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Tid 
Tisdagen den 18 oktober 2016 kl. 8:30-9:35 

Plats 
KS-salen, stadshuset 

Omfattning 
§§ 103-106 

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

Övriga 
Roger Holmberg (S), § 106 
Lisa Jalmander (M), § 106 
Cecilia Frid, socialchef 
 

Sekreterare 
 
 
 
Anette Mellström 
 

Justeras 
 
 
 
Anders Andersson Carl-Henrik Sölvinger 
ordförande  
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§ 103 

Utvecklingsprojekt ”Social hållbarhet” – ansöknings-
period 1 oktober 2016 
Dnr KS 2016/0945 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 12 oktober 2016. 
 
Underlag för bedömning. 
 
Ansökningar. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige har avsatt en miljon kronor till projekt inom området 
social hållbarhet. Från denna pott kan verksamheten inom Kalmar kommun 
söka pengar vid två ansökningsperioder, 1 april samt 1 oktober. 
 
En beredningsgrupp presenterar ansökningarna för förvaltningscheferna. 
Förvaltningscheferna lämnar därefter förslag med motivering till kommun-
styrelsens arbetsutskott som fattar slutgiltigt beslut. 
 
Vid ansökningsperioden i april beviljades 225 000 kronor vilket innebär att 
775 000 kronor finns att söka vid ansökningsperioden 1 oktober. 
 
Till ansökningsomgången 1 oktober 2016 inkom följande ansökningar: 
 
1. ”Att förstå och bemöta hbtq-personer” 

Ansökan gäller 500 000 kronor (2016) och 280 000 kronor (2017). 
 
Förvaltningscheferna föreslår att ansökan avslås med följande motivering: 
En viktig utbildningsinsatsning, men kriterierna för socialt hållbart projekt 
inte uppfylls. Arbetet bör ingå som normalt utvecklingsarbete inom 
verksamheten. 
 

2. ”Utbildning i hälsofrämjande arbete/psykisk ohälsa för chefer, ledare, HR-
specialister samt kommunhälsans personal” 
Ansökan gäller 500 000 kronor. 
 
Förvaltningscheferna föreslår att ansökan bifalles med följande motivering: 
Kommunorganisationen är i stort behov av en utbildningssatsning med 
fokus på hälsofrämjande arbete och hur man främjar psykisk hälsa.  
 

3. ”Stöd och integration för unga vuxna och nyanlända” 
Ansökan gäller 500 000 kronor. 
 
Förvaltningscheferna föreslår att ansökan avslås med motiveringen att 
kriterierna för projektet inte uppfylls. Förstärkt service till nyanlända och 
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ökad personlig service är viktigt och uppföljning kommer att ske huruvida 
andra medel kan avsättas till projektet. 
 

4. ”Friskvård” 
Ansökan gäller 25 000 kronor. 
 
Förvaltningscheferna anser att denna idé bör testas, dock uppfylls inte de 
kriterier som ställs på projekt. Ansökan gäller friskvård, inte social 
hållbarhet. 

Överläggning 
Cecilia Ahlgren, kommunledningskontoret, redogör för ärendet.   
 
Under överläggningen föreslår Bertil Dahl (V) att arbetsutskottet ska bifalla 
ansökan om ”Utbildning i hälsofrämjande arbete/psykisk ohälsa för chefer, 
ledare, HR-specialister samt kommunhälsans personal” om 500 000 kronor. 
Vidare föreslår Bertil Dahl att arbetsutskottet beviljar 275 0000 kronor till 
projektet ”Att förstå och bemöta hbtq-personer”.  
 
Efter att överläggningen avslutats beslutar arbetsutskottet i enlighet med Bertil 
Dahls förslag.  

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar, i enlighet med förvaltningschefs-
gruppens förslag, att bevilja ansökta medel om 500 000 kronor till projektet 
”Utbildning i hälsofrämjande arbete/psykisk ohälsa” inom social hållbarhet.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bevilja 275 000 kronor till 
projektet ”Att förstå och bemöta hbtq-personer”. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå medel för projekten ”Stöd 
och integration för unga vuxna och nyanlända” (188 300 kronor) samt 
”Friskvårdsprojekt” (25 000 kronor). 
 

§ 104 

Information om energitjänsteprojektet 
Bakgrund 
År 2010 startades ett sort projekt inom kommunen och bolagen i syfte att 
effektvisera och minska vår energianvändning med 20 %. Projektet har lett till 
en översyn av kommunens fastighetsbestånd och åtgärder har vidtagits för att 
minska energianvändningen. Bland annat genom byte till lågenergilampor och 
LED-belysning, närvarostyrd belysning, upprustning av tvättstugor och byte av 
fönster.  

Överläggning 
Gunilla Svensson, serviceförvaltningen, och Anders Persson, Caverion, lämnar 
en lägesrapport kring energitjänsteprojektet och informerar om de omkring 
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800 åtgärder som gjorts i arbetet med att minska energianvändningen i 
kommunens fastigheter. Projektet ska vara avslutat den 31 december 2016. 

Beslut 
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
 

§ 105 

Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L): Uppmärksamma 
och hedra våra veteraner 
Dnr KS 2016/0467 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 12 september 2016. 
 
Motion.  
Bakgrund 
Carl-Henrik Sölvinger (L) har i en motion föreslagit att kommunen ska 
uppmärksamma och hedra våra veteraner i samband med Veterandagen som 
infaller årligen den 29 maj. Motionären föreslår att flaggning på veterandagen 
ska skrivas in i kommunens riktlinjer för flaggning, att information om 
veteranföreningarna läggs upp på kommunens hemsida samt att utreda 
möjligheterna att koppla förmåner, t.ex. fritt inträde på Kalmar Slott eller 
annan kulturbegivenhet, till veterankortet. 
 
Enligt Försvarsmakten är en veteran en person som gjort insatser inter-
nationellt eller nationellt, med eller utan vapen. Personal som deltagit i 
internationella militära insatser kallas utlandsveteraner. 
 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande över 
motionen: 
Kalmar kommun antog i november 2015 en flaggpolicy. Där har kommun-
fullmäktige fastställt vilka dagar som kommunen ska flagga samt gett 
kommunstyrelsens ordförande mandat att i övrigt godkänna flaggning vid 
andra särskilda tillfällen. Riksdagen beslutade även under våren 2015 att avslå 
en motion om att göra veterandagen till en allmän flaggdag och en sökning om 
hur andra kommuner gör visar att det endast är Höörs kommun, som infört 
flaggning på veterandagen. Det är således inte allmänt vedertaget att flagga på 
denna dag och Kalmar bör följa majoriteten av Sveriges kommuner genom att 
inte flagga. 
 
När det kommer till föreningsinformation så skulle arbetet med att skapa egna 
sidor för enskilda föreningar bli alltför omfattande. Den servicen har 
kommunen ingen möjlighet att erbjuda. Det som dock finns är ett väl sökbart 
föreningsregister kopplat till kommunens hemsida där det är fritt för 
föreningar att vara med. Skapar en förening en egen hemsida så får man 
kostnadsfritt lägga upp sin information i det registret.  
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Frågan om förmåner kopplade till veterankortet är ställd till kultur- och fritids-
förvaltningen samt Destination Kalmar AB. Enligt deras utsago finns det idag 
inga förmåner kopplade till kortet. Kommunfullmäktige bör därför överlämna 
motionen och svaret till kultur- och fritidnämnden samt Destination Kalmar 
AB med uppmaning att undersöka möjligheten att koppla förmåner till 
veterankortet på exempelvis Kalmar slott.  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets yttrande ska 
utgöra svar på Carl-Henrik Sölvingers (L) motion om att uppmärksamma och 
hedra våra veteraner. 
 
Kommunfullmäktige överlämnar motionen och svaret till kultur- och 
fritidsnämnden samt Destination Kalmar AB med uppmaning att undersöka 
möjligheten att koppla förmåner till veterankortet på exempelvis Kalmar slott. 
 
Motionen ska härmed anses vara besvarad.  

Protokollsanteckning 
Carl-Henrik Sölvinger (L) redovisar en protokollsanteckning enligt följande: 
 
”Den 29 maj är genom regeringsbeslut instiftad som den dag då vi uppmärk-
sammar våra veteraner och deras anhöriga, vilket också görs vid flera platser 
runt om i Sverige. Dagen är vald då det är den av FN instiftade dagen 
’International Day of United Nations Peacekeepers’.  
 
Sedan 2012 är veterandagen en statsceremoni som högtidlighålls i Stockholm 
den 29 maj årligen. 2016 deltog bl.a. statsminister Stefan Löfven, riksdagens 
talman Urban Ahlin, ÖB Michael Bydén och Kung Carl XVI Gustaf. 
 
Vid ceremonin hedras de tiotusentals veteraner från nationella och inter-
nationella insatser efter beslut av riksdagen. Veteranerna kommer från 
Försvarsmakten, Polisen, Kriminalvården och Folke Bernadotteakademin m.fl. 
 
Kalmar kommun kommer troligen flagga den 29 maj i framtiden då jag tror 
denna dag så småningom blir allmän flaggdag i Sverige. Flera motioner om 
detta har inlämnats under årets allmänna motionstid (2016/17:1285; 
2016/17:3289; 2016/17:3252, 2016/17:1918). 
 
Många länder högtidlighåller veterandagar t.ex. är 11 november i både 
Storbritannien och USA veterandag, i Finland den 27 april.  
 
Att en så viktig fråga, som att hylla de som gjort viktiga insatser för Sverige i 
världen, är en fråga för det parlament som beslutat om deras insats är ett 
logiskt resonemang som jag kan hålla med om. Det är trist att det kommunala 
engagemanget är så dåligt utbrett. Jag kommer framöver att försöka förmå 
mina partikamrater i riksdagen att verka för att veterandagen görs till allmän 
flaggdag. 
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Avslutningsvis välkomnar jag att man undersöker möjligheten att koppla 
förmåner till veterankortet helt i enlighet med motionens intentioner.” 
 

§ 106 

Information från Samordningsförbundet i Kalmar län 
Bakgrund 
Samordningsförbundet i Kalmar län bildades 2005 och medlemmar är länets 
alla kommuner, försäkringskassan, arbetsförmedlingen och landstinget. 
Samordningsförbundet finansierar och utvecklar insatser mellan medlemmarna 
inom rehabiliteringsområdet. 
 
Under 2016 genomförs medlemsdialoger för att redovisa verksamheten samt 
lyssna av medlemmarnas önskemål och förväntningar på förbundet.  

Överläggning 
Hans Eriksson och Anders Andersson, Samordningsförbundet i Kalmar län, 
informerar om och samlar in synpunkter på samordningsförbundets 
verksamhet.  

Beslut 
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
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