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Anslaget på kommunens anslagstavla § 98 den 11 oktober 2016 och §§ 99-103 
den 25 oktober 2016. 

 
 

Tid 
Tisdagen den 11 oktober 2016 kl. 8:30-9:45 

Plats 
KS-salen, stadshuset 

Omfattning 
§§ 98-102 

Beslutande 
Anders Andersson (C) ordförande 
Johan Persson (S) 
Bertil Dahl (V) 
Carl-Henrik Sölvinger (L) 
 
 
 

Sekreterare 
 
 
 
Anette Mellström 
 

Justeras 
 
 
 
Anders Andersson Bertil Dahl 
ordförande  
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§ 98 

Upphandling av hyra av omsorgsboende, södra Kalmar 
Dnr KS 2016/0962 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 5 oktober 2016. 

Bakgrund 
Nytt omsorgsboende som kommer att ersätta Liljan och Ståthållaren, med 
inflyttning januari 2019. Projektet omfattar att som totalentreprenör och sedan 
som hyresvärd projektera, uppföra samt hyra ut en fullt färdig och fungerande 
anläggning som uppfyller samtliga våra krav på anläggningen.  
 
I anbudet har angetts 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. 
 
Avtalet kommer att löpa 20 år från inflyttning, därefter finns möjlighet att 
förlänga avtalet ytterligare 5 år. Ömsesidig uppsägningstid 12 månader. 

Överläggning 
Maria Kleveborn, serviceförvaltningen, redogör för ärendet.  

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att serviceförvaltningen får i uppdrag 
att slutföra upphandlingen av hyra av omsorgsboende, södra Kalmar och 
teckna avtal med Hansa Bygg AB (org.nr. 556520-6660). 
 
Paragrafen förklaras för omedelbart justerad.  
 

§ 99 

Regional samverkan kring ungas uppväxt 2017-2019 
Överläggning 
Charlotte G Brynielsson och Cilla Ilhammar, Regionförbundet i Kalmar län, 
informerar om regional samverkan kring ungas uppväxt i Kalmar län och dess 
betydelse för regionens utveckling. 

Beslut 
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
 

§ 100 

Redovisning av Sveriges Kommuner och Landstings 
Öppna Jämförelser - Jämställdhet 
Dnr KS 2016/0965 
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Handlingar 
SKL:s Öppna Jämförelser – Jämställdhet, sammanfattning med fokus på 
Kalmar kommun den 6 oktober 2016. 

Bakgrund 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram en rapport – Öppna 
Jämförelser – som är en samlad rapport med könsuppdelade nyckeltal för 
politisk representation, arbetsgivarfrågor och service till invånarna. Rapporten 
är ett stöd för att upptäcka osakliga könsskillnader, sätta mål för jämställdhets-
arbetet och driva på utvecklingen mot ett jämställt samhälle. 

Överläggning 
Strateg för social hållbarhet Ann-Sofie Lagercrantz, kommunledningskontoret, 
redovisar resultatet i rapporten med fokus på Kalmar kommun.    

Beslut 
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
 

§ 101 

Trygghetsskapande insats på Kvarnholmen 2016-2017 
Dnr KS 2016/0964 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 6 oktober 2016. 
 
Förordnandetillstånd. 

Bakgrund 
Utifrån polisens trygghetsmätning 2015, medborgardialoger samt polisens 
statistik kring utvecklingen av sexuella ofredanden på Kvarnholmen har 
Kalmar kommun i samverkan med Kalmar City genomfört ett projekt för att 
öka tryggheten i stadskärnan. Projektet som genomförts under perioden maj - 
september 2016 har initialt finansierats med utvecklingsmedel för social 
hållbarhet.  
 
Projektet har i korthet inneburit att två ordningsvakter patrullerat Kvarn-
holmen fredag- och lördagkvällar/nätter och insatsen har även genomförts vid 
särskilda arrangemang t.ex. skolavslutning och stadsfest. En förutsättning för 
insatsen var en utvidgning av ordningsvakternas arbetsområde. I ordnings-
vakternas uppdrag har även ingått att hjälpa folk tillrätta, ha ”första förband” 
tillhands och bistå människor på olika sätt men även att notera skadegörelse 
och andra förändringar i den fysiska miljön. Observationer och ingripande har 
återrapporterats till Kalmar City varje vecka. 
 
Valet av insats har sin bakgrund i de rekommendationer Brottsförebyggande 
rådet (BRÅ) ger för att förebygga våld i offentlig miljö.  
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Utifrån veckorapporterna och synpunkter under projektets genomförande görs 
bedömningen att ordningsvakternas närvaro och mandat minskat friktionen 
mellan individer och grupper, de har omhändertagit och också avvisat individer 
från området som överkonsumerat alkohol, varit drogpåverkade eller uppträtt 
aggressivt. Utöver dessa effekter har de kallat på ambulans för personer som 
drabbats av akuta hälsoproblem. De har även uppmärksammat olika aktörer på 
förhållanden som kan påverka trivsel och trygghet i negativ riktning, vilket ökat 
möjligheterna för snabba och samordnade insatser. 
 
För att kunna utvärdera effekterna med vetenskapligt stöd har kontakt 
etablerats med Lunds Universitet för att genomföra en sådan och en ansökan 
om utvärderingsmedel har lämnats till BRÅ.   
 
Med tanke på de goda resultat projektet gett bör insatsen fortsätta och, under 
förutsättning för stöd av extern utvärdering, implementeras i budgetprocessen 
för 2018. För att undvika ett avbrott kräver insatsen finansiering med 686 250 
kronor för återstoden av 2016 och hela 2017. 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om fortsatt finansiering av trygg-
hetsskapande insatser på Kvarnholmen med 686 250 kronor för återstoden av 
2016 och hela 2017. 
 
Finansering ska ske inom kommunledningskontorets befintliga budgetram. 

Protokollsanteckning 
Carl-Henrik Sölvinger (L) redovisar en protokollsanteckning enligt följande: 
 
”Liberalerna i Kalmar föreslog redan i vår budgetreservation i juni 2016 att 
försöket med ordningsvakter skulle förlängas och finansieras även för 2017. 
Förslaget bifölls tyvärr inte i samband med hanteringen av budget. 
 
I augusti aktualiserades ämnet på nytt då ett nytt samverkansavtal skulle ingås 
med Polisen. Medborgarlöftena som finns i avtalet är; ’Skapa en tryggare 
stadkärna’ samt ’minska antalet inbrott’. Mycket bra löften som tydligt tar 
avstamp i Polisens trygghetsmätning och stöds av uppgifter i kommunens egna 
utredningar. I samband med behandlingen av avtalet i augusti påtalade 
Liberalerna på nytt behovet av att förlänga satsningen på ordningsvakter i 
centrum.   
 
Det är därför mycket glädjande att man nu tar initiativ till en förlängd satsning 
på ordningsvakter. Liberalerna stödjer helhjärtat förslaget och ser fram emot 
att se verksamheten utvecklas. Att fritt och tryggt kunna röra sig i stadskärnan 
dygnet runt är en viktig frihetsfråga för alla individer och en nödvändig 
komponent i en attraktiv stadskärna. Det är också bra att vi som kommun 
aktivt gör vad vi kan för våra medborgares trygghet och inte passivt väntar på 
andras agerande.” 
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§ 102 
Utredningsuppdrag kring ny mack i Påryd  
Dnr KS 2016/0963 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse, senast reviderad den 11 oktober 2016. 
 
Uppdragsbeställning.  

Bakgrund 
Enligt uppgift kommer Preems bensinstation i Påryd att läggas ner under 2017 
och marken ska därefter saneras och återställas. Fastigheten där bensin-
stationen finns idag är såld. 
 
Det är av stor vikt för såväl kommun som invånare i Påryd att ha tillgång till en 
bensinstation. För kommunens del kan nämnas hemtjänst och räddningstjänst 
som har behov av närhet till en bensinstation. Vidare kan det uppstå situa-
tioner där närheten till en bensinstation är extremt viktigt, som exempelvis vid 
den stora skogsbranden i Påryd 2009.   
 
Kommunledningskontorets näringslivsenhet föreslås därför att i nära sam-
arbete med Södermöre kommundelsförvaltning och i dialog med byalag m.m. i 
Påryd försöka att hitta en entreprenör som är villig att driva en bensinstation i 
Påryd. 
 
Uppdraget ska redovisas i kommunstyrelsens arbetsutskott under våren 2017.  

Överläggning 
Under överläggningen föreslår Anders Andersson (C) att arbetsutskottet ska 
besluta i enlighet med kommunledningskontorets förslag med följande ändring 
i Beskrivning av uppdraget i uppdragsbeskrivningen: 
 
Från ”I samråd med Södermöre kommundelsförvaltning och i dialog med 
byalag m.m. i Påryd försöka att hitta en entreprenör som är villig att driva en 
bensinstation på ett nytt verksamhetsområde i Påryd, förslagsvis på fastigheten 
Påryd 1:260” till ”…försöka att hitta en entreprenör som är villig att driva en 
bensinstation i Påryd.”  
 
Efter att överläggningen avslutats beslutar arbetsutskottet i enlighet med 
Anders Anderssons förslag.  

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer kommunledningskontorets förslag 
till uppdragsbeställning kring ny mack i Påryd med ändringen att Beskrivning 
av uppdraget ska ha följande lydelse: I samråd med Södermöre kommundels-
förvaltning och i dialog med byalag m.m. i Påryd försöka att hitta en 
entreprenör som är villig att driva en bensinstation i Påryd.  
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