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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

 
 
Anslaget på kommunens anslagstavla, § 20 den 8 mars och §§ 21-24 den 21 
mars 2016. 

 
 

Tid 
Tisdagen den 8 mars 2016 kl. 8:30-9:20 

Plats 
KS-salen, stadshuset 

Omfattning 
§§ 20-24 

Beslutande 
Anders Andersson (C) ordförande 
Christina Fosnes (M) vice ordförande 
Johan Persson (S) 
Bertil Dahl (V) 
Inger Hilmansson (L) 
 
 
 

Sekreterare 
 
 
 
Anette Mellström 
 

Justeras 
 
 
 
Anders Andersson Bertil Dahl 
ordförande  
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§ 20 

Upphandling av kabinettdiskdesinfektor 
Dnr KS 2016/0211 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 1 mars 2016. 

Bakgrund 
Upphandlingen omfattar: 
• Två stycken, likadana, fabriksnya kabinettdiskdesinfektorer inklusive en 

styck diskvagn per kabinettdiskdesinfektor till hjälpmedelscentralerna i 
Kalmar och Västervik. 

• Leverans, installation, intrimning och provning till fullt driftfärdigt skick. 
Installation innefattar även framdragning av eventuell ny el och VVS, 
eventuell flytt och bilning och rätt dimensionering av golvbrunnar.  

• Användardokumentation och driftsdokumentation på svenska. 
• Utbildning, på svenska, av personal som skall bruka utrustningen. 
• Option på servicekontrakt efter utrustningens garantitid. 
 
I anbudet anges ett antal skall-krav som ska uppfyllas för att anbudet ska vara 
kvalificerat. Utvärdering har skett av det anbud som uppfyller ställda krav och 
som har lämnats av leverantör som kvalificerats till utvärderingen. Beställaren 
kommer att anta det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet med hänsyn taget 
till nedan angivna utvärderingskriterier.  
 
• Totalkostnad  
• Teknisk standard 
• Användarvänlighet 
 
Avtalet avser ett varukontrakt. 

Överläggning 
Upphandlingschef Maria Kleveborn, serviceförvaltningen, redogör för ärendet. 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger serviceförvaltningen i uppdrag att slutföra 
upphandlingen och skriva avtal för kabinettdiskdesinfektorer med Skanska 
Direkt AB (org.nr. 556715-7689). 
 
Paragrafen förklaras för omedelbart justerad.  
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§ 21 

Information och lägesrapport kring ensamkommande 
flyktingbarn i Kalmar kommun 
Överläggning 
Socialchef Cecilia Frid, socialförvaltningen, informerar och lämnar en 
lägesrapport kring ensamkommande flyktingbarn i Kalmar kommun.  

Beslut 
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
 

§ 22 

Redovisning av Kalmar kommuns miljöbokslut 2015 
Dnr KS 2016/0212 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 1 mars 2016. 
 
Miljöbokslut 2015. 

Bakgrund 
Kalmar kommun har tagit fram ett samlat miljöbokslut för 2015. Arbetet har 
skett i samverkan med Kalmar Cykelstad, samhällsbyggnadskontorets 
miljöenhet, park- och infrastrukturenhet och planenhet samt de kommunala 
bolagen och projektledare för kustmiljö och vattenrådssamordnare. 

Överläggning 
Strateg för ekologisk hållbarhet Karin Löfström, kommunledningskontoret, 
redovisar Kalmar kommuns miljöbokslut 2015. 

Beslut 
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av informationen. 
 

§ 23 

Klimat- och energiprogram för Kalmar kommun  
2016-2020 
Dnr KS 2015/0847 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 3 mars 2016. 
 
Klimat- och energiprogram.  

Bakgrund 
Klimat- och energiprogrammets syfte är att ge en samlad bild av kommunens 
arbete för att nå Fossilbränslefri kommun 2030 samt ska uppfylla åtagandena i 
Borgmästaravtalet. Den 3 december 2013 antogs kommunens klimat- och 
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energiprogram. I det programmet fastslogs att det skulle revideras varje 
mandatperiod. Enligt lagen om kommunal energiplanering gäller att det ska 
finnas en aktuell energiplan. Då denna plan behövdes uppdateras beslutades att 
integrera energiplanen i klimat- och energiprogrammet. De frågor som ska 
lyftas i en energiplan är nuläge i energifrågor samt visioner för framtiden, vilket 
finns inkluderat.  
 
Programmet har varit ute på remiss till kommunen nämnder, bolag, 
Regionförbundet i Kalmar län, länsstyrelsen och Energikontor Sydost och har 
reviderats till att även inkludera ett jämställdhetsperspektiv. Inga övriga 
synpunkter har inkommit.  

Överläggning 
Strateg för ekologisk hållbarhet Karin Löfström, kommunledningskontoret och 
Marie Jönsson, energi-, klimat- och transportrådgivare, samhällsbyggnads-
kontoret, går igenom förslag till klimat- och energiprogram för Kalmar 
kommun 2016-2020. 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen antar förslag till klimat- och energiprogram för Kalmar 
kommun 2016-2020. Programmet inkluderar kommunens energiplan. 
 

§ 24 

Revidering av kommunledningskontorets 
dokumenthanteringsplan 
Dnr KS 2016/0129 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 18 februari 2016. 
 
Kommunledningskontorets dokumenthanteringsplan.  

Bakgrund 
Kommunstyrelsen antog den 13 januari 2015 den kommungemensamma 
dokumenthanteringsplanen som gäller för kommungemensamma allmänna 
handlingar. Eftersom förvaltningarnas dokumenthanteringsplaner endast ska 
innehålla verksamhetsspecifika allmänna handlingar och att kommunlednings-
kontoret organiserats om behövde dokumenthanteringsplanen uppdateras. 
Förslaget har tagits fram i samråd med enheterna och sammanställts av 
kommunarkivarien. 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott antar kommunledningskontorets 
dokumenthanteringsplan och de gallringsfrister som anges.  
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