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Tid 
Tisdagen den 26 maj 2015 kl. 8:30-9:25 

Plats 
KS-salen, stadshuset 

Omfattning 
§§ 39-43 

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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§ 39 

Upphandling av datorer och läsplattor 
Dnr KS 2015/0478 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 19 maj 2015. 

Bakgrund 
Upphandlingen omfattar produktsortimenten datorer och läsplattor och 
omfattar tio kommuner med bolag och förbund i Kalmar län.  
 
I anbudet anges ett antal skall-krav som ska uppfyllas för att anbudet ska vara 
kvalificerat. Utvärdering har skett av de anbud som uppfyller ställda krav och 
som har lämnats av leverantörer som kvalificerats till utvärderingen. Det 
ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet kommer att antas med hänsyn taget till 
nedan angivna utvärderingskriterier. 
 
• Totalkostnad på utvalt sortiment   
• Bör-krav 5 kr/krav 
 
Avtalstiden är från och med 2015-06-23 till och med 2018-06-22. Därefter har 
beställaren en ensidig möjlighet att begära förlängning av avtalet med ett (1) år. 

Överläggning 
Upphandlingschef Maria Kleveborn, serviceförvaltningen, redogör för ärendet.  

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att serviceförvaltningen får i uppdrag 
att slutföra upphandlingen och teckna avtal med Caperio AB (org.nr. 556583-
4875) för avtalstiden 23 juni 2015 t.o.m. 22 juni 2018 med möjlighet till 
förlängning med ett (1) år. 
 
Paragrafen förklaras för omedelbart justerad. 
 

§ 40 

Idrott i Kalmar – anläggningsrapport och handlings-
plan för idrottsanläggningar och idrottsverksamhet 
Dnr KS 2015/0452 

Handlingar 
Handlingsplan. 
 
Anläggningsrapport. 
 
Utdrag ur kultur- och fritidsnämndens protokoll den 23 april 2015, § 55. 
 
Kommunledningskontorets skrivelse den 12 maj 2015. 
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Bakgrund 
Kultur- och fritidsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda och visa 
på ett samlat underlag utifrån en kommande tioårsperiod och i ett helhets-
perspektiv, de kommunala idrottsanläggningar och idrottsverksamheter som 
Kalmar kommun förfogar över. Syftet med utredningen är att redovisa ett 
samlat underlag kring kommunala idrottsanläggningar och idrottsverksamheter 
utifrån ett helhetsperspektiv. Utredningen ska utgöra ett underlag i den 
framtida kommunala planerings- och beslutsprocessen. 
 
Uppdraget gavs till Bo Eklinder, som nu överlämnat sin rapport ”Idrott i 
Kalmar - anläggningsutredning i ett 10-årsperspektiv” till kultur- och 
fritidsnämnden.  
 
Utifrån anläggningsrapporten har en handlingsplan tagits fram. 

Överläggning 
Förvaltningschef Lolita Persson, kultur- och fritidsförvaltningen, redogör för 
ärendet.  

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av kultur- och 
fritidsnämndens anläggningsrapport och handlingsplan. 
 
Utredningen och handlingsplanen ska ingå i kommande planerings- och 
budgetarbete.  
 

§ 41 

Taxor inom kultur- och fritidsnämndens ansvars-
område 
Dnr KS 2015/0479 

Handlingar 
Utdrag ur kultur- och fritidsnämndens protokoll den 23 april 2015, § 53. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse den 15 april 2015. 
 
Förslag till taxor.  
 
Kommunledningskontorets skrivelse den 20 maj 2015. 

Bakgrund 
Kultur- och fritidsnämnden har föreslagit att samtliga taxor inom deras 
ansvarsområde sammanställs i ett dokument. Dokumentet kommer att 
presenteras som ett förenklat taxesystem som är övergripligt och lättförståeligt 
för brukarna. 
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För en mer praktisk hantering av kommande taxeändringar föreslås att kultur- 
och fritidsnämnden får rätt att besluta om mindre justeringar av taxorna. Större 
förändringar, eller ändringar som är av principiell vikt ska dock alltid beslutas 
av kommunfullmäktige.  

Överläggning 
Jan Botö-Röjås, kultur- och fritidsförvaltningen, redogör för ärendet. Inför 
kommunstyrelsens behandling av ärendet kommer en mindre rättelse i 
underlaget att göras under Övriga sportanläggningar samt träning på 
elitanläggning. Taxan för träningsmatch ungdom, kategori 4, korrigeras från  
38 till 30 kronor.  

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige antar förslag till taxor inom kultur- och fritidsnämndens 
ansvarsområde. 
 
Kommunfullmäktige delegerar till kultur- och fritidsnämnden att besluta om 
mindre justeringar av taxorna. 
 

§ 42 

Kommunledningskontorets ekonomirapport 2015 – 
efter april 
Dnr KS 2015/0225 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 20 maj 2015. 
 
Ekonomi och verksamhetsuppföljning per april 2015. 
 
Ekonomisk sammanställning per april. 
 
Uppföljningsrapport verksamhetsplan.  

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. 
 
Förbrukningen efter april uppgår till 30,6 % jämfört mot riktvärdet 33,3 %. 
Utfallet påverkas av att något periodiserat bokslut inte upprättas per april. I 
den prognos som lämnas redovisas inga avvikelser mot budget förutom 
avseende gymnasieförbundet som redovisar ett överskott med 400 000 kronor 
beroende på att antalet gymnasieungdomar blev längre än beräknat.  
 
Kommunstyrelsen har antagit åtta nämndsmål som ska bidra till att 
fullmäktigemålen uppnås. För samtliga av dessa mål har arbetet påbörjats 
genom olika aktiviteter. Av de 21 aktiviteterna har arbetet påbörjats eller 
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slutförts för 16 stycken medan resterande aktiviteter planeras att genomföras 
under andra halvåret 2015. 
 
Kommunledningskontoret har också tio uppdrag att arbeta med. Av dessa har 
två slutförts medan resterande pågår. 

Överläggning 
Controller Åsa Bejvall, kommunledningskontoret, redovisar kommunlednings-
kontorets ekonomirapport – efter april.  

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av ekonomi- och 
verksamhetsuppföljningen efter april 2015. 
 

§ 43 

Kalmar kommuns budgetuppföljning efter april med 
prognos för bokslutet 2015 samt begäran om utökad 
budgetram 
Dnr KS 2015/0004 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 21 maj 2015. 
 
Budgetuppföljning efter april med prognos för bokslutet 2015. 
 
Uppföljningsrapport verksamhetsplan. 
 
Barn- och ungdomsförvaltningens skrivelse den 17 december 2015. 
 
Utdrag ur barn- och ungdomsnämndens protokoll den 17 december 2015,  
§ 115. 
 
Utdrag ur Södermöre kommundelsnämnds protokoll den 17 december 2015,  
§ 144. 

Bakgrund 
Årets första budgetuppföljning redovisar en helårsprognos för årets resultat på 
18,9 miljoner kronor, en positiv avvikelse mot budget på 16,8 miljoner kronor.  
 
I balanskravsutredningen justeras för realisationsvinster (10,0 miljoner kronor). 
Helårsprognosen för årets balanskravsresultat beräknas då till 8,9 miljoner 
kronor.  
 
Enligt kommunens principer för ekonomistyrning gällande nämnds åtgärd vid 
konstaterad/befarad budgetavvikelse är nämnd skyldig att vidta åtgärder så att 
anslaget kan hållas. Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar i sin uppföljning 
en negativ budgetavvikelse på -0,6 miljoner kronor utan att redovisa några 
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sådana åtgärder. Kultur- och fritidsnämnden bör därför uppmanas att vidta 
sådan åtgärd så att budgeten för 2015 kan hållas. 
 
Omsorgsnämnden och socialnämnden redovisar en prognos för helårsutfall 
som överstiger budget. Båda nämnderna gör dock bedömningen att med 
insatser/åtgärder kommer verksamheterna under året att vara anpassade till 
budgetnivån för 2015 (utebliven helårseffekt).  
 
Barn- och ungdomsnämnden samt Södermöre kommundelsnämnd har begärt 
utökad ram för ökade skolskjutskostnader i samband med prishöjning på 
terminskorten. Begäran bör avslås med motiveringen att detta är en kostnads-
post som nämnderna löpande får hantera inom ramen för uppdraget i likhet 
med andra ökade eller minskade externa kostnader i verksamheten. 

Överläggning 
Ekonomichef Urban Sparre, kommunledningskontoret, redovisar ärendet.  

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen uppmanar kultur- och fritidsnämnden att vidta åtgärder så 
att budgeten för 2015 kan hållas och att dessa åtgärder rapporteras i uppfölj-
ningen efter juni månad. 
 
Kommunstyrelsen överlämnar i övrigt kommunledningskontorets rapport om 
budgetuppföljning för 2015 till kommunfullmäktige. 
 
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Barn- och ungdomsnämndens samt Södermöre kommundelsnämnds begäran 
om utökad ram för ökade skolskjutskostnader i samband med prishöjning på 
terminskorten avslås.  
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