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Anslaget på kommunens anslagstavla, § 84 den 14 september och §§ 85-88 den 
19 september 2016. 

 
 

Tid 
Tisdagen den 13 september 2016 kl. 8:30-9:20 

Plats 
KS-salen, stadshuset 

Omfattning 
§§ 84-88 

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 Bertil Dahl 
ordförande  
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§ 84 

Upphandling av färskt kött, charkuteri- och 
korvprodukter 
Dnr KS 2016/0786 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 5 september 2016. 

Bakgrund 
Upphandlingen omfattar produktsortimenten färskt kött, charkuteri- och 
korvprodukter enligt sortimentsspecifikationen för enheter inom 
skolverksamhet, servicehus, centralkök, förskolor m.fl. för successivt uttag 
under avtalstiden. Upphandlingen är uppdelad i följande tre anbudsdelar där 
utvärdering kommer att ske separat för varje anbudsdel och en leverantör 
kommer att utses per del: 
 
1. Färska köttdetaljer från gris och nötkött. 
2. Färska ekologiska köttdetaljer av nötkött. 
3. Charkuterivaror/korv-sortiment. 
 
Upphandlingen omfattar Kalmar kommun inkl. samverkanskommuner samt 
Kalmarsunds Gymnasieförbund. 
 
I anbudet anges ett antal skall-krav som ska uppfyllas för att anbudet ska vara 
kvalificerat. 
  
Avtalstiden är från och med 2017-01-01 t.o.m. 2018-12-31. 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 färskt kött, charkuteri- och korvprodukter och 
teckna avtal med Charkett AB (org.nr. 556722-9017). 
 
Paragrafen förklaras för omedelbart justerad.  
 

§ 85 

Återrapport kring aktiviteter för barn och unga med 
funktionsnedsättning inom kultur- och fritids-
förvaltningen 
Dnr KS 2014/0336 

Handlingar 
Kultur- och fritidsförvaltningens rapport den 12 september 2016. 
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Utdrag ur arbetsutskottets protokoll den 15 april 2014, § 46. 

Bakgrund 
I samarbete med Stockholms universitet och forskarenheten i Stockholms stad 
togs en särskild särskoleenkät fram 2012. Enkäten innehöll bland annat frågor 
om fritid, skola, hälsa och mobbing. Alla särskoleelever på högstadiet och 
gymnasiet fick möjlighet att besvara enkäten. När resultatet överlämnats till 
Kalmar kommun under 2012 bildades en arbetsgrupp med företrädare för 
socialförvaltningen, barn- och ungdomsförvaltningen, kultur- och fritids-
förvaltningen samt gymnasieförbundet. Under 2012 och 2013 informerades 
berörd personal och respektive nämnder om slutsatserna och fick möjlighet att 
lämna synpunkter. I rapporten redovisades en sammanfattning av enkätsvaren 
samt prioriterade områden för kommande insatser. 
 
Den 15 april 2014 redovisades rapporten till kommunstyrelsens arbetsutskott 
som uttalade att det med anledning av rapporten är mycket viktigt att fortsätta 
det förvaltningsövergripande utvecklingsarbetet för särskolans elever med 
utgångspunkt från enkätsvaren. Vidare skulle en återrapportering av arbetet 
ske. 

Överläggning 
Katarina Johansson Storm, kultur- och fritidsförvaltningen, redogör för 
rapporten.  

Beslut 
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen. 
 

§ 86 

Ansökan om medel från Kalmar Brandkårs 
Jubileumsfond 
Dnr KS 2016/0824 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 1 september 2016. 
 
Ansökan om medel från Kalmar Brandkårs jubileumsfond. 
 
Permutation av Stiftelsen Kalmar Brandkårs jubileumsfond av år 1945. 
 
Program för konferens Skadeplats 2016. 

Bakgrund 
Brandkårens Jubileumsfond instiftades 1945 via en insamling av stadens 
medborgare i samband med Kalmar Brandkårs 40-årsjubileum.  
 
Fondens medel är i första hand avsedd att ”Belöna en brandman vid kåren 
som i samband med eldsvåda eller annan olyckshändelse utfört den bästa 
räddningsprestationen eller såsom hjälp till pensionerad brandman, till änka 
eller barn efter avliden brandman alternativt som stipendium för förkovran åt 
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brandman, i yrket.” Under årens lopp har det varit mycket få sökande samt 
ansökningar som inte stämmer överens med fondens ändamål. På grund av 
detta ansökte stiftelsens förvaltare under år 2015 om permutation. 
 
En ansökan om tilldelning har nu inkommit för att med fondens hjälp kunna 
delta i en fortbildning i operativt skadeplatsarbete under tre dagar. Utbild-
ningen arrangeras den 27-29 september 2016 av Svenska Brandskydds-
föreningen, Sveriges Brandbefäl, MSB samt räddningstjänsten Skåne Nordväst. 
 
Då ändamålet med medlen ur jubileumsfonden bedöms överensstämma med 
fondens statuter föreslås ansökan beviljas. Kapitalet i stiftelsen är härefter 
förbrukat och den avslutas därför i och med denna utdelning. 

Överläggning 
Räddningschef Gert Friberg redogör för ärendet. 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar ansökan om 57 988 kronor att 
användas till fortbildning genom deltagande i konferensen ”Skadeplats 2016”. 

 

§ 87 

Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) - Låt fler smaka 
på vår mat - erbjud matlådor 
Dnr KS 2016/0230 

Handlingar 
Utdrag ur servicenämndens protokoll den 25 maj 2016, § 59. 
 
Serviceförvaltningens skrivelse den 5 april 2016. 
 
Motion. 

Bakgrund 
Carl-Henrik Sölvinger (L) föreslår i en motion att serviceförvaltningen i 
samarbete med fackförvaltningarna ges i uppdrag att utreda om och hur 
personal och medborgare kan ges möjlighet att köpa överbliven mat i form av 
matlådor vid kommunens förskolor, skolor och boenden. 
 
Servicenämnden har tagit fram ett förslag till yttrande enligt följande: 
”Kostverksamheterna har inte överbliven mat att sälja. Mat som returneras 
från serveringsbarer eller kantiner får inte sparas eller säljas vidare på grund av 
hygieniska skäl. Endast mat som inte lämnat tillagningskök får återanvändas. 
 
Kost skolas och kost omsorgs tillagningskök tar hand om överbliven mat i 
köken genom: 

- servering som alternativ rätt vid senare tillfälle 
- infrysning och servering som extra rätt vid underproduktion eller under 

skollov 
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- återanvändning i kommande menyers tillagning” 

 
Servicenämnden har föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att service-
nämndens yttrande utgör svar på motionen. 

Överläggning 
Björn Hedbäck, serviceförvaltningen, redogör för ärendet.  

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att servicenämndens yttrande ska utgöra svar på 
motionen. 
 
Motionen ska härmed anses besvarad. 
 

§ 88 

Medborgarförslag om sammanslagning av kommunens 
Återbruk och KSRR:s återvinningscentral 
Dnr KS 2016/0516 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 31 augusti 2016. 
 
Medborgarförslag.  

Bakgrund 
I ett medborgarförslag föreslås att Återbrukets verksamhet flyttas till den nya 
återvinningscentral som Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) ska bygga. 
Syftet är att kunna återvinna mer av de saker som idag slängs i KSRR:s 
containrar.  
 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande över 
medborgarförslaget: 
”Att återvinna så mycket som möjligt är både angeläget och viktigt. Att flytta 
hela Återbrukets verksamhet till KSSR utifrån medborgarförslaget skulle dock 
innebära en mycket stor investering både personellt och lokalmässigt som inte 
anses motiverad. I KSRR:s regi finns dessutom redan ett fungerande upplägg 
kring hantering av återbruksmaterial i samarbete med de ideella hjälp-
organisationerna.  
 
En ytterligare aspekt i sammanhanget är att det inom ramen för en arbets-
marknadsenhet kan finnas ett behov av att anpassa arbetsmiljön, vilket kan 
vara svårt att uppnå om man till och från styrs av ett hårt tryck utifrån ett 
externt inflöde av återbruksmaterial.” 

Överläggning 
Niklas Andersson, kommunledningskontoret, redogör för ärendet.  
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Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets yttrande som svar på 
medborgarförslag om att bygga ihop KSRR:s återvinningscentral med 
kommunens återbruk. 
 
Medborgarförslaget ska härmed anses besvarat.  
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