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§ 87 

Upphandling av elhandelstjänster 
Dnr KS 2018/0903 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 19 september 2018. 

Bakgrund 
Upphandlande myndigheter är Kalmar kommun, Kalmarsunds Gymnasie-
förbund, Kalmarsundsregionens renhållare, Kalmar Öland Airport AB, 
Kalmarhem AB, Kalmar Vatten AB, Destination Kalmar AB, HB Telemarken i 
Kalmar samt KIFAB i Kalmar AB. 
 
Elhandelstjänster omfattande: 

- Finansiell och diskretionär portföljförvaltning  
- Fysisk leverans av 100 % förnyelsebar el  
- Hantering av Kalmar kommuns vindkraftsproduktion och redovisning 

på förbrukningsfakturor 
- Övertagande av beställarens nu gällande prissäkringskontrakt från 

nuvarande leverantör  
 
Totala leveransvolymen uppskattas till 66 GWh och vindkraftproduktionen till 
4,5 GWh. 
 
Ramavtalet kommer att löpa från och med den 1 januari 2019 till och med 31 
december 2021. Därefter har beställaren en ensidig möjlighet att begära 
förlängning av ramavtalet med 1 + 1 år. 
 
En administrativ ersättning om 0,15 öre/kWh, exklusive mervärdesskatt, ska 
utbetalas till Kalmar kommuns upphandlingsenhet. Ersättningen baseras på 
prognostiserad årsförbrukning för hela leveransen. 

Överläggning 
Benny Wennberg, serviceförvaltningen, redogör för ärendet.  

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att kommunledningskontorets 
upphandlingsenhet får i uppdrag att slutföra upphandlingen och teckna avtal 
med Energi Försäljning Sverige AB (org.nr. 556713-8549). 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 

§ 88 

Kalmar kommuns delårsrapport januari-augusti 2018 
med prognos för 2018 
Dnr KS 2018/0010 
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Handlingar 
Delårsrapport. 

Bakgrund 
I delårsrapporten ingår uppföljning av kommunfullmäktiges mål och uppdrag, 
förvaltningsberättelse, verksamhetsberättelser från kommunens nämnder, 
kommunalförbund, hel- och delägda bolag samt finansiella rapporter för 
kommunen och koncernen. 
 
Resultatet för kommunen för perioden januari-augusti 2018 uppgår till 173,3 
miljoner kronor och prognosen för helåret är ett resultat på 127,0 miljoner 
kronor. 

Överläggning 
Jonas Agerhed, kommunledningskontoret, redovisar delårsrapport januari-
augusti 2018. 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen överlämnar delårsrapporten januari-augusti 2018 med 
prognos för 2018 till kommunfullmäktige. 
 

§ 89 

Kommunstyrelsens delårsuppföljning per augusti 2018 
Dnr KS 2018/0011 

Handlingar 
Delårsuppföljning per augusti.  

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. 
 
Kommunstyrelsens förbrukning efter augusti uppgår till 60,9 % jämfört mot 
riktvärdet 67,7 %. Inom de olika verksamheterna finns både positiva och 
negativa ekonomiska avvikelser som kommenteras i rapporten. Totalt för 
kommunledningskontoret beräknas en positiv avvikelse på 4 miljoner kronor. 
 
Kommunstyrelsen antog i budgeten 33 mål utifrån de övergripande 
fullmäktigemålen. Till dessa har aktiviteter knutits för att kunna nå målen. De 
flesta aktiviteter och mål är påbörjade. Trenden är positiv och bedömningen är 
att måluppfyllelsen vid årets slut kommer att vara god, cirka 95 %. 

Överläggning 
Vanja Lukic, kommunledningskontoret, redovisar kommunstyrelsens 
delårsuppföljning per augusti.  
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Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av ekonomi- och 
verksamhetsuppföljningen per augusti. 
 

§ 90 

Kommunstyrelsens delegationsordning 2019 
Dnr KS 2018/0812 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 18 september 2018. 
 
Delegationsordning för kommunstyrelsen – förslag 2019. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade den 26 mars 2018 om ny organisation inför 
mandatperioden 2019-2022. Bland annat beslutades att samtliga nämnder får i 
uppdrag att se över sina delegationsordningar med syfte att öka det politiska 
inslaget i beslutsprocessen. Förslaget ska överlämnas till tillträdande nämnd 
som beslutar för mandatperioden 2019-2022. Kommunledningskontoret får i 
uppdrag att samordna arbetet. 
 
I förslag till ny delegationsordning för kommunstyrelsen har flera ändringar, 
förtydliganden och justeringar gjorts. Bland annat mot bakgrund av de 
organisatoriska förändringarna som kommunfullmäktige beslutat samt 
förändringar och konsekvenser detta fått på kommunledningskontoret. Som en 
viktig del i att öka det politiska inslaget och ytterligare sätta fokus på 
integration, arbete och välfärd har ett särskilt utskott inrättats, utskottet för 
integration och arbetsmarknad. I övrigt är återrapportering av fattade beslut 
viktigt för att våra förtroendevalda ska kunna leda och styra. Detta kommer 
ytterligare att förbättras framöver via den årliga rapporten till kommunstyrelsen 
över gjorda upphandlingar. 
 
I förslaget har alla ändringar gulmarkerats. 

Överläggning 
Jonas Sverkén, kommunledningskontoret, går igenom förslag till delegations-
ordning för kommunstyrelsen. Inför kommunstyrelsens behandling av ärendet 
kommer vissa justeringar att göras när det gäller titlar.  
 
Under överläggningen redovisas följande förslag: 
 

1. Carl-Henrik Sölvinger (L) föreslår att ärendet ska återremitteras till 
kommunledningskontoret i syfte att öka det politiska inslaget.  
 

2. Ingemar Einarsson (C) föreslår att arbetsutskottet ska besluta i enlighet 
med kommunledningskontorets förslag. 
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Sedan överläggningen avslutats frågar ordföranden först om ärendet ska 
återremitteras eller avgöras idag. Han finner att det ska avgöras idag. 
 
Härefter beslutar arbetsutskottet i enlighet med kommunledningskontorets 
förslag.  

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till delegationsordning för 
2019 samt att överlämna förslaget för beslut av den tillträdande 
kommunstyrelsen. 

Reservationer 
Carl-Henrik Sölvinger (L) och Christina Fosnes (M) reserverar sig mot beslutet 
till förmån för eget förslag. 
 

§ 91 

Överenskommelse om finansiering inför region-
bildning 2019 
Dnr KS 2018/0868 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 14 september 2018. 
 
Missiv till överenskommelse om finansiering inför regionbildning 2019. 
 
Ojusterat protokollsutdrag från landstingsstyrelsens arbetsutskotts 
sammanträde den 5 september 2018. 
 
Överenskommelse om finansiering inför regionbildning 2019. 

Bakgrund 
1 januari 2019 bildas den nya regionkommunen, ”Region Kalmar län”. 
Regionkommunen kommer att ha ansvar för de regionala utvecklingsfrågorna 
men inte utgöra samverkans- och intresseorgan för länets primärkommuner.  
 
Landstinget och kommunerna i länet har i samverkan arbetat fram ett förslag 
till överenskommelse om finansiering inför regionbildningen 2019.  
 
För 2019 blir Kalmar kommuns andel 26,9 procent eller 3 197 000 kronor. 
Den årliga uppräkningen av bidraget sker på samma sätt som uppräkningen av 
medlemsavgiften i Regionförbundet räknats upp. Uppräkningen baserar sig 
därmed på utvecklingen av respektive kommuns skatteintäkt och statsbidrag 
enligt gällande bidrags- och utjämningssystem. 
 
Denna överenskommelse gäller mellan 1 januari 2019 och 31 december 2024 
och parterna har en gemensam ambition att överenskommelsen därefter 
förlängs med samma avtalslängd. 
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Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna överenskommelse om finansiering 
inför regionbildningen 2019 mellan Kalmar läns landsting och länets 
kommuner samt att ge kommundirektören i uppdrag att underteckna 
överenskommelsen 

§ 92 

Motion från Christina Fosnes (M) om fysisk 
anslagstavla 
Dnr KS 2018/0514 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 17 september 2018. 
 
Motion. 

Bakgrund 
Christina Fosnes (M) har inkommit med en motion om fysisk anslagstavla i 
stadshusets entré och yrkar på att ”Kalmar kommun använder fysisk 
anslagstavla som del i uppfyllande av serviceskyldighet av webbaserad 
anslagstavla”.  
 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande över 
motionen. Av yttrandet framgår bland annat följande: 
På den plats i stadshusets entré där den fysiska anslagstavlan var placerad finns 
idag ett anslag om att det går bra att vända sig till kommunens kontaktcenter 
om man efterfrågar information. Kontaktcenter eller kommunlednings-
kontorets kansli har, sedan den fysiska anslagstavlan togs bort, inte fått några 
som helst klagomål om att den saknas. Att återinrätta en fysisk anslagstavla 
enligt tidigare modell känns med hänvisning till detta inte motiverat. Det skulle 
även krävas administrativa resurser för att uppdatera och säkerställa att både 
den fysiska och den digitala anslagstavlan fungerar enligt lagens intentioner.  
 
Men i och med att den fysiska anslagstavlan togs bort i stadshusets entré 
framgår det inte längre vilken information som finns att få via den digitala 
anslagstavlan. För att underlätta för personer som inte har möjlighet att söka 
information digitalt kommer därför en komplettering att ske på platsen där den 
fysiska anslagstavlan tidigare fanns. Där kommer att framgå vilken typ av 
information som finns på den digitala anslagstavlan och att de som så önskar 
kan få hjälp av Kontaktcenter att ta del av denna.  

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets yttrande ska 
utgöra svar på Christina Fosnes (M) motion om en fysisk anslagstavla i entrén 
till Kalmar kommuns stadshus.  
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Motionen ska härmed anses besvarad.  
 

§ 93 

Motion från Max Troendlé (MP) - Låt icke-binära 
omfattas av hbtq-handlingsplanen 
Dnr KS 2018/0485 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 12 september 2018. 
 
Motion. 
 
Kalmar kommuns hbtq-handlingsplan 2016-2020 - På lika villkor. 

Bakgrund 
Max Troendlé (MP) yrkar i en motion att: 

- Uppdatera Kalmar kommuns hbtq-handlingsplan så att även icke-
binära omfattas. 

- Se över Kalmar kommuns hbtq-handlingsplan och uppdatera andra 
delar om lämpligt. 

 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande över 
motionen. Av yttrandet framgår bland annat följande: 
I november 2015 beslutade kommunfullmäktige om en hbtq-handlingsplan  
2016-2020 - ”På lika villkor” för Kalmar kommun.  
 
Hbtq är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och 
personer med queera uttryck och identiteter. I och med att icke-binära ingår i 
transpersonbegreppet så omfattas också icke-binära personer i Kalmar 
kommuns hbtq-handlingsplan. Utifrån detta behövs ingen uppdatering av 
hbtq-handlingsplanen. I övrigt är handlingsplanen för tillfället inte i behov av 
uppdateringar.  
 
Däremot bör den till handlingsplanen medföljande begreppslistan uppdateras 
då några begrepp har kommit att användas mer frekvent än vad de gjordes när 
handlingsplanen togs fram. Ett av dessa begrepp är icke-binär. 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att uppdatera begreppslistan i hbtq-handlings-
planen 2016-2020 – På lika villkor.  
 
Motionen ska härmed anses besvarad. 
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§ 94 

Medborgarförslag om att lägga ner kostsamma möten 
med politiker i donationskommittén för samfonder 
m.m.  
Dnr KS 2018/0462 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 23 augusti 2018. 
 
Medborgarförslag. 

Bakgrund 
Ett medborgarförslag har inkommit om att tjänstepersoner ska fördela 
donationer till behövande utan granskning av politiker.  
 
Enligt förslagsställaren tjänar kommunen pengar på att inga politiker blandas in 
och de som tar emot pengarna kan känna sig trygga då endast tjänste-
personerna har kunskap om ansökningarna. Förslagsställaren skriver också att 
tjänstepersonerna granskas av kommunens revisorer och att förslagsställaren 
därmed inte tror att några oegentligheter kan ske.   
 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande. 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets yttrande ska 
utgöra svar på medborgarförslaget om att lägga ner kostsamma möten med 
politiker i donationskommittén för samfonder m.m.   
 
Medborgarförslaget ska härmed anses vara besvarat.  
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