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Anslaget på kommunens anslagstavla den 14 juni 2016. 
§§ 57-58 anslogs på kommunens anslagstavla den 1 juni 2016. 

 
 

Tid 
Tisdagen den 31 maj 2016 kl. 8:30–10:00 

Plats 
KS-salen, stadshuset 

Omfattning 
§§ 57-67 

Beslutande 
Anders Andersson (C) ordförande 
Christina Fosnes (M) vice ordförande 
Johan Persson (S) 
Dzenita Abaza (S) 
Bertil Dahl (V) 
Carl-Henrik Sölvinger (L) 
 
 

Sekreterare 
 
 
 
Anette Mellström 
 

Justeras 
 
 
 
Anders Andersson Christina Fosnes 
ordförande  
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Fastställande av föredragningslista 
Ordföranden föreslår följande tillägg på föredragningslistan: 
 

- Beslut om att bistå Borgholm och Mörbylånga kommuner med 
anledning av vattensituationen. 

 
Sedan överläggningen avslutats beslutar arbetsutskottet att fastställa 
föredragningslistan i enlighet med ordförandens förslag. 

§ 57 

Upphandling av mejerivaror 
Dnr KS 2016/0525 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 24 maj 2016. 

Bakgrund 
Upphandlingen omfattar produktsortimenten mejerivaror vilket i denna 
upphandling avser ekologisk mjölk, mjölk, gräddprodukter, keso, yoghurt, 
filmjölk, smör och margarin. 
 
Upphandlingen omfattar utöver Kalmar kommun våra samverkanskommuner 
samt Kalmarsunds Gymnasieförbundet. 
 
I anbudet anges ett antal skall-krav som ska uppfyllas för att anbudet ska vara 
kvalificerat: 
Krav på leverantörer; Ekonomisk kapacitet, referenser på tidigare erfarenhet av 
likande verksamhet, kvalitetsledningssystem och miljöledningssystem. Krav på 
produkter; Ska finnas ekologiska produkter och laktosfria produkter i sorti-
mentet, samtliga levererade produkter ska vara fria från samtliga salmonella 
serotyper, djurskydd, leverantören ska på anmodan under avtalstiden tillhanda-
hålla verifikat som styrker att ställda krav uppfylls. 

   
Utvärdering har skett av de anbud som uppfyller ställda krav och som har 
lämnats av leverantörer som kvalificerats till utvärderingen.  
 
Avtalstiden är från och med 2016-09-01 till och med 2018-08-31. Därefter har 
beställaren en ensidig möjlighet att begära förlängning av avtalet med 1 + 1 år. 

Överläggning 
Maria Kleveborn, serviceförvaltningen, redogör för ärendet. 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att serviceförvaltningen får i uppdrag 
att slutföra upphandlingen av mejerivaror och teckna avtal med Arla Foods 
(org.nr. 556579-4400). 
 
Paragrafen förklaras för omedelbart justerad. 
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§ 58  

Upphandling av kläder till omsorgspersonal 
Dnr KS 2016/0526 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 24 maj 2016. 

Bakgrund 
Upphandlingen omfattar tvättjänster samt distribution av förhyrt tvättgods, så 
kallad cirkulationstvätt, i syfte att kunna erbjuda personalkläder i form av byxa, 
överdel och klänning till cirka 2 400 personer inom Kalmar kommun; 
omsorgsförvaltningen, socialförvaltningen och Södermöre kommundels-
förvaltning. 
 
I anbudet anges ett antal skall-krav som ska uppfyllas för att anbudet ska vara 
kvalificerat. Krav på leverantörer: 
- Ekonomisk kapacitet 
- Referenser på tidigare erfarenhet av likande verksamhet 
- Kvalitetsledningssystem 
- Miljöledningssystem 
 
Utvärdering har skett av de anbud som uppfyller ställda krav och som har 
lämnats av leverantörer som kvalificerats till utvärdering.  
 
Avtalstiden är från och med 2016-10-01 till och med 2018-09-30. Därefter har 
beställaren en ensidig möjlighet att begära förlängning av avtalet med 1 + 1 år. 

Överläggning 
Maria Kleveborn, serviceförvaltningen, redogör för ärendet. 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att serviceförvaltningen får i uppdrag 
att slutföra upphandlingen av kläder till omsorgspersonal och teckna avtal med 
Textilia Tvätt och Textilservice AB (org.nr. 556538-5043). 
 
Paragrafen förklaras för omedelbart justerad. 
 

§ 59 

Program för uppföljning av privata utförare 
mandatperioden 2015-2018 
Dnr KS 2016/0527 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 25 maj 2016. 
 
Program med mål och riktlinjer för privata utförare mandatperioden  
2015-2018. 
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Bakgrund 
Kommunfullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål och 
riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. 
Detta gäller från och med 1 januari 2015.  
 
Kommunen ska enligt KL 3:19a se till att när avtal sluts med privat utförare så 
ska kommunen genom avtalet tillförsäkra sig information som gör det möjligt 
att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över. Enligt KL 3:19 
ska kommunen kontrollera och följa upp den verksamhet som genom avtal har 
lämnats över till privat utförare.  
 
Syftet med programmet är att förbättra uppföljning och kontroll av privata 
utförare och öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet. I 
programmet ska det också anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer samt övriga 
föreskrifter på området ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska 
tillgodoses.  
 
Programmet gäller alla verksamhetsområden som kommunen upphandlar. 
Programmet omfattar inte fristående skolor och förskolor då de är egna 
huvudmän för verksamheten och inte upphandlad verksamhet. Innehållet i 
programmet i form av till exempel riktlinjer för allmänhetens insyn påverkar 
endast förfrågningsunderlag och avtal i upphandlingar som ligger framåt i 
tiden. 
 
Enligt programmet ska varje nämnd ansvara för att säkerställa att all 
verksamhet, oavsett om den bedrivs i egen regi eller av privata utförare, bedrivs 
i enlighet med angivna mål och riktlinjer. När det gäller verksamhet som 
bedrivs i egen regi sker en systematisk uppföljning redan idag via Hypergene, 
intern kontroll och internrevision. Programmet syftar inte till att nya 
målformuleringar m.m. ska tas fram utan det ska kopplas till befintliga 
styrdokument.   
 
Förslaget till program har beretts inom kommunledningskontoret och följer de 
riktlinjer som utarbetats av Sveriges Kommuner och Landsting. 

Överläggning 
Jonas Sverkén, kommunledningskontoret, redogör för ärendet.  

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige antar program med mål och riktlinjer för privata utförare 
för mandatperioden 2015-2018. 

Protokollsanteckning 
Carl-Henrik Sölvinger (L) redovisar en protokollsanteckning enligt följande: 
 
”Syftet med programmet för uppföljning av privata utförare är att förbättra 
uppföljning och kontroll av privata utförare och öka allmänhetens insyn. I 
programmet ska också anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer ska följas upp 
och hur allmänhetens insyn ska öka. 
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Fullmäktige har mål gällande bästa äldreomsorgskommun och uttalade mål vad 
gäller näringslivet och företagsklimat. Precis som man i programmet under mål 
& riktlinjer (s. 2 i programmet) lyfter fram upphandlingspolicyn och 
uppförandekoden bör man lyfta in en skrivning om hur allmänhetens insyn i 
privata utförare kan utgöra underlag för ökad valfrihet för brukarna och att 
kommunen i kontakterna med de privata utförarna ska arbeta med att förbättra 
bemötande, effektivitet, tillgänglighet, information, kompetens och 
rättssäkerhet (se uppföljning verksamhetsplan sid 12). 
 
Kalmar kommun har inlett ett kommunövergripande projekt ’förenkla helt 
enkelt’ i syfte att förbättra företagsklimatet och har mål om att hamna topp 100 
i Svenskt näringslivs kommunranking. Det arbetet bör återspeglas i detta 
program. Likaså ambitionen att äldre ska känna inflytande och delaktighet i sin 
vardag. Även i detta kan privata utförare spela en viktig roll genom att vara ett 
alternativ till kommunens egen verksamhet.” 
 

§ 60 

Information och lägesrapport om regionens 
vattenförsörjning 
Överläggning 
Jörgen Madebrink och Johan Westin, Kalmar Vatten AB, informerar och 
lämnar en lägesrapport kring regionens vattenförsörjning.  

Beslut 
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
 

§ 61 

Beslut om att bistå Borgholm och Mörbylånga 
kommuner med anledning av vattensituationen 
Dnr KS 2016/0565 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse. 
 
Överenskommelse om krissamverkan. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 31 mars 2015 om 
överenskommelse om Krissamverkan i Kalmar län. Krissamverkan ska ske 
utifrån en lojalitetsprincip som bland annat innebär att aktörer ska hjälpa 
varandra med personella eller materiella resurser utifrån ett helhetsperspektiv 
och efter förmåga. Enligt lag om kommuners och landstings åtgärder inför och 
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap får en kommun på 
begäran lämna hjälp till andra kommuner och landsting som drabbats av en 
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extraordinär händelse. Om hjälp har lämnats har kommunen eller landstinget 
rätt till skälig ersättning utifrån de regelverk som finns. 
 
Grundvattennivåerna på Öland är nu historiskt låga i både Borgholm och 
Mörbylånga kommuner och inom kort inleds även turistsäsongen då 
befolkningen tiodubblas på ön. I dagsläget körs 1000 m3 vatten per dygn från 
bland annat Kalmar, Nybro, Mönsterås och Oskarshamn till Mörbylånga och 
till sommaren beräknas även överföringsledningen till Öland att vara klar. 
 
Det finns ett stort behov av personella resurser för Ölandskommunerna för att 
klara situationen under sommaren och hösten 2016. Med anledning av det 
föreslås att arbetsutskottet beslutar att bistå Ölandskommunerna med 
personella resurser om så begärs. 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att efter begäran bistå Borgholm och 
Mörbylånga kommuner med personella resurser för att klara vattenbristen 
sommaren och hösten 2016. 
 
Kommundirektören får i uppdrag att samordna insatserna. 
 

§ 62 

Drogpolitiskt program 2016-2020 
Dnr KS 2016/0279 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 25 maj 2016. 
 
Utdrag ur socialnämndens protokoll den 26 april 2016, § 78. 
 
Förslag till Drogpolitiskt program 2016-2020. 

Bakgrund 
Socialnämnden har på uppdrag av kommunfullmäktige tagit fram ett förslag till 
drogpolitiskt program för 2016-2020. Syftet med det drogpolitiska programmet 
är att med utgångspunkt i de nationella och regionala strategierna för ANDT-
arbetet (Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak) beskriva vilka delmål som 
Kalmar kommun arbetar med att uppnå. Programmet beskriver också på vilket 
sätt arbetet ska organiseras och hur det ska följas upp. De olika grupper som 
omnämns i programmet omfattar tillsammans alla åldrar.  
 
Förslag till drogpolitiskt program har varit ute på remiss till samtliga 
kommunala nämnder samt gymnasieförbundet. Det tidigare förslaget har 
reviderats utifrån inkomna synpunkter. 
 

Överläggning 
Under överläggningen föreslår Dzenita Abaza (S) att arbetsutskottet ska bifalla 
socialnämndens förslag. 
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Efter att överläggningen avslutats beslutar arbetsutskottet i enlighet med 
Dzenita Abazas förslag.  

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige antar förslag till Drogpolitiskt program 2016-2020 för 
Kalmar kommun.  
 

§ 63 

Ersättning av kostnader vid vänskapsmatch i fotboll 
mellan Iraks OS-landslag och Kalmar FF  
Dnr KS 2016/0558 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse rev. den 30 maj 2016. 

Bakgrund 
Irak är en av 16 nationer i herrarnas OS-turnering i fotboll i Brasilien 
sommaren 2016. Iraks OS-landslag kommer under perioden 27 juni till den  
3 juli att vara på träningsläger i Kalmar och Färjestaden som en del i 
uppladdningen inför turneringen. 
 
I samband med besöket kommer de att spela en träningsmatch på Guldfågeln 
Arena mot Kalmar FF. Matchen kommer att vara den 2 juli och Kalmar 
kommun har erbjudits värdskapet för denna match. Matchen arrangeras i 
samarbete med Kalmar FF och visst samarbete kommer också att ske med 
Mörbylånga kommun. Värdskapet innebär att Kalmar kommun åtar sig att stå 
för kostnader för kost, logi och lokala transporter m.m. Kommunen åtar sig 
också att marknadsföra träningsmatchen. Destination Kalmar AB får 
uppdraget att genomföra arrangemanget. 
 
I Kalmar län finns cirka 30 000 personer med utländsk bakgrund samt 
ytterligare cirka 10 000 personer på asylboenden. Iraks landslag samlar många 
kulturer så målgruppen för arrangemanget är därför mycket större än bara 
irakier. Vi bedömer att det finns stora grupper i södra Sverige som är 
intresserade av att följa Iraks OS-landslag och vår förhoppning är att med detta 
evenemang kunna bidra med en pusselbit i integrationsarbetet där idrotten är 
en viktig aktör. 
 
Marknadsföring av matchen och aktiviteter på matchdagen kring Guldfågeln 
arena planeras i samverkan med föreningar samt kommunens invandrarservice 
och integrationsråd.  
 
De totala kostnaderna beräknas till högst 400 000 kronor. Vid sidan om detta 
finns intäkter vid biljettförsäljning och lokala sponsorer vilket gör att netto-
kostnaden för arrangemanget beräknas uppgå till högst 300 000 kronor.  
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Överläggning 
Johan Göransson, Destination Kalmar, redogör för ärendet.  

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner att kommunledningskontoret 
ersätter Destination Kalmar AB om högst 300 000 kronor för kostnader 
gällande vänskapsmatch mellan Iraks OS-landslag och Kalmar FF. 
 

§ 64 

Medlemsavgift till Samordningsförbundet i Kalmar län 
2017 
Dnr KS 2016/0523 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 25 maj 2016. 
 
Skrivelse från Samordningsförbundet i Kalmar län den 25 april 2016. 
 
Bakgrund 
Samordningsförbundet i Kalmar län begär i en skrivelse att kommunerna ska 
ge besked om finanseringsnivån för år 2017. Enligt skrivelsen så räcker inte 
2016 års nivå på medlemsavgifter för de planerade och uppskattade 
kostnaderna under 2017. Styrelsen vädjar till kommuner och landsting om ett 
godkännande av en intäktsnivå om 14 miljoner kronor i istället för 12 378 723 
kronor som var intäktsnivån för 2016. Detta för att förbundet ska kunna 
fullgöra sitt uppdrag vad gäller förbättrad samverkan mellan myndigheterna 
och rehabilitering av individer som befinner sig i en utsatt position. Styrelsen 
vill också poängtera att en större motprestation från kommuner och landsting 
gör att det blir mer statliga medel till länet. 
 
För Kalmar kommuns del skulle ändringen innebära en höjning av medlems-
avgiften på 111 118 kronor, från 848 408 kronor (2016) till 959 526 kronor 
(2017). I socialnämndens budget hanteras medlemsavgiften för Samordnings-
förbundet, sedan tidigare finns dock en överenskommelse mellan kommun-
ledningskontoret och socialförvaltningen om att en höjning av medlems-
avgiften jämnt ska fördelas mellan förvaltningarna. Socialförvaltningen och 
kommunledningskontoret är överens om att hantera även den här höjningen 
på samma sätt. Socialnämnden fattar beslut om sin del av höjningen i juni 
2016.  

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen godkänner för Kalmar kommuns del Samordningsförbundet i 
Kalmar läns förslag till intäktsnivå för 2017 på 14 miljoner kronor. Det innebär 
att Kalmar kommuns medlemsavgift år 2017 blir 959 526 kronor.  
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§ 65 

Kommunstyrelsens interna kontrollplan 2016 
Dnr KS 2016/0473 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 25 maj 2016. 
 
Kommunstyrelsens interna kontrollplan 2016. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade i november 2015 om ett nytt reglemente för 
intern kontroll och kommunstyrelsen beslutade om nya riktlinjer för intern 
kontroll. Med anledning av detta har kommunledningskontoret arbetat fram ett 
förslag till intern kontrollplan som följer de nya riktlinjerna. 
 
Varje nämnd har en skyldighet att följa upp den interna kontrollen enligt 
kommunallagen. Nämnden ska varje år anta en särskild kontrollplan för 
uppföljning och granskning av den interna kontrollen och samtliga nämnder 
ska rapportera resultatet till kommunstyrelsen. Kontrollen ska omfatta både 
verksamhet och ekonomi. 
 
Det nya reglementet gäller från och med 1 december 2015. Enligt 
övergångsbestämmelser gäller att den interna kontrollplanen som respektive 
nämnd ska anta senast under november månad årligen istället ska antas senast 
under april 2016. 
 
Som ett led i att ta fram en intern kontrollplan har en riskanalys inom 
områdena hantera ekonomi och hantera löner gjorts och de risker som 
identifierats har bedömts i kontrollplanen. Övriga riskkategorier såsom 
omvärldsrisk, verksamhetsrisk, legala risker och IT-risker kommer det att 
arbetas vidare med under året för att sedan presenteras i november i 2017 års 
kontrollplan. 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna den interna kontrollplanen för 2016. 
 

§ 66 

Budgetuppföljning efter april med prognos för 
bokslutet 2016 
Dnr KS 2016/0011 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 25 maj 2016. 
 
Budgetuppföljning efter april. 
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Bakgrund 
Årets första budgetuppföljning redovisar en helårsprognos för årets resultat på 
58,1 miljoner kronor, en positiv budgetavvikelse på 45,5 miljoner kronor. 
 
I balanskravsutredningen justeras för realisationsvinster (7,5 miljoner kronor). 
Helårsprognosen för årets balanskravsresultat beräknas då till 50,6 miljoner 
kronor. 
 
I denna prognos har antagits att kommunfullmäktige kommer att besluta om 
utökning av budgetramen 2016 för kultur- och fritidsnämnden och service-
nämnden avseende stöd till föreningar och enskilda vägar om sammantaget 
16,9 miljoner kronor. Vidare har antagits att samtliga medel (25,3 miljoner 
kronor intäktsförda 2016) från det tillfälliga stödet till kommuner och landsting 
för att hantera den rådande flyktingsituationen kommer att användas under 
året. 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen överlämnar kommunlednings-
kontorets rapport om budgetuppföljning efter april med prognos för bokslutet 
2016 till kommunfullmäktige.  
 

§ 67 

Alternativa betalsätt i Kalmar kommun 
Dnr KS 2015/0873 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 25 maj 2016. 

Bakgrund 
Carl-Henrik Sölvinger (L) föreslog i en motion ”Erbjud fler betalsätt än 
plusgiro” att berörda förvaltningar och bolag utreder hur betalningar till 
kommunen eller dess bolag ska kunna ske på fler sätt än idag, i syfte att 
underlätta betalning och undvika merkostnader för kommuninvånarna. 
Kommunfullmäktige biföll motionen den 29 februari 2016 och att en 
utredning skulle redovisas i kommunfullmäktige i juni 2016. 
 
Resultatet av utredningen som genomförts visar att kommunkoncernen 
erbjuder de betalsätt som finns på marknaden – kontant, kort, plusgiro, 
bankgiro, bankkontoinsättning, direktbetalning via internetbank, kortbetalning 
via hemsidan och sms-betalning. Det senaste tillskottet av betalningssätt, som 
nu avtalats med upphandlad bank, är swish-betalning för privatpersoner. 
Integration av denna funktion pågår och beräknas vara helt genomförd under 
2016.  
 
Utredningen har inte identifierat några tjänster som kräver direktbetalning för 
att handläggning ska starta. Ekonomienheten kommer att ha detta under 
uppsikt och om sådan rutin skulle identifieras ska verksamheten utrustas med 
betalfunktion som möjliggör betalning direkt på plats om så önskas av kund.  
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Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige fattar inte något beslut med anledning av 
kommunledningskontorets utredning kring alternativa betalsätt i Kalmar 
kommun.  
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