
  

 
 
 

 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2018-10-25 

Servicenämnden 
 

 

 
 
Anslaget på kommunens anslagstavla den 31 oktober 2018 

 
 

Tid 
Onsdagen den 25 oktober 2018 kl. 13:00 – 16:38 

Plats 
Gåsen, Stagneliusgatan 31 

Omfattning 
§ 107-124 

Beslutande 
Johanna Petersson (C), ordförande 
Kajsa Hedin (M), vice ordförande 
Jashar Gashi (S) 
Sven-Erik Ekblad (S) 
Gunilla Johansson (S) 
Maja Velke (S) 
Jens Körge (V) §107-108, 110 - 112 
Alexander Critén (M) 
Krister Thornberg (SD) 
Junita Karlsson (KD) 
 

Ersättare 
- 
 

Övriga 
Benny Wennberg, förvaltningschef 
Robert Carlsson, IT-chef 
Björn Hedbäck, supportchef 
Gunilla Svensson, fastighetschef 
Jenny Daunéus, HR-specialist 
Martina Adiels Balk, administrativ chef 
Fabio Kaczala, projektledare 
Niklas Hörling, digitaliseringsledare 
Meja Appelqvist 
 

Sekreterare 
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Marcus Kindahl 
 

Justeras 
 
 
 
Johanna Petersson Alexander Critén 
ordförande  
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§ 107 

Fastställande av dagordning 
Dnr  
 
Servicenämnden beslutar att ändra dagordningen enligt följande: 

- Ärende nummer 12 Uppföljning gator och vägar stryks från 
dagordningen och tas upp på kommande nämndsammanträde. 

 
 
 

§ 108 

Information från chefer 
Dnr  

Information 
Närvarande verksamhetschefer och enhetschefer informerar om vad som är på 
gång inom den egna verksamheten. 
 

Beslut 
Servicenämnden fattar inget beslut med anledning av informationen. 
 

§ 109 

Medborgarförslag om att höja säkerheten vid 
badplatser 
Dnr SFN 2018/0276 

Handlingar 
Förvaltningens skrivelse 2018-08-23 
Förvaltningens utlåtande 2018-08-23 
Medborgarförslag om att höja säkerheten vid våra badplatser 
 

Bakgrund 
Meja Appelqvist har i ett medborgarförslag föreslagit: 

• Utbilda sommarjobbare med potential för att bidra till säkerhet och 
trygghet för vårt samhälle. 

• Utbilda ungdomar inom livräddning, sjöräddning etc och låta dem 
jobba med det. 

• Placera ut ungdomar med god utbildning på badplatser och stränder 
där de kan agera badvakter (eller dylikt), samt hålla uppsikt.  

 
Syfte att motverka, eller i möjlig utsträckning, minska antal drunkningsolyckor 
och höja säkerheten kring Kalmar kommuns, samt Ölands badplatser. 
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Förvaltningens slutsats  

- Ett eventuellt beslut om kommunen ska ha badvakter/livräddare vid 
badstränder ska vara en del av kommunens övergripande 
olycksförebyggande säkerhetsarbete enligt LSO. En revidering av 
handlingsplanen är aktuell för 2019-2022. Nuvarande handlingsplan 
hanterar risken för drunkningsolyckor. 
 

- Det olycksförebyggande säkerhetsarbete, och i den frågan om 
badvakter/livräddare, är kommunövergripande och berör flera 
förvaltningar. Budget och ansvar måste samordnas vilket i dagsläget 
saknar förutsättningar inför 2019. 
 

- Möjligheten med att uppfylla Svenska Livräddningssällskapets sex 
kriterier för "En vattensäker kommun” bör lyftas i olycksförebyggande 
säkerhetsarbetet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 
guide till ökad vattensäkerhet, för kommuner och andra 
anläggningsägare, ska fortsatt ligga till grund. 
 

- En kommande revidering av handlingsplanen bör uppmärksamma att 
gruppen äldre män ligger mycket högt i olycksstatistiken. 
 

- Att ha anställda livräddare vid samtliga kommunala badplatser är en 
ansvarsfråga och är kostsamt samt riskerar skapa en falsk trygghet. Det 
måste alltid vara upp till den enskilde eller dennes målsman att ansvara 
för sina handlingar och säkerhet när man vistas i eller vid vatten. 
Ansvaret för detta vare sig kan eller ska förskjutas till annan part. 
Kommunen ska däremot se till att de egna anläggningarna har en 
fullgod säkerhet och informera om ansvar och risker. Det egna 
ansvaret kan inte byggas, bevakas eller beslutas bort. 
 

Förvaltningens slutsats är att medborgarförslaget i dagsläget inte ska 
tillmötesgås men att möjligheten med badvakter/livräddare i någon omfattning 
eller konstellation ska belysas och utvärderas inför kommande revidering av 
kommunens handlingsplan där risk för drunkningsolyckor är identifierad. 
 

Beslut 
 
Servicenämnden beslutar: 
  

1. Att anta förvaltningens utlåtande och avslå förslaget. 
 

2. Att överlämnar, efter förvaltningens samråd med räddningstjänsten, 
vidare kommunövergripande beslut om olycksförebyggande 
verksamhet, så som badvakter och livräddare, till kommunens 
handlingsplan för systematiskt säkerhetsarbetet och dess kommande 
revidering samordnad av kommunledningskontoret. 
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§ 110 

Målbeskrivning vinterväghållning 2018/2019 
Dnr SFN 2018/0288 

Handlingar 
Förvaltningens skrivelse 2018-09-04 
Målbeskrivning vinterväghållning 2018-2019 

Bakgrund 
Målbeskrivning för vinterväghållning tas fram och uppdateras årligen av 
serviceförvaltningens produktionsavdelning.  
 
Målskrivningen ska årligen fastställas av servicenämnden.  
 
Datum för när beredskap börjar och slutar anpassas årligen efter kalendern. 
För 2018 – 2019 påbörjas beredskap den 8 november 2018 och avslutas 21 
mars 2019. 
 

Beslut 
Servicenämnden beslutar att fastställa målbeskrivningen för vinterväghållning 
2018-2019 
 
 
 
 

§ 111 

Sammanträdesdagar servicenämnden 2019 
Dnr SFN 2018/0295 

Handlingar 
Förvaltningens skrivelse 2018-09-06 

Bakgrund 
 

Nämndsmöte Presidiemöte 
Onsdag 13:00 Lokal Onsdag 08:15 Lokal 

30 januari Magistern 16 januari Borgmästarrummet 
27 februari ” 13 februari ” 
27 mars ” 13 mars ” 
17 april ” 3 april ” 
22 maj ” 8 maj ” 
19 juni ” 5 juni ” 
28 augusti ” 14 augusti ” 
25 september ” 11 september ” 
23 oktober ” 9 oktober ” 
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27 november ” 13 november ” 
18 december ” 4 december ” 
 
Möteslokal är preliminär och kan skifta.  
 
 

Beslut 
Servicenämnden beslutar att anta tidsplan för servicenämndens nämnd- och 
presidiemöten för 2019. 
 
 
 

§ 112 

Beskrivning av servicenämndens allmänna handlingar 
- arkivbeskrivning 
Dnr SFN 2018/0309 

Handlingar 
Förvaltningens skrivelse 2018-10-08 
Arkivbeskrivning SFN181025 – förslag 
Organisation Serviceförvaltningen 
Servicenämndens reglemente 
Informationssäkerhet – IT-system specifikt inom Serviceförvaltningen 
Arkivreglemente 
Anvisningar arkivreglemente 

Bakgrund 
Enligt arkivlagen ska varje myndighet svara för vården av sitt arkiv. Förutom 
arkivlagens bestämmelser gäller Kalmar kommuns arkivreglemente. 
Kommunens arkivreglemente specificerar att respektive myndighet ska 
upprätta en arkivbeskrivning enligt gällande mall ”Beskrivning av allmänna 
handlingar – arkivbeskrivning” 
 
Servicenämndens arkivbeskrivning ”Beskrivning av servicenämndens allmänna 
handlingar – arkivbeskrivning” har uppdaterats.  
 
Martina Adiels Balk ersätter Marcus Kindahl som arkivansvarig då 
arkivansvarig enligt arkivreglementet bör vara i en chefsposition och kunna 
bevaka arkivfrågor i budgetarbetet och vid omorganisation.  
 
Bland arkivredogörare har små justeringar gjorts på grund av 
personalförändringar. 
 
För att stärka kvalitén på serviceförvaltningens arkivvård kommer samtliga 
arkivredogörare genomgå en utbildning hos kommunarkivet. Vidare kommer 
ett kommunövergripande nätverk för arkivredogörare att bildas. Nätverket 
syftar till att stärka och förbättra arkivvården i Kalmar kommun och skapa 
förbättrade kontaktytor för medarbetare med rollen som arkivredogörare.  
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Beslut 
Servicenämnden beslutar att anta dokumentet ”beskrivning av 
servicenämndens allmänna handlingar – arkivbeskrivning” som gällande från 
och med 2018-10-25. 
 
 
 

§ 113 

Delegationsordning servicenämnden 2019 
Dnr SFN 2018/0304 
 

Handlingar 
Förvaltningens skrivelse 2018-09-25 
Delegationsordning servicenämnden 2019 - förslag 
 

Information 
Marcus Kindahl informerar servicenämnden om förslag till ny 
delegationsordning för servicenämnden 2019. 
 
Kommunfullmäktige beslutade under våren 2018 om en ny organisation för 
mandatperioden 2019-2022. I beslutet ombads samtliga nämnder att se över 
sin delegationsordning för att öka det politiska inflyttandet i beslutsprocessen.  
 
Förslaget ska godkännas av servicenämnden och sedan överlämnas till den 
tillträdande nämnden för beslut.  
 
I förslaget ingår förutom förslag om nämndbeslut av årshjul och planer för 
lokal- och kostförsörjning också ett ökat inflyttande vad gäller längre 
avtalstecknande samt att nämnden ska besluta om utbetalning av bidrag för 
enskilda vägar. 
 
 

Beslut 
Servicenämnden fattar inget beslut med anledning av informationen. 
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§ 114 

Intern kontrollplan 2019 
Dnr SFN 2018/0315 
 

Handlingar 
Förvaltningens skrivelse 2018-10-16 
Intern kontrollplan underlag 2019 
Reglemente för internkontroll 
Riktlinjer för internkontroll 

Information 
Martina Adiels Balk informerar servicenämnden om intern kontrollplan för 
2019.  
 
Underlaget innehåller grundläggande risker på förvaltningen. Kontrollplanen 
kan komma att kompletteras med ytterligare risker efter nya direktiv från 
kommunledningskontoret. Kontrollplanen kommer därför lyftas som 
information ytterligare en gång innan nämnden fattar beslut. 
 

Beslut 
Servicenämnden fattar inget beslut med anledning av informationen. 
 
 

§ 115 

Digitalisering 
Dnr  
 

Information 
Niklas Hörling informerar servicenämnden om behovet av och arbetet med 
digitalisering. Niklas arbetar som digitaliseringsledare i Kalmar kommun med 
uppdrag att stödja och säkerställa strategisk planering samt arbeta med 
genomförande av kommunens digitalisering. 
 
Det finns ett stort digitaliseringsbehov. Färre ska försörja fler samtidigt som 
det finns förväntningar att den offentliga sektorn ska erbjuda en god digital 
service. Digitaliseringen ska ske i lagom takt och passa de behov som finns.  
 
I Kalmar har Niklas arbetat fram en strategi som ska beslutas i december 2018. 
En plan för digitaliseringskompetens tas också fram tillsammans med HR-
enheten.  
 
Digitalisering innebär till 95 procent förhållningssätt och 5 procent teknik. 
Digitaliseringsutvecklingen är beroende av att ledningen har ett intresse i 
frågorna. 
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Beslut 
Servicenämnden fattar inget beslut med anledning av informationen. 
 
 

§ 116 

Life Sure projektet 
Dnr  
 

Information 
Fabio Kaczala informerar nämnden om Life Sure projektet.  
 
Life Sure är ett EU projekt som innebär att sediment med hjälp av robotar 
plockas upp från malmfjärden och renas från partiklar. Projektet startades upp 
i augusti 2017 och ska slutföras till sommaren 2019. Projektet innehåller flera 
partners och har en budget på cirka 2 miljoner euro. 
 
Tekniken som används är ny och ett av målen med projektet är att 
demonstrera den nya tekniken och försöka skapa en billigare och mer 
kostnadseffektiv metod för rening. 
 
80 000 kvadratmeter med ett medeldjup om 0,5 meter ska muddras. 
 
Projektet består av flera delar: 

- Förberedelse  
- Montering  
- Installation och mindre testkörning som beräknas under våren 2019 
- Drift i full skala 
- Uppföljning och utvärdering 
- Sprida resultat, nätverk och marknadsföra metod 

 

Beslut 
Servicenämnden fattar inget beslut med anledning av informationen. 
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§ 117 

Förvaltningens arbetsmiljö 
Dnr  
 

Information 
Jenny Daunéus informerar nämnden om förvaltningens arbetsmiljö. 
 
Under nämndens sammanträde i september gav nämnden förvaltningen i 
uppdrag att tydliggöra nuvarande arbetsmiljö på förvaltningen med fokus på 
vakanser och arbetsbelastning.  
 
Jenny visar att det under 2018, i jämförelse med 2017, skett en ökning av 
medarbetare som har slutat. Detta är främst ett resultat av ökade 
pensionsavgångar. Uppsägningar som skett under året har en jämn spridning i 
de olika verksamheterna. 
 
Arbetsgivaren arbetar aktivt med arbetsmiljö genom utbildningar, 
medarbetarenkät, nytt system för tillbud och olycksfall samt genom att 
personalenheten och arbetsmiljöenheten slagits ihop för att stärka sammarbetet 
och ge ökade möjligheter till ett större helhetsgrepp kring arbetsmiljö. 
 
Delar av förvaltningen upplever en ökad arbetsbelastning. Detta har flera 
orsaker. Bland annat finns idag ett antal vakanser, ett stort rekryteringsarbete 
pågår. Kommunens centralisering av administrativa tjänster har också gjort att 
det är färre personer kvar i respektive verksamhet att föredela kvarvarande 
arbete på.  
 
Det är en stor omsättning av medarbetare men det finns inget som tyder på att 
det beror på någon enskild anledning. 
 

Beslut 
Servicenämnden fattar inget beslut med anledning av informationen. 
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§ 118 

Tillgänglighet 
Dnr  
 

Information 
Tillgänglighetsarbetet fortgår och hålls levande både på förvaltningen och i 
nämnden. På kommande nämndsammanträde kommer Tomas Lexinger 
informera mer om arbetet i kommunens tillgänglighetsnätverk. 
 
 

Beslut 
Servicenämnden fattar inget beslut med anledning av informationen. 
 
 
 

§ 119 

Kommunens krisberedskap - en första uppföljning 
Dnr  
 

Information 
 
Servicenämnden gav på föregående sammanträde förvaltningen i uppdrag att 
presentera sin krisberedskap. 
 
Marcus Kindahl informerar om att den kommunövergripande handlingsplanen 
för krisberedskap håller på att arbetas om inför den nya mandatperioden. När 
den nya planen är beslutad i kommunfullmäktige kommer förvaltningen att 
uppdatera sin rutin utefter den kommunövergripande handlingsplanen. 
 
Förvaltningen kommer därför att återkomma när en ny övergripande 
handlingsplan är beslutad och en uppdaterad förvaltningsrutin är framtagen för 
att kunna ge nämnden en uppdaterad beredskapsbeskrivning.  
 

Beslut 
Servicenämnden fattar inget beslut med anledning av informationen. 
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§ 120 

Information från förvaltningschefen 
Dnr  
 

Information 
Benny Wennberg informerar nämnden om aktuella händelser i förvaltningen: 

- Tomas Lexinger är produktionschef från den 1 november. 
- Det ska finnas en tydlig organisation 1 januari 2019 för att ge den nya 

förvaltningschefen de bästa möjliga förutsättningarna. 
- Rekrytering av ny förvaltningschef pågår. Rekryteringen sköts av ett 

rekryteringsföretag. 
- Anette Andersson kommer gå in som förvaltningschef om ett glapp 

mellan Benny och ny förvaltningschef skulle uppstå. 
 

Beslut 
Servicenämnden fattar inget beslut med anledning av informationen.  
 
 
 

§ 121 

Rapport från kontaktmannaskap 
Dnr  
 

Information 
Gunilla Johansson (S) informerar om att hon och supportverksamhetens andra 
kontaktpolitiker har fått en inbjudan att besöka kost skola. 
 
 
 

§ 122 

Anmälan av delegationsbeslut 
Dnr SFN 2018/0007 

Handlingar 
Förvaltningens skrivelse 2018-10-16 

Följande delegationsbeslut anmäls den 25 oktober 
 
Rekrytering Serviceförvaltningen september 2018 
Avtal lokaler, bostäder och arrenden H199-200 
Grävtillstånd september 2018  
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Beslut 
Servicenämnden godkänner redovisningen av anmälda delegationsbeslut. 
 
 

§ 123 

Anmälningsärenden 
Dnr SFN 2018/0008 

Handlingar 
Förvaltningens skrivelse 2018-10-16 

Följande ärenden anmäls den 25 oktober 
1. Presidieprotokoll 2018-10-10 
2. Protokoll SF central samverkansgrupp 2018-09-20 
3. Protokoll SF support lokal samverkan 2018-09-10 
4. Protokoll SF produktion lokal samverkan 2018-09-24 

 
 

Beslut 
Servicenämnden godkänner redovisningen av anmälda anmälningsärenden. 
 
 

§ 124 

Övriga frågor 
Dnr  
 

a. Laglig vägg för graffitti  
Kajsa Hedin (M) frågar om det förekommer några diskussioner om att 
utöka med flera lagliga graffittiväggar i syfte att minska förstörande 
klotter och främja uttrycksformen. Förvaltningen svarar att det idag 
finns en plats för laglig graffitti och att Kultur- och fritid ansvarar för 
den. Tidigare hade kommunen ett projekt ”snyggt och tryggt” där 
bland annat denna fråga diskuterades med andra kommuner och 
polisen. Svaret var då att det inte rekommenderades fler platser då det 
skulle öka intresset och att de som ägnar sig åt att tagga och måla gör 
det av andra skäl än att utveckla sin talang.  
 

b. Riktlinjer för framkomlighet trottoarer 
Kajsa Hedin (M) frågar om det finns några riktlinjer för framkomlighet 
på trottoarer. Det finns villagator utan trottoarer och gator där det inte 
är möjligt att använda trottoar på grund av växtlighet. Förvaltningen 
svarar att trottoarer är en del av samhällsplaneringen och att det alltid 
är en avvägning om det ska finnas trottoar och vilken utformningen ska 
vara. Fastighetsägaren ansvarar oftast för skötsel av trottoar så som 
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snöskottning eller klippning av gräs och buskar. Serviceförvaltningen 
uppmanar fastighetsägare att sköta sin häck mot gatan men övrig 
planering av exempelvis trottoarer ansvarar samhällsbyggnadskontoret 
för. 
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