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Anslaget på kommunens anslagstavla, § 102 den 25 november och §§ 103-113 
den 8 december 2015. 

 
 

Tid 
Tisdagen den 24 november 2015 kl. 8:00-9:20 

Plats 
KS-salen, stadshuset 

Omfattning 
§§ 102-113 

Beslutande 
Anders Andersson (C) ordförande 
Christina Fosnes (M) vice ordförande 
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Dzenita Abaza (S) 
Bertil Dahl (V) §§ 110-113 
Inger Hilmansson (L) 
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Anette Mellström 
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Anders Andersson Johan Persson 
ordförande  
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§ 102 

Upphandling av skrivare och multifunktionsskrivare 
Dnr KS 2015/1031 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 18 november 2015. 

Bakgrund 
Upphandlingen omfattar produktsortimenten multifunktionsskrivare (MFP) 
och bordsskrivare och omfattar Kalmar och Torsås kommun, Gymnasie-
förbundet samt Kalmarsundsregionens renhållare.  
 
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  
• Referenser serviceorganisation 
 
Avtalstiden är två år med en ensidig möjlighet för beställaren att begära 
förlängning av avtalet med 1 + 1 år. 

Överläggning 
Upphandlingschef Maria Kleveborn, serviceförvaltningen, redogör för ärendet.  

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger serviceförvaltningen i uppdrag att slutföra 
upphandlingen och skriva avtal för multifunktionsskrivare och bordsskrivare 
med Konica Minolta (org.nr. 556435-4479). 
 
Paragrafen förklaras för omedelbart justerad.  
 
 

§ 103 

Förslag till ny VA-taxa 2016 
Dnr KS 2015/1038 

Handlingar 
Skrivelse från Kalmar Vatten AB den 19 november 2015. 
 
Förslag till VA-taxa 2016. 
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Bakgrund 
Den nu gällande VA-taxan antogs av kommunfullmäktige i december 2014. 
Styrelsen för Kalmar Vatten AB beslutade den 19 november 2015 att föreslå 
kommunfullmäktige att besluta om ny VA-taxa för 2016. 
 
Lagen om allmänna vattentjänster föreskriver att det ska vara balans mellan 
intäkter och kostnader. I dagsläget är kostnaderna högre än intäkterna vid 
utbyggnad av det kommunala ledningsnätet. Anledningen till ökade kostnader 
vid ledningsutbyggnad är att merparten av utbyggnaden sker på landsbygden 
där det är långa ledningslängder i förhållande till antalet anslutna fastigheter.  
 
I förslaget föreslås för tredje året i rad att brukningsavgifterna är oförändrade 
medan anläggningsavgiften höjs med 3 %.  

Överläggning 
Jörgen Madebrink, Kalmar Vatten AB, redogör för ärendet.  

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige antar förslag till ny VA-taxa att gälla från och med  
1 januari 2016. 
 

§ 104 

Tillägg till arrendeavtal Stensö camping 
Dnr KS 2015/0324 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 10 november 2015. 
 
Tilläggsavtal den 6 november 2015 inklusive bilagor. 

Bakgrund 
Kalmar Kommun tecknade den 1 maj 2015 avtal om anläggningsarrende för 
driften av Stensö Camping med Nordic Camping & Resort AB. Restaurangen 
på Stensö, kallad Stensötorpet, drivs idag av Minigolf i Kalmar AB. Detta avtal 
sade kommunen upp den 25 april 2014 till upphörande vid avtalstidens utgång 
den 28 februari 2017. Orsaken var att kommunen låg i tvist med dåvarande 
arrendatorn av Stensö camping med eventuell avhysning som följd. 
Kommunen ville säga upp övriga avtal på området för att fortsättningsvis 
kunna teckna ett avtal som omfattade all verksamhet på campingområdet.  
 
Minigolf i Kalmar AB hänsköt ärendet till Hyresnämnden för medling. Kalmar 
kommun och Minigolf i Kalmar AB har härefter ingått en förlikning i 
Hyresnämnden. I huvudsak innebär denna att Minigolf i Kalmar AB frånträder 
sitt avtal på Stensötorpet den 31 december 2015, att Minigolf i Kalmar AB till 
kommunen överlåter inventarier och övriga tillgångar avseende restaurangen 
och att Minigolf i Kalmar AB genom nytt avtal med Nordic Camping & Resort 
AB skall driva minigolfanläggningen på området vidare t.o.m. 2020. 
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Kalmar kommun och Nordic Camping & Resort AB har gemensamt tagit fram 
ett förslag till tilläggsavtal till huvudavtalet för Stensö camping. Förslaget 
innebär bl.a. att Stensötorpet-Kaffestugan med tillhörande mark och byggnader 
fr.o.m. den 1 januari 2016 införlivas med arrendeobjektet i huvudavtalet och att 
arrendatorn av kommunen för en köpeskilling om 750 000 kronor övertar de 
inventarier och övriga tillgångar avseende restaurangen som Minigolf i Kalmar 
AB överlåtit till kommunen. Som en följd av tilläggsavtalet ökar arrende-
avgiften för Nordic Camping & Resort beträffande Stensö camping med 
89 000 kronor/år + 22 000 kronor/år för de övertagna tillgångarna. 

Överläggning 
Förvaltningschef Benny Wennberg, serviceförvaltningen, redogör för ärendet.  

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige godkänner tilläggsavtal till huvudavtalet för Stensö 
camping mellan Kalmar kommun och Nordic Camping & Resort AB gällande 
Stensötorpet-Kaffestugan.  
 
Kommunstyrelsens ordförande Johan Persson får i uppdrag att underteckna 
avtalet. 
 
 

§ 105 

Handlingsplan för integration 
Dnr KS 2015/0742 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 11 november 2015. 
 
Integration, En handlingsplan med fokus på inrikes och utrikes födda 
kalmarbor – 2016-2020 den 16 november 2015. 
 
Remissammanställning den 11 november 2015. 

Bakgrund 
Det övergripande nationella målet för integrationspolitiken är ”Lika rättigheter, 
skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etniska och kulturell bakgrund”. 
Integrationspolitiken är samhällsövergripande och handlar om hela befolk-
ningen. Det handlar om en ömsesidig anpassning. 
 
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. Den framtagna 
planen bygger på det nationella målet och på den regionala strategin. Arbetet 
har skett i samverkan med förvaltningarna. 
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Handlingsplanen har varit på remiss till kommunens nämnder och bolag samt 
till de fackliga organisationerna. Utifrån inkomna synpunkter har vissa mindre 
justeringar har gjorts i handlingsplanen.  

Överläggning 
Strateg för social hållbarhet, Louise Weidolf, kommunledningskontoret, 
redogör för de justeringar som gjorts i handlingsplanen efter att den varit på 
remiss.  
 
Under överläggningen föreslår Inger Hilmansson (L), med instämmande av 
Dzenita Abaza (S) och Anders Andersson (C), att formuleringen ”att öka 
andelen utrikes födda” ska tas bort i handlingsplanen.  
 
Efter att överläggningen avslutats beslutar arbetsutskottet att handlingsplanen 
inför kommunstyrelsens behandling ska justeras i enlighet med Inger 
Hilmanssons (L) m.fl. förslag.  

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige antar förslag till handlingsplan för Integration, En 
handlingsplan med fokus på inrikes och utrikes födda kalmarbor – 2016-2020 
med följande ändring: 
Formuleringen ”att öka andelen utrikes födda” ska tas bort i handlingsplanen. 
 
Handlingsplanen ersätter det Integrationspolitiska programmet från 2004. 
 
 

§ 106 

Energikartläggning i Kalmar kommun 
Dnr KS 2015/1025 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 18 november 2015. 

Bakgrund 
2014 infördes en ny lag om energikartläggning i stora företag (2014:266) och 
verksamheter och är en del i EU:s energieffektiviseringsdirektiv. En energi-
kartläggning ska göras vart fjärde år och ska visa på mängd tillförd energi samt 
ge förslag på energieffektiviseringar. Både verksamheter inom privat och 
offentlig verksamhet innefattas. Alla verksamheter som anser sig berörda av 
lagen ska rapportera till Energimyndigheten innan den 5 december 2015. Om 
man inte anser sig beröras av lagen så behövs ingen rapportering. 
 
Kriterier för att beröras av lagen är att man har en affärsmässig verksamhet 
som sysselsätter minst 250 personer samt har en årsomsättning som överstiger 
50 miljoner euro eller en balansomslutning över 43 miljoner euro. 
Myndighetsutövning och icke ekonomisk verksamhet ska inte räknas som 



 6 (11) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2015-11-24 

 
företagsverksamhet. Enligt uträkning och bedömning överstiger Kalmar 
kommun inte båda kriterierna som krävs för att innefattas av lagen.  
 
Kalmar kommun har ett mål att vara fossilbränslefria 2030 och som en del i 
detta arbete gör kommunen sedan 2011 en årlig energiuppföljning som 
inkluderar alla kommunens och kommunbolagens fastigheter. Dessutom arbetar 
kommunen i en av landets största energieffektiviseringsprojekt i offentlig 
verksamhet. För att fortsätta sträva mot minskad energiförbrukning samt vara 
förberedd om eventuella lagändringar bör både energiuppföljningen och 
energieffektiviseringsarbetet fortsätta men ingen formell energikartläggning ska 
göras 2015.  

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att meddela Energimyndigheten att 
Kalmar kommun inte omfattas av lagen om energikartläggning och kommer 
inte att genomföra någon energikartläggning 2015.  
 
Kommunen kommer att fortsätta med energiuppföljning och energi-
effektivisering i de egna fastigheterna.  
 

§ 107 

Lokal överenskommelse om samverkan avseende 
arbetslösa ungdomar 
Dnr KS 2015/0548 

Handlingar 
Lokal överenskommelse mellan Kalmar kommun och Arbetsförmedlingen 
Kalmar om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten.  

Bakgrund 
Den 16 juni 2015 undertecknade Kalmar kommun och arbetsförmedlingen en 
avsiktsförklaring om att teckna en överenskommelse om samverkan avseende 
arbetslösa unga. 
 
Förslag till överenskommelse har skickats till Delegationen för unga till arbete 
(Dua) för yttrande. Härefter har den skickats till Dua för att söka statsbidrag 
för insatser som ska bedrivas i samverkan.  

Överläggning 
Ann-Mari Nilsson, enhetschef för kommunledningskontorets kansli- och 
omvärldsenhet, redogör för ärendet.  

Beslut 
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
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§ 108 

Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor 
2015-2018  
Dnr KS 2015/0788 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 17 november 2015. 
 
Handlingsprogram.  

Bakgrund 
Enligt Lagen om skydd mot olyckor, lag (2003:778), ska en kommun ha ett 
handlingsprogram för räddningstjänst och för förebyggande verksamhet. 
Handlingsprogrammet ska förnyas och revideras varje mandatperiod och antas 
av kommunfullmäktige. Brandkåren har upprättat förslag till handlings-
program. Innan programmet antas ska samråd ha skett med de myndigheter 
och kommuner som kan ha ett väsentligt intresse i saken.   
 
Arbetsutskottet beslutade den 29 september 2015 att sända förslaget på remiss 
till myndigheter och andra som kan ha ett väsentligt intresse i saken. 
Synpunkterna från remissinstanserna, som i allt väsentligt var av redaktionell 
art, har beaktats och förts in i respektive program. 

Överläggning 
Räddningschef Gert Friberg redogör för de mindre ändringar som gjorts i 
förslag till handlingsprogram efter samrådet. 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige antar förslag till handlingsprogram enligt lagen om skydd 
mot olyckor att gälla under mandatperioden 2015-2018. 
 

§ 109 

Ändringar i Verksamhetsplan med budget 2016 och 
ekonomisk planering 2017-2018 
Dnr KS 2015/0191 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 18 november 2015. 
 
Ändringar i Verksamhetsplan med budget 2016 och ekonomisk planering 
2017-2018. 

Bakgrund 
Den politiska majoriteten presenterar förslag till ändringar i Verksamhetsplan 
med budget för 2016 och ekonomisk planering för 2017-2018. 
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Ändringarna syftar till att uppdatera den beslutade budgeten med de senast 
kända omvärldsfaktorerna såsom skatteunderlagets utveckling, regeringens 
höstbudgetproposition och de demografiska förändringarna. Nämndernas 
ramar kan anpassas till nya förutsättningar som kan ha uppstått efter det att 
budgeten beslutades i juni. Även ombudgetering mellan nämnder till följd av 
omorganisationer eller andra verksamhetsförändringar förekommer. 
 
 

Överläggning 
Budgetchef Jonas Agerhed går igenom förslag till ändringar i Verksamhetsplan 
med budget för 2016 och ekonomisk planering 2017-2018: 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

 
Kommunfullmäktige gör följande ändringar och tillägg till sitt tidigare beslut 
den 15 juni 2015 § 147 om Verksamhetsplan med budget för 2016 och 
ekonomisk planering 2017-2018: 
 
1. Kommunfullmäktige beslutar att justera nämndernas driftbudgetramar 

med de åtgärder som redovisas under avsnittet ”Nämndernas 
driftbudgetramar”.  

 
Den samlade förändringen för respektive nämnd specificeras i belopp 
under avsnittet ”Förändringar per nämnd”. 

 
2. Kommunfullmäktige beslutar att justera de samlade budgeterade 

intäkterna från kommunalskatt, mellankommunal utjämning och generella 
statsbidrag, baserat på ny skatteunderlagsprognos samt nya demografiska 
förutsättningar. De ändringar som påverkar resultatet jämfört med tidigare 
beslutad budget redovisas i tabell under avsnittet ”Resultaträkning”. 
 
Dessa justeringar, tillsammans med ändringar i nämndernas 
driftbudgetramar enligt punkt 1 ovan, ger följande budgeterade årets 
resultat (årets resultat enligt tidigare beslut inom parentes); 2016 29,5 
(39,9) mnkr, 2017 26,6 (35,0) mnkr, 2018 -7,5 (1,7) mnkr. Den samlade 
effekten av det justerade resultatet redovisas i avsnittet ”Resultaträkning.” 

 
3. Kommunfullmäktige beslutar att göra de ändringar och tillägg till 

respektive fokusområden och mål som redovisas under avsnittet 
”Ändringar och tillägg till fokusområden och mål”. 
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§ 110 

Kommunledningskontorets internbudget 2016 med 
nämndmål och aktiviteter 
Dnr KS 2015/1017 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 17 november 2015. 
 
Internbudget per verksamhet. 
 
Kommunledningskontorets mål och aktiviteter. 

Bakgrund 
Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till internbudget för 
verksamheten och investeringarna under 2016. Förslaget är lagt inom de 
ekonomiska ramar som tilldelats av kommunfullmäktige i Verksamhetsplan 
och budget 2016 och ekonomisk planering för 2017-2018. 
 
Förslaget till internbudget innehåller en redovisning av kommunlednings-
kontorets verksamhet och planering för 2016 och detaljerade budgetar på 
verksamhetsnivå. Kontoret har även brutit ned fullmäktigemålen till nämndmål 
för den egna verksamheten och definierat tidsplan, aktiviteter, mätning och 
resurser för respektive mål. 

Överläggning 
Controller Åsa Bejvall, kommunledningskontoret, går igenom förslag till 
internbudget för kommunledningskontoret.  

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets förslag till 
internbudget för 2016 med nämndmål och aktiviteter. 
 

§ 111 

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

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 17 november 2015. 

Bakgrund 
Delårsbokslutet för perioden januari – augusti redovisade en helårsprognos för 
årets resultat på 23,2 miljoner kronor, en positiv avvikelse mot budget på 21,1 
miljoner kronor. Motsvarande prognos för årets balanskravsresultat var då 11,2 
miljoner kronor. 
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I denna uppföljning, efter oktober månad, har flera nämnder reviderat sin 
tidigare prognos. 
 
Kommunstyrelsen redovisar nu en prognos på 6,4 miljoner kronor (3,5 
miljoner kronor i delårsbokslutet), servicenämnden redovisar 3,4 miljoner 
kronor (enligt budget), samhällsbyggnadsnämnden redovisar 1,2 miljoner 
kronor (enligt budget), kultur- och fritidsnämnden redovisar 0,5 miljoner 
kronor (enligt budget), barn- och ungdomsnämnden redovisar 1,0 miljoner 
kronor (enligt budget) och omsorgsnämnden redovisar 5,0 miljoner kronor  
(2,0 miljoner kronor).  
 
Sammantaget innebär denna nya prognos, för nämndernas nettokostnader, en 
förbättring med 12,0 miljoner kronor.   
 
För internränta, pensioner, jämförelsestörande poster m.m. beräknas en 
budgetavvikelse på 1,2 miljoner kronor, (2,0 miljoner kronor i delårsbokslutet), 
en försämring med 0,8 miljoner kronor. 
 
Enligt den senaste skatteunderlagsprognosen från Sveriges Kommuner och 
Landsting (cirkulär 15:29) beräknas en budgetavvikelse för skatter och 
kommunal utjämning på -17,1 miljoner kronor (-14,4 miljoner kronor i 
delårsbokslutet), en försämring med 2,7 miljoner kronor.  
 
För finansnettot beräknas en budgetavvikelse på 10,0 miljoner kronor, (9,0 
miljoner kronor i delårsbokslutet), en förbättring med 1,0 miljoner kronor. 
 
Efter oktober månad uppgår investeringarna till 205,7 miljoner kronor (138,0 
miljoner kronor i delårsbokslutet).      
 
Med hänvisning till ovanstående redovisas, efter oktober månad, en helårs-
prognos för årets resultat på 32,7 miljoner kronor, en avvikelse mot budget på 
30,6 miljoner kronor.  
 
Motsvarande prognos för årets balanskravsresultat är 20,7 miljoner kronor.  
 
I den extra ändringsbudget som regeringen presenterade i november tillförs 
8 330 miljoner kronor till kommunerna som ett stöd för att hantera den 
rådande flyktingsituationen. Åtgärden bygger på höstens överenskommelse 
mellan regeringen och allianspartierna. Kalmars andel av statsbidraget uppgår 
till 27,4 miljoner kronor. Medlen betalas ut under 2015 men får användas både 
2015 och 2016. Inriktningen är att huvuddelen av det extra statsbidraget 
intäktsförs 2016.  

Överläggning 
Urban Sparre, ekonomichef, redogör för ekonomirapporten.  

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

§ 112 

Kommunledningskontorets ekonomirapport 2015 – 
efter oktober 
Dnr KS 2015/0225 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 17 november 2015. 
 
Ekonomisk uppföljning per enhet efter oktober 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 oktober uppgår till 76,2% jämfört mot riktvärdet 83,3%. 
Utfallet påverkas av att något periodiserat bokslut inte upprättas per oktober.  
 
Prognosen pekar mot ett överskott med 6,4 miljoner kronor jämfört mot 
budget. Sparsamhet hos enheterna avseende verksamhetskostnader samt 
vakanta/ej återbesatta tjänster påverkar prognosen.  
 
Kommentarer till respektive enhets utfall lämnas i den ekonomiska 
sammanställningen.  

Överläggning 
Controller Åsa Bejvall, kommunledningskontoret, redogör för 
kommunledningskontorets ekonomirapport.  

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen fattar inget beslut med anledning av uppföljningen per 
oktober. 

§ 113 

Information med anledning av flyktingsituationen 
Överläggning 
Säkerhetssamordnare Peo Carlsson, kommunledningskontoret, lämnar en 
lägesrapport om det tillfälliga ankomstboende som Kalmar kommun ställt 
iordning för nyanlända flyktingar i väntan på placering på asylboenden. 

Beslut 
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
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