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

Plats 
KS-salen, stadshuset 

Omfattning 
§§ 116-118 

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

Sekreterare 
 
 
 
Anette Mellström 
 

Justeras 
 
 
 
Anders Andersson Johan Persson 
ordförande  
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§ 116 

Revidering av lokala ordningsföreskrifter för Kalmar 
kommun 
Dnr KS 2016/0580 

Handlingar 
Utdrag ur servicenämndens protokoll den 26 oktober 2016, § 122. 
 
Serviceförvaltningens skrivelse den 18 oktober 2016 inklusive bilagor. 

Bakgrund 
I de lokala ordningsföreskrifterna för Kalmar kommun finns bestämmelser om 
hur den allmänna ordningen i kommunen ska upprätthållas. Föreskrifterna har 
sin grund i ordningslagen och reviderades senast den 20 december 2010. I de 
lokala ordningsföreskrifterna finns bestämmelser som riktar sig mot ambule-
rande försäljning (§11).  
 
Ett förslag till reviderade ordningsföreskrifter har tagits fram och service-
nämnden beslutade den 25 maj 2016 att föreslå kommunfullmäktige att 
uppdatera de lokala ordningsföreskrifterna avseende § 10 Förtäring av alkohol 
och § 11 Ambulerande försäljning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 
därefter den 14 juni att återremittera ärendet till servicenämnden för att bland 
annat se över områdena i förslaget samt möjligheterna till undantag när platsen 
är upplåten för annat ändamål. 
 
Ett nytt förslag har härefter tagits fram och servicenämnden föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att ändra följande i de lokala ordnings-
föreskrifterna: 

- § 10 till ”Spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker med 
en alkoholhalt som överstiger 2,25 volymprocent får inte förtäras på 
offentlig plats enligt bifogad karta, bilaga 1, annat än i samband med 
tillåten utskänkning av sådana drycker och i samband med annan 
villkorad upplåtelse av offentlig plats.” 

- § 11 till ”För ambulerande försäljning på offentlig plats inom områdena 
markerade i bilaga 2, 3 och 4 krävs polismyndighetens tillstånd.” 

Överläggning 
Ulrick Hultman, kommunledningskontoret, Stefan Larsson, samhällsbyggnads-
kontoret och Lotta Petersson, polismyndigheten, går igenom förslag till 
reviderade ordningsföreskrifter från Kalmar kommun. 
 
Under överläggningen föreslår flera ledamöter att ärendet idag stannar vid en 
information och återkommer till arbetsutskottet för beslut den 29 november 
2016. 

Beslut 
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
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§ 117 

Finansieringsmodeller för samverkan kring samhälls-
orientering på modersmål för nyanlända 2017 
Dnr KS 2016/1069 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 2 november 2016. 
 
Skrivelser från Primärkommunala nämnden. 

Bakgrund 
Samhällsorienteringen för nyanlända vuxna har i vår region sedan reformen 
trädde i kraft bedrivits på modersmål i 10 av 12 kommuner, däribland Kalmar. 
 
Sedan projektstart 2011 har länets samverkan och utformning av Samhälls-
orientering på modersmål byggts med hjälp av externa projektmedel från 
Migrationsverket, Länsstyrelsen samt deltagaravgifter via kommunerna. De 
kostnader kommunerna har för deltagaravgifterna täcks i sin tur inom ramen 
för etableringsersättningen från stat till kommun. 
 
Nuvarande finansieringsmodell har använts sedan verksamheten permanen-
tades den 1 januari 2015. Grunden är att kommunerna bekostar verksamheten 
genom en deltagaravgift på 7500 kronor som täcker kostnader för samordning 
av verksamheten, kurserna inkl. lokaler, utrustning och lärare, busskort samt 
gemensamma kompetensinsatser för samhällskommunikatörerna.  
 
I det nya förslaget bygger finansieringsmodellen på att kommunerna skickar 
deltagare och språkgrupper efter behov och delar lika på hälften av de fasta 
kostnaderna, andra hälften baseras på procentsats av kommunernas respektive 
invånarantal. Därtill betalas en lägre deltagaravgift baserat på de rörliga 
kostnaderna på årsbasis utifrån antal kurser, språk samt storlek på gruppen. 
Eventuella överskott återinvesteras genom i den gemensamma verksamheten i 
länet. 
 
Utifrån det har Kalmar kommun även att ta ställning till om kommunen önskar 
att delta i SO för unga under kommande år 2017 samt i så fall med hur många 
platser. SO för unga har bedrivits i samarbete med Regionförbundet sedan 
hösten 2015 då Kalmar kommun var först ut att erbjuda detta. Nyanlända 
ungdomar mellan 13-20 år erbjuds sedan dess SO på modersmål. Utfallet har 
varit positivt och hittills har över 200 ungdomar deltagit från Kalmar, Torsås 
och Mörbylånga kommuner. 
 
För Kalmar kommuns del går det i dagsläget inte att ange hur många platser 
som behövs 2017 eftersom vi inte vet vilka som blir anvisade och vilken ålder 
de har. I dagsläget vet vi att kommunen ska ta emot 245 anvisade flyktingar 
plus de egenbosatta.  

Överläggning 
Lars-Ove Angré, kommunledningskontoret, redogör för ärendet. 
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Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att meddela Regionförbundet i 
Kalmar län att Kalmar kommun önskar delta i Samhällsorientering (SO) för 
nyanlända 2017 både vad gäller för vuxna och unga. 
 
Kommunledningskontoret får i uppdrag att återkomma med antal platser till 
regionförbundet.  
 

§ 118 

Gallring av diarieförda papperhandlingar efter 
skanning till dokument- och ärendehanteringssystemet 
Public 360 
Dnr KS 2016/1070 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 1 november 2016. 

Bakgrund 
Arkivförfattningarna hindrar inte att ett ärende är helt digitalt (om man bort-
ser vissa handlingar som behöver finnas i ursprungligt skick). Lagstiftningen 
ställer däremot krav på hur den digitala långtidslagringen organiseras. 
 
Allmänna handlingar ska bevaras i ursprungligt skick. Det betyder att de 
normalt bevaras och hanteras i det format de kommer in till eller upprättas av 
en myndighet. Överföring till annat medium som medför informationsförlust, 
förlust av möjliga sammanställnings- och sökmöjligheter samt förlust av 
möjligheterna att fastställa handlingens äkthet innebär gallring och kräver 
beslut om gallring.  
 
Samtliga myndigheter ska uppdatera sina dokumenthanteringsplaner efter de 
gallringsfrister som anges för pappershandlingar som skannats in i Public 360 
och tas upp till beslut i respektive nämnd. Myndigheterna ska gå igenom sina 
ärenden och handlingar i diariet och ta ställning till vilka ärende- och/eller 
handlingstyper som bör sparas på papper för alltid eller kan gallras efter en viss 
tid.  
 
Kommunledningskontoret är systemägare för Public 360 och därmed arkiv-
ansvarig för innehållet. I det ansvaret ingår bl.a. att ansvara för det långsiktiga 
bevarandet av informationen och på sikt kunna överlämna det elektroniska 
diariet inkl. handlingar till ett framtida e-arkiv för långsiktigt bevarande. 

Överläggning 
Marie Johansson, kommunledningskontoret, redogör för ärendet.  

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
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Kommunstyrelsen beslutar att: 
1. Allmänna handlingar i pappersform som diarieförts samt skannats och där 

bilden tillförts elektronisk akt i diariet gallras ”vid inaktualitet” dvs. efter 
kontroll av att den skannade versionen är likalydande med ursprungs-
handlingen. 

2. Varje myndighet har själv att utreda vilka handlingar som kan behöva 
sparas på papper för alltid eller kan gallras efter en viss tid efter skanning 
om det behövs för bevisvärde eller av andra skäl. Myndigheterna ska 
uppdatera sina dokumenthanteringsplaner med gallringsfrister för 
allmänna handlingar som skannats samt ta beslut om dessa. 

3. Maskinvaran som används vid ska skanning ska uppfylla arkivlag-
stiftningens krav på hållbarhet och läsbarhet. Informationsförlust får inte 
uppstå vid skanningsmomentet. 

4. Utskrifter av elektroniska diarieförda handlingar i ärenden bör endast 
göras i undantagsfall. 

5. Utskrifter av diariets arkivlistor i diarienummer- och diarieplansnummer-
ordning/år bör upphöra. 

 
Undantag: 
Från gallring efter skanning undantas pappershandlingar där underskrift krävs 
p.g.a. krav i lagstiftning.  
 
Myndighet får frångå skanning i de fall en handling som ska diarieföras är 
mycket omfattande, inbunden eller där formatet inte lämpar sig för skanning. 
För att få den digitala akten så komplett som möjligt bör man skanna den 
inkommande skrivelsen och de första sidorna av materialet. Originalet bevaras 
i den fysiska akten.  
 
Detta beslut gäller retroaktivt för allmänna handlingar tillhörande ärenden som 
öppnats i Public 360 efter den 31 december 2011. 
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