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Sammanträdesdatum 
2018-03-27 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

 

 
 
Anslaget på kommunens anslagstavla den 10 april 2017. 

 
 

Tid 
Tisdagen den 27 mars 2018 kl. 8:30-10:20 

Plats 
KS-salen, stadshuset 

Omfattning 
§§ 34-42 

Beslutande 
Ingemar Einarsson (C) ordförande 
Christina Fosnes (M) vice ordförande 
Johan Persson (S) 
Dzenita Abaza (S) 
Bertil Dahl (V) 
Carl-Henrik Sölvinger (L) 
 
 

Sekreterare 
 
 
 
Anette Mellström 
 

Justeras 
 
 
 
Ingemar Einarsson Bertil Dahl 
ordförande  
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§ 34 

Redovisning av Kalmar kommuns miljöbokslut 2017 
Dnr KS 2018/0267 

Handlingar 
Miljöbokslut 2017. 

Bakgrund 
Kalmar kommun har tagit fram ett samlat miljöbokslut för 2017. I miljö-
bokslutet kan man läsa om hur miljön i Kalmar mår och om hur Kalmar 
kommun bidrar till att uppnå Sveriges nationella miljömål. 

Överläggning 
Karin Löfström, kommunledningskontoret, redovisar Kalmar kommuns 
miljöbokslut 2017. 

Beslut 
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
 

§ 35 

Information om Öppna jämförelser – Trygghet och 
säkerhet 2017 
Bakgrund 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap (MSB) publicerar årligen indikatorer för arbetet med trygghet 
och säkerhet i landets kommuner.  Rapporten är avsedd att stimulera till 
förbättringsarbeten och i förlängningen en ökad effektivitet i trygghets- och 
säkerhetsarbetet. 
 
Temat för årets Öppna jämförelser är bränder i bostäder och brand-
förebyggande arbete riktat mot enskilda. 

Överläggning 
Ann-Sofie Lagercrantz, kommunledningskontoret, redogör för Öppna 
jämförelser – Trygghet och säkerhet 2017. 

Beslut 
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
 

§ 36 

Handlingsplan mot våldsbejakande extremism 
Dnr KS 2017/0530 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 19 mars 2018. 
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Plan för samverkan och åtgärder för att förebygga och motverka 
våldsbejakande extremism i Kalmar kommun 2018-2025. 
 
Sammanställning remissvar. 
 
Checklista för framtagande av aktuell lägesbild. 

Bakgrund 
Som en aktivitet i Verksamhetsplan med budget 2017 ska kommunlednings-
kontoret ta fram och implementera en handlingsplan mot våldsbejakande 
extremism. Detta som ett led i att nå målet om att bli Sveriges tryggaste 
residenskommun.  
 
I maj 2017 beslutade arbetsutskottet att skicka förslag till handlingsplan mot 
våldsbejakande extremism på remiss. Synpunkter har mottagits av barn- och 
ungdomsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden, Södermöre 
kommundelsnämnd, Länsstyrelsen i Kalmar län, Lokalpolisområde Kalmar, 
Regionförbundet i Kalmar län och Rädda Barnen. Synpunkterna har varit 
omfattande och flera organisationer har efterfrågat en tydlig lokal lägesbild, 
starkare koppling till befintliga samverkansstrukturer, tydligare 
ansvarsfördelning och definitioner. 
 
Den föreslagna planen har efter remissen omarbetats utifrån inkomna syn-
punkter och de rekommendationer som finns att tillgå nationellt. 

Överläggning 
Ann-Sofie Lagercrantz, kommunledningskontoret, redogör för förslag till 
handlingsplan mot våldbejakande extremism.  

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige antar föreslagen plan med åtgärder för att förebygga och 
motverka våldsbejakande extremism 
 

§ 37 

Utvärdering av personalbil 
Dnr KS 2015/0042 

Handlingar 
Serviceförvaltningens skrivelse den 16 mars 2018. 
 
Underlag för miljöuträkning 

Bakgrund 
År 2015 införde Kalmar kommun en möjlighet att som tillsvidareanställd i 
kommunen kunna leasa en elbil, hybridbil eller biogasbil till förmånligt pris. 
Detta genomfördes genom bruttolöneavdrag. Bakgrunden till beslutet var att få 
fler att använda dessa miljövänligare bilar privat, vilket minskar klimatpåverkan. 
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Överläggning 
Benny Wennberg, serviceförvaltningen, redovisar utvärderingen av införandet 
av personalbil.  

Beslut 
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.  
 

§ 38 

Svar på revisorernas granskningsrapport av 
inköpsprocessen i Kalmar kommun 
Dnr KS 2018/0162 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 16 mars 2018. 
 
Granskningsrapport. 
 
Utdrag ur servicenämndens protokoll den 28 februari 2018, § 16. 

Bakgrund 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har EY genomfört en gransk-
ning av inköpsprocessen i kommunstyrelsen och servicenämnden. Syftet med 
granskningen har varit att bedöma kommunstyrelsens och servicenämndens 
styrning, ledning och uppföljning av inköpsprocessen. 
 
Sammanfattningsvis konstaterar revisorerna följande: 
”Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen kan stärka sin 
styrning, kontroll och uppföljning av kommunens inköps- och upphandlings-
verksamhet”. 
 
Revisorerna redovisar sju iakttagelser som grund för sin bedömning och 
lämnar åtta rekommendationer som man vill ha svar på. Sju av rekommenda-
tionerna är riktade mot kommunstyrelsen och en rekommendation är riktad 
mot servicenämnden. 
 
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande över 
granskningsrapporten och dess rekommendationer. 
 
En arbetsgrupp är bildad för att arbeta vidare med och hålla ihop genom-
förandet av föreslagna åtgärder och aktiviteter.  

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunledningskontorets yttrande som 
sitt och överlämna det till kommunens revisorer som svar på gransknings-
rapporten av inköpsprocessen. 
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§ 39 

Riktlinjer för kameraövervakning 
Dnr KS 2018/0241 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 12 mars 2018. 
 
Riktlinjer för kameraövervakning. 

Bakgrund 
Den 25 september 2017 beslutade kommunfullmäktige att inrätta en trygghets- 
och larmcentral (TLC) som ett led i arbetet med ett tryggare Kalmar.  
 
Brandlarm, inbrottslarm, hisslarm, personlarm och trygghetslarm ska kopplas 
över till TLC liksom fastighetsjouren, Sydostjouren, kameraövervakning m.m. 
Planeringen och arbetet med detta pågår och överkopplingen sker successivt 
från och med den 1 april då TLC kommer att vara i ”skarp” drift.  
 
Under förberedelsearbetet har det konstaterats att kommunen har kamera-
övervakning av vissa lokaler. Det har varit upp till respektive verksamhet att 
fatta beslut om behovet av kameraövervakning och att köpa in utrustning. 
Olika leverantörer har anlitats och verksamheterna har köpt in den utrustning 
de velat ha utan någon samordning och en del av utrustningen är idag 
omodern. Det behövs därför en bättre hantering av tekniken, en samordning 
av tillståndsfrågan men även en handläggning enligt den nya dataskydds-
förordningen (GDPR) som träder i kraft under maj 2018.  
 
Innan årsskiftet 2018 kommer ett förslag till övergripande larm-/trygghets-
policy att gå fram för ett politiskt beslut. Riktlinjerna för kameraövervakning 
kommer då att arbetas in i policydokumentet och upphöra att gälla. I avvaktan 
på att policyn är framtagen och beslutad behövs dock en samordnad hantering 
av kameraövervakning av lokaler som används för kommunal verksamhet. 

Överläggning 
Jens Jonsson, kommunledningskontoret, redogör för ärendet.  

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa riktlinjerna för kameraövervakning.  
 

§ 40 

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

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 19 mars 2018. 
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Bakgrund 
Budgeten för årets resultat 2018 är 73,5 miljoner kronor. I denna första rapport 
för året, som baseras på två månaders förbrukning, är förutsättningarna att 
lämna en prognos för ett samlat helårsutfall begränsad. I det följande 
kommenteras därför nu kända utfall, förändringar och tendenser som påverkar 
kommunens ekonomi.   
 
Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar en positiv budgetavvikelse med 7,6 
miljoner kronor med anledning av att budgeterad hyreskostnad för KIFAB 
Arena och nya lokaler för Byteatern inte är aktuell under året. Barn- och 
ungdomsnämnden prognostiserar en positiv budgetavvikelse med 8,9 miljoner 
kronor för återställande av vissa enheters underskott i resultatutjämningsfond. 
Socialnämnden beräknar negativ avvikelse, för utebliven helårseffekt, mot-
svarande -10,5 miljoner kronor. Försenad övergång till entreprenaddrift av 
verksamheten för personlig assistans beräknas -7,0 miljoner. Omställnings-
arbetet med anpassning till minskat antal ensamkommande barn och 
ungdomar beräknas till 3,5 miljoner kronor. 
 
För övriga nämnder är nu bedömningen att verksamheten 2018 kommer att 
bedrivas inom budgetram. 
 
Utifrån SKL:s senaste bedömning om skatteunderlagets utveckling för 2018 
minskar skatteintäkterna med 29,2 miljoner kronor. För finansnettot är 
bedömningen en positiv budgetavvikelse med 7,0 miljoner kronor. 
 
Sammantaget innebär bedömningarna en prognos för årets resultat på 
64,4 miljoner kronor, en budgetavvikelse med -9,1 miljoner kronor. 
 
Av totala investeringsbudgeten har förbrukats 25,6 miljoner kronor efter 
februari månad.  

Överläggning 
Urban Sparre, kommunledningskontoret, redogör för ärendet.  

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

§ 41 

Beslut om utdelning av bygdepeng 2018 
Dnr KS 2018/0225 

Handlingar 
Kommunledningskontorets skrivelse den 19 mars 2018. 
 
Ansökningshandlingar. 
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Bakgrund 
Föreningar, byalag eller andra intressegrupper kan under 2018 ansöka om 
Bygdepeng för att utveckla sin by, ort eller stadsdel. Föreningen ska vara öppen 
för alla och ha minst två öppna möten om året där invånare från byn, orten 
eller stadsdelen bjuds in. Ansökningar om bygdepeng ska vara förankrade 
bland invånarna i området som berörs. Bygdepengens maxbelopp uppgår till 
300 000 kronor per ort, by eller stadsdel.    
 
Åtta ansökningar har inkommit från sju föreningar inför den första 
beslutsomgången. Ansökningarna uppgår sammanlagt till 1 542 580 kronor.  

Överläggning 
Jonas Svendsén, kommunledningskontoret, och Hanna Ivarsson, Södermöre 
kommundelsförvaltning, redogör för de ansökningar som lämnats in.  

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar, i enlighet med kommunlednings-
kontorets förslag, att bevilja ansökta medel av bygdepeng 2018 till följande 
föreningar enligt ansökan: 

- Nya Ekenäs samfällighetsförening, 207 000 kronor. 
- Sandviks samfällighetsförening, 165 000 kronor. 
- Slakmöre bygdegårdsförening, 234 080 kronor. 
- Nickebo IK, 300 000 kronor 

 
Beviljade ansökningar skall kompletteras med tilläggsavtal som reglerar 
föreningens framtida ansvar för att drift, skötsel och underhåll. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott avslår Calmare Spelsällskaps ansökan då det 
inte framgår hur ansökan är förankrad med invånarna i området. Vidare bör 
lokalåtgärder som fuktskador åtgärdas av fastighetsägaren. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott avslår Room2Grows ansökan utifrån 
bygdepengens kriterier. Det framgår inte att projektet är förankrat med 
invånarna på Malmen.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avvakta att ta ställning till 
Segelsällskapet vikingarna ansökan då den bör kompletteras med underlag 
gällande förankring med fler invånare och intressegrupper längst med den 
aktuella kuststräckan. 
 

§ 42 

Motion från Pelle Sederkvist (M) om belysning i våra 
pulkabackar 
Dnr KS 2017/1314 

Handlingar 
Utdrag ur servicenämndens protokoll den 28 februari 2018, § 20. 
 
Motion.  
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Bakgrund 
Pelle Sederkvist (M) föreslår i en motion att Kalmar kommun utreder möjlig-
heten för att anlägga belysning i våra mest frekvent använda pulkabackar samt 
att det vid de flesta nyttjade pulkabackarna anläggs minst en grillplats som kan 
öka trivseln och samvaron även vintertid. 
 
Servicenämnden har yttrat sig över motionen och föreslår att yttrandet ska 
utgöra svar på Pelle Sederkvists motion om belysning i våra pulkabackar.  

Överläggning 
Under överläggningen redovisas följande förslag: 
 

1. Ingemar Einarsson (C) föreslår att arbetsutskottet ska tillstyrka 
servicenämndens förslag. 
 

2. Christina Fosnes (M) föreslår att arbetsutskottet ska tillstyrka 
motionen.  

 
Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om arbetsutskottet vill 
tillstyrka servicenämndens förslag eller motionen. Han finner att arbets-
utskottet tillstyrker servicenämndens förslag.  

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att servicenämndens yttrande ska utgöra svar på 
Pelle Sederkvists (M) motion om belysning i våra pulkabackar. 
 
Motionen ska härmed anses vara besvarad.  

Reservation 
Christina Fosnes (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag att 
bifalla motionen. 
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