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Tid 
Tisdagen den 28 augusti 2018 kl. 8:30-9:15 

Plats 
KS-salen, stadshuset 

Omfattning 
§§ 77-81 

Beslutande 
Ingemar Einarsson (C) ordförande 
Christina Fosnes (M) vice ordförande 
Johan Persson (S) 
Dzenita Abaza (S) 
Bertil Dahl (V) 
 
 
 

Sekreterare 
 
 
 
Anette Mellström 
 

Justeras 
 
 
 
Ingemar Einarsson Dzenita Abaza 
ordförande  
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§ 77 

Information från brandkåren kring sommaren 
Överläggning 
Kalle Dahléen, brandkåren, informerar om brandkårens arbete och utmaningar 
kring sommarens extrema torka och de brandrisker det medfört.  

Beslut 
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
 

§ 78 

Upphandling av tryckta och digitala läromedel 
Dnr KS 2018/0716 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 20 augusti 2018. 

Bakgrund 
Upphandlingen omfattar inköp och leverans av läromedel med tillhörande 
media, till förskola, grundskola (inkl. särskola), gymnasieskola (inkl. särskola) 
och kommunala vuxenutbildningen samt facklitteratur till beställarens övriga 
förvaltningar under avtalstiden.  
 
Upphandlingen omfattar utöver Kalmar kommun även samverkanskommuner 
samt Kalmarsunds Gymnasieförbund. 
 
I anbudet anges ett antal ska-krav som ska uppfyllas för att anbudet ska vara 
kvalificerat: 
 
Avtalstiden är fr.o.m. 2018-10-01 t.o.m. 2020-09-30. Därefter har beställaren 
en ensidig möjlighet att begära förlängning av avtalet med 1 + 1 år. 

Överläggning 
Björn Hedbäck, serviceförvaltningen, redogör för ärendet.  

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att kommunledningskontorets 
upphandlingsenhet får i uppdrag att slutföra upphandlingen av tryckta och 
digitala läromedel och teckna avtal med LäroMedia Bokhandel i Örebro AB 
(org.nr. 556416-2757).  
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
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§ 79 

Kalmar kommuns ekonomirapport 2018 - efter juni 
Dnr KS 2018/0010 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 20 juni 2018. 
 
Ekonomiuppföljning efter juni. 

Bakgrund 
Enligt kommunens principer för ekonomistyrning ska ekonomienheten 
redovisa en ekonomirapport per februari, juni och oktober. Rapporten ska vara 
kort och sammanfattande och ge en översiktlig beskrivning av det ekonomiska 
läget. 
 
Budgeten för årets resultat 2018 är 72,9 miljoner kronor (mnkr). Föregående 
prognostillfälle, efter april, var budgeterat resultat 73,5 mnkr. Kommun-
fullmäktige beslutade i juni att tilldela servicenämnden ytterligare 0,6 mnkr i 
driftbudgetram för enskilda vägar, vilket därmed minskar det budgeterade 
resultatet med motsvarande belopp. 
 
Den samlade prognosen för årets resultat på 72,2 mnkr, en budgetavvikelse 
med -0,7 mnkr och 2,1 mnkr högre än föregående prognos efter april. 

Överläggning 
Jonas Agerhed, kommunledningskontoret, går igenom Kalmar kommuns 
ekonomirapport efter juni. 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av ekonomirapporten 
2018 – efter juni. 
 

§ 80 

Kommunstyrelsens ekonomirapport efter juni 
Dnr KS 2018/0011 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 20 juni 2018. 
 
Uppföljning och prognos juni 2018. 

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. 
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Kommunstyrelsens förbrukning efter juni uppgår till 38,3 % jämfört mot 
riktvärdet 50,0 %. Inom de olika verksamheterna finns både positiva och 
negativa ekonomiska avvikelser som kommenteras i rapporten. Totalt för 
kommunledningskontoret beräknas ett resultat i nivå med budget. 

Överläggning 
Vanja Lukic, kommunledningskontoret, går igenom kommunstyrelsens 
ekonomirapport efter juni. 

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

§ 81 

Godkännande av projektansökan till 
Energimyndigheten om "Hållbara transporter" 
Dnr KS 2018/0809 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 22 augusti 2018. 

Bakgrund 
Kalmar kommun, med stöd av Länsstyrelsen, Energikontor Sydost och andra 
kommuner i länet, bl.a. Mörbylånga, Västervik och Oskarshamn, vill ta sig an 
utmaningarna att minska klimatpåverkan från transporter och vända den 
nedåtgående trenden för cykling bland barn och unga. 
 
Projektets syfte är att åstadkomma en bestående förändring av barn och ungas 
resvanor till fördel för energieffektiva transportslag som gång, cykel och 
kollektivtrafik. Målet är att under projekttiden öka andelen barn i den utvalda 
målgruppen som tar sig till skolan genom att gå, cykla eller åka buss med 50 %.  
 
Projektets första del ska ge kunskap om befintliga resvanor samt vilka trösklar 
som finns för att gå, cykla eller åka buss till skolan. Aktiviteter ska sedan 
genomföras för att stödja och underlätta för barn, föräldrar och lärare. 
 
Utlysningen avser stöd i form av bidrag på upp till 100 % av godkända stöd-
grundade projektkostnader. Kalmar kommun avser att söka finansiering för en 
projektledare samt kostnader för kommunikation. Projektledarens roll är 
förvaltningsövergripande, men anställs av samhällsbyggnadskontoret. Projekt- 
tiden är två år med start i november 2018.  

Överläggning 
Sara Gripstrand, kommunledningskontoret, redogör för ärendet.  
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Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Kalmar kommun ska ansöka om 
projektfinansiering inom ramen för Energimyndighetens utlysning ”Hållbara 
transporter”. 
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