
  

 
 
 

 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2015-01-27 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

 
 
Anslaget på kommunens anslagstavla den 5 februari 2015. 

 
 

Tid 
Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 8:30-9:55 

Plats 
KS-salen, stadshuset 

Omfattning 
§§ 2-7 

Beslutande 
Anders Andersson (C) ordförande 
Christina Fosnes (M) vice ordförande 
Johan Persson (S) 
Dzenita Abaza (S) 
Bertil Dahl (V) 
Inger Hilmansson (FP) 
 
 

Sekreterare 
 
 
 
Anette Mellström 
 

Justeras 
 
 
 
Anders Andersson Johan Persson 
ordförande  
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§ 2 

Införande och regler om miljövänlig personalbil till 
tillsvidareanställda i Kalmar kommun 
Dnr KS 2015/0042 

Handlingar 
Serviceförvaltningens skrivelse den 20 januari 2015. 
 
Förslag till regler för innehav av personalbil.  
 
Informationsfolder för personalbil.  

Bakgrund 
I budget för 2015 fick kommunstyrelsen i uppdrag att införa personalbil med 
bruttolöneavdrag till samtliga tillsvidareanställda. Erbjudandet gäller personalbil 
i form av biogas-, el- eller laddhybridbil.  
 
Många kommuner erbjuder idag personalbil till de anställda i form av miljöbil, 
vilket innebär att kommunen, utan någon extra kostnad, aktivt påskyndar 
utfasningen av fordon som drivs med fossila bränslen, vilket är helt i linje med 
de beslutade budgetmålen att Kalmar kommun ska vara en fossilbränslefri 
kommun år 2030. Biogasproduktionen ökar i kommunen och det är viktigt att 
produktionsökningen möts med ökad efterfrågan. Utvecklingen av elbilar går 
också snabbt framåt och idag finns många elbilar på marknaden som möter de 
krav som bilisten har. Genom att erbjuda tillsvidareanställda personalbil i form 
av biogas, el eller laddhybrid, tar kommunen ett tydligt steg mot målet 
fossilbränslefri kommun. 
 
Serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag till regler för innehav av 
personalbil.  

Överläggning 
Benny Wennberg, serviceförvaltningen, redogör för förslaget om införande 
och regler för personalbil.  
 
Under överläggningen föreslår Johan Persson (S) att arbetsutskottet ska besluta 
i enlighet med serviceförvaltningens förslag. 
 
Efter att överläggningen avslutats beslutar arbetsutskottet i enlighet med Johan 
Perssons förslag.  

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen antar serviceförvaltningens förslag om införande och regler 
för innehav av personalbil för tillsvidareanställda i Kalmar kommun. 
Erbjudandet gäller miljövänlig personalbil i form av bilar som kan drivas av 
biogas, el eller är en så kallad laddhybrid. 
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Kommunstyrelsen ger serviceförvaltningen i uppdrag att upphandla och teckna 
ett ramavtal avseende leasingtjänster och administration av personalbilar. 

Protokollsanteckning 
Inger Hilmansson (FP) redovisar en protokollsanteckning enligt följande: 
 
”I budget för 2015 tar majoriteten bort personalens friskvårdspeng och man 
förordar restriktivitet när det gäller utbildningar.  
 
För Folkpartiet liberalerna kommer friskvård och kompetenshöjning 
tillsammans med t.ex. arbetskläder och fruktkorg för all personal högre upp på 
prioriteringslistan än personalbil. Vi tror också att detta leder till effektivare 
arbete och en möjlighet att i framtidens konkurrens rekrytera de allra bästa 
medarbetarna.  
 
Det är bra att framtida negativa konsekvenser med försäkringar och pension 
framgår tydligt i avtalet, men det bjuder emot att som förtroendevald 
uppmuntra kortsiktiga förmåner. I Kalmar kommun når endast drygt 300 av 
kommunens 5000 anställda i sin lön över brytpunkten runt 36 000 kr/månad.  
En personalbil som miljösatsning och personalförmån är en lovvärd satsning, 
som jag ställer mig bakom så länge den är verkligt kostnadsneutral. Jag vill 
därför att kommunstyrelsen beslutar om en utvärdering hösten 2017 avseende 
dolda kostnader, miljövinster och kända positiva effekter för rekrytering och 
goodwill för kommunen som arbetsgivare.  
 
För Folkpartiet är personalbil en långt senare prioritering än andra nämnda 
insatser för att kommunen ska bli en mer attraktiv arbetsplats.” 
 

§ 3 

Redovisning av jämställdhetsanalys av resvane-
undersökning i Kalmar kommun 
Dnr KS 2014/0969 

Handlingar 
På rätt väg? En jämställdhetsanalys av Kalmar kommuns resvaneundersökning 
den 10 november 2014. 

Bakgrund 
I Kalmar kommun ska jämställdhet vara en självklarhet och målet är att 
jämställdheten ska öka i hela Kalmar kommun, även utanför det kommunala 
ansvarsområdet. Utöver Kalmars jämställdhetsmål finns också andra mål som 
kan vara intressanta att belysa i en jämställdhetsanalys, till exempel att Kalmar 
ska vara en fossilbränslefri kommun 2030 (ekologiskt hållbar kommun) och att 
Kalmar ska vara en del av en större arbetsmarknadsregion (attraktiv region). 
För att förverkliga ett jämställt transportsystem är det viktigt att ta reda på hur 
kvinnor och män använder transportsystemet vilket kan göras i form av 
resvaneundersökningar. I december 2011 genomfördes en resvaneunder-
sökning i Kalmar län.  
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Den jämställdhetsanalys som nu gjorts är baserad på den regionala 
resevaneundersökningen. Syftet med analysen är att undersöka om och i så fall 
hur kvinnor och mäns resvanor skiljer sig åt i Kalmar kommun. Genom att 
lyfta fram likheter och skillnader kan vi få kunskap om vilka insatser som är 
extra viktiga för att skapa ett jämställt transportsystem.  

Överläggning 
Malin Vikman, kommunledningskontoret, redovisar jämställdhetsanalysen av 
resvaneundersökningen i Kalmar kommun.  

Beslut 
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
 

§ 4 

Information om preliminärt bokslut 2014 
Dnr KS 2015/0093 

Bakgrund 
Kommunledningskontorets ekonomienhet har upprättat ett preliminärt bokslut 
för 2014. Kommunens justerade resultat uppgår till 11,8 miljoner kronor. 

Överläggning 
Ekonomichef Urban Sparre, kommunledningskontoret, informerar om Kalmar 
kommuns preliminära bokslut för 2014. 

Beslut 
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
 

§ 5 

Kommunledningskontorets årsrapport 2014 
Dnr KS 2014/0248 

Handlingar 
Kommunledningskontorets årsrapport 2014. 
 
Kommunledningskontorets skrivelse den 21 januari 2015. 

Bakgrund 
Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till årsrapport för 
verksamheten under 2014. Väsentliga händelser och ändrade förutsättningar 
samt strategiska framtidsfrågor belyses för de olika verksamheterna. 
 
Det ekonomiska resultatet redovisas och analyseras. Utfallet för kontoret är en 
nettokostnad på 186,6 miljoner kronor jämfört med en budgetram på 187,6 
miljoner kronor. Exploateringsverksamheten vars budget är en nettointäkt på 
30 miljoner kronor ger ett utfall på 25,7 miljoner kronor, vilket är 4,3 miljoner 
kronor lägre än budgeterat.  
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Årsrapporten sammanfattar också utfallet av de detaljerade mål, aktiviteter och 
uppdrag som kontoret arbetat med under året för att stödja kommunfull-
mäktiges övergripande mål i budget 2014 och ekonomisk planering 2015-2016. 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets förslag till årsrapport 
2014. 
 

§ 6 

Information om miljöutbildning 
Bakgrund 
Kalmar kommun är ISO-certifierad inom både kvalitet och miljö. När det 
gäller miljöområdet behöver personalen ha en grundläggande miljökompetens 
vilket har noterats i samband med extern revision. I Kalmar kommuns 
miljöarbete ligger det också i kommunens intresse att föregå med gott exempel 
och därmed sprida vikten av ett hållbart samhälle. 

Överläggning 
Cecilia Ahlgren, kommunledningskontoret, informerar om den miljöutbildning 
som alla kommunanställda ska genomföra. Utbildningen kommer att ske i 
samband med förvaltningarnas arbetsplatsträffar och vara slutförd i hela 
organisationen i slutet av 2015. 

Beslut 
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
 

§ 7 

Redovisning av resultat från kommunlednings-
kontorets medarbetarenkät 2014 
Dnr KS 2014/1039 

Bakgrund 
För andra gången har nu en medarbetarenkät genomförts i Kalmar kommun. 
Medarbetarenkäten genomfördes 2014 under veckorna 42-44 i kommunens 
samtliga förvaltningar, Kalmarsundsregionens renhållare (KSRR), Destination 
Kalmar, Kalmar Öland Airport, Kalmar Familjebad, Kalmar Science Park, 
KIFAB, Kalmarhem och Kalmar Vatten. Svarsfrekvensen blev 79,7 %. 
 
Det huvudsakliga syftet med medarbetarenkäten är att kartlägga, bedöma och 
åtgärda förbättringsområden i den psykosociala arbetsmiljön, förebygga 
riskfaktorer och utveckla friskfaktorer. Enkäten är således en del i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet och ska vara ett underlag för dialog. Avsikten 
är att enkäten ska återkomma vartannat år. För de arbetsplatser som gjorde 
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enkäten även 2012 kan nu också jämförelser göras mellan de olika 
mätningarna. 

Överläggning 
Förvaltningschef Annette Andersson, kommunledningskontoret, redovisar 
resultatet från kommunledningskontorets medarbetarenkät.  

Beslut 
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
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