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§ 63 

Upphandling av datorer och läsplattor 
Dnr KS 2015/0478 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 2 september 2015. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 26 maj 2015 att ge service-
förvaltningen i uppdrag att slutföra upphandlingen av datorer och läsplattor. 
Då ingen av de inkomna anbuden uppfyllde ställda skall-krav beslutade 
arbetsutskottet den 9 juni 2015 att ge serviceförvaltningen i uppdrag att avbryta 
upphandlingen.  
 
Efter en viss omarbetning av underlaget har nu en ny upphandling av datorer 
och läsplattor genomförts. Upphandlingen 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. Beställaren 
kommer att anta det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet med hänsyn taget 
till nedan angivna utvärderingskriterier.  
 

- Totalkostnad på utvalt sortiment 
- Bör-krav – 5 kronor/krav 

 
Avtalstiden är från och med 2015-09-15 till och med 2018-09-14. 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 15 september 2015 t.o.m. 14 september 2018 med 
möjlighet till förlängning med ett (1) år. 
 
Paragrafen förklaras för omedelbart justerad. 
 

§ 64 

Upptagande av lån för investeringar 
Dnr KS 2015/0751 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 2 september 2015. 
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Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade den 15 december 2014, § 169, att kommun-
styrelsen under 2015 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens 
skulder, upp till totalt 1 055 200 000 kronor.  
 
Kommunens låneskuld uppgår för närvarande till 687 200 000 kronor. Under 
2014 investerades för knappt 280 000 000 kronor och hittills i år har 
investerats för drygt 135 000 000 kronor. Det är nu dags att verkställa 
upptagande av nya lån om sammantaget 300 000 000 kronor. Den samman-
lagda låneskulden efter detta upptagande är 987 200 000 kronor.  
 
Enligt delegationsordning för kommunstyrelsen (punkt 1.4) har arbetsutskottet 
rätt att ”Besluta om att ta upp lån för investeringar som ingår i den ekonomiska 
planeringen eller där kommunfullmäktige fattar särskilt beslut”. 

Överläggning 
Ekonomichef Urban Sparre redogör för ärendet.  

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ta upp lån om 300 000 000 
kronor för finansiering av investeringar. 
 
Ekonomichef Urban Sparre får i uppdrag att slutföra upphandlingen. 
 
Denna paragraf förklaras för omedelbart justerad. 
 

§ 65 

Handlingsplan för integration 
Dnr KS 2015/0742 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 1 september 2015. 
 
Förslag till handlingsplan den 3 september 2015. 

Bakgrund 
Det övergripande nationella målet för integrationspolitiken är ”Lika rättigheter, 
skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund”. 
Integrationspolitiken är samhällsövergripande och handlar om hela befolk-
ningen. 
 
Kommunstyrelsen antog i juni 2013 regional integrationsstrategi för Kalmar 
län. Kommunfullmäktige beslutade i verksamhetsplan med budget 2015 att 
kommunstyrelsen, utifrån den regionala strategin, ska utarbeta en konkret 
handlingsplan för kommunens arbete de kommande åren. Kommunlednings-
kontoret har tagit fram ett förslag till handlingsplan. Den framtagna planen 
bygger på det nationella målet och på den regionala strategin. Arbetet har skett 
i samverkan med förvaltningarna. 
 



 4 (5) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2015-09-08 

 
Innan kommunfullmäktige antar handlingsplanen ska förslaget skickas på 
remiss till kommunens nämnder och bolag. Eventuella synpunkter på förslaget 
ska lämnas till kommunledningskontoret senast den 2 november 2015. 

Överläggning 
Strateg för social hållbarhet, Louise Weidolf, kommunledningskontoret, går 
igenom förslag till handlingsplan för integration. 
 
Under överläggningen föreslår flera ledamöter att skrivningarna i handlings-
planen som rör det regionala målet och tvåspråkigheten ska förtydligas.  
 
Sedan överläggningen avslutats beslutar arbetsutskottet att återremittera 
ärendet till kommunledningskontoret.   

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet till kommunlednings-
kontoret för att göra vissa förtydliganden.  
 

§ 66 

Kalmar och Växjös stora Linnéstipendium för 
forskning inom ekologisk hållbar utveckling – beslut 
om permanentning och revidering av riktlinjer och 
kriterier 
Dnr KS 2014/0785 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 1 september 2015. 
 
Riktlinjer och kriterier från och med 2016. 

Bakgrund 
I samband med Linnéuniversitetets bildande kom Kalmar och Växjö 
kommuner överens om att instifta ett forskningsstipendium för att stödja det 
nya universitetets arbete inom ekologisk hållbar utveckling. Stipendiets namn 
är ”Kalmar och Växjös stora Linnéstipendium för forskning inom ekologisk 
hållbar utveckling”. Stipendiet var kommunernas invigningspresent till 
universitetet. Kommunerna har avsatt 250 000 kronor vardera under  
2011-2015 år till stipendiet.  
 
Stipendiaterna har redovisat sina forskningsprojekt genom föreläsning i 
samband med Linnéuniversitetets akademiska högtid efterföljande år. En 
arbetsgupp bestående av representanter från Kalmar och Växjö kommuner 
samt Linnéuniversitetet föreslår att forskningsstipendiet permanentas. Vidare 
har arbetsgruppen tagit fram reviderade riktlinjer och kriterier för stipendiets 
utdelande, baserat på fem års erfarenheter. 

Överläggning 
Universitetsstrateg Alexandra Petrakou, kommunledningskontoret, går igenom 
ärendet.  
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Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att permanenta forskningsstipendiet vid namn 
”Kalmar och Växjös stora Linnéstipendium för forskning inom ekologisk 
hållbar utveckling”. 
 
Kommunfullmäktige antar reviderade riktlinjer och kriterier för stipendiet 
enligt arbetsgruppens förslag. 
 
Kommunstyrelsen ges rätt att göra mindre justeringar i riktlinjer och kriterier 
för stipendiet.  
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