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Anslaget på kommunens anslagstavla den 2 april 2015. 

 
 

Tid 
Tisdagen den 31 mars 2015 kl. 8:00-9:45 

Plats 
KS-salen, stadshuset 

Omfattning 
§§ 24-28 

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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Ordföranden meddelar vid sammanträdets öppnande följande ändringar i 
föredragningslistan: 
 
- Tillägg: Godkännande av arrendeavtal för Stensö camping 
- Ärende 3 utgår: Information om möjligheten att lämna synpunkter –  
”Tyck till” 

§ 24 

Godkännande av arrendeavtal för Stensö camping 
Dnr KS 2015/0324 

Handlingar 
Serviceförvaltningens skrivelse den 30 mars 2015. 

Bakgrund 
Kalmar kommun har genomfört en upphandling och har för avsikt att teckna 
ett längre anläggningsarrende för drift av Stensö Camping. Syftet med 
upphandlingen är att få till stånd en väl fungerande drift av anläggningen som 
uppskattas av både medborgare och besökare. Upphandlingen omfattar drift 
och utveckling av campingen. 
 
Kalmar kommun äger campingplatsen Stensö camping. Campingen har drivits 
av Stensö Camping AB. Restaurangverksamheten på Stensötorpet, tillsammans 
med minigolfanläggningen drivs av Minigolf i Kalmar AB. Kommunen för en 
diskussion med Minigolf i Kalmar AB om framtida drift tillsammans med en 
ny arrendator.  
 
Upphandlingskontraktet är en tjänstekoncession. Arrendeavtalet avser 
perioden 2015-05-01 t.o.m. 2050-03-31. Arrendeavgiften är 500 000 kronor för 
helt år.  
 
Efter genomgång av inkomna anbud och personliga möten med fyra av 
aktörerna framstår Nordic Camping & Resort AB som den aktör som bäst 
svarar mot dem krav och förväntningar som Kalmar kommun har på en 
framtida arrendator. 
 
Nordic Camping & Resort AB är Sveriges ledande kedja inom Camping och 
Resort. Verksamheten bedrivs på 13 anläggningar från Östersund i norr till 
Helsingborg i söder. Bolagets affärsidé är att erbjuda en kedja med varierande 
boendeformer under ett varumärke med ett tydligt koncept där kundens 
helhetsupplevelse står i centrum. 

Överläggning 
Förvaltningschef Benny Wennberg, serviceförvaltningen, redogör för ärendet.  
 
Under överläggningen föreslår flera ledamöter att inför kommunstyrelsens 
behandling ska arrendeavtalet kompletteras med en skrivning om allmänhetens 
tillträde till området. Vidare föreslås att tillägg ska göras om att förändrad 
användning av området som är av principiell art eller av större vikt ska 
godkännas av kommunfullmäktige.  
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Efter att överläggningen avslutats beslutar arbetsutskottet i enlighet med 
serviceförvaltningens förslag inklusive tillägg. 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till arrendeavtal för Stensö camping 
mellan Kalmar kommun och Nordic Camping & Resort AB. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Johan Persson får i uppdrag att underteckna 
avtalet.  
 
Inför kommunstyrelsens behandling ska arrendeavtalet kompletteras med en 
skrivning om allmänhetens tillträde till området. Vidare ska tillägg också göras 
om att förändrad användning av området som är av principiell art eller av 
större vikt ska godkännas av kommunfullmäktige. 

§ 25 

Information om Kalmar kommuns välfärdsbokslut 
Dnr KS 2015/0334 

Handlingar 
Kalmar kommuns välfärdsbokslut 2015. 

Bakgrund 
Välfärdsbokslutet, som görs vart fjärde år, är ett led i Kalmar kommuns arbete 
med social hållbarhet. Syftet med bokslutet är att ge en samlad bild av 
invånarnas livsvillkor och förutsättningar för en god hälsa. Det ska fungera 
som ett stöd för prioriteringar och också vara ett underlag för att rikta insatser 
dit de bäst behövs och gör bäst nytta ur ett samlat socialt hållbarhetsperspektiv.   

Överläggning 
Ann-Sofie Lagercrantz, kommunledningskontoret, går igenom Kalmar 
kommuns välfärdsbokslut.  

Beslut 
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  

§ 26 

Medverkan i Sveriges Kommuner och Landstings 
pilotprojekt för jämställdhetsintegrering 
Dnr KS 2015/0238 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 25 mars 2015. 
 
Inbjudan från Sveriges Kommuner och Landsting den 11 mars 2015. 
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Bakgrund 
Under våren 2015 kommer Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) att starta 
ett pilotprojekt med modellkommuner kring jämställdhetsintegrering. Mot 
bakgrund av att Kalmar kommun har kommit långt i arbetet med att integrera 
jämställdhet i verksamheterna och betraktas som en förebild inom området har 
kommunen fått en förfrågan att ingå i denna pilot tillsammans med Eskilstuna, 
Jönköping, Umeå, Örebro, Malmö och Piteå. 
 
Syftet med pilotprojektet är bland annat att sprida kunskap, erfarenheter och 
att utveckla förbättringsarbeten i de deltagande kommunerna för att därigenom 
bidra till högre kvalitet och säkerställa likvärdig service till invånare oavsett 
kön. 
 
Kunskapsspridningen sker genom metoden benchmarking (BM). Lärandet i 
projektet förväntas resultera i att förbättringsarbeten implementeras, sprids och 
följs upp på hemmaplan av de deltagande kommunerna. 
 
Under piloten som sträcker sig över 12 månader kommer de deltagande 
kommunerna att delta på workshops vid 3-4 tillfällen och erbjudas stöd av 
SKL mellan de olika tillfällena. 
 
Medverkande kommuner förbinder sig att delta med en politiker, en chef och 
en nyckelperson. Under pilotprojektet finansierar SKL resor och lunch-
ersättning för deltagarna vid planerade workshops. 
 
Vid en samlad bedömning förväntas projektet ha positiv påverkan för 
jämställdhetsarbetet och kvaliteten i de kommunala verksamheterna. 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Kalmar kommun ska medverka i 
Sveriges Kommuners och Landstings pilotprojekt för jämställdhetsintegrering.  
 
Efter att pilotprojektet utvärderats kommer Kalmar kommun att ta ställning till 
medverkan i fortsatt genomförande och spridning av projektet. 

§ 27 

Kalmar kommuns ekonomirapport 2015 – efter februari 
Dnr KS 2015/0004 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 26 mars 2015. 

Bakgrund 
Enligt kommunens principer för ekonomstyrning ingår, för uppföljning av 
ekonomi och verksamhet, att ekonomienheten ska redovisa en ekonomirapport 
per februari, juni och oktober. Rapporten är tänkt att vara kort och samman- 
fattande med en översiktlig beskrivning av det ekonomiska läget. 
 
Budgeten för årets resultat 2015 är 2,1 miljoner kronor. I denna första rapport 
för året, som baseras på två månaders förbrukning, är förutsättningarna att 
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lämna en prognos för ett samlat helårsutfall begränsad. I det följande 
kommenteras därför nu kända utfall, förändringar och tendenser som påverkar 
kommunens ekonomi.   
 
Justering av kommunbidraget till gymnasieförbundet, utifrån verkligt antal  
16-19 åringar den 1 januari 2015, innebär en minskad kostnad med 0,4 miljoner 
kronor. Omsorgsnämnden bedömer att med insatser/åtgärder kommer 
verksamheten under året att vara anpassad till budgetnivån för 2015. Dock 
beräknas avvikelse för utebliven helårseffekt för dessa insatser/åtgärder med 
6,5 miljoner kronor. För övriga nämnder är nu bedömningen att verksamheten 
2015 kommer att bedrivas inom budgetram. 
 
AFA:s styrelse har nu beslutat att återbetala avgiften för år 2004. Detta innebär 
en intäkt på 23 miljoner kronor för Kalmar kommun som inte var budgeterad 
för 2015. Utifrån SKL:s senaste bedömning om skatteunderlagets utveckling 
för 2015 minskar skatteintäkterna med 5,8 miljoner kronor. För finansnettot är 
bedömningen en positiv budgetavvikelse med 7 miljoner kronor.  
 
Sammantaget innebär bedömningarna en prognos för årets resultat på 
20,2 miljoner kronor, en budgetavvikelse med 18,1 miljoner kronor. 
 
Av totala investeringsbudgeten har förbrukats 13,9 miljoner kronor efter 
februari månad. 

Överläggning 
Ekonomichef Urban Sparre, kommunledningskontoret, går igenom 
ekonomirapport 2015 – efter februari.  

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av ekonomirapporten 
2015 – efter februari månad. 

§ 28 

Överenskommelse om krissamverkan 
Dnr KS 2015/0242 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 26 mars 2015. 
 
Överenskommelse Krissamverkan Kalmar län den 13 oktober 2014. 
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Bakgrund 
Primärkommunala nämnden har tecknat en ny överenskommelse om 
krissamverkan i Kalmar län. Överenskommelsen syftar till att formellt beskriva 
den samverkan som genomförs på regional nivå både under kris och under 
förberedelse för krishantering. Den nya överenskommelsen, som ersätter 
tidigare OmRådets Överenskommelse, är tydlig med t.ex. vilket stöd en enskild 
kommun får av en regional ledning vid en krishändelse. Det är också tydligt att 
varje aktör har ett ansvar att hjälpa till vid kris. 
 
Överenskommelsen ska revideras en gång per mandatperiod och/eller vid 
omfattande förändringar i arbetet med länsgemensam krissamverkan.  

Överläggning 
Säkerhetssamordnare Peo Carlsson, brandkåren, informerar om ärendet.  

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner förslag till överenskommelse om 
krissamverkan i Kalmar län.  
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