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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

 
 
Anslaget på kommunens anslagstavla, § 132 den 21 november 2017 och §§ 
133-138 den 27 november 2017. 

 
 

Tid 
Tisdagen den 21 november 2017 kl. 8:30-9:30 

Plats 
KS-salen, stadshuset 

Omfattning 
§§ 132-138 

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

Sekreterare 
 
 
 
Anette Mellström 
 

Justeras 
 
 
 
Ingemar Einarsson Johan Persson 
ordförande  
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§ 132 

Upphandling av kommunförsäkring 
Dnr KS 2017/1171 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 14 november 2017. 
 
Kravspecifikation, försäkringsvillkor. 

Bakgrund 
Upphandlingen omfattar följande delar: 
 
Kommunförsäkring bestående av: 

- Egendomsförsäkring 
- Följdskadeförsäkring 
- Ansvarsförsäkring 
- Förmögenhetsbrottsförsäkring 
- Skogsförsäkring 
- Hemförsäkring inklusive ansvar för vårdtagare 
- Krisförsäkring 
- Allriskförsäkring 
- Entreprenadförsäkring 
- Rättsskydd vid miljöbrott 
- Rättsskyddsförsäkring 
- Båtförsäkring 
- VD- och styrelseansvarsförsäkring 
- Besöksolycksfallsförsäkring 
- Utställningsförsäkring 
- Tjänstereseförsäkring 

 
Upphandlingen omfattar utöver Kalmar kommun, Kalmar Kommunbolag AB, 
Destination Kalmar AB, Kalmar Öland Airport AB, Kalmar Science Park AB 
samt Kalmarsunds Gymnasieförbund. 
 
I anbudet anges ett antal ska-krav som ska uppfyllas för att anbudet ska vara 
kvalificerat: 
 
Avtalstiden är fr.o.m. 2018-01-01 t.o.m. 2021-12-31. Därefter har beställaren 
en ensidig möjlighet att begära förlängning av avtalet med 1 + 1 år. 

Överläggning 
Maria Kleveborn, serviceförvaltningen, redogör för ärendet.  

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att serviceförvaltningen får i uppdrag 
att slutföra upphandlingen och teckna avtal med Länsförsäkringar Kalmar län 
(org nr 532400-3549) gällande kommunförsäkringen, Europeiska ERV (org nr 
502005-5447) gällande tjänstereseförsäkringen och med Brookfield 
Underwriting AB (Hiscox) (org nr 556799-5351) gällande utställnings-
försäkringen. 
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Paragrafen förklaras för omedelbart justerad.  
 

§ 133 

Redovisning av Kalmar kommuns upphandlings-
bokslut 2016 
Överläggning 
Maria Kleveborn, serviceförvaltningen, redovisar upphandlingsbokslut för 
2016 då 62 upphandlingar genomfördes i Kalmar kommun.  

Beslut 
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
 

§ 134 

Kalmar kommuns ekonomirapport 2017 - efter oktober 
Dnr KS 2017/0001 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 15 november 2017. 

Bakgrund 
Delårsbokslutet för perioden januari-augusti redovisade en helårsprognos för 
årets resultat på 95,9 miljoner kronor, en positiv avvikelse mot budget på 40,9 
miljoner kronor. Motsvarande prognos för årets balanskravsresultat var då 89,9 
miljoner kronor. 
 
I denna uppföljning, efter oktober månad, har flera nämnder reviderat sin 
tidigare prognos. Servicenämnden redovisar nu en prognos på 1,0 miljoner 
kronor (0,3 miljoner kronor i delårsrapporten), samhällsbyggnadsnämnden 
redovisar 2,5 miljoner kronor (4,0 miljoner kronor), barn- och ungdoms-
nämnden redovisar 6,0 miljoner kronor (5,8 miljoner kronor), omsorgs-
nämnden redovisar 10,0 miljoner kronor (6,0 miljoner kronor) och Södermöre 
kommundelsnämnd redovisar 0,5 miljoner kronor (0,7 miljoner kronor). 
 
Sammantaget innebär denna nya prognos, för nämndernas nettokostnader, en 
förbättring med 3,2 miljoner kronor.   
 
Kommunfullmäktige beslutade den 30 oktober att till Kalmar FF utbetala ett 
engångsbidrag om 13,5 miljoner kronor under 2017. Kommunstyrelsen 
beslutade den 7 november om insatser för ökad attraktivitet genom bygdepeng, 
stöd till föreningsägda anläggningar och enskilda vägar under 2017 med 
sammantaget 15,3 miljoner kronor. Under förutsättning att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag så revideras 
budgeten för årets resultat ned, från 55,0 miljoner kronor till 26,2 miljoner 
kronor.  
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Arbetet med att övergå till komponentavskrivning innan årsskiftet pågår. Den 
nya avskrivningsmetoden innebär en positiv resultatpåverkan. Prognosen nu är 
att denna resultatpåverkan är i storleksordningen 30,0 miljoner kronor.   
 
Efter oktober månad redovisas en helårsprognos för årets resultat på 108,3 
miljoner kronor, en avvikelse mot budget på 82,1 miljoner kronor. Mot-
svarande prognos för årets balanskravsresultat är 102,3 miljoner kronor.  
 
Efter att ekonomirapport efter oktober färdigställts har Kalmar kommun 
erhållit 23 miljoner kronor i byggbonus. Byggbonusen blev 3 miljoner kronor 
högre än budgeterat vilket påverkar resultatet.  
 
Överläggning 
Urban Sparre, kommunledningskontoret, redovisar Kalmar kommuns 
ekonomirapport efter oktober.  
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av ekonomirapport 
2017 – efter oktober månad. 
 
 

§ 135 

Kommunstyrelsens ekonomirapport 2017 – efter 
oktober 
Dnr KS 2017/0002 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 15 november 2017. 
 
Kommunstyrelsens månadsuppföljning per oktober. 

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. 
 
Kommunstyrelsens förbrukning efter oktober uppgår till 74,2 % jämfört mot 
riktvärdet 83,3 %. Inom de olika verksamheterna finns både positiva och 
negativa ekonomiska avvikelser som kommenteras i rapporten. Totalt sett 
prognostiserar kommunledningskontoret ett överskott på 8 700 tkr. 

Överläggning 
Åsa Bejvall, kommunledningskontoret, redovisar kommunstyrelsens 
ekonomirapport efter oktober.  

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
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Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av den ekonomiska 
uppföljningen efter oktober 2017. 
 

§ 136 

Kommunstyrelsens riskanalys och interna kontrollplan 
2018 
Dnr KS 2017/1122 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 15 november 2017. 
 
Riskanalys och intern kontrollplan 2018. 

Bakgrund 
Enligt kommunallagen är nämnderna ansvariga för att den interna kontrollen 
är tillräcklig och att verksamheten i övrigt bedrivs på ett tillfredsställande sätt. 
Kommunstyrelsen, som ansvarig nämnd för kommunledningskontorets 
verksamhet, ska därmed säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig inom 
kommunledningskontoret. 
 
För att identifiera de områden där riskerna är störst för att verksamheten inte 
fungerar på ett tillfredsställande sätt har en riskanalys gjorts. Utifrån denna har 
sedan de områden där risktalet är högst (över 9) valts ut och ska sedan testas 
enligt den föreslagna interna kontrollplanen. Återrapportering av kontroll-
planen sker i samband med att årsrapporten för verksamhetsåret lämnas. 

Överläggning 
Åsa Bejvall, kommunledningskontoret, redogör för kommunstyrelsens 
riskanalys och interna kontrollplan.  

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna riskanalysen och den interna 
kontrollplanen för 2018. 
 

§ 137 

Kommunal borgen för Förlösa-Årtebäck fiber 
ekonomisk förening 
Dnr KS 2016/0446 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 8 november 2017. 
 
Avtal. 
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Bakgrund 
Förlösa-Årtebäck fiber ekonomisk förening har ansökt om att Kalmar 
kommun går i kommunal borgen för etapp 2 av fiberutbyggnaden inom 
föreningens område. Etapp 1 har tidigare fått kanalisationsstöd och har kunnat 
genomföras med hjälp av lån från Kalmar kommun. Både etapp 1 och 2 
genomförs delvis som en samförläggning med Eon. Etapp 3 ska slutföra 
utbyggnaden av fibernätet och kommer i det skedet att överlåtas till Zitius. 
Föreningen måste dock avsluta samförläggningen med Eon innan överlåtselsen 
och för att kunna betala resterande fakturor behöver föreningen låna pengar av 
banken.  
 
Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2016 att kommunstyrelsen får, med 
rätt att delegera vidare, bevilja kommunal borgen till fiberföreningar i Kalmar 
kommun under förutsättning att fiberföreningen beviljats bredbandsstöd och 
att det finns en projektplan för utbyggnad samt ett lånelöfte från en bank. 
 
Föreningen har redovisat projektplan, beslut om bredbandsstöd om 7 368 000 
kronor samt lånelöfte från bank. Avtal om att ledningsrätt och fibernät övergår 
i kommunens ägo om borgensåtagandet utfaller ska skrivas mellan kommunen 
och fiberföreningen i samband med att beslut om kommunal borgen fattas. 

Överläggning 
Under överläggningen föreslår Ingemar Einarsson (C) att beslutet ska 
förtydligas med följande: 
”Kommunledningskontoret får i uppdrag att teckna ett avtal om att 
ledningsrätt och fibernät övergår i kommunens ägo om borgensåtagandet 
utfaller.” 
 
Efter att överläggningen avslutats beslutar arbetsutskottet i enlighet med 
Ingemar Einarssons förslag.  

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bevilja kommunal borgen till 
Förlösa-Årtebäck fiber ekonomisk förening om 2 000 000 kronor. 
 
Kommunledningskontoret får i uppdrag att teckna ett avtal om att ledningsrätt 
och fibernät övergår i kommunens ägo om borgensåtagandet utfaller. 
 

§ 138 

Utvecklingsprojekt "Social hållbarhet" – ansöknings-
period 1 oktober 2017 
Dnr KS 2017/1089 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 25 oktober 2017. 
 
Ansökan.  
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Bakgrund 
Kommunfullmäktige har avsatt en miljon kronor till projekt inom området 
Social hållbarhet. Från denna pott kan verksamheter inom Kalmar kommun 
söka pengar vid två ansökningsperioder, 1 april samt 1 oktober varje år. 
 
Ansökta projekt ska uppfylla följande kriterier: 

- Ska förebygga arbete vilket främjar utveckling och användning av nya 
metoder och arbetssätt 

- Ska leda till effekter som på sikt minskar kommunala kostnader 
- Innefattas inte i normalt utvecklingsarbete inom verksamheten. 

 
En beredningsgrupp presenterar ansökningarna för förvaltningscheferna. 
Förvaltningscheferna lämnar därefter förslag med motivering till kommun-
styrelsens arbetsutskott som fattar slutgiltigt beslut. 
 
Till ansökningsomgången den 1 oktober 2017 inkom följande ansökan från 
barn- och ungdomsförvaltningen: 

- Ung på Söder – ett drogpreventivt pilotprojekt. Ansökan omfattar 
100 000 kronor. 

 
Förvaltningscheferna föreslår att ansökan beviljas då den beskriver en mycket 
viktig insats vilken inte inkluderas i ordinarie verksamhet utan tar ett väsentligt 
vidare grepp. Pilotprojektet involverar många olika grupper och inbjuder till 
samarbete. Modellen är också spridbar och metodiken kan användas inom flera 
andra områden om den faller väl ut. 

Beslut 
Kommunsstyrelsens arbetsutskott beslutar, i enlighet med förvaltningschefs-
gruppens förslag, att bevilja pilotprojektet ”Ung på Söder” 100 000 kronor. 
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