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Sammanträdesdatum 
2015-02-24 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

 
 
Anslaget på kommunens anslagstavla, § 14 den 24 februari 2015 och §§ 15-16 
den 5 mars 2015. 

 
 

Tid 
Tisdagen den 24 februari 2015 kl. 8:30-9:25 

Plats 
KS-salen, stadshuset 

Omfattning 
§§ 14-16 

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 Bertil Dahl 
ordförande  
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§ 14 

Upphandling av rengöringsmedel, städartiklar, 
mjukpapper, engångsartiklar m.m. 
Dnr KS 2015/0133 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 16 februari 2015. 

Bakgrund 
Upphandlingen omfattar produktsortimentet rengöringsmedel, städartiklar, 
mjukpapper, engångsartiklar m.m. Upphandlingen omfattar tolv kommuner 
med bolag och förbund i Kalmar län.  
 
Anbudsunderlaget har varit utskickat och anbudstiden har varit från den  
9 september 2014 till och med den 20 oktober 2014. 
 
Avtalstiden är 1 april 2015 till 31 mars 2017 med möjlig förlängning i  
1 år + 1 år. 

Överläggning 
Upphandlingschef Maria Kleveborn, serviceförvaltningen, redovisar ärendet.  

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att serviceförvaltningen får i uppdrag 
att slutföra upphandlingen och skriva avtal med Nybloms Papper AB (org. nr. 
556318-5973) för avtalsperioden 1 april 2015 t.o.m. 31 mars 2017, med 
möjlighet till förlängning i 1 + 1 år.  
 
Paragrafen förklaras för omedelbart justerad.  
 

§ 15 

Återrapportering hemlöshet 
Dnr KS 2014/0095 

Handlingar 
Redovisning av samordning av insatser mot hemlöshet och utestängning från 
bostadsmarknaden den 17 februari 2015. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade den 4 mars 2014 att ställa sig bakom 
socialnämndens mål om minskad hemlöshet och minskad utestängning från 
bostadsmarknaden. Kommunledningskontoret fick samtidigt i uppdrag att 
samordna berörda förvaltningars, bolags och övriga aktörers arbete kring 
hemlöshet. Resultatet av 2014 års arbete ska redovisas till kommunstyrelsen 
under första kvartalet 2015. 
 
En sammanställning av 2014 års arbete med samordning och insatser mot 
hemlöshet har nu tagits fram.  



 3 (4) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2015-02-24 

 
Överläggning 
Strateg för social hållbarhet Ann-Sofie Lagercrantz, kommunledningskontoret, 
redovisar resultatet av 2014 års arbete med samordning och insatser mot 
hemlöshet.  

Beslut 
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
 

§ 16 

Kommunstyrelsens nämndsmål och 
kommunledningskontorets aktiviteter 2015 
Dnr KS 2014/1043 

Handlingar 
Kommunstyrelsens nämndsmål, kommunledningskontorets aktiviteter och 
uppdrag för att uppnå fullmäktigemålen i budget 2015, den 16 februari 2015. 
 
Kommunledningskontorets skrivelse den 17 februari 2015. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen behandlade den 13 januari 2015 kommunledningskontorets 
förslag till internbudget. Vid detta sammanträde var inte kommunlednings-
kontorets förslag till mål och aktiviteter klara.  
 
I verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering för 2016-2017 
har fullmäktige angett fem fokusområden där de anger inriktningen för 
kommunens verksamheter. Till dessa fokusområden har knutits mål och 
uppdrag för nämnderna och verksamheterna. Kommunstyrelsen ska sedan anta 
nämndsmål för att uppnå fullmäktigemålen. 
 
Kommunledningskontoret har tagit fram aktiviteter knutna till kommun-
styrelsens nämndsmål. Uppdragen som fullmäktige gett kommunstyrelsen 
anges också för att få en samlad dokumentation av uppgifter som ska 
genomföras. 

Överläggning 
Ekonom Åsa Bejvall, kommunledningskontoret, går igenom kommun-
styrelsens nämndsmål och kommunledningskontorets aktiviteter 2015. 
 
Under överläggningen föreslår Johan Persson (S) – med instämmande av 
Christina Fosnes (M) – att arbetsutskottet ska besluta i enlighet med 
kommunledningskontorets förslag med följande ändringar: 
 
Under nämndsmålet ”Kommunledningskontoret ska bidra till att andelen 
ekologisk eller närproducerad mat i den kommunala verksamheten ska uppgå 
till 70 % år 2020” ska aktiviteten istället kopplas till kommunikationsenheten 
och marknadsföring av samlastningscentral. Vidare ska kommunikations-
enheten marknadsföra att Kalmar kommun satsar på ekologisk och/eller 
närproducerad mat i de kommunala verksamheterna.  
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Efter att överläggningen avslutats beslutar arbetsutskottet i enlighet med Johan 
Perssons m.fl. förslag.  

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets förslag till 
nämndsmål och aktiviteter 2015 med följande ändringar: 
 
Under nämndsmålet ”Kommunledningskontoret ska bidra till att andelen 
ekologisk eller närproducerad mat i den kommunala verksamheten ska uppgå 
till 70 % år 2020” ska aktiviteten istället kopplas till kommunikationsenheten 
och marknadsföring av samlastningscentral. Vidare ska kommunikations-
enheten marknadsföra att Kalmar kommun satsar på ekologisk och/eller 
närproducerad mat i de kommunala verksamheterna.  
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