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Sammanträdesdatum 
2016-12-13 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

 
 
Anslaget på kommunens anslagstavla § 133 den 13 december 2016 och  
§§ 134-136 den 21 december 2016. 

 
 

Tid 
Tisdagen den 13 december 2016 kl. 8:30-9:10 

Plats 
KS-salen, stadshuset 

Omfattning 
§§ 133-136 

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  
 
 
  



 2 (5) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2016-12-13 

 
§ 133 

Upphandling av transporttjänster 
Dnr KS 2016/1202 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 6 december 2016. 

Bakgrund 
Upphandlingen omfattar transporttjänster för att komplettera beställarens egna 
resurser av lastbilar, kranbilar, släp samt redskap till kran. I upphandlingen 
anges ett antal skall-krav som ska uppfyllas för att anbudet ska vara kvalificerat, 
bland annat:  
 
Krav på leverantörer: 

• Ekonomisk stabilitet och finansiell styrka 
• Krav på teknisk och yrkesmässig kapacitet - Åberopande av annans 

kapacitet 
• Kvalitetsledningssystem 
• Miljöledningssystem 
• Arbetsmiljö 
• 10 kap. 1 och 2 §§ LOU 

 
Generella krav: 

• Beställningsrutiner 
• Inställelsetid 
• Arbete på väg 
• Tillstånd och anmälningar 
• Tömning och tippavgift 

 
Från och med den 1 januari år 2020 är beställarens mål att alla samhällsbetalda 
godstransporter ska vara klimatneutrala. Som ett led i att nå beställarens mål 
kring klimatneutralitet krävs att beställarens leverantörerer av transporttjänster 
strävar mot samma gemensamma mål och har ett systematiskt arbete för en 
effektiv bränsleanvändning, använder förnybart bränsle i så hög grad som 
möjligt och efter 1 januari 2020 klimatkompenserar för eventuella resterande 
fossila växthusgasutsläpp. 
 
Utvärdering har skett av de anbud som uppfyller ställda krav och som har 
lämnats av leverantörer som kvalificerats till utvärdering. Beställaren kommer 
att anta anbudet med lägsta pris med hänsyn taget till nedan angivna 
utvärderingskriterium.  

Överläggning 
Maria Kleveborn, serviceförvaltningen, redogör för ärendet.  

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att serviceförvaltningen får i uppdrag 
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att slutföra upphandlingen av transporttjänster och teckna avtal med Östschakt 
Ek. för. (org.nr 732400-3495).  
 
Paragrafen förklaras för omedelbart justerad.  
 

§ 134 

Information om Kalmarsundsregionsamarbetet 
Överläggning 
Monica Björkegren-Ohlson, kommunledningskontoret, informerar om det 
Kalmarsundsregionsamarbete som finns mellan Kalmar, Mönsterås, 
Oskarshamn, Mörbylånga och Torsås. Samarbetet innebär konkret samverkan 
som främjar attraktivitet, kompetensförsörjning och inflyttning.  

Beslut 
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
 

§ 135 

Revidering av lokala ordningsföreskrifter 
Dnr KS 2016/0580 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 7 december 2016. 
 
Förslag till reviderade lokala ordningsföreskrifter. 
 
Utdrag ur servicenämndens protokoll den 26 oktober 2016. 
 
Serviceförvaltningens skrivelse den 18 oktober 2016 inklusive kartbilagor. 

Bakgrund 
I de lokala ordningsföreskrifterna för Kalmar kommun finns bestämmelser om 
hur den allmänna ordningen i kommunen ska upprätthållas. Föreskrifterna har 
sin grund i ordningslagen och reviderades senast den 20 december 2010. I de 
lokala ordningsföreskrifterna finns bestämmelser som riktar sig mot ambule-
rande försäljning (§11).  
 
Ett förslag till reviderade ordningsföreskrifter har tagits fram och service-
nämnden beslutade den 25 maj 2016 att föreslå kommunfullmäktige att 
uppdatera de lokala ordningsföreskrifterna avseende § 10 Förtäring av alkohol 
och § 11 Ambulerande försäljning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 
därefter den 14 juni att återremittera ärendet till servicenämnden för att bland 
annat se över områdena i förslaget samt möjligheterna till undantag när platsen 
är upplåten för annat ändamål. 
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Ett nytt förslag har härefter tagits fram och servicenämnden föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att ändra följande i de lokala ordnings-
föreskrifterna: 

- § 10 till ”Spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker med 
en alkoholhalt som överstiger 2,25 volymprocent får inte förtäras på 
offentlig plats enligt bifogad karta, bilaga 1, annat än i samband med 
tillåten utskänkning av sådana drycker och i samband med annan 
villkorad upplåtelse av offentlig plats.” 

- § 11 till ”För ambulerande försäljning på offentlig plats inom områdena 
markerade i bilaga 2, 3 och 4 krävs polismyndighetens tillstånd.” 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 8 november 2016 
som en information. En överläggning har härefter skett mellan ledamöterna i 
arbetsutskottet, vilket resulterat i ett tillägg att inom områdena Kattrumpan, 
Rävspelet, Stadsparken och Slottet får spritdrycker, vin, starköl och andra jästa 
alkoholdrycker med en alkoholhalt som överstiger 2,25 volymprocent inte 
förtäras om förtäringen föranleder olägenhet i fråga om ordning och nykterhet. 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att ändra § 10 i de lokala ordningsföreskrifterna 
för Kalmar kommun till följande: 
”Spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker med en alkoholhalt 
som överstiger 2,25 volymprocent får inte förtäras på offentlig plats enligt 
kartbilaga 1, annat än i samband med tillåten utskänkning av sådana drycker 
och i samband med annan villkorad upplåtelse av offentlig plats.  
 
Inom områdena Kattrumpan, Rävspelet, Stadsparken och Slottet (markerade 
med linjemönster i bilaga 1) får spritdrycker, vin, starköl och andra jästa 
alkoholdrycker med en alkoholhalt som överstiger 2,25 volymprocent inte 
förtäras om förtäringen föranleder olägenhet i fråga om ordning och 
nykterhet.” 
 
Kommunfullmäktige beslutar att ändra första stycket i § 11 i de lokala 
ordningsföreskrifterna för Kalmar kommun till följande: ”För ambulerande 
försäljning på offentlig plats inom områdena markerade i bilaga 2, 3 och 4 
krävs polismyndighetens tillstånd.”  
 

§ 136 

Avsiktsförklaring för strategiskt partnerskap – ett 
universitet, två städer 
Dnr KS 2016/1203 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 6 december 2016. 
 
Avsiktsförklaring för strategiskt partnerskap. 
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Bakgrund 
Linnéuniversitetets utveckling är en prioriterad fråga för både Kalmar och Växjö 
för att utvecklas som universitetsstäder. Samtidigt är samverkan med 
kommunerna, och tillika värdstäderna, av stor betydelse för att nå Linné-
universitetets vision och målsättning. Studentperspektivet är en prioriterad fråga, 
då studenterna är kärnan i en universitetsstad. Studentkåren Linnéstudenterna är 
en aktiv part som för fram studentperspektivet och organiserar studenterna. 
 
Linnéuniversitetet, studentkåren Linnéstudenterna, Kalmar kommun och 
Växjö kommun har tagit fram ett förslag till avsiktsförklaring. I avsikts-
förklaringen nämns fokusområden som identifierats som prioriterade under 
2017-2019: Hållbar samhälls- och infrastruktur, Forskning och kunskaps-
utveckling samt Näringsliv och arbetsliv.  

Överläggning 
Universitetsstrateg Alexandra Petrakou, kommunledningskontoret, redogör för 
avsiktsförklaringen.  

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förslag till Avsiktsförklaring för strategiskt 
partnerskap mellan Linnéuniversitetet, studentkåren Linnéstudenterna, Kalmar 
kommun och Växjö kommun.  
 
Kommunstyrelsens ordförande Johan Persson och kommundirektör Annette 
Andersson får i uppdrag att underteckna avsiktsförklaringen. 
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