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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid
Tisdagen den 12 december 2017 kl. 8:30 – 9:25
Plats
KS-salen, stadshuset
Omfattning
§ 145-148
Beslutande
Ingemar Einarsson (C)
ordförande
Johan Persson (S)
Dzenita Abaza (S)
Bertil Dahl (V)
Carl-Henrik Sölvinger (L)

Sekreterare

Anette Mellström
Justeras

Ingemar Einarsson
ordförande

Bertil Dahl

Anslaget på kommunens anslagstavla § 145 den 12 december 2017 och §§146148 den 21 december 2017.
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§ 145
Upphandling av hyresmaskiner
Dnr KS 2017/1264

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 6 december 2017.
Bakgrund
Upphandlingen omfattar hyra av maskiner så som mindre entreprenadmaskiner, liftar, handverktyg, containrar/personalvagnar, elverk med mera.
I upphandlingsdokumentet anges ett antal ska-krav som ska uppfyllas för att
anbudet ska vara kvalificerat:
Avtalstiden är från och med 2018-01-01 till och med 2019-12-31. 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 hyresmaskiner och teckna avtal med Cramo AB
(org.nr. 556104-3539).
Paragrafen förklaras för omedelbart justerad.

§ 146
Hemställan om att Kalmar kommun medverkar vid
Nordiskt Marinkadettmöte 7-11 augusti 2019
Dnr KS 2017/1140

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 1 december 2017.
Försvarsmaktens hemställan den 2 november 2017.
Bakgrund
Försvarsmaktens Sjöstridsskola har skickat en förfrågan om att få genomföra
Nordiskt Marinkadettmöte (NOCA) i Kalmar den 7-11 augusti 2019. Det
första mötet genomfördes 1948 och vart fjärde år står svenska marinen som
arrangör för evenemanget som i första hand brukar förläggas till ”mindre
sommarstäder”. NOCA genomfördes i Kalmar senast 2003. Under
genomförandet kommer det att delta cirka 400 personer och 8-10 fartyg av
varierande storlek från Sverige, Danmark, Norge och Finland.
Kommunledningskontoret föreslår att evenemanget förläggs till Kalmar. Det
blir ytterligare en insats som förstärker Kalmar som en kultur- och evenemangskommun då mycket av det som genomförs under mötet kommer att
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locka åskådare och besökare. Med tanke på evenemangets storlek föreslås att
det är Destination Kalmar AB som får i uppdrag att utse kontaktperson och
svara för Kalmar kommuns motprestation enligt Försvarsmaktens skrivelse.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ställa sig bakom att Nordiskt
Marinkadettmöte genomförs i Kalmar under tiden 2019-08-07 – 2019-08-11
och att Destination Kalmar AB är den part som ansvarar gentemot
Sjöstridsskolan.
Kostnaderna för medverkan ska hanteras inom kommunledningskontorets
befintliga budgetram.

§ 147
Motion från Christina Fosnes (M), Per Dahl (M) och
Jonas Lövgren (M) om inrättande av skönhetsråd
Dnr KS 2017/0591

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 6 december 2017.
Protokollsutdrag kultur- och fritidsnämnden den 21 september 2017, § 81.
Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse den 28 juli 2017.
Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden den 22 november 2017, § 241.
Samhällsbyggnadskontorets skrivelse den 7 november 2017.
Motion.
Bakgrund
Christina Fosnes (M), Per Dahl (M) och Jonas Lövgren (M) föreslår i en
motion att kommunfullmäktige beslutar att införa ett skönhetsråd. Skönhetsrådet ska, enligt förslaget, stimulera kontaktytorna mellan kulturhistorisk och
estetisk sakkunskap och den kommunala beslutsorganisationen. Skönhetsrådet
ska ge kommunen goda råd som kan vara till skydd för Kalmars skönhet om
exempelvis offentliga konstverk, konstnärlig eller kulturhistoriskt värdefulla
stadsbilder eller om andra skönhets- och naturvärden i staden.
Motionen har behandlats av både kultur- och fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden och båda nämnderna föreslår att kommunfullmäktige avslår
motionen.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige avslår motionen från Christina Fosnes (M), Per Dahl (M)
och Jonas Lövgren (M) om inrättande av skönhetsråd.
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§ 148
Redovisning av statistik och resultat vid Ironman
Kalmar
Överläggning
Henrik Brovell, Ironman Sweden, informerar om Ironmans utveckling i
Kalmar sedan 1990-talet och redovisar statistik och de turistekonomiska
effekter som tävlingen har för regionen.
Beslut
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.

