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Anslaget på kommunens anslagstavla den 6 december 2017 

 
 

Tid 
Onsdagen den 29 november 2017 kl. 13:00-17:20 

Plats 
Magistern 

Omfattning 
§ 124-140 

Beslutande 
Johanna Petersson (C), ordförande 
Kajsa Hedin (M), vice ordförande § 129- 133 
Mikael Lindberg (S) 
Sven-Erik Ekblad (S) 
Gunilla Johansson (S) 
Anne-Katrin Foss (S) §124 -134 
Staffan Ljungar (C) 
Jens Körge (V) 
Alexander Critén (M) 
Krister Thornberg (SD) 
Lasse Karlsson (L) § 125- 140 
Junita Karlsson (KD) § 124 
Jashar Gashi (S) §135-140 
Magnus Jernetz Gustavsson (M) §124 – 128, 134 - 140 

Ersättare 
Nura Mahmutagic (S) §124 - 129 
Jashar Gashi (S) §124 -134 
Maja Velke (S) 
Magnus Jernetz Gustavsson (M) §129 -133 
Junita Karlsson (KD) §125 - 140 
Elsa Berg (V) §124 - 132  

Övriga 
Benny Wennberg, förvaltningschef 
Martina Adiels Balk, administrativ chef 
Patrik Ohlsson, förvaltningsekonom 
Gunilla Svensson, fastighetschef 
Björn Hedbäck, supportchef 
Robert Carlsson, IT-chef 
Tomas Lexinger, produktionschef 
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Peter Gertsson, lokalvårdschef 
Jan Westergren, Kalmar länsmuseum  
Mats Borg, projektledare 
Kenneth Hinsegård, enhetschef fastighet 
 

Sekreterare 
 
 
 
Marcus Kindahl 
 

Justeras 
 
 
 
Johanna Petersson Krister Thornberg 
ordförande  
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§ 124 

Information från chefer 
Dnr  
 

Information 
Närvarande verksamhets- enhetschefer informerar om vad som är på gång 
inom den egna verksamheten.  
 

Beslut 
Servicenämnden fattar inget beslut med anledning av informationen. 
 
 

§ 125 

Förslag till ny organisation inför mandatperioden 2019-
2022 - remiss 
Dnr SFN 2017/0308 
 

Handlingar 
Förslag till ny organisation inför mandatperioden 2019-2022 remiss 
Yttrande omorganisation förvaltningen 2017-11-20 
Yttrande omorganisation (S) (C) (V) 
Yttrande omorganisation (M) 
Yttrande omorganisation (SD) 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige gav i november 2016 kommunstyrelsen i uppdrag att 
tillsammans med en parlamentariskt tillsatt politisk styrgrupp presentera ett 
förslag till politisk organisation som kan beslutas före valet år 2018. 
Kommunstyrelsen fick också i uppdrag att samtidigt presentera ett förslag till 
förvaltningsorganisation som stöder den nya politiska organisationen. 
 
Den parlamentariska gruppen har nu tagit fram förslag till ny organisation inför 
mandatperioden 2019-2022. Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att 
låta nämnder och majoritetsägda kommunala bolag yttra sig över förslaget. 
Yttrandet ska vara kommunstyrelsens arbetsutskott tillhanda senast den 
1 december 2017. 
 

Yttranden 
Fyra yttranden har inlämnats enligt följande: 
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Förvaltningens yttrande 
Förändringen av organisationen bör utgå från nuvarande organisation och 
koncentreras på delar där förändringar bedöms nödvändiga, alltså inte ändra 
sådant som fungerar bra idag. I det presenterade förslaget till ny organisation 
saknas genomgående analys bakom föreslagna förändringar och på vilka 
grunder de vilar. Förslagen skapar en obalans då man från serviceförvaltningen 
flyttar verksamheter till samhällsbyggnadskontoret och 
kommunledningskontoret vilka redan idag har en utmanande situation. 
Servicenämndens ansvarsområde begränsas radikalt. 
 
Serviceförvaltningen är idag en utförarorganisation och kommunens leverantör 
av interna tjänster. Förvaltningen har hittat former och organisation för att 
strukturerat jobba med utveckling, kostnadseffektivitet och ändamålsenlighet i 
sina olika verksamheter. Med andra ord, en väl fungerande förvaltning. 
 
Problemen som upplevs idag har sin grund i otydliga roller, otydliga uppdrag, 
samt otydliga beställningar till förvaltningens verksamheter. Brist på resurser 
och i många fall avsaknad av prioriteringar skapar problem. Dessa problem 
borde vara fokus vid eventuella förändringar av organisationen. Den föreslagna 
organisationen flytt av verksamheter och centralisering av funktioner löser inte 
dessa. 
 
Ett alternativ till liggande förslag är att fortsätta utveckla serviceförvaltningen 
och de tjänster förvaltningen levererar. Det är nödvändigt att skapa lojalitet 
mot beslutade reglementen och skapa tydlighet vad gäller roller och uppdrag. 
En del av de uppgifter som idag ligger på serviceförvaltningen finns även i 
övriga förvaltningar vilket innebär dubbelkommando och onödiga kostnader. 
Serviceförvaltningen borde fullt ut vara leverantör av interna tjänster, vilket var 
dess ursprungliga syfte. Serviceförvaltningen kan vara kommunens 
utförarorganisation med ansvar för byggnation inom både fastighet och 
infrastruktur genom en samlad projektenhet. Detta skulle lösa 
jävsproblematiken och öka fokus på utförande/genomförande då detta samlas 
i en förvaltning. Gränsdragningen mellan samhällsbyggnadskontoret och 
serviceförvaltningen blir tydlig, SBK är myndighet och ansvariga för 
samhällsplaneringen, SF utför och bygger. Förvaltningen har framgångsrikt 
arbetat med vår kustmiljö. Ett alternativ till en separat nämnd för dessa frågor 
är ett större fokus på kustmiljö i servicenämndens reglemente. 
 
Yttrande Majoriteten (S) (C) (V) 
Vi anser att det går att fortsätta utveckla servicenämnden, serviceförvaltningen 
och tjänsterna som förvaltningen levererar genom att fullt ut vara leverantör av 
interna tjänster och vara kommunens utförandenämnd/förvaltning. En följd av 
detta är att ha kvar produktion och att återföra TME-enheten eftersom deras 
arbete ofta går ihop. För att arbetet även i framtiden ska vara effektivt och 
ändamålsenligt krävs större tydlighet när det gäller roller och uppdrag. Det 
gäller även mellan olika förvaltningar, för att undvika dubbelarbete eller att 
arbeten inte blir utförda. Vi måste ta tillvara kunskaperna hos all personal, rätt 
person på rätt plats. 
 
IT 
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Vi ser inte någon vinst att flytta IT utan att det kan finnas kvar inom 
serviceförvaltningen. Men det krävs att samtliga inom kommunen strikt följer 
de bestämmelser som finns samt beställer de tjänster som IT kan leverera. Det 
behövs en större tydlighet i uppdraget till IT för att få det att fungera och bli 
mer effektivt. 
 
Byggnation inom fastighet och Infrastruktur 
Genom en samlad projektenhet med ansvar för byggnation inom fastighet och 
infrastruktur blir serviceförvaltningen kommunens utförarorganisation. Genom 
att samla detta i fastighetsservice och förvaltning ökar man fokus på utförande 
och genomförande och löser dessutom problemen med jävsituationer som kan 
uppstå om verksamheten flyttas till samhällsbyggnadskontoret. 
 
Upphandling 
Servicenämnden bör ha mandat att besluta om tilldelning av upphandlingar 
som ligger inom nämndens verksamheter och befintlig budgetram. 
Upphandlingsenheten finns idag i lokaler tillsammans med inköpskontoret, 
samlastningscentralen, samt e-portalen. De har ett tätt samarbete som vi anser 
ska bibehållas av både praktiska och ekonomiska skäl. 
Vatten/Miljönämnd 
Vi ser ingen vinst varken ekonomiskt eller praktiskt med en ny nämnd inom 
vatten/miljöfrågorna. Frågorna har skötts på ett utmärkt sätt av engagerade 
och kompetenta tjänstepersoner som skulle kunna få fler uppdrag samt en 
utökning av resurser och på så sätt kunna hantera fler viktiga områden inom 
vatten, kust och miljö. 
 
Ekonomi och lönecenter 
Ekonomi och lönecenter kan med fördel flyttas till serviceförvaltningen som 
har en effektiv administration med väl utarbetad och ändamålsenliga rutiner. 
 
Yttrande Moderaderna (M) 
Det har varit bra att fundera över hur verksamheten i kommunen organiserats, 
men det hade varit önskvärt och mer framgångsrikt att först analysera vilka 
svagheter organisationen har. 
 
Vi anser att det är olämpligt att flytta Produktion till 
samhällsbyggnadsnämnden eftersom det kommer skapa problem med 
jävssituationer. 
 
Vi anser inte att det är rimligt att skapa en ny nämnd för kustmiljöfrågor då 
dessa utförts mestadels i projektform och skapar inte grund för en ny politisk 
organisation. Det blir en för smal nämnd. Att ha flera nämnder under samma 
förvaltning kan fungera men att dela upp samhällsbyggnadsnämndens frågor 
skulle enbart skapa fler frågor om gränsdragningar. 
Det finns och kommer fortsätta finnas en vikt av att nämnderna samarbetar i 
vissa frågor och det är i dagsläget viktigare att vi arbetar med tydliga 
reglementen, tydliga uppdrag och uppföljning av hur frågor hanteras så inte 
dubbelarbete eller konflikter uppstår. 
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På samma sätt ser vi det som en nackdel om servicenämnden skulle förlora IT-
service och Upphandlingsenheten. Det har tagit tid att bygga upp de strukturer 
som finns och de börjar nu kunna utvecklas bra. Att lägga dem på 
kommunledningskontoret gör att det kommer blir merarbete och de faktiska 
problem som enheterna arbetar med riskerar att kvarstå. 
 
Om den nya organisationen kommer innebära fler utskott under 
kommunstyrelsen än i dag bör man göra det möjligt att välja in politiker som 
inte sitter i kommunstyrelsen i dessa. Att samla mycket verksamhet i utskott 
under kommunstyrelsen kommer annars att vara negativt ur 
demokratisynpunkt då endast ett fåtal är beslutande i alla frågor. 
 
Vi anser att serviceförvaltningen fullt ut skall vara en utförarorganisation och 
leverantör av interna tjänster.  
 
 
Yttrande Sverigedemokraterna (SD) 
Kan det uppstå en eventuell jävssituation när beställare och utförare är under 
samma förvaltning?  Vad är det som inte fungerar i organisationen i nuvarande 
skick? Förslaget bör noga studeras och för o nackdelar diskuteras ytterligare 
innan beslut tas.  
 
 

Överläggning 
Under överläggningen föreslår Johanna Petersson (C) att servicenämnden 
beslutar att bifalla och överlämna samtliga, till servicenämnden inkomna, 
yttranden till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Beslut 
Servicenämnden beslutar att bifalla och överlämna de till nämnden inkomna 
yttranden till kommunstyrelsens arbetsskott. 
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§ 126 

Intern kontroll 2018 
Dnr SFN 2017/0286 

Handlingar 
Förvaltningens skrivelse 2017-10-10 
Intern kontrollplan 2018 – identifierade risker hos serviceförvaltningen med 
bedömda risktal och kontrollmoment 
Riktlinjer för internkontroll 

Bakgrund 
Under 2016 infördes nya riktlinjer för intern kontroll i Kalmar kommun. 
Med det nya arbetssättet ska huvud- och stödprocesser inom verksamheten 
analyseras och nedanstående risker tas i beaktande: 
• Omvärldsrisk 
• Verksamhetsrisk 
• Legal risk 
• IT-risk 
• Risk i rapportering 
 
Serviceförvaltningen har gjort en uppdaterad riskinventering i samtliga 
förvaltningens verksamheter, se bilaga ” Intern kontrollplan 2018 – 
identifierade 
risker hos serviceförvaltningen med bedömda risktal och kontrollmoment” 
med avseense på Kalmar kommuns huvudprocesser. 
 
Stödprocessernas risker har bedömts kommunövergripande och sedan delats 
ner till förvaltningarna för notering av kontrollmoment. Kontrollmoment ska 
tas fram för risker med risktal på nio eller större, alternativt med en 
konsekvens på fyra. 
 
 

Beslut 
Servicenämnden antar förvaltningens ”Intern kontrollplan 2018 – identifierade 
risker hos serviceförvaltningen med bedömda risktal och kontrollmoment”. 
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§ 127 

Beslutsattester serviceförvaltningen 2017 - 
uppdatering 
Dnr SFN 2017/0306 

Handlingar 
Förvaltningens skrivelse 2017-11-21 
Beslutsattestanter serviceförvaltningen 2017 

Bakgrund 
Uppdatering av attestförteckning har gjorts då tillsättning av ny enhetschef på 
park och IT har genomförts samt förändringar genomförts på 
serviceförvaltningens administration med nya enhetschefer. 
 

Beslut 
Servicenämnden fastställer serviceförvaltningens förslag till beslutsattestanter 
och ersättare 2017. 
 
 

§ 128 

Budgetuppföljning och prognos efter oktober 
Dnr SFN 2017/0321 

Handlingar 
Förvaltningens skrivelse 2017-11-21 
Prognos driftredovisning oktober 
Uppföljning och prognos oktober 

Bakgrund 
Enligt anvisningarna för ekonomi- och verksamhetsuppföljning ska 
servicenämnden lämna en ekonomirapport med rapportering av det bedömda 
helårsutfallet i jämförelse med budget efter oktober till kommunstyrelsen. 
 

Beslut 
Servicenämnden beslutar att godkänna förvaltningens prognos efter oktober 
och överlämna den till kommunstyrelsen. 
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§ 129 

Målbeskrivning vinterväghållning 2017/2018 
Dnr SFN 2017/0283 

Handlingar 
Förvaltningens skrivelse 2017-11-20 
Målbeskrivning vinterväghållning 2017/2018 

Bakgrund 
Målbeskrivning tas fram av serviceförvaltningen produktion och är årligen 
fastställd av servicenämnden. 
 
Målbeskrivningen är jämfört 2016/2017 ändrad avseende: 

• Datum för när beredskap börjar och slutar, vilket är en anpassning till 
kalendern. 

• Ett tillägg i hur parkeringsplatser inom parkeringsledningssystemet ska 
hanteras för att antal lediga platser ska vara korrekt på 
hänvisningstavlor och att minimera att lediga parkeringsplatser blir 
färre på grund av snö.  

• Texten ”Områden söder om Södra vägen saltas normalt inte” strykes då 
saltåtgärder förekommer för prioriterade busslinjer exempelvis vid 
lasarettet. 

 
 

Beslut 
Servicenämnden beslutar att fastställa målbeskrivning för vinterväghållning 
2017/2018 daterad 2017-11-20. 
 
 

§ 130 

Taxor för småbåtshamnar och uppläggningsplatser 
2018 
Dnr SFN 2017/0310 

Handlingar 
Förvaltningens skrivelse 2017-11-09 
Taxor för småbåtshamnar och uppläggningsplatser 2018 
Kostnadsexempel båtplatser 

Bakgrund 
Serviceförvaltnings produktionsavdelning fick i mars 2014 i uppdrag av 
Servicenämnden att utarbeta taxor med inriktning på införande av 
bryggmeterplatser samt ändra taxa på uppläggningsplatser till kvadratmeterpris. 
Bryggmeterpriset är detsamma för alla platser i respektive hamn som har en 
anpassad prissättning utefter bra läge och andra kvalitéer som påverkar 
efterfrågan. Ett tillägg görs sedan om en plats har pålboj, el eller y-bom. Taxan 
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sätts efter varje påbörjad halvmeter, exempel om en plats är 3,01 räknas denna 
som 3,5m plats. 
 
Med anledning av detta föreslås ett bryggmeterpris samt ett fast pris på y-
bommar följande småbåtshamnar: 
 

- Svensknabben 720kr/bryggmeter 
- Kullö 650kr resp 750kr/bryggmeter 
- Ängö 600kr resp 660kr/bryggmeter 
- Stensö Fiskehamn 750kr/bryggmeter 
- Ekenäs 450kr resp 650kr/bryggmeter 
- Y-bom 5 meters 670kr 
- Y-bom 6 meters 700kr 
- Y-bom 8 meters 950kr 
- Y-bom 10 meters 1 250kr 
- Sommartaxa år 2 – 1 500kr 
- Sommartaxan ska efter år 2 dubbleras årligen 

 
Produktionsavdelningen har sett över djupet i hamnarna och sett att vissa 
bryggor i hamnarna har ett begränsat djup, varav de dubbla prissättningarna. 
 
Ett förslag från båtklubbarna är att sommartaxan för uppläggningsplatserna ska 
öka varje år och detta är någonting kommunen tycker är ett bra förslag. Därför 
har produktionsavdelningen lagt ett förslag på att sommartaxan ska vara 500 kr 
första året, 1 500 kr år två och sedan att det dubblas för varje år båten står på 
land. Anledningen till detta är att både båtägare och Kalmar kommun vill ha 
ordning på uppställningsplatserna. 
 
Kösystemet kommer att slopas och därmed taxan för att stå i kö. 
 

Beslut 
Servicenämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta ny taxa enligt 
bilaga för småbåtshamnar och uppläggningsplatser att gälla fr.o.m. båtsäsongen 
2018 och uppläggningssäsongen 2018/2019. 
 
 
 

§ 131 

Presentation BUSA - lokalvård i skola och förskola 
Dnr  
 

Information 
Peter Gertsson informerar nämnden om lokalvårdens projekt BUSA – 
lokalvård i skola och förskola.  
 
Dagens lokalvårdsavtal med barn – och ungdomsförvaltningen tecknades 1993. 
Sedan dess har mycket hänt och 2014 arbetade folkhälsomyndigheten fram en 
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rapport med riktlinjer för städning i skolor och förskolor. Detta utgör 
tillsammans med arbetet om en giftfri förskola och skola grunden för BUSA-
projektet.  
 
Genom en omfördelning av resurser och en mer frekvent städning är 
förhoppningen att skapa en bättre innermiljö och samtidigt få ett bättre 
underhåll av kommunens fastigheter. Projektet ska samtidigt ge goda 
förutsättningar för en god arbetsmiljö vad gäller verksamhetens medarbetare. 
 
Kontinuerlig uppföljning görs under projektets gång med arbetsmiljöenheten, 
kunder, medarbetare och tester för att mäta resultatet i innermiljön. 
 
Efter projekttiden återkommer Peter Gertsson med en uppföljning av 
projektets utfall.  
 

Beslut 
Servicenämnden fattar inget beslut med anledning av informationen. 
 
 

§ 132 

Verksamhetsplan med internbudget 2018 
Dnr SFN 2017/0322 
 

Handlingar 
Förvaltningens skrivelse 2017-11-15 
Verksamhetsplan med internbudget 
 

Information 
Patrik Ohlsson och Martina Adiels Balk informerar nämnden om förslag till 
verksamhetsplan med internbudget 2018.  
 
Förvaltningens ekonomiska förutsättningar för 2018 beskrivs. Största 
förändringarna i driftbudget 2018 är löneökningar, förändringar barn och 
elevantal, kapitalkostnad som övergår till kommunstyrelsen samt ett 
övertagande av Guldfågeln arena.  
 
Målbeskrivningen delas upp i ordning och reda i ekonomin, ett grönare 
Kalmar, ett växande attraktivt Kalmar, hög kvalitet i välfärden, personal och 
arbetsmiljö samt egna verksamhetsspecifika mål och aktiviteter. 
 

Beslut 
Servicenämnden fattar inget beslut med anledning av informationen. 
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§ 133 

Lägesrapport fastighetsunderhåll 
Dnr  
 

Information 
Kenneth Hinsegård informerar nämnden om kommunens fastighetsunderhåll. 
Underhållet delas upp i akut underhåll, förebyggande underhåll och planerat 
underhåll.  
 
Inspektioner och kontroller görs för att avgöra behovet av fastighetsunderhåll. 
Åtgärderna anpassas sedan efter den budget som finns. 
 
Planerat underhåll för 2017 är budgeterat till 50 miljoner. Behovet för 2018 
beräknas till 65 miljoner.  
 
Mycket arbete görs i fastigheter från 60 -och70-talet där dåtidens byggteknik 
idag skapar problematik med framförallt fukt. Exempel på kostsamma 
fastighetsunderhåll är idag simhallen och sporthallen i Lindsdal.  
 

Beslut 
Servicenämnden fattar inget beslut med anledning av informationen.  
 
 

§ 134 

Information - arbetet med stadsmuren 
Dnr  
 

Information 
Jan Westergren och Mats Borg informerar nämnden om arbetet med Kalmar 
stadsmur.  
 
Murens historia och uppkomst beskrivs samt perioden då muren inte ansågs 
fylla någon funktion och började rivas.  
 
Idag har Kalmar, näst efter Visby, Sveriges mest bevarade stadsmur.  
 
Innan arbetet med renoveringen startade gjordes en omfattande inventering av 
murens status. Där konstaterades att fogarna kratsas ur och behövde förnyas. 
 
Idag arbetar 4 murare med renovering av muren. Arbetet är budgeterat till 2 
miljoner per år. Arbetet genomförs i värmetält då kalkbruket som används vid 
arbetet bör brukas i plusgrader.  
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Beslut 
Servicenämnden fattar inget beslut med anledning av informationen.  
 
 

§ 135 

Externt hyresavtal Oxhagshemmet 
Dnr  
 

Information 
Benny Wennberg informerar nämnden om externt hyresavtal Oxhagshemmet.  
 
Det finns idag behov av att renovera Oxhagshemmet för att det ska klara 
framtida standard – och säkerhetskrav.  
 
En ombyggnation och anpassning av Oxhagshemmet innebär enligt avtal med 
Rikshem att hyresavtalstiden förlängs med 25 år. 
 

Beslut 
Servicenämnden fattar inget beslut med anledning av informationen.  
 
 

§ 136 

Information från förvaltningschefen 
Dnr  
 

Information 
Benny Wennberg informerar nämnden om aktuella händelser i förvaltningen. 
 

- Tillgänglighetsmöte där kommunen träffar handlare och fastighetsägare 
har genomförts. Främst diskuterades parkeringsfrågor. 
 

- Projektet med Malmfjärden, Life sure, fortgår. En projektledare har nu 
anställts. 
 

- Efter en period med svårigheter att få in anbud finns det nu tecken på 
att det kan vända då ett flertal anbud inkommit för byggnation i Åby. 

 
- Elupphandlingen är överklagad och nu avvaktas rättens utslag. 

 

Beslut 
Servicenämnden fattar inget beslut med anledning av informationen. 
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§ 137 

Rapport från kontaktmannaskap 
Dnr  

Information 
Inga rapporter redovisas. 
 
 

§ 138 

Anmälan av delegationsbeslut 
Dnr SFN 2017/0002 

Handlingar 
Förvaltningens skrivelse 2017-11-21 

Följande delegationsbeslut anmäls den 29 november 
Anställningsbeslut: 
Ha Dang, kost skola, 2017-05-12 
Rosa Engström, kost skola, 2017-10-12 
Kridsana Söderström, lokalvård, 2017-11-13 
Hanna Karlsson, IT avdelningen, 2018-01-01 
Joakim Normann, IT avdelningen, 2018-01-08 
Martin Movede, IT avdelningen, 2018-01-10 
 
Avskrivning av hyresfordringar i 2017 års bokföring 
Avtal lokaler, bostäder och arrenden H172 – H173 
Grävtillstånd oktober 2017 
 

Överläggning 
Jens Körge (V) betonar vikten av att löneöversyn görs vid anställning för att 
säkerställa jämnställda löner. 

Beslut 
Servicenämnden godkänner redovisningen av anmälda delegationsbeslut. 
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Servicenämnden 
 
 
 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2017-11-29 

 
§ 139 

Anmälningsärenden 
Dnr SFN 2017/0003 

Handlingar 
Förvaltningens skrivelse 2017-11-21 

Följande ärenden anmäls den 29 november 
1. Presidieprotokoll från 2017-11-15 
2. Protokollsutdrag KF 2017-09-25 § 189 Motion från Max Troendlé 

(MP): Avskaffa tjänstemän- tillsätt tjänsteperson. 
3. Protokollsutdrag KS arbetsutskott 2017-10-24 § 122 Upphandling av 

elhandel. 
4. Protokollsutdrag KS arbetsutskott 2017-10-24 § 123 Upphandling av 

kompletterande skoltransporter med taxi. 
5. Protokollsutdrag KF 2017-10-30 § 205 Förvärv av Guldfågeln Arena. 
6. Protokollsutdrag KF 2017-10-30 § 212 Motion från Thoralf Alfsson 

(SD) angående Kalmar kommuns vindkraftverk. 
7. Protokoll SF central samverkan 2017-10-19 
8. Protokoll SF produktion lokal samverkan 2017-10-23 
9. Lista upphandlingar byggenheten 2017-01- 01  –  2017-11-14 
10. Lista upphandlingar tom 2017-11-21 

 

Beslut 
Servicenämnden godkänner redovisningen av anmälda anmälningsärenden. 
 

§ 140 

Övriga frågor 
Dnr  
 

a) Inventeringen av olagliga bryggor 
Magnus Jernetz Gustavsson (M) frågar vad som händer i arbetet med 
de olagliga bryggorna. Tomas Lexinger svarar att i arbetet fann man 
186 bryggor som lappades. 88 bryggor ska tas bort. Arbetet med detta 
pågår och planeras att slutföras under vintermånaderna 2017/2018 om 
vädret tillåter. Tomas informerar om att båtar, vagnar och kanoter som 
varit upplagda på kommunal mark lappas. Objekt där ingen hört av sig 
lappas en gång till därefter tillfaller objekten kommunen. Objektet 
anmäls då som hittegods till polisen. 
 

b) Serviceförvaltningens IT-verksamhet 
Elsa Berg (V) och Johanna Petersson (C) efterfrågar en presentation av 
serviceförvaltningens IT-verksamhet där det också presenteras vad 
servicenämnden kan göra för att verksamhetens uppdrag ska bli 
tydligare och därmed ge bättre förutsättningar. Förvaltningen 
återkommer med en presentation.  
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