
 

 
 

 

 

 
Kommunledningskontoret    

Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18 
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 00 47│jonas.sverken@kalmar.se  

   

    TJÄNSTESKRIVELSE 
Handläggare Datum Ärendebeteckning 
Jonas Sverkén 2017-03-02 KS 2017/0225 
50044 

 
 
 
Kommunfullmäktige 

 

Ändring i servicenämndens och 
samhällsbyggnadsnämndens reglementen 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till ändring i servicenämndens och 
samhällsbyggnadsnämndens reglementen vilket innebär att samhällsbyggnads-
nämnden får ansvaret för drift, underhåll och administration avseende områdena 
vägmärken, trafikanordningar och trafiksignaler. 
 
Kommunledningskontoret får i uppdrag att uppdatera reglementena utifrån 
kommunfullmäktiges beslut.  

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade den 26 september 2016, § 165 att anta nya 
reglementen för bland annat samhällsbyggnadsnämnden och servicenämnden. Av 
dessa nämnders reglementen framgår att de ska ha ett nära samarbete och att de 
tillsammans ta fram en skriftlig ansvarsfördelning. 
 
Under hösten 2016 fick en verksamhetsutvecklare på kommunledningskontoret i 
uppdrag av kommundirektören att tillsammans med serviceförvaltningen och 
samhällsbyggnadskontoret arbeta fram ett förslag till arbetsfördelning. Under 
december var ett förslag färdigt och ett förvaltningsgemensamt samverkansmöte 
genomfördes där facken ställde sig bakom förslaget. Både nämnderna har därefter 
ställt sig bakom förslaget.  
 
Förslaget innebär bland annat att den personal som idag tillhör den 
skyltverkstaden ändrar organisatorisk tillhörighet från serviceförvaltningen till 
samhällsbyggnadskontoret. Med anledning av den ändringen behöver 
kommunfullmäktige fastställa de nya reglementena så att samhällsbyggnads-
nämnden får ansvaret för drift, underhåll och administration avseende områdena 
vägmärken, trafikanordningar och trafiksignaler. Detta ansvar ligger idag på 
servicenämnden.  
 
 
Jonas Sverkén   
kanslichef   
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UTDRAG 
 

Sammanträdesdatum 

2017-02-15 

 

Servicenämnden 
 
 

 

 
Anslaget på kommunens anslagstavla den 22 februari 2017 
 

 

 

§ 16 

Återremiss - Ansvarsfördelning mellan 
samhällsbyggnadsnämnden och servicenämnden 

Dnr SFN 2017/0012 

Handlingar 
Serviceförvaltningens skrivelse 2017-02-06 
Ansvarsfördelning mellan samhällsbyggnadsnämnden och servicenämnden, 
daterat 2016-12-15 
Fördelning av driftsbudget 
Protokoll från gemensam samverkansgrupp 2016-12-21 
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Servicenämnden UTDRAG 

  Sammanträdesdatum 
   2017-02-15 

 

 

Bakgrund 

Servicenämnden beslutade 25 januari 2017 att återremittera förslaget om 
ansvarsfördelning mellan samhällsbyggnadsnämnden och servicenämnden. 
Återremissens syfte var en genomgång av avsnittet trafikanordningar, 
vägmärken och trafiksignaler i reglementet respektive ansvarsfördelningen. 

 

Den 26 september beslutade kommunfullmäktige om nya reglementen att gälla 
fr.o.m. den 1 oktober 2016. I samhällsbyggnadsnämndens och 
servicenämndens reglemente står att nämnderna tillsammans ska ta fram en 
skriftlig ansvarsfördelning. 

I september fick verksamhetsutvecklare Ulrick Hultman i uppdrag av 
kommundirektören att samla förvaltningschefen Rebecka Persson och 
förvaltningschefen Benny Wennberg för att inleda arbetet med att ta fram ett 
förslag på ansvarsfördelning.  

Ett utkast arbetades fram och under oktober utökades arbetsgruppen med 
deltagande av Carl-Fredrik Nelson, Stefan Larsson, Anja Thörnell och Tomas 
Lexinger. 

Under december var gruppen överens om ett förslag och den 21 december 
genomfördes ett förvaltningsgemensamt samverkansmöte där facken ställde sig 
bakom förslaget. 

Förslaget omfattar en skriftlig ansvarsfördelning mellan nämnderna samt ett 
förslag om ändrade driftskostnadsramar som en konsekvens av den föreslagna 
ansvarsfördelningen.  

Förslaget innebär även att den personal som idag tillhör den skyltverkstaden 
ändrar organisatorisk tillhörighet från serviceförvaltningen till 
samhällsbyggnadskontoret. 

Den förändrade organisatoriska tillhörigheten för personalen som tillhör den 
skyltverkstaden föreslås börja gälla från 1 februari 2017.  

Den budgetmässiga förändringen föreslås att genomföras per den 1 mars 2017 
men ska gälla retroaktivt från och med 1 januari 2017. 
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Servicenämnden UTDRAG 

  Sammanträdesdatum 
   2017-02-15 

 

 

Beslut 

Servicenämnden antar förslag på ansvarsfördelning mellan 
samhällsbyggnadsnämnden och servicenämnden.  

Servicenämnden antar förslag på ramförändring av driftsbudget som är 
upprättat som en konsekvens av ansvarsfördelningen. Förändringen ska 
genomföras den 1 mars 2017 och gälla retroaktivt från och med 1 januari 2017. 

 

Servicenämnden beslutar att personalen som tillhör den s.k. skyltverkstaden 
ändrar organisatorisk tillhörighet från serviceförvaltningen till 
samhällsbyggnadskontoret. Den förändrade organisatoriska tillhörigheten för 
personalen ska gälla retroaktivt från 1 februari 2017. 
 
Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till ändring i servicenämndens och 
samhällsbyggnadsnämndens reglementen vilket innebär att 
samhällsbyggnadsnämnden får ansvaret för drift, underhåll och administration 
avseende områdena vägmärken, trafikanordningar och trafiksignaler. 
 
 
 
 

Sekreterare 

Marcus Kindahl 
 
 

Justeras 

 
Ingemar Einarsson Gunilla Johansson 
ordförande  
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