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Reglemente för servicenämnden
Gäller fr.o.m. den 1 februari 2019.
Utöver vad som stadgas i Allmänt reglemente för Kalmar kommuns nämnder,
gäller för servicenämnden följande bestämmelser.
§ 1 Servicenämndens uppgifter
Servicenämnden ansvarar för att lösa kommunens lokalbehov och förvalta
byggnader, infrastruktur, m.m. samt utföra interna tjänster.
Ansvaret gäller inte bostäder inom kommunstyrelsens verksamhet flykting och
integration samt socialtjänstens klienter med särskilda behov.
I nämndens uppgifter ingår att

• ansvara för förvaltning, dvs. drift och underhåll samt administration,
av
o kommunens hus och byggnader med tillhörande tomtmark,
o inom- och utomhusanläggningar för idrott
o allmänna platser som till exempel gator och vägar, gång- och
cykelvägar, torg, broar, parker, lekplatser, kommunala naturreservat, naturparker och andra grönytor, småbåtshamnar, friluftsbad, naturisbanor, fiskevård, motionsspår, vandringsleder,
m.m.
o parkeringsanläggningar
o kommunens skogar, vattenområden, koloniträdgårdar och odlingslotter
o kommunens egna anläggningar för energiproduktion
o kommunens belysningsanläggning

I ansvaret ingår uthyrning med högst 10-åriga avtal av kommunens hus och
byggnader, båtuppläggningsplatser, båtbryggor och odlingslotter.
•

ingå högst 10-åriga hyresavtal för att lösa kommunens lokalbehov

•

ansvara för bidrag till enskilda vägar

•

ansvara för frågor inom området ekologisk hållbarhet som inte är av
strategisk karaktär
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•

ansvara, tillhandahålla och utveckla tjänster inom
o utförande vid ny, om- och tillbyggnader av frilufts-, motionsoch idrottsanläggningar, gator, vägar, parker och övriga allmänna platser
o varuförsörjning
o kostverksamhet
o lokalvård
o fordons-, transport- och verkstadstjänster
o annan intern service

Ovanstående gäller inte i de fall då kommunfullmäktige uppdragit åt annan att
ansvara för dessa uppgifter.
§ 2 Nämndens sammansättning
Servicenämnden består av elva ledamöter och sju ersättare.
§3 Övriga bestämmelser
Nämnden ska nära samarbeta med samhällsbyggnadsnämnden och nämnderna
ska tillsammans ta fram en skriftlig ansvarsfördelning.
Nämnden ska nära samarbeta med vatten- och miljö- samt samhällsbyggnadsnämnden när det gäller vatten-, miljö- och klimatfrågor.
Nämnden ska samarbeta med kommunstyrelsen och samhällsbyggnads- nämnden, särskilt i frågor som gäller den fysiska och ekonomiska planeringen samt
vid uthyrning av hus och byggnader.
Nämnden ska samarbeta med samhällsbyggnadsnämnden vid upprättandet av
skogsbruksplaner.
Nämnden ska samarbeta med kultur- och fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden för att utveckla möjligheter till frilufts- och motionsaktiviteter.
Nämnden ska samråda för att ge Södermöre kommundelsnämnd inflytande i
gatu- och parkfrågor samt frågor om drift och underhåll av anläggningar inom
kommundelsnämndens geografiska område.
Historik
Antaget av kommunfullmäktige den 26 september 2016, § 165, att gälla fr.o.m.
den 1 oktober 2016. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 27 mars
2017, § 67, att gälla från och med den 1 april 2017.

