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Tid 
Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30-9:50 

Plats 
KS-salen, stadshuset 

Omfattning 
§§ 58-62 

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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§ 58 

Borgen för lån till Kalmar FF Fastigheter AB 
Dnr KS 2015/0712 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 19 augusti 2015. 

Bakgrund 
Kalmar FF (koncernen) presenterade den 7 april 2015 sitt bokslut för 2014 och 
budget för 2015 för kommunstyrelsen. Resultatet för 2014 blev -8,3 miljoner 
kronor. Det egna kapitalet uppgick till 48,7 miljoner kronor och likviditeten 
(kassa, bank) till 37,8 miljoner kronor. Av likviditeten utgör 26,0 miljoner 
kronor säkerhet för lån som är spärrade på konto i Swedbank. Den tillgängliga 
likviditeten uppgår därför till 11,8  miljoner kronor.   
 
Resultatbudgeten för 2015 är -5,0 miljoner kronor. Den mest osäkra posten i 
denna budget är spelarförsäljningar som uppgår till 8,0 miljoner kronor.  
 
Föreningen arbetar kontinuerligt med att anpassa verksamheten för att den ska 
vara så kostnadseffektiv och ändamålsenlig som det är möjligt. Kostnaderna 
har minskat med 7 procent jämfört med 2012. Ytterligare åtgärder för att 
minska kostnaderna har annonserats under året. Samtidigt har intäkterna, 
exklusive spelarförsäljningar, också minskat och då med 12 procent jämfört 
med 2012. Största intäktstappet är hänförligt till publikintäkter som minskat 
med 22 procent.    
 
Föreningen har i grunden en styrka och uthållighet i det egna kapitalet. Det 
faktum att 26,0 miljoner kronor av likviditeten är spärrad innebär att styrkan 
och uthålligheten i nuläget är starkt begränsad. 
 
För att möjliggöra att föreningen fullt ut kan nyttja sitt egna kapital för 
verksamhetens fortsatta drift föreslår kommunledningskontoret att kommunen 
ställer säkerhet i form av borgen för det lån som nu säkras av de spärrade 
medlen i Swedbank. 
 
Tidigare tecknad borgen för lån till Kalmar FF Fastigheter AB på 99,0 miljoner 
kronor har, efter amorteringar, minskat till 95,4 miljoner kronor per den  
30 juni 2015. 

Överläggning 
Ekonomichef Urban Sparre redogör för ärendet. Inför kommunstyrelsens 
behandling ska förslag till beslut kompletteras med följande: 
 
”För borgensåtagandet ska bolaget betala årlig avgift motsvarande 0,4 % av 
nyttjad borgen vid senaste årsskiftet.” 
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Under överläggningen redovisas följande förslag: 
 
1. Johan Persson (S) föreslår att arbetsutskottet ska besluta i enlighet med 

kommunledningskontorets förslag. 
 

2. Inger Hilmansson (FP) föreslår att arbetsutskottet ska avslå 
kommunledningskontorets förslag. 

 
Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om arbetsutskottet vill 
bifalla Johan Perssons eller Inger Hilmanssons förslag. Han finner att 
arbetsutskottet beslutar i enlighet med Johan Perssons förslag.  

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att teckna borgen för lån på 26,0 miljoner kronor 
till Kalmar FF Fastigheter AB (org.nr. 556718-2794).  
 
Borgen ersätter den säkerhet som Kalmar FF Fastigheter AB ställt genom att 
spärra motsvarande 26,0 miljoner kronor av egna medel på konto i Swedbank. 

Reservation 
Inger Hilmansson (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.  

Avstår 
Christina Fosnes (M) avstår från att delta i beslutet.  
 

§ 59 

Information om sotning och brandskyddskontroll 
Överläggning 
Sotarmästare Thommie Andersson informerar om sotningsverksamheten och 
brandskyddskontroll samt de lagar och föreskrifter som gäller för att förebygga 
brand. 

Beslut 
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
 

§ 60 

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

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 3 augusti 2015. 

Bakgrund 
Årets första budgetuppföljning, efter april månad, redovisade en helårsprognos 
för årets resultat på 18,9 miljoner kronor, en positiv avvikelse mot budget på 
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16,8 miljoner kronor. Motsvarande prognos för årets balanskravsresultat 
redovisade 8,9 miljoner kronor.  
 
Med anledning av budgetuppföljningen beslutade kommunstyrelsen att 
uppmana kultur- och fritidsnämnden att vidta åtgärder så att budgeten för  
2015 kunde hållas och att dessa åtgärder skulle rapporteras i uppföljningen 
efter juni månad. Någon sådan rapport har inte redovisats. 
 
I denna uppföljning, efter juni månad, har Södermöre kommundelsnämnd och 
omsorgsnämnden reviderat sina tidigare utfallsprognoser. Södermöre 
kommundelsnämnd redovisar nu en prognos i enlighet med budget (+0,2 
miljoner kronor efter april månad). Omsorgsnämnden prognosticerade i 
apriluppföljningen ett underskott på 3,5 miljoner kronor. Efter juni är 
prognosen ett överskott på 2,0 miljoner kronor. Övriga nämnder redovisar 
inga förändringar av sina prognoser jämfört med april. 
 
Sammantaget innebär denna nya prognos, för nämndernas nettokostnader, en 
positiv förändring med 5,3 miljoner kronor.   
 
För internränta, pensioner, jämförelsestörande poster m.m. beräknas en 
budgetavvikelse på 27,0 miljoner kronor, en förbättring med 1,0 miljoner 
kronor jämfört med uppföljningen efter april månad.  
 
Enligt den senaste skatteunderlagsprognosen från Sveriges Kommuner och 
Landsting (cirkulär 15:18) beräknas en budgetavvikelse för skatter och 
kommunal utjämning på -9,3 miljoner kronor, en försämring med 0,8 miljoner 
kronor jämfört med prognosen efter april månad. 
 
För finansnettot beräknas en budgetavvikelse på 7,6 miljoner kronor, en 
försämring med 0,2 miljoner kronor jämfört med uppföljningen efter april 
månad.  
 
Efter juni månad uppgår investeringarna till 102,3 miljoner kronor  
(114,9 miljoner kronor juni 2014). 
 
Med hänvisning till ovanstående redovisas, efter juni månad, en helårsprognos 
för årets resultat på 24,2 miljoner kronor, en avvikelse mot budget på  
22,1 miljoner kronor. Motsvarande prognos för årets balanskravsresultat är 
14,2 miljoner kronor.  

Överläggning 
Ekonomichef Urban Sparre, kommunledningskontoret, går igenom Kalmar 
kommuns ekonomirapport 2015 – efter juni.  

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen upprepar uppmaningen till kultur- och fritidsnämnden att  
vidta åtgärder så att budgeten för 2015 kan hållas och att dessa åtgärder ska 
rapporteras senast till uppföljningen efter augusti månad. 
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Kommunstyrelsen fattar i övrigt inte något beslut med anledning av 
ekonomirapport 2015 – efter juni månad. 

 

§ 61 

Information från Brottsofferjouren 
Överläggning 
Pernilla Keyser, ordförande i Brottsofferjouren i södra Kalmar län, informerar 
om Brottsofferjouren i södra Kalmar läns organisation och verksamhet samt 
kommande aktiviteter.  

Beslut 
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen. 
 

§ 62 

Kommunledningskontorets ekonomirapport 2015 – 
efter juni 
Dnr KS 2015/0225 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 7 augusti 2015. 
 
Ekonomisk sammanställning per juni 2015. 

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 juni uppgår till 44,3 % jämfört mot riktvärdet 50,0 %. 
Utfallet påverkas av att något periodiserat bokslut inte upprättas per juni. 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 lägre än beräknat. 

Överläggning 
Controller Åsa Bejvall, kommunledningskontoret, går igenom kommun-
ledningskontorets ekonomirapport 2015 – efter juni.  

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av ekonomirapporten 
per juni 2015. 
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