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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

 
 
Anslaget på kommunens anslagstavla, § 90 den 27 september 2016 och  
§§ 91-97 den 11 oktober 2016. 

 
 

Tid 
Tisdagen den 27 september 2016 kl. 8:30-10:05 

Plats 
KS-salen, stadshuset 

Omfattning 
§§ 90-97 

Beslutande 
Anders Andersson (C) ordförande 
Christina Fosnes (M) vice ordförande 
Johan Persson (S) 
Dzenita Abaza (S) 
Bertil Dahl (V) §§ 93-97 
Carl-Henrik Sölvinger (L) 
 
 
 

Sekreterare 
 
 
 
Anette Mellström 
 

Justeras 
 
 
 
Anders Andersson Johan Persson 
ordförande  
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§ 90 

Upphandling av vård- och omsorgsboende Liljan och 
Ståthållaren, nr 2 
Dnr KS 2016/0598 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 19 september 2016. 

Bakgrund 
Upphandlingen omfattar vård- och omsorgsboendet Liljan och Ståthållaren. 
En utförare till båda boendena eftersom dessa under avtalstiden kommer att 
byta till ny lokal där båda boendena kommer att finnas i samma lokal.  
 
Upphandlingen har tidigare annonserats och då inga giltiga anbud kom in 
måste upphandlingen göras om. Alla tre anbud som då inkom hade missat 
skall-kravet att lämna CV på samtliga personer i ledningsgruppen. Underlaget 
som nu har annonserats är reviderat och vi begär inte in några CV utan dessa 
ska vid avtalsstart lämnas på ansvarig verksamhetschef för boendena. 
 
Utföraren ska för kommunens räkning endast ta emot hyresgäster som 
beviljats bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL om bostad i vård- och omsorgsboende av 
kommunens biståndshandläggare. Kommunens boendesamordnare anvisar 
lägenheterna till vård- och omsorgsboendet.  
 
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 anbud med lägst pris. 
 
Avtalstiden är från och med 2016-12-01 t.o.m. 2020-11-30. 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 vård- och omsorgsboende Liljan och Ståthållaren 
och teckna avtal med Norlandia Care AB (org.nr. 556576-2266). 
 
Paragrafen förklaras för omedelbart justerad. 
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§ 91 

Utvärdering av sfi:s (svenska för invandrare) 
utvecklingsarbete och insatser 
Dnr KS 2016/0905 

Handlingar 
Utvärdering av Utvecklingsarbete kring sfi och kompletterande insatser, 
september 2016. 

Bakgrund 
Ett arbete med att utveckla sfi (svenska för invandrare) för att stärka individens 
möjligheter till snabbare egen försörjning startade delvis under 2014 men 
framför allt från och med 2015 och medel har avsatts t.o.m. 2017.  
 
Det nya arbetssättet bygger på att elever som går sfi får en möjlighet att välja 
mellan olika spår på ett tidigt stadium beroende på deras bakgrund, tidigare 
kunskaper och önskemål. Varje elev ska ha en individuell studieplan och 
inriktning när de gått 250 timmar på sfi. Det nya arbetssättet har tagits fram av 
invandrarservice, integrationsutvecklare, Kunskapsnavet, sfi, social-
förvaltningen och Arbetsförmedlingen och har letts av kommunens 
invandrarservice och integrationsutvecklaren.  
 
Utvecklingsarbetet är planerat att pågå i upp till tre år (varierar för olika 
insatser). Arbetsmetoderna implementeras successivt i ordinarie verksamheter 
och ska vara fullt genomförda senast under 2017. Interna aktörer är 
invandrarservice, kommunledningskontorets kansli- och omvärldsenhet samt 
socialförvaltningen med Resurshuset. Externa aktörer är Kalmarsunds 
Gymnasieförbund (sfi), Arbetsförmedlingen och upphandlad aktör Link4you. 

Överläggning 
Agneta Klippvik, AKKA Organisationsutveckling och Kompetens, redovisar 
utvärderingen av utvecklingsarbetet med sfi.  

Beslut 
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
 
 

§ 92 

Delårsrapport januari - augusti 2016 med prognos för 
2016 
Dnr KS 2016/0011 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 20 september 2016. 
 
Delårsrapport januari – augusti 2016 med prognos för 2016. 
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Bakgrund 
I delårsrapporten ingår uppföljning av kommunfullmäktiges mål, 
förvaltningsberättelse, verksamhetsberättelser från kommunens nämnder, 
kommunalförbund och koncernens hel- och delägda bolag samt finansiella 
rapporter för kommunen och koncernen. 
 
Resultatet för kommunen för perioden januari – augusti uppgår till 161,1 
miljoner kronor och prognosen för helåret är ett resultat på 56,7 miljoner 
kronor. 

Överläggning 
Ekonomichef Urban Sparre redogör för ärendet.  

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen överlämnar delårsrapporten januari – augusti 2016 med 
prognos för 2016 till kommunfullmäktige. 
 
 

§ 93 

Kommunstyrelsens delårsuppföljning per augusti 2016 
Dnr KS 2016/0012 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 20 september 2016. 
 
Kommunstyrelsens delårsuppföljning per augusti 2016. 
 
Uppföljningsrapport verksamhetsplan per augusti 2016. 
 
Ekonomisk uppföljning per enhet augusti 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. 
 
Kommunledningskontoret har efter augusti månad förbrukat 56,0 % av sin 
budget mot riktvärdet 66,7 %. Utfallet påverkas av intäkter från exploaterings-
verksamheten. Exklusive exploateringsverksamheten uppgår förbrukningen till 
63,4 %. Prognosen för helåret pekar mot ett överskott mot budget på 32,6 
miljoner kronor där exploateringsverksamheten står för 27,0 miljoner kronor. 
 
Kommunstyrelsen har antagit 17 nämndsmål som ska bidra till att 
fullmäktigemålen uppnås. För samtliga av dessa mål har arbetet påbörjats 
genom olika aktiviteter men två av målen bedöms ej uppfyllas under året. Av 
de 28 aktiviteterna har arbetet påbörjats eller slutförts för 27 stycken medan en 
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ännu inte är påbörjad. Samtliga aktiviteter bedöms vara genomförda innan 
årsskiftet. 
 
Kommunledningskontoret har också 15 uppdrag att arbeta med. Av dessa har 
tre slutförts medan resterande pågår. 

Överläggning 
Åsa Bejvall, kommunledningskontoret, redogör för ärendet.  

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av ekonomi- och 
verksamhetsuppföljningen efter augusti 2016. 
 

§ 94 

Styrdokument enligt lagen om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap 
Dnr KS 2016/0874 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 20 september 2016.  
 
Förslag till Styrdokument enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder 
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.  

Bakgrund 
I överenskommelsen om kommunernas krisberedskap mellan Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) och Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) framgår att ett styrdokument för arbetet med krisberedskap 
ska tas fram av kommunen.  
 
Syftet med styrdokumentet är att beskriva det arbete som ska bedrivas i 
kommunen under mandatperioden 2014-2018. En beskrivning av hur 
kommunen ska arbeta för att reducera eller ta bort risker, samt effektivisera 
krisberedskapen, med målet att kontinuerligt kunna bedriva samhällsviktig 
verksamhet. Syftet är vidare att beskriva hur kommunen avser att fullgöra de 
åtaganden som beskrivs i Överenskommelse om kommunernas krisberedskap. 

Överläggning 
Säkerhetssamordnare Peo Carlsson, kommunledningskontoret, går igenom 
ärendet.  

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
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Kommunfullmäktige antar Styrdokument enligt lagen om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap.  
 

§ 95 

Revidering av risk- och sårbarhetsanalys för Kalmar 
kommun 
Dnr KS 2016/0875 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 20 september 2016. 
 
Risk- och sårbarhetsanalys för Kalmar kommun 2015-2018.  

Bakgrund 
Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor och lag (2006:544) om 
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap ska kommuner genomföra risk- och sårbarhets-
analyser. Det huvudsakliga syftet är att ta fram underlag för att skapa en trygg 
och säker miljö för alla som vistas i kommunen. Beslutsfattare och verksam-
hetsansvariga bör ha god kännedom om kommunens risker och sårbarheter för 
att kunna verka för att reducera antalet inträffade olyckor och andra allvarliga 
händelser. 
 
Syftet med denna risk- och sårbarhetsanalys är att kartlägga Kalmar kommuns 
pågående säkerhetsarbete samt identifiera kommunens risker och sårbarheter. 
Analysen ska utgöra ett underlag för kommunens plan för hantering av 
extraordinära händelser enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder 
inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och de 
kommunala handlingsprogrammen enligt lagen om skydd mot olyckor.  
 
Kommunfullmäktige antog Risk- och sårbarhetsanalys för Kalmar kommun 
2015-2018 den 28 september 2015. Härefter har Länsstyrelsen genomfört en 
uppföljning och konstaterar att Kalmar kommun har en risk- och 
sårbarhetsanalys som innehållsmässigt är mycket bra. Däremot följer inte risk- 
och sårbarhetsanalysen MSBFS 2015:5 i fråga om krav på disposition. Med 
denna revidering följer analysen kraven på disposition. I övrigt är inga 
sakfrågor ändrade. 

Överläggning 
Säkerhetssamordnare Peo Carlsson, kommunledningskontoret, går igenom 
ärendet.  

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige fastställer reviderad Risk- och sårbarhetsanalys för 
Kalmar kommun 2015-2018. 
 



 7 (8) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2016-09-27 

 
§ 96 

Regler för jakt på kommunal mark 
Dnr KS 2016/0484 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 16 september 2016.  
 
Kartor. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen övertog den 30 september 2013 ansvaret för räddningstjänst 
och kommunal skyddsjakt från servicenämnden.  
 
Sedan övertagandet har organisering av jakten skett utifrån det upplägg 
servicenämnden fastställde vilket bland annat innebär att såväl en styrgrupp 
som viltråd finns. I styrgruppen ingår medlemmar från kommunlednings-
kontoret, serviceförvaltningen och samhällsbyggnadskontoret. I Viltrådet ingår 
medlemmar från styrgruppen, polisen, Lantbrukarnas riksförbund (LRF), 
Nationella Viltolycksrådet (NVR) och olika jägarorganisationer.  
 
Kommunstyrelsen har utifrån ansvaret delegerat att organisera skyddsjakt på 
kommunal mark till den kommunala jaktsamordnaren på brandkåren. Syftet 
med att fastställa regler för kommunal jakt i kommunstyrelsen är att tydliggöra 
hur jakten ska bedrivas på kommunens marker.  

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen fastställer kommunledningskontorets förslag till regler för 
jakt på kommunal mark i Kalmar kommun.  
 

§ 97 

Yttrande över kommunens revisorers skrivelse om 
policy och regler kring jaktarrende på Kalmar 
kommuns mark 
Dnr KS 2016/0566 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 30 juni 2016. 
 
Skrivelse från revisionen. 

Bakgrund 
Kommunens revisorer har i en skrivelse från den 26 maj 2016 ställt en rad 
frågor kring avskjutningsmöjligheter och jaktarrenden på kommunens mark. 
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Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande över 
kommunens revisorers skrivelse om policy och regler kring jaktarrende på 
Kalmar kommuns mark. 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets yttrande som sitt och 
överlämnar det till kommunens revisorer som svar på riktad frågeställning 
kring policy och regler kring jaktarrende på Kalmar kommuns mark.  
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