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Omfattning 
§§ 104-106 

Beslutande 
Ingemar Einarsson (C) ordförande 
Christina Fosnes (M) vice ordförande 
Johan Persson (S) 
Dzenita Abaza (S) 
Liselotte Ross (V) 
Carl-Henrik Sölvinger (L) 
 
 
 

Sekreterare 
 
 
 
Anette Mellström 
 

Justeras 
 
 
 
Ingemar Einarsson Carl-Henrik Sölvinger 
ordförande  
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§ 104 

Information om föreläggande inom brandkårens 
verksamhetsområde 
Överläggning 
Frida Cesar, brandkåren, informerar om de tillsyner som brandkåren 
genomfört samt det föreläggande som utfärdats med krav på åtgärder på 
fastigheten Ölvingstorp 31:1.  

Beslut 
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
 

§ 105 

Motion från ledamöterna i miljöpartiet om att stärka 
Kalmar kommuns arbete i klimatomställningen 
Dnr KS 2018/0777 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 29 oktober 2018. 
 
Motion.  

Bakgrund 
Daphne Thuvesson (MP), Max Troendlé (MP), Annika Carlsson Wistedt (MP) 
och Mark Hammar (MP) föreslår i en motion att:  
 

1. En klimatomställningsplan tas fram med målet att kommunen ska vara 
fossilbränslefri till 2030 och klimatneutral till 2045. Planen ska 
inbegripa en koldioxidbudget med tydliga delmål och årliga utsläpps-
minskningar på minst 10 % (inklusive konsumtionsrelaterade utsläpp). 

2. Kalmar kommun planerar och genomför en baslinje-mätning och 
regelbundna uppföljningar av utsläpp inom samtliga relevanta sektorer 
för att följa att delmålen uppnås. 

3. Kalmar kommun kontaktar företag, organisationer och offentlig 
verksamhet inom kommunen för att hjälpa till med en 
hållbarhetsanalys samt stimulera energieffektivisering och andra 
omställningsinsatser. 

4. Kalmar kommun tar ställning för att inom tre år avyttra alla eventuella 
innehav av investeringar i fossilutvinningsföretag genom exempelvis 
pensionsfonder och istället investerar klimatsmart. 

5. Kalmar kommun tar initiativ till att göra en informations- och 
folkbildningskampanj i dialog med lokala organisationer, näringsliv och 
skolor i syfte att nå alla invånare i kommunen. 

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande.  

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
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Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets yttrande ska 
utgöra svar på miljöpartiets motion om att stärka Kalmar kommuns arbete i 
klimatomställningen. 
 
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunledningskontoret att verka för att 
Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltnings placeringspolicy uppdateras med en 
skrivning om att undvika placeringar i företag som i sin huvudsakliga 
verksamhet ägnar sig åt prospektering, exploatering, utvinning eller produktion 
av kol, olja, gas, oljesand och annan okonventionell fossil olja.  
 
Motionen ska härmed anses vara besvarad.  
 

§ 106 

Övrig information 
 
- Anders Saur, kommunledningskontoret, informerar om uppdraget att se 

över möjligheterna till samordning av verksamheterna vid kontaktcenter 
samt trygghets- och larmcentralen. Slutsatsen är att det saknas tydliga 
vinster med en sammanslagning av verksamheterna för personal, 
verksamhet, ekonomi, m.m.  
 

- Anders Saur, kommunledningskontoret, lämnar en kort lägesbild av 
verksamheten på Stiftelsen Krusenstiernska gården. Verksamheten har 
svårigheter vad gäller ekonomi, bemanning, m.m. Som tidigare konstaterats 
är Krusenstiernska ett viktigt kulturarv att förvalta.  
 
Kommunens inställning är att trädgårdens kulturhistoriska värden bäst 
kommer till sin rätt genom rätt utnyttjande, öppenhet och tillgänglighet. 
Kommunledningskontoret kommer att få ett uppdrag att ta fram förslag på 
hur stiftelsens verksamhet bäst ska organiseras. Dessutom föreslås att 
kommunens tre ledamöter och tre ersättare i stiftelsens styrelse ska utgöras 
av tjänstepersoner.  
 

- Maria Björkman och Anne Elgmark, kommunledningskontoret, informerar 
om den revidering som pågår av Kalmar kommuns pensionspolicy. Ärendet 
återkommer för beslut. 
 

- Kommundirektör Annette Andersson och Ulrick Hultman, kommun-
ledningskontoret presenterar ett förslag om ändrat ansvar för projekt- och 
byggverksamheten. Förslaget innebär att en samlad projekt- och byggenhet 
organiseras direkt under kommundirektören med tydlig koppling till plan- 
och investeringsberedningen. Förslaget bottnar bland annat i att skapa 
bättre förutsättningar för en effektiv genomförandeprocess, då investe-
ringarna de senaste och kommande åren är stora med flera komplexa 
byggprojekt i närtid som berör flera förvaltningar. Kommunstyrelsen 
föreslås få ansvaret för att hålla resurser för projektledning och projektering. 
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- Ann-Sofie Lagercrantz, kommunledningskontoret, informerar om de 

trygghetsåtgärder och insatser som just nu görs i Kalmar centrum. 
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