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Anslaget på kommunens anslagstavla, § 44 den 10 juni 2015 och §§ 45-48 den 
17 juni 2015. 

 
 

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

Plats 
KS-salen, stadshuset 

Omfattning 
§§ 44-48 

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 Dzenita Abaza 
ordförande  
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§ 44 

Avbrytande av upphandling av datorer och läsplattor 
Dnr KS 2015/0478 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den  

Bakgrund 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 26 maj 2015 att ge 
serviceförvaltningen i uppdrag att slutföra upphandlingen av datorer och 
läsplattor. 
 
Upphandlingen tilldelades Caperio AB. Två andra anbud inkom, från Atea och 
Dustin. Atea blev tvåa och Dustins anbud förkastades då deras referenser inte 
var giltiga. Nu har det framkommit att både Caperios och Ateas anbud borde 
ha förkastats då de inte uppfyller ställda skall-krav på modellerna. Caperio har 
inte skickat med produktspecifikationer samt uppfyller inte alla tekniska skall-
krav och Atea uppfyller inte alla tekniska skall-krav. 
 
Serviceförvaltningen föreslår därför att upphandlingen avbryts. 
 
Efter viss omarbetning av underlaget kommer en ny upphandling att 
genomföras.  

Överläggning 
Upphandlingschef Maria Kleveborn, serviceförvaltningen, redogör för ärendet.  

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge serviceförvaltningen i uppdrag 
att avbryta upphandlingen av datorer och läsplattor.  
 
Paragrafen förklaras för omedelbart justerad.  
 

§ 45 

Information om EU-medborgare i Kalmar 
Överläggning 
Inger Hilmansson (FP) efterfrågar kommunens hållning i frågan kring EU-
medborgares vistelse i Kalmar.  
  
Förvaltningscheferna Cecilia Frid, socialförvaltningen, och Benny Wennberg, 
serviceförvaltningen, informerar och lämnar en lägesrapport kring EU-
medborgare som vistas i Kalmar kommun.  

Beslut 
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
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§ 46 

Medverkan i projektet Färdplan 2020 – samhällsbetalda 
transporter 
Dnr KS 2015/0258 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 29 maj 2015. 
 
Protokollsutdrag Primärkommunala nämnden den 29 april 2015, § 15. 
 
Analys av resor i Kalmar kommun. 

Bakgrund 
Primärkommunala nämnden (PKN) har i en skrivelse till kommunerna 
föreslagit att kommunerna i länet ska delta i det regionala projektet Färdplan 
2020 samt ta fram egna kommunala färdplaner för hur man ska arbeta för att 
nå målet. 
 
Kalmar kommun har sedan tidigare ställt sig bakom regionens mål om 
”Fossilbränslefri region 2030” (NoOil) och antagit ett kommunalt mål 
”Fossilbränslefri kommun 2030”. Regionala målet om att ”Alla samhällsbetalda 
personresor och godstransporter ska senast år 2020 vara klimatneutrala” och 
arbetet med färdplan 2020 är en del i det arbetet. 
 
Energibalansen för 2012 pekar klart och tydligt ut transporter som det 
viktigaste arbetsområdet för att uppnå ”Fossilbränslefri kommun 2030” och 
det speglas även i länets energibalans. Kommunen som organisation behöver 
gå före i omställningsarbetet för resor och transporter inom verksamheten. 
Den uppföljande CERO-analys (Climate and Economic Research in 
Organisations) som gjordes av kommunorganisationens resor är en viktig 
grund för arbetet. 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Kalmar kommun ska delta i det 
regionala projektet Färdplan 2020 – samhällsbetalda transporter.  
 

§ 47 

Ansökan om medel ur utvecklingsprojekt ”Social 
hållbarhet” – ansökningsperiod 1 april 2015 
Dnr KS 2015/0329 

Handlingar 
Ansökan den 23 mars 2015. 
 
Kommunledningskontorets skrivelse den 27 maj 2015. 
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Bakgrund 
En ansökan har kommit in till ”Social hållbarhet – utvecklingsprojekt”, 
ansökningsomgång den 1 april 2015.  
 
Ansökan är framtagen av omsorgsförvaltningen. Tre demensboenden 
(Björketorp, Norrlidshemmet och Jungmansgården) önskar prova effekten av 
akvariefiskar som terapeutiskt inslag. Målet med projektet är att utveckla det 
sociala innehållet genom att t.ex. skapa samtalsämnen, främja den allmänna 
trivseln, stimulering samt bidra till en rogivande miljö. 
 
Projektmedel söks för två år för att under en längre tid kunna arbeta med 
löpande uppföljning. Utvärdering planeras i samarbete med Linnéuniversitetet 
genom studie av effekter både hos omsorgstagare och personalens upplevelser. 
Ansökt summa är 150 000 kronor.  
 
Förvaltningschefsgruppen har gått igenom ansökan och föreslår att den avslås 
med följande motivering: 
”Förvaltningschefsgruppen ser positivt på projektidén och de möjligheter till 
terapeutiskt innehåll och utveckling av det sociala innehållet för dementa som 
detta skulle kunna erbjuda. Även det föreslagna samarbetet mellan 
Linnéuniversitetet och kommunen är ett mycket bra initiativ. 
 
I dokumentet ’Social hållbarhet – utvecklingsprojekt’ framkommer dock att en 
viktig målgrupp är barn och unga samt de som står långt från arbets-
marknaden. Det framkommer även att bidrag inte kan sökas för det som anses 
vara normalt utvecklingsarbete inom verksamheten.  
 
Med hänvisning till ovanstående föreslås att ansökan avslås då den inte 
överensstämmer med avsedd målgrupp. Dessutom är förvaltningschefs-
gruppens åsikt att de aktivitetsfrämjande insatserna bör falla inom området 
normalt utvecklingsarbete.” 

Överläggning 
Under överläggningen föreslår Johan Persson (S) att arbetsutskottet ska besluta 
i enlighet med förvaltningschefsgruppens förslag samt uttala följande: 
Omsorgsförvaltningen uppmanas istället att hitta permanenta former för 
projektet tillsammans med kommunledningskontorets arbetsmarknadsenhet.  
 
Efter att överläggningen avslutats beslutar arbetsutskottet i enlighet med Johan 
Perssons förslag.  

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott avslår omsorgsförvaltningens ansökan om 
aktivitetsfrämjande insatser då den inte faller inom ramen för det område som 
pengarna för utvecklingsprojekten inom social hållbarhet avser.  
 
Omsorgsförvaltningen uppmanas istället att hitta permanenta former för 
projektet tillsammans med kommunledningskontorets arbetsmarknadsenhet.  
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§ 48 
Information med anledning av Brandmännens 
Riksförbunds (BRF) konfliktvarsel  
Överläggning 
Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal mellan Brandmännens Riksförbund 
(BRF) och Sveriges kommuner och landsting samt Pacta för Sveriges 
deltidsbrandmän har strandat och BRF har därför varslat om blockad av vissa 
arbetsuppgifter.  
 
Räddningschef Gert Friberg informerar om det konfliktvarsel som lagts av 
BRF och som, om inte konflikten är löst, träder i kraft måndagen den 15 juni 
kl. 06:00. 

Beslut 
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
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