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§ 27 

Redovisning av Kalmar kommuns cykelbokslut 2015 
Dnr KS 2016/0312 

Handlingar 
Cykelbokslut 2015. 

Bakgrund 
Ett cykelbokslut för 2015 har tagits fram av Kalmar kommun. Cykelbokslutet 
innehåller information om riktade åtgärder som Kalmar kommun har gjort 
inom cykelområdet under 2015 samt vad som är på gång under 2016. 
Cykeltrafiken fortsätter att öka och mätningar visar en ökning på hela 26 
procent i staden från 2012 till 2015.  
 
Kalmar Cykelstad är ett samarbete mellan serviceförvaltningen, samhälls-
byggnadskontoret och kommunledningskontoret och från 2014 utgör 
kommunens plan- och investeringsberedning styrgrupp.  

Överläggning 
Thomas Eidrup, serviceförvaltningen, och Josefin Bergquist, samhälls-
byggnadskontoret, redogör för Kalmar kommuns cykelbokslut 2015. 

Beslut 
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
 

§ 28 

Upphandling av sotning och brandskyddskontroll 
Dnr KS 2016/0195 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 29 februari 2016. 

Bakgrund 
I Lagen om skydd mot olyckor framgår det att kommunen ska ansvara för 
rengöring (sotning) och brandskyddskontroll på de fastigheter som har 
eldstäder som kräver sotning respektive brandskyddskontroll. För dessa 
arbeten fastställer kommunen en taxa. En kommun har rätt att låta en 
entreprenör utföra såväl sotning som brandskyddskontrollen. 
 
Kalmar kommun har i dag en entreprenör för verksamheten, Kalmar Sotning 
och Ventilation AB. Avtalet med dessa utgår den 31 mars 2017. Med anledning 
av detta så behöver en upphandling av verksamheten ske, förutsatt en fortsatt 
entreprenadlösning. 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att en upphandling av sotnings- och 
brandskyddskontrollverksamheten snarast ska påbörjas med syfte att ett nytt 
entreprenadavtal kan träffas med giltighet från och med 1 april 2017. 
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§ 29 

Upphandling av personlig assistansverksamhet på 
entreprenad 
Dnr KS 2015/1136 

Handlingar 
Socialförvaltningens skrivelse den 2 december 2015. 
 
Utdrag ur socialnämndens protokoll den 15 december 2015, § 209. 
 
Utredning Entreprenaddrift av kommunens personliga assistansverksamhet.  
  
Stockholms stads/Norrmalms stadsdelsförvaltnings förfrågningsunderlag 
Dnr 2.2.2.-29/2014. 

Bakgrund 
Socialförvaltningen har på socialnämndens uppdrag utrett möjligheterna till 
entreprenaddrift av kommunens personliga assistansverksamhet. Det är en del i 
arbetet i att ta fram effektiviseringsförslag för att uppnå kravet på minskade 
kostnader med sammanlagt 24 miljoner kronor från år 2015-2017 utan att 
brukare påverkas negativt. 
 
Utredningens slutsats och samlade bedömning är att en verksamhetsövergång 
genom entreprenaddrift av kommunens personliga assistansverksamhet 
genererar en sammanlagd besparing på minst sju miljoner kronor, samtidigt 
som förutsättningarna för brukarens lagliga rätt till inflytande över sin assistans 
ökar eftersom en privat utförare har bättre förutsättningar att möta den 
assistansberättigades krav och önskan om vem som ska anställas och på vilket 
sätt assistansen ska utföras. Risk finns dock för delvis försämrade arbetsvillkor 
för de anställda personliga assistenterna ett år efter det att 
verksamhetsövergången är genomförd.  
 
En verksamhetsövergång bidrar till såväl besparingar som till ökad kostnads-
kontroll. Den största besparingspotentialen och kostnadskontrollen ligger i 
utgifterna för jour. Vid verkställighet i kommunen är det merkostnader som 
kommunen inte kan påverka. Varje ärende med beslut om väntetid/jour som 
tillkommer eller avslutas påverkar kommunens merkostnader upp eller ner. 
Den besparingspotential på 4,5 miljoner kronor som socialförvaltningen 
uppskattar finns för jour i dagsläget, kan snabbt förändras och bli både större 
och mindre beroende på antal beslut om väntetid som kommunen har att 
verkställa.  
 
Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Socialnämnden får, tillsammans med serviceförvaltningens upphandlingsenhet, 
upphandla och ta fram förfrågningsunderlag för att överlåta kommunens 
personliga assistansverksamhet på entreprenad. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott fattar därefter tilldelningsbeslut och ger uppdrag om att teckna 
avtal med den entreprenör som vinner upphandlingen.  
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Överläggning 
Under överläggningen redovisas följande förslag: 
 

1. Johan Persson (S) – med instämmande av Dzenita Abaza (S) och 
Anders Andersson (C) – föreslår att arbetsutskottet tillstyrker 
socialnämndens förslag med följande tillägg: 
- Alla medarbetare som väljer att gå över till entreprenör i samband 

med verksamhetsövergång ska erbjudas en möjlighet att ta 
tjänstledigt i 15 månader. 

- Medarbetaren ska meddela återgång till Kalmar kommun tolv 
månader efter övergången. 

- Medarbetaren kan återgå till Kalmar kommun tre månader efter 
tillsägelse om detta. 

- Medarbetare som ej vill gå över till entreprenör har rätt att vara kvar 
som anställd i Kalmar kommun.  
 

2. Bertil Dahl (V) föreslår i första hand att ärendet ska återremitteras. I 
andra hand, om arbetsutskottet beslutar att avgöra ärendet idag, 
föreslår Bertil Dahl att arbetsutskottet ska avstyrka socialnämndens 
förslag. I tredje hand, om arbetsutskottet beslutar att tillstyrka 
socialnämndens förslag, föreslår Bertil Dahl att arbetsutskottet 
tillstyrker Johan Perssons m.fl. tilläggsförslag.  
 

Sedan överläggningen avslutats frågar ordföranden om arbetsutskottet vill 
avgöra ärendet idag eller återremittera det. Han finner att arbetsutskottet vill 
avgöra ärendet idag. 
 
Härefter frågar ordföranden om arbetsutskottet vill tillstyrka eller avstyrka 
socialnämndens förslag. Han finner att arbetsutskottet tillstyrker 
socialnämndens förslag. 
 
Avslutningsvis frågar ordföranden om arbetsutskottet vill bifalla eller avslå 
Johan Perssons m.fl. tilläggsförslag. Han finner att arbetsutskottet bifaller 
tilläggsförslaget.   

Beslut 
Arbetsutskottet förslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Socialnämnden får, tillsammans med serviceförvaltningens upphandlingsenhet, 
upphandla och ta fram förfrågningsunderlag för att överlåta kommunens 
personliga assistansverksamhet på entreprenad. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott fattar därefter tilldelningsbeslut och ger uppdrag om att teckna 
avtal med den entreprenör som vinner upphandlingen.  
 
Alla medarbetare som väljer att gå över till entreprenör i samband med 
verksamhetsövergång ska erbjudas en möjlighet att ta tjänstledigt i 15 månader. 
 
Medarbetaren ska meddela återgång till Kalmar kommun tolv månader efter 
övergången. 
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Medarbetaren kan återgå till Kalmar kommun tre månader efter tillsägelse om 
detta. 
 
Medarbetare som ej vill gå över till entreprenör har rätt att vara kvar som 
anställd i Kalmar kommun. 

Protokollsanteckning 
Bertil Dahl (V) redovisar en protokollsanteckning enligt följande: 
 
”Vi yrkar avslag på förslaget att privatisera/entreprenadupphandla verksam-
heten med personlig assistans av bland annat följande skäl: 
  
1) Vi saknar en genomlysning av verksamheten med personlig assistans för att 

se om det finns möjligheter till effektiviseringar inom verksamheten.   
 
2) Argumentet att privatisera för att anställningsvillkoren är sämre inom de 

privata företagen är dålig personalpolitik. Vi ska stå för de avtal som gäller 
inom aktuellt område och som förhandlats fram av exempelvis Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL). Vi ska vara ett föredöme som arbets-
givare och ha trygga bra arbetsvillkor som ger anställda bra arbets-
förhållanden. Att använda det av kommunfullmäktige beslutade "rätten till 
heltid" som ett annat argument för privatisering är bristande respekt för av 
kommunfullmäktige fattade beslut. I princip alla anställda som kommunalt 
arbetar med personlig assistans har idag heltid. I privata företag kan andra 
avtal gälla efter ett år och många får antagligen då lägre tjänstgöringsgrad. 

  
3) Utredningen antar att minst 7 miljoner kan sparas. Inga kostnader har 

beräknats för dem omställningskostnader som alltid uppstår, inte minst om 
väldigt många väljer att inte gå över till privata företag. Det finns inget 
självklart att privata företag driver verksamheten till mindre kostnad. 
Företagen ska förutom nuvarande kostnader även ta ut en vinst. Skatte-
pengar kan då gå till vinstutdelning istället för att användas i verksamheten.  

 
4) Den nuvarande kommunala verksamheten har hög kvalitet med välutbildad 

och erfaren personal. Utredningen anger också att kvaliteten ökar för den 
som har personlig assistans. Det finns inget i utredningen som styrker detta.  

 
5) Valfriheten för personlig assistans kommer att bli noll. Det pratas mycket 

om valfrihet i vissa sammanhang. När nu det kommunala alternativet helt 
försvinner och bara privata finns så blir valfriheten mellan kommunal och 
privat noll, men inget nämns om detta i utredningen.  

 
6) Kommunen har alltid huvudansvaret för verksamhetens kvalitet och även 

kostnaderna i vissa delar och alltid om en ’brukare’ riskerar att inte få den 
service personen har rätt till. Detta kan innebära kostnader. I utredningen 
finns inget beskrivet om detta.”   
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§ 30 

Yttrande över socialnämndens förslag till drogpolitiskt 
program 2016-2020 
Dnr KS 2016/0279 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 16 mars 2016. 
 
Förslag till drogpolitiskt program 2016-2020. 

Bakgrund 
Socialförvaltningen har i uppdrag att ta fram ett drogpolitiskt program för 
perioden 2016-2020. Arbetet har letts av Kjell Lindberg, ANDT-samordnare i 
Kalmar kommun tillsammans med en arbetsgrupp bestående av medarbetare 
från olika kommunala verksamheter, Kalmarsunds gymnasieförbund och 
polisen.  
 
Förslaget har nu skickats på remiss från socialnämnden.  
 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande över 
programmet.  

Överläggning 
Strateg för social hållbarhet Ann-Sofie Lagercrantz, kommunledningskontoret, 
redogör för ärendet.  

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott antar kommunledningskontorets yttrande 
som sitt och överlämnar det till socialnämnden. 

§ 31 

Ägardirektiv 2016 för Kalmar Kommunbolag AB och de 
majoritetsägda dotterbolagen 
Dnr KS 2016/0271 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 17 mars 2016. 
 
Förslag till ägardirektiv.  

Bakgrund 
Koncernledningen i Kalmar kommun har tagit fram ett förslag till ägardirektiv 
för de kommunala bolagen.  

Överläggning 
VD för Kalmar Kommunbolag AB Ola Johansson går igenom ärendet.  
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Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige antar förslag till ägardirektiv för Kalmar Kommunbolag 
AB och de majoritetsägda dotterbolagen. 
 

§ 32 

Kommunstyrelsens ekonomirapport efter februari 
Dnr KS 2016/0012 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 16 mars 2016.  
 
Kommunstyrelsens uppföljning efter februari 2016 

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 februari uppgår till -0,9 % jämfört mot riktvärdet 16,7 %. 
Utfallet påverkas av periodiseringar från bokslutet 2015 och något periodiserat 
bokslut inte upprättas efter februari. 
 
Prognosen pekar mot ett överskott med 21,2 miljoner kronor jämfört mot 
budget. Det är exploateringsverksamhetens försäljning av Ölandshamnen till 
Linnéuniversitetet som prognosticerar ett överskott på 20 miljoner kronor och 
gymnasieskolan som beroende på antalet 16-19 åringar prognosticerar ett 
överskott på 1,2 miljoner kronor.  

Överläggning 
Controller Åsa Bejvall, kommunledningskontoret, går igenom kommun-
styrelsens ekonomirapport efter februari.  

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av uppföljningen per 
februari. 
 

§ 33 

Medverkan i projektet EKO – Etablering och 
Integration, Kompetens och Organisation i Kalmar län 
Dnr KS 2016/0235 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 17 mars 2016. 
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Ansökan. 
 
Regionförbundets skrivelse.  

Bakgrund 
Som en del i arbetet med att utveckla integrationsarbetet har regionförbundet 
fått i uppdrag, att för länets räkning, ta fram en ESF-ansökan som handlar om 
kunskapshöjande insatser för ideell och offentlig sektor kopplat till integration. 
 
De övergripande projektmålen är att öka samverkan för att utbyta erfarenhet 
och kompetens inom områdena hälsa, sysselsättning och skola samt att få ett 
kommunövergripande arbete kring integration med ett inkluderat jämställd-
hetsperspektiv. Projektets mål och syfte är ökad kompetens hos personal inom 
offentlig och ideell sektor för att underlätta och stödja nyanländas etablering i 
länet. Projektet kommer att ha ca 1000 unika deltagare under tre år.  
               
Projektet omsluter 11 miljoner kronor under tre år. ESF-stödet uppgår till 47 
% och offentliga aktörer med övriga 53 %. Budget är framräknad utifrån en 
medfinansiering från deltagande kommuner motsvarande ca 160 000 kronor/ 
kommun och år, totalt 481 770 kronor/kommun.  
 
En projektledning kommer att byggas upp på följande sätt: En projektledare på 
100 % som har en övergripande roll, en projektsekreterare 50 %, en 
processledare 100 % som för dialog med kommunerna och stödjer upp i den 
interna processen samt en ekonom 10 %. 

Överläggning 
Områdesansvarig invandrarservice Lars-Ove Angré, kommunledningskontoret, 
redogör för ärendet.  
 
Under överläggningen föreslås ett tillägg om att kommunens medverkan i 
projektet högst ska uppgå till 481 770 kronor under tre år. 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Kalmar kommun ska ingå som 
medfinansiär i ESF projektet EKO – Etablering och Integration, Kompetens 
och Organisation i Kalmar län.  
 
Finansieringen av medverkan i projektet, som högst ska uppgå till 481 770 
kronor under tre år, ska ske inom kommunledningskontorets befintliga 
budgetram.  
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