för moment på en skadeplats. Ett införande av en FIP-organisation på 
alla tre deltidsstyrkor innebär att två nya mindre räddningsfordon får anskaffas.  
 
Kommunfullmäktige föreslås bifalla Carl-Henrik Sölvingers (L) motion om att 
utreda ett eventuellt införande av en s.k. FIP-organisation vid Brandkåren i 
Kalmar.  

Överläggning 
Räddningschef Gert Friberg 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.  
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Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla Carl-Henrik Sölvingers (L) motion om 
att utreda ett eventuellt införande av en s.k. FIP-organisation vid Brandkåren i 
Kalmar.  
 
Utredningen ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott under våren 
2017.  

Protokollsanteckning 
Ledamöterna från S, C och V redovisar en protokollsanteckning enligt 
följande: 
 
”Deltidsbrandkårerna fyller en viktig uppgift. Vi vill från majoriteten markera 
att en FIP-organisation aldrig kan ersätta deltidsbrandkårerna.” 
 

§ 78 

Medborgarförslag om att decimera antalet kaniner på 
Ängö 
Dnr KS 2016/0530 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 24 augusti 2016. 
 
Medborgarförslag.  

Bakgrund 
Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att kommunen ska 
medverka till att decimera antalet kaniner vid och omkring fiskebodarna på 
Ängö. 
 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande enligt följande: 
Kalmar kommun bedriver redan idag och sedan lång tid tillbaka, jakt på 
kaniner på bland annat Ängö. Arbetet med att decimera populationen av 
kaniner är något som ständigt pågår inom framförallt Kalmar tätort. Problemet 
för närvarande är att populationen har ökat väldigt mycket och då naturligtvis 
också på Ängö. Under perioden april-juli bedrivs dock denna jakt endast i 
undantagsfall. Skälet till detta är att kaninerna då är inne i en föryngringsperiod 
och har ungar. Under denna period är det också väldigt stor rörlighet på 
människor vilket gör att jakten blir svårare att utföra ur ett säkerhetsperspektiv. 
 
Den efterfrågade åtgärden i förslaget är med andra ord redan aktiv sedan länge 
men kommer att intensifieras då populationen av kaniner hela tiden ökar. Då 
skyddsjakten återupptas kommer också aktuellt område på Ängö att prioriteras. 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
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Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningskontorets yttrande ska utgöra 
svar på medborgarförslaget om att decimera antalet kaniner på Ängö. 
 
Medborgarförslaget ska härmed anses vara besvarat. 
 

§ 79 

Reglementen för Kalmar kommuns nämnder 
Dnr KS 2016/0231 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 18 augusti 2016. 
 
Sammanställning av remissvar. 
 
Förslag till Allmänt reglemente för Kalmar kommuns nämnder. 
 
Reglemente för barn- och ungdomsnämnden. 
 
Reglemente för kultur- och fritidsnämnden. 
 
Reglemente för kommunstyrelsen. 
 
Reglemente för omsorgsnämnden. 
 
Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Reglemente för servicenämnden. 
 
Reglemente för socialnämnden. 
 
Reglemente för Södermöre kommundelsnämnd. 
 
Reglemente för överförmyndarnämnden. 

Bakgrund 
Utifrån Sveriges Kommuner och Landstings förslag till normalreglemente har 
ett Allmänt reglemente för Kalmar kommuns nämnder tagits fram. 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, samman-
sättning och övriga bestämmelser. Kommunstyrelsen har ett helt eget 
reglemente som också har genomgått en rad förändringar. 
 
De ändringar i reglementena som gjorts och som särskilt bör nämnas är 
kommunstyrelsens ansvar för investeringar i fastigheter och infrastruktur.  
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Detta utifrån kommunfullmäktiges årliga beslut om budget och att där anvisas 
investeringsbudgeten till kommunstyrelsen. Planutskottet föreslås bli kommun-
styrelsens beredande organ för planering av investeringar. I samband med 
förtydligandet av kommunstyrelsens ansvar för investeringar i fastigheter och 
infrastruktur har också ansvaren för samhällsbyggnadsnämnden och service-
nämnden gjorts tydligare i deras reglementen. Bl.a. har samhällsbyggnads-
nämndens reglemente tydliggjorts med avseende på ansvaret att planera för hur 
gator, vägar, parker och övriga platser ska utformas. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden ges också delegation på att anta detaljplaner som 
inte är av principiell betydelse eller annars av större vikt. 
 
Överförmyndarnämndens reglemente har ändrats så det framgår att 
kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för överförmyndarnämndens kansli 
och att kommunstyrelsen därmed ansvarar för rapportering och uppföljning. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 15 mars 2016 att sända 
nämndsreglementena på remiss till berörda nämnder. De inkomna synpunkt-
erna har sammanställts. De främsta förändringarna, utifrån remissvaren, rör 
ansvarsfördelningen mellan samhällsbyggnadsnämnden och servicenämnden. 
Då båda nämnderna framförde synpunkter på otydligheter i gränsdragningen 
mellan deras verksamhetsområden. Därför föreslås att de delar inom 
väghållning, parkering, upplåtelse av allmän plats, m.m. där servicenämnden 
haft ansvar, nu överförs till samhällsbyggnadsnämnden. Servicenämndens 
ansvar blir förvaltning, dvs. drift, underhåll och administration inom områdena. 

Överläggning 
Anders Saur och Jonas Sverkén, kommunledningskontoret, går igenom 
ärendet.  

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige antar förslag till Allmänt reglemente för Kalmar 
kommuns nämnder, reglemente för barn- och ungdomsnämnden, reglemente 
för kommunstyrelsen, reglemente för kultur- och fritidsnämnden, reglemente 
för omsorgsnämnden, reglemente för samhällsbyggnadsnämnden, reglemente 
för servicenämnden, reglemente för socialnämnden, reglemente för Södermöre 
kommundelsnämnd samt reglemente för överförmyndarnämnden. 
 
Reglementena ska gälla från och med den 1 oktober 2016 och ersätta tidigare 
reglementen.  
 

§ 80 

Yttrande över Regional strategi; Hälsa och Kultur i 
Hälsolänet Kalmar 
Dnr KS 2016/0559 
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Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 22 augusti 2016. 
 
Remiss Regional strategi - Hälsa och Kultur i Hälsolänet Kalmar. 
 
Landstinget i Kalmar läns skrivelse den 23 maj 2016. 

Bakgrund 
Regionförbundet och Landstinget i Kalmar län initierade 2013 projektet Hälsa 
& Kultur som leds av Kalmar Läns Museum. Inom projektet har ett förslag till 
en länsövergripande strategi för Hälsa och Kultur utarbetats i samverkan med 
olika aktörer inom projektet. Kalmar kommun är inbjuden att lämna 
synpunkter på strategin som också innebär en överenskommelse mellan 
kommuner i Kalmar län och landstinget. 
 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande över förslag till 
strateg och föreslår att kommunstyrelsen ska avstyrka förslaget och att det ska 
omarbetas i nära samverkan med kommunala företrädare.  
 
Beredning av ärendet har skett i samverkan mellan barn- och ungdoms-
förvaltningen, kommunledningskontoret, kultur- och fritidsförvaltningen, 
omsorgsförvaltningen, socialförvaltningen och Södermöre kommundels-
förvaltning.  

Överläggning 
Strateg för social hållbarhet Ann-Sofie Lagercrantz, kommunledningskontoret, 
redogör för ärendet.  

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen avstyrker förslaget till Regional strategi, Hälsa och Kultur i 
Hälsolänet Kalmar.  
 
För att förslaget ska få någon relevans för Kalmar kommun bör förslaget dras 
tillbaka och omarbetas i nära samverkan med kommunala företrädare. 
 

§ 81 

Ekonomirapport 2016 - efter juni månad 
Dnr KS 2016/0011 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 24 augusti 2016. 

Bakgrund 
Årets första budgetuppföljning, efter april månad, redovisade en helårsprognos 
för årets resultat på 58,1 mnkr, en positiv avvikelse mot budget på 45,5 mnkr. 
Motsvarande prognos för årets balanskravsresultat redovisade 50,6 mnkr.  
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I denna uppföljning, efter juni månad, har barn- och ungdomsnämnden 
reviderat sin tidigare utfallsprognos. Nämnden prognosticerade i 
apriluppföljningen ett överskott på 2,9 mnkr. Efter juni är prognosen ett 
överskott på 6,3 mnkr. 
 
Övriga nämnder redovisar inga förändringar av sina prognoser jämfört med 
april. 
 
Sammantaget innebär denna nya prognos, för nämndernas nettokostnader, en 
positiv förändring med 3,4 mnkr.   
 
För internränta, pensioner, jämförelsestörande poster m.m. beräknas en 
budgetavvikelse på -2,1 mnkr, en försämring med 2,1 mnkr jämfört med 
uppföljningen efter april månad.  
 
Enligt den senaste skatteunderlagsprognosen från Sveriges Kommuner och 
Landsting (cirkulär 16:45) beräknas en budgetavvikelse för skatter och 
kommunal utjämning på -13,0 mnkr, en försämring med 16,1 mnkr jämfört 
med prognosen efter april månad. 
 
För finansnettot beräknas en budgetavvikelse på 11,0 mnkr, en förbättring med 
1,0 mnkr jämfört med uppföljningen efter april månad.  
 
Efter juni månad uppgår investeringarna till 194,3 mnkr (106,1 mnkr juni 
2015). Med hänvisning till ovanstående redovisas, efter juni månad, en 
helårsprognos för årets resultat på 44,3 mnkr, en avvikelse mot budget på 31,7 
mnkr. Motsvarande prognos för årets balanskravsresultat är 36,8 mnkr.  

Överläggning 
Ekonomichef Urban Sparre, kommunledningskontoret, går igenom ärendet.  

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av ekonomirapporten 
2016 – efter juni månad.  
 

§ 82 

Byteaterns expansion på fastigheten Oljefabriken 3 
och godkännande av investeringsram för Kalmar  
Hamn AB 
Dnr KS 2016/0775 

Handlingar 
Kalmar Kommunbolag AB:s skrivelse den 18 augusti 2016. 
 
Utdrag ur Kalmar Kommunbolag AB:s styrelseprotokoll den 23 augusti 2016,  
§ 57.  
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Bakgrund 
I maj 2014 beslutade kommunfullmäktige att skapa ett kulturcentrum på 
Tullslätten. Det ursprungliga förslaget har genomgått en del förändringar i en 
ny avsiktsförklaring om ett skapande av nytt kulturkvarter och kulturcentrum. 
Byteaterns verksamhet inryms inte i ett framtida kulturkvarter/kulturcentrum 
och planeringen har därför varit att expandera i befintliga lokaler.  
 
Byteatern disponerar idag ca 3 900 kvm för sin verksamhet på fastigheten 
Oljefabriken 3, som ägs av Kalmar Hamn AB. Det finns stora behov av om- 
och tillbyggnad i fastigheten för Byteaterns verksamhet.  
 
Underlaget för framtagande av förändringsåtgärder utgörs av Byteaterns 
redovisade behov av verksamhetsytor. Totalt behöver ca 3 360 kvm byggas om 
och den totala ytan behöver ökas med ca 1 100 kvm.  
 
Landstinget gör ett långsiktigt åtagande för lokalerna och förhöjt driftbidrag till 
Byteatern som därmed också får ett förändrat verksamhetsuppdrag. 
Investeringen/utökad driftkostnad ryms inom Kalmar kommuns beslutade 
investeringsram för kulturcentrum.  
 
En förutsättning för Byteaterns expansion är att Kalmar Hamn flyttar sin 
verkstadsdel. Kalmar Hamns beräknade investeringsvolym för projektet samt 
övriga investeringar i hamnverksamheten uppgår för perioden 2016-2020 till ca 
60 miljoner kronor  
 
Byteatern kommer att behöva tillfälliga lokaler för viss del av verksamheten 
under byggentreprenadens genomförandetid.  

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till Byteaterns expansion på fastigheten 
Oljefabriken 3, Kalmar Hamn. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att i budget 2018 utöka kultur-och fritids-  
nämndens driftbudget med totalt 4,25 miljoner kronor/år för tillkommande  
budgeterade hyreskostnader på fastigheten Oljefabriken 3. Om verklig  
entreprenadkostnad avviker för ombyggnaden påverkas hyran proportionellt  
med 90 % av avvikelsen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att Kalmar Hamn AB får genomföra ny-, om- 
och tillbyggnader samt markentreprenader inom en investeringsram uppgående 
till 60 mnkr för perioden 2016-2020. 
 

§ 83 

Motion från Björn Brändewall (L); Hjälp Kalmarbor att 
öppna sina hem för flyktingar 
Dnr KS 2015/1117 
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Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 23 augusti 2016. 
 
Motion.  

Bakgrund 
Björn Brändewall (L) föreslår i en motion att kommunen aktivt ska uppmuntra 
och hjälpa Kalmarbor att hyra ut hela eller delar av sina bostäder till flyktingar, 
i samma anda som Faluns ”Öppna ditt hem” eller liknande samt att följa upp 
och utvärdera resultatet av denna verksamhet årligen. 
 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande. Av yttrandet 
framgår bland annat följande: 
I motionen beskrivs boende för asylsökande vilket är ytterst staten och 
migrationsverkets ansvar. Kommunens ansvar tar vid när människor fått asyl 
och tillstånd att bo i Sverige. Det är då Kalmar kommun ska erbjuda första 
bostad till anvisade nyanlända flyktingar.  
 
De flesta av de nyanlända är ensamhushåll och inte familjer. Migrationsverket 
beräknar att till årsskiftet är upp till 80 % av de som ska anvisas ensamhushåll. 
I många fall finns anhöriga i andra länder och väntar på återförening.   
 
I Kalmar kommun liksom i många andra kommuner råder bostadsbrist, särskilt 
vad gäller små lägenheter. Detta har gjort att kommunen har ett system och hyr 
upp lägenheter för att sedan hyra ut dessa i andra hand. För att möta behovet 
av lägenheter för nyanlända så har Kalmar kommun via invandrarservice under 
lång tid haft en särskild boendesamordnare. Särskilda gruppboenden har även 
börjat inrättas i år där ensamstående kan hyra ett rum med gemensamma 
utrymmen som kök, duschar och samlingsrum.  
 
Under maj 2016 genomfördes en kampanj för att fånga in eventuella privata 
uthyrare i kommunen, precis som det projekt som motionären beskriver i sin 
motion. Det blev en allmän mobilisering kring frågan både internt i kommunen 
samt bland potentiella uthyrare. Detta har resulterat i att årets inflyttning av 
anvisade nyanlända flyktingar bör lösas.  
 
Sedan projektet Öppna ditt hem startade i Falun den 1 december 2015 har de 
fått 18 intresseanmälningar och erhållit 11 bostäder genom privata uthyrare.  
 
Kalmar kommun har som jämförelse under året fått 23 lägenheter och 45 rum i 
gruppboende till förfogande. Totalt gör det ca 160 lägenheter för uthyrning 
och av dessa är 5 privata uthyrare. 
 
På kort sikt kommer bostadsbristen bestå men på längre sikt är förhoppningen 
att det nu påbörjade bostadsbyggandet kommer ge balans och göra det lättare 
att erbjuda boende för nyinflyttade. 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
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Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets yttrande ska 
utgöra svar på Björn Brändewalls (L) motion om att hjälpa Kalmarbor att 
öppna sina hem för flyktingar. 
 
Motionen ska härmed anses vara besvarad.  

Protokollsanteckning 
Carl-Henrik Sölvinger (L) redovisar en protokollsanteckning enligt följande: 
 
”Liberalerna gläds åt att kommunen 5 månader efter inlämnad motion 
genomfört en utåtriktad kampanj helt i linje med vad vi föreslagit. Tack vare 
detta löser sig troligen boendesituationen för anvisade flyktingar i år. Det är 
viktigt då bostad är en komponent i att uppnå en framgångsrik integration. 
Migrationsverket har en lång kö av asylärenden att beta av vilket troligen 
kommer ställa krav på hög beredskap gällande bostäder i Kalmar även 
kommande år. Det vore därför önskvärt att kampanjen som genomfördes i maj 
i år kunde upprepas 1-2 gånger årligen med årliga utvärderingar. Förhopp-
ningsvis kan fler privata uthyrare attraheras i framtiden.” 
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