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Kommunfullmäktige

Förslag till ny organisation inför mandatperioden 20192022
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2016 att ge 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 stödjer den nya politiska organisationen.
Den parlamentariska gruppen startade sitt arbete i januari 2017 och har
diskuterat olika ansvarsförändringar främst vad gäller nämnderna.
För översynen har gruppen haft följande utgångspunkter:









Fokus på vatten och miljö
Fokus på integration, arbete och välfärd
Meningsfulla politiska uppdrag
Fler mindre omfattande politiska uppdrag
Rimliga kostnader för den politiska verksamheten
Mindre gränsdragningsproblematik
Effektiv och ändamålsenlig organisation
Ökad effektivitet och kvalitet

Den parlamentariska gruppen har gjort studiebesök och lyssnat på erfarenheter
hos Linköpings och Örebro kommuner.
Till arbetet med översynen har två ytterligare frågor tillförts.
Dels en fråga från Christina Fosnes (M) angående politisk närvaro i
näringslivsrådet. Den besvarades i kommunfullmäktige den 27 februari 2017.
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Svaret innebar att frågan skulle hanteras av den politiskt sammansatta grupp som
har i uppdrag att titta på hur vi ska organisera oss framåt.
Dels en motion från Christina Fosnes (M), Carl-Henrik Sölvinger (L) och
Christopher Dywik (KD) om digital agenda för Kalmar kommun. Motionen
behandlades i kommunfullmäktige den 29 maj 2017. Svaret innebar att frågan
om att utreda förutsättningarna att lägga ut hela eller delar av IT-avdelningens
ansvarsområden inom kommunkoncernen på entreprenad skulle hanteras av den
parlamentariska gruppen för översyn av organisationen. I remisshandlingen
gjordes bedömningen att avvakta med utredning om att lägga ut hela eller delar
av IT-avdelningens ansvarsområden inom kommunkoncernen på entreprenad.
Den parlamentariska gruppen har tagit fram förslag till organisation som gått ut
på remiss till nämnder och kommunala bolag. Det har dessutom inkommit tre
olika skrivelser med synpunkter på remisshandlingen från företrädarna för M, L,
KD, MP och SD som bifogades remisshandlingen.
I den parlamentariska gruppen har diskuterats att överföra kommunens
fastigheter och förvaltningen av dessa till ett helägt kommunalt bolag.
Koncernledningen, d.v.s. kommundirektören och VD i Kalmar Kommunbolag
AB, fick i uppdrag att arbeta fram ett beslutsunderlag till kommunstyrelsens
arbetsutskott. Den 19 december 2017 beslutade arbetsutskottet att utifrån
koncernledningens utredning inte gå vidare med överföring av fastigheter till ett
helägt kommunalt bolag.
Remiss
Under remisstiden inkom synpunkter från barn- och ungdomsnämnden, kulturoch fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, servicenämnden,
serviceförvaltningen, Södermöre kommundelsnämnd och Visions
kommunavdelning för Kalmar. Socialnämnden hade inga synpunkter på
förslagen, omsorgsnämnden valde att avstå från att lämna synpunkter och
överförmyndarnämnden godkände förslagen som gick ut på remiss.
Förslag till ändrad organisation under mandatperioden 2019-2022
Efter remissomgången har förslaget till ändrad organisation omarbetats och
resulterat i flera ändringar. Förslaget framgår av beslutssatserna nedan. Partierna
har i överläggningarna diskuterat och försökt kompromissa ihop sig om en
grundsyn på den politiska organisationen för kommande mandatperiod.
Detta bland annat när det gäller att skapa bättre politiska förutsättningar, främst
för mindre partier. På det området föreslås dels en höjning av partistödet samt
en höjning av grundpotten som går till alla partier i kommunfullmäktige.
Kostnaderna för förändringar av organisationen som här föreslås ska i sin helhet
beaktas i budget för 2019.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att från och med 1 januari 2019
1.

Inrätta en nämnd, Vatten-och miljönämnden, med 9 ledamöter och 4
ersättare. Kommunledningskontoret ska utgöra förvaltning för nämnden
som ansvarar för strategiska vatten-, miljö- och klimatfrågor.
Samhällsbyggnadsnämnden har dock fortsatt ansvar för myndighetsfrågor
enligt miljöbalken.
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Under kommunstyrelsen inrätta ett nytt utskott, utskottet för integration
och arbetsmarknad.
Kommunstyrelsen tillförs ansvar för IT-verksamheten från servicenämnden.
Kommunstyrelsen tillförs ansvar för att samordna kommunens
upphandlingar av varor och tjänster från servicenämnden.
Kommunstyrelsen ges rätt att fatta följande beslut som rör andra nämnders
verksamhet i enlighet med 6 kap 8 § kommunallagen:
a. Av ekonomiska skäl besluta om stopp för inköp och anställningar.
b. Besluta om anställning av dataskyddsombud för samtliga nämnder.
Kommunstyrelsen ges rätt att besluta om strategiska IT-frågor och styrande
dokument som rör andra nämnders verksamhet. Fokus ska vara
digitalisering av verksamheten som t.ex. e-tjänster, verksamhetsutveckling
och säkerhet, men besluten kan även röra övrig IT-verksamhet.
Barn- och ungdomsnämnden och dess förvaltning byter namn till
utbildningsnämnden respektive utbildningsförvaltningen.
Samhällsbyggnadsnämnden ska säkerställa servicenämndens behov av
landskapsarkitekt och projektör/ projektledare.
Utomhusvaktmästarorganisationen på idrottsanläggningar överförs från
servicenämnden till kultur- och fritidsnämnden.
Samtliga nämnder får i uppdrag att se över sina delegationsordningar med
syfte att ta fram förslag för att öka det politiska inslaget i beslutsprocessen.
Förslaget ska överlämnas till tillträdande nämnd som beslutar för
mandatperioden 2019-2022. Kommunledningskontoret får i uppdrag att
samordna arbetet.
Arvodet för ordförande och vice ordförande i Kalmar Hamn AB och
Kalmar Science Park AB ska ha lika ersättning som övriga majoritetsägda
kommunala bolag enligt arvodesreglerna.
Arvodet för ordförande och vice ordförande i vatten- och miljönämnden
samt utskottet för arbetsmarknad och integration ska, i likhet med
planutskottet, ha en ersättningsgrad om 30 procent till ordförande
respektive 20 procent till vice ordförande.
Förtroendevalda med minst 40 procent arvodering ska få ekonomiska och
andra förmåner som till stor del svarar mot de löne- och anställningsvillkor
som gäller för övriga anställda i kommunen, enligt 4 kap 18 §
kommunallagen. Kommunstyrelsen ges rätt att utse ersättare för
förtroendevald med mer än 40 procent årsarvodering vid längre tids
sjukdom, föräldralediget, m.m. Rätten gäller inte förtroendevalds plats i
kommunfullmäktige som utses av länsstyrelsen.
Näringslivsrådet ska årligen lämna en rapport till kommunstyrelsen och
minnesanteckningar från mötena publiceras på kalmar.se. Politiskt
deltagande kommer att finnas från och med mandatperioden 2019-2022.
Kommunen ska under mandatperioden anställa politiska sekreterare
motsvarande 6,0 tjänster på samma sätt som innevarande mandatperiod.
Det totala beloppet för partistöd skall motsvara antal mandat i fullmäktige
multiplicerat med 100 procent av det prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken som gällde två år före bidragsåret. Av det totala beloppet ska 20
procent fördelas som ett grundstöd till samtliga partier i fullmäktige, övrigt
partistöd fördelas utifrån antalet mandat i fullmäktige.
Inte göra någon utredning om att lägga ut hela eller delar av ITavdelningens ansvarsområden inom kommunkoncernen på entreprenad.
En ny översyn av organisationen ska göras inför mandatperioden
2023-2026.
Kommunledningskontoret får i uppdrag att göra nödvändiga förändringar i
berörda nämnders reglementen samt övriga styrande dokument utifrån
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ovanstående beslut samt förtydliga ansvaret för demokrati- och
landsbygdsutveckling.
Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan beslutar
kommunstyrelsen för egen del:
1. Att kommundirektören får i uppdrag att genomföra sammanslagning av
personal- och arbetsmiljöenheten till en ny HR-enhet.
2. Att kommundirektören får i uppdrag att vidta de organisatoriska åtgärder
som krävs med anledning av de nya funktioner och uppgifter som tillförs
kommunledningskontoret.

Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S) Ingemar Einarsson (C) Bertil Dahl (V)

Bilagor
Förslag till ny organisation inför mandatperiod 2019-2022 – remiss
Organisation inför ny mandatperiod 2019 – Remisshandling
Gemensamma synpunkter (M, L, KD, MP) på förslag till remisshandling
Synpunkter (SD) på förslag till remisshandling
Synpunkter (MP) för förslag till remisshandling
Remissvar från samhällsbyggnadsnämnden
Remissvar från kultur- och fritidsnämnden
Remissvar från socialnämnden
Remissvar från överförmyndarnämnden
Remissvar från barn- och ungdomsnämnden
Remissvar från Södermöre kommundelsnämnd
Remissvar från servicenämnden
Remissvar från serviceförvaltningen
Yttrande från politiker i servicenämnden (S, C, V)
Yttrande från politiker i servicenämnden (SD)
Yttrande från politiker i servicenämnden (M)
Skrivelse från Vision
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Förslag till ny organisation inför mandatperiod
2019-2022 – remiss
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att låta nämnder och majoritetsägda
kommunala bolag yttra sig över förslag till ny organisation inför mandatperioden 2019-2022. Yttrandena ska vara inkomna senast den 1 december
2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge koncernledningen i uppdrag
att redovisa ett beslutsunderlag som ska innehålla förutsättningar och
konsekvenser samt för- och nackdelar med att överföra kommunens
fastigheter och förvaltning av dessa, till ett helägt kommunalt bolag. Uppdraget
ska redovisas till kommunstyrelsens arbetsutskott senast den 1 januari 2018.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2016 i § 223 att ge
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 startade sitt arbete i januari 2017 och har
diskuterat olika ansvarsförändringar främst vad gäller nämnderna.
Till arbetet med översynen har två ytterligare frågor tillförts.
Dels en fråga från Christina Fosnes (M) angående politisk närvaro i
näringslivsrådet. Den besvarades i kommunfullmäktige den 27 februari 2017 §
25. Svaret innebar att frågan skulle hanteras av den politiskt sammansatta
grupp som har i uppdrag att titta på hur vi ska organisera oss framåt.

Kommunledningskontoret Kontorsledning
Adress , │ Besök
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax │Anders.Saur@kalmar.se
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Dels en motion från Christina Fosnes (M), Carl-Henrik Sölvinger (L) och
Christopher Dywik (KD) om digital agenda för Kalmar kommun. Motionen
behandlades i kommunfullmäktige den 29 maj 2017, § 118. Svaret innebar att
frågan om att utreda förutsättningarna att lägga ut hela eller delar av ITavdelningens ansvarsområden inom kommunkoncernen på entreprenad skulle
hanteras av den parlamentariska gruppen för översyn av organisationen.
I den parlamentariska gruppen har diskuterats att överföra kommunens
fastigheter och förvaltning av dessa, till ett helägt kommunalt bolag. Här
föreslås att koncernledningen, d.v.s. kommundirektören och VD i Kalmar
Kommunbolag AB, gemensamt arbetar fram ett beslutsunderlag.
Den parlamentariska gruppen har tagit fram förslag till organisation som här
föreslås gå ut på remiss till nämnder och kommunala bolag. Det har dessutom
inkommit tre olika skrivelser med synpunkter på remisshandlingen från
företrädarna för M, L, KD, MP och SD. Dessa skrivelser bifogas till
remisshandlingen.

Anders Saur
verksamhetsutvecklare
Bilagor:
Remisshandling
Skrivelse från M, L, KD och MP
Skrivelse från SD
Skrivelse från MP

Jonas Sverkén
förvaltningschef

Handläggare

Anders Saur
0480-450010

Datum

2017-10-17

Organisation inför ny mandatperiod 2019 - Remisshandling
Kommunstyrelsen – ett nytt utskott
På tjänstemannanivå finns idag ett samverkansorgan som benämns Samverkan
Arbete och Välfärd (SAV). Detta organ består av representanter från socialförvaltning och kommunledningskontor samt vid behov även representanter från
andra förvaltningar. Där samordnas frågor om social hållbarhet, integration,
sysselsättning, m.m. För politisk förankring och beslut inom dessa områden
inrättas ett nytt utskott till kommunstyrelsen benämnt Utskottet för arbete och
välfärd. SAV blir då ett beredende organ till detta utskott.
Utskottet för arbete och välfärd föreslås bestå av 5 ledamöter och 2 ersättare.
Kommunstyrelsens ansvarsområde utökas med IT-verksamhet och frågor som
gäller IT. De strategiska IT-frågorna med fokus på E-tjänster och verksamhetsutveckling ska stärkas. Ansvaret för upphandlingsfrågor ligger redan idag
på kommunstyrelsen och nu överförs även upphandlingsenheten så att den
organisatoriskt ligger under kommunstyrelsens ansvar.
Arbetsutskottet föreslås bestå av 6 ledamöter och 0 ersättare (oförändrat).
Personalutskottet föreslås bestå av 3 ledamöter och 2 ersättare (oförändrat).
Planutskottet föreslås bestå av 5 ledamöter och 2 ersättare (oförändrat).
Kommunledningskontoret
Kommunledningskontoret stärks med en nybildad HR-enhet genom en sammanslagning av nuvarande personalenhet med HR-specialister och HRstrateger samt arbetsmiljöenheten.
Till kommunledningskontoret förs serviceförvaltningens IT-avdelning och
upphandlingsenhet med inköpscentral (för samverkan med kommunala bolag
och andra kommuner).
Servicenämnd – ändrat ansvar
Servicenämndens ansvar behålls för centralförråd, transport/verkstad, lokalvård, kost, bygg, fastighetsservice och fastighetsförvaltning.
Servicenämndens ansvar utökas med ansvar för ekonomi- och lönecenter från
kommunstyrelsen.

Kommunledningskontoret
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18
Tel 0480-45 00 00 vx │anders.saur@kkalmar.se
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Från servicenämndens ansvar förs produktionsavdelningen till samhällsbyggnadsnämnden, ansvar för IT-verksamhet och upphandling förs till kommunstyrelsen samt ansvar för frågor om kustmiljö och vatten förs till ny nämnd för
kustmiljö och vatten.
Servicenämnden föreslås bestå av 11 ledamöter och 7 ersättare (oförändrat).
Serviceförvaltningen
Serviceförvaltningens verksamhet kvarstår exklusive produktionsavdelning, ITavdelning och upphandlingsenhet. Till serviceförvaltningen överförs ekonomioch lönecenter från kommunledningskontoret.
Samhällsbyggnadsnämnd – ändrat ansvar
Myndighetsnämnd med samma ansvar som idag dvs. ansvar för de uppgifter
som kommunen har inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt inom plan- och
byggnadsväsendet.
Till samhällsbyggnadsnämnden förs produktionsavdelningen som idag ligger
inom servicenämndens ansvarområde. Lösning för jävsfrågor ska särskilt belysas.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås bestå av 11 ledamöter och 7 ersättare
(oförändrat).
Nämnd för kustmiljö och vatten – ny nämnd
Ansvar för frågor som rör kustmiljö, vattenområden, vattendrag, vattenhållande åtgärder, vattenförsörjningsplan, god vattenstatus, kalkning av sjöar.
Stötta lokala ideella vattenråd och kustmiljögrupper.
Nämnd för kustmiljö och vatten föreslås bestå av 5 ledamöter och 2 ersättare.
Två nämnder – ett samhällsbyggnadskontor
En samhällsbyggnadsförvaltning med två nämnder; Samhällsbyggnadsnämnd
och Nämnd för kustmiljö och vatten. Produktionsavdelningen från serviceförvaltningen integreras i samhällsbyggnadskontoret och förväntas ge samordningsvinster genom färre organisatoriska hinder. Som exempel kan nämnas
samarbetet mellan de som ansvarar för planering och gestaltning till de som
ansvarar för drift- och förvaltning av våra allmänna platser, gator och vägar,
kuster och vattenområden, m.m.
Södermöre kommundelsnämnd
Ansvaret för demokrati- och landsbygds-/kommundelsutveckling ska förtydligas och samordnas med kommunstyrelsens ansvar.
Övriga nämnder
Kommunstyrelsen föreslås bestå av 15 ledamöter och 9 ersättare (oförändrat).
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Barn- och ungdomsnämnden föreslås bestå av 11 ledamöter och 7 ersättare
(oförändrat).
Kultur- och fritidsnämnden föreslås bestå av 11 ledamöter och 7 ersättare
(oförändrat).
Omsorgsnämnden föreslås bestå av 11 ledamöter och 7 ersättare (oförändrat).
Socialnämnden föreslås bestå av 11 ledamöter och 7 ersättare (oförändrat).
Södermöre kommundelsnämnd föreslås bestå av 11 ledamöter och 7 ersättare
(oförändrat).
Valnämnd föreslås bestå av 5 ledamöter och 5 ersättare (oförändrat).
Utredning pågår om gemensam överförmyndarnämnd med Borgholm och
Mörbylånga kommuner samt gemensam arkivnämnd med Mörbylånga och
Torsås kommuner.
Arvoden och ersättning för politiska uppdrag
Ordförande och vice ordförande i samtliga kommunala bolag ska ha lika ersättning för sitt uppdrag. Det innebär att ersättningen för uppdragen i Kalmar
Hamn AB och Kalmar Science Park AB höjs till 20 respektive 12 procent av
arvodet till kommunalråd 2.
Förslag har diskuterats om att göra en utredning och en kostnadsberäkning av
att arvodera deltagande från föreningar i tillgänglighets-, pensionärs-, integrations- och brottsförebyggande rådet. Utökade arvoderingsregler i de här
nämnda organen kräver ett ställningstagande till arvoden även i andra typer av
råd som finns inom andra kommunala verksamheter. Som exempel kan nämnas LSS- respektive psykiatriråd inom socialförvaltningen, föreningsråd inom
kultur- och fritidsförvaltningen, lokala råd inom Södermöre kommundel samt
kommunens näringslivsråd. Till detta kommer även brukarråd, föräldraråd,
ungdomsråd, m.fl. Deltagande som representant för en förening i olika kommunala råd görs på den egna organisationens uppdrag och eventuell ersättning
för detta är en fråga för respektive organisation. Någon utredning föreslås därför inte.
Övrigt
Näringslivsrådet ska en gång per år rapportera till och informera kommunstyrelsen om sin verksamhet. Minnesanteckningar från mötena publiceras på kalmar.se.
Det är vår bedömning att avvakta med utredning om förutsättningar för att
lägga ut hela eller delar av IT-avdelningens ansvarsområden inom kommunkoncernen, på entreprenad. Mot bakgrund av aktuell diskussion om ITsäkerhet pågår en intern utredning. Utredningen ska ge svar på dels omfattningen av externt köpta tjänster idag i förhållande till egenproducerade ITtjänster och dels hur och var lagring av kommunens information sker idag.
Kalmar den 2 oktober 2017
Johan Persson (S)

Dzenita Abaza (S)

Bertil Dahl (V)

Ingemar Einarsson (C)
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Gemensamma synpunkter (M, L, KD, MP) på förslag till remisshandling Organisationsöversyn inför 2019
Kommunstyrelsen - ett nytt utskott
Vi förordar istället en nämnd för arbete och välfärd under Socialförvaltningen innehållande
invandrarservice, kunskapsnavet, arbetsmarknadsenheten och försörjningsstöd för
arbetsföra. Eventuellt kunde också flyktingmottagning och budgetrådgivning höra till
nämndens ansvar.
Vi anser även att integrationsfrågorna bör hamna i nämnden för arbete och
välfärd. Integrationen lär bli en av de största politiska frågorna och är redan en av de
viktigaste, alldeles för viktig för att inte behandlas av en nämnd. Integrationsrådets uppgifter
bör således övertas av nämnden eller dess presidium. De kunde ett par gånger om året som
integrationsrådet idag föra dialog med de ideella föreningarna. Träffarna med föreningarna
skulle ge bra inspel i nämndens arbete och en tydlig koppling mellan mandat och dialog.”
Nämnden för arbete och välfärd ska bestå av 11 ledamöter och 7 ersättare.
Vi har inga synpunkter på att IT-verksamheten och upphandlingsenheten överförs till
kommunstyrelsen.
För partier utan representation i arbets-, plan- och personalutskott föreslår vi insynsplatser
för gruppledarna i kommunfullmäktige.
Kommunledningskontoret
Vi har inga invändningar mot föreslagen ihopslagning av personalenhet, HR-specialister,
HR-strateger och arbetsmiljöenenheten.
Servicenämnd - ändrat ansvar
Vi är oroliga för att återstående ansvarsområden är allt för få för att motivera en nämnd i full
storlek. Vi är också oroliga för att detta kan leda till att det politiska uppdraget inte upplevs
som meningsfullt. Särskilt då ytterligare ansvar kan försvinna om fastighetsservice och
förvaltningen bolagiseras.
Vi föreslår istället ett serviceutskott 3(2) under KS. Detta togs upp vid möte 2. Borlänge,
Mölndal, Falun har denna modell och har motsvarande uppgifter som finns kvar.
Ansvaret för utskottet skulle då vara Centralförråd, transport/verkstad, lokalvård, kost, bygg
lön och ekonomi kontor och ev. fastighetsservice och fastighetsförvaltning. Antalet
sammanträden kunde hållas nere då det i huvudsak ansvarar för löpande drift.
Samhällsbyggnadsnämnd - ändrat ansvar
Nämnd för Kustmiljö och Vatten - ny nämnd
Samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområden utökas i förslaget.
För att skapa större balans mellan de 2 nämnder som förvaltningen föreslås betjäna skulle vi
vilja att föreslagen Nämnd för Kustmiljö och Vatten blir en Miljönämnd. Uppgifter kring miljö-

och hälsoskydd läggs till föreslagna för Kustmiljö och Vatten som då kan vara en fullstor
nämnd.
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar då mer renodlat för plan, bygg och
produktionsavdelningen.
I andra hand vill vi inte att man skapar en Nämnd för Kustmiljö och Vatten. Återigen är vi
oroliga för att antalet ärenden och dess tyngd inte räcker för att skapa meningsfulla politiska
uppdrag. Risken finns att man sitter och fördelar lite medel till vattenråden men inte mycket
mer. – Kursivt yrkande biträds ej av MP
Två nämnder - ett samhällsbyggnadskontor
Vi delar remisshandlingens slutsatser gällande samordningsvinster.
Övriga nämnder
Vi föreslår att barn och utbildningsnämnden byter namn till Utbildningsnämnden.
Södermöres uppdrag förändras på så sätt att nämnden tillförs ansvar och budget för kost-,
städ och gata- och parkverksamhet inom sitt geografiska område. Detta ger nämnden större
förutsättningar att klara sina ramar ekonomiskt samt vara testbädd för nya lösningar,
entreprenader lokalt etc. Nya ansvarsområden tillför också meningsfullhet och mandat till
våra ledamöter i nämnden.
I övrigt inga synpunkter.
Fastigheter och förvaltning av dessa till eget bolag - utreds
KIFABs roll berörs inte alls i utredningsuppdraget. Kan detta tillföras?
Arvoden och ersättning för politiska uppdrag
Inga synpunkter på lika arvoden i kommunala bolagen.
Möjligheterna till politiskt engagemang måste finnas för alla partier i kommunfullmäktige. Vi
vill se en återgång till grundpott med tid för politisk sekreterare för varje parti snarare, än helt
strikt proportionell fördelning av denna tid. Detta skulle ge möjlighet för alla partier att
använda de insynsplatser vi föreslår i utskotten.
Övrigt
Vi anser att politisk representation ska finnas i näringslivsrådet. Rådets huvuduppgift ska
vara att en gång per mandatperiod presentera ett näringslivspolitiskt program.
Vi föreslår att alla delegationsordningar ses över ur ett demokratiperspektiv inför 2019.
Vi föreslår att när den politiska organisationen är beslutad (jan 2018) att den parlamentariska
gruppen gör en översyn av arvodesnivåer för årsarvoderade utifrån ansvar i respektive
nämnd/utskott.

Vi vill att det högsta antalet dagar per år lekmannarevisorerna får använda för egna
granskningar fördubblas.
Slutligen föreslår vi att en utvärdering av den politiska organisationen ska presenteras
senast 2020-06-30 avseende den nya organisationens effekter på arbetsmiljö, möjligheter till
ansvarsutkrävande, öppenhet och kostnadseffektivitet.

Christina Fosnes (M)

Carl-Henrik Sölvinger (L)

Christopher Dywik (KD)

Max Troendlé (MP)

Synpunkter (SD) på förslag till remisshandling Organisationsöversyn inför 2019
Kommunstyrelsen
Vi är tveksamma till att ännu ett utskott inrättas under kommunstyrelsen.
Frågan om arbete, sysselsättning och integration är givetvis väldigt viktig då det
annars kan ge stora ekonomiska konsekvenser för kommunens ekonomi. Med
anledning av detta har kommunen inrättat SAV, Samverkan för Arbete och
Välfärd. Det visar hur viktig frågan är! Därför är det tveksamt om ett utskott är
rätt väg att gå eller om det istället inte borde vara en nämnd som hanterar dessa
frågor så att den politiska insynen blir större och då även skapar en bättre
transparens.
Nämnd för kustmiljö- och vatten
Angående den nya nämnden, Kustmiljö - vatten som föreslås så finns det en
hel del att säga. De områden som räknas upp i utkastet till remiss har en sak
gemensamt som inte nämns, klimatförändringar.
De effekter som framtida klimatförändringar kan ge upphov till berör i första
hand vår kustmiljö med förändrade havsnivåer och vatten i form av ökande
nederbörd. Vi anser att alla frågor som berör klimatförändringar också bör
placeras i denna nämnd och att det skall klart uttalas att så skall vara fallet. Det
kommer innebära att ansvaret för dessa frågor klargörs och samtidigt kommer
sannolikt transparensen öka i dessa frågor.
Vi anser också att antalet ledamöter i nämnden som föreslås i remissen är för
få. Det är väldigt viktigt att nämnden får fler ledamöter för att den politiska
bredden och insynen skall vara så god som möjligt. Både antalet ledamöter och
ersättare bör utökas i den nya nämnden.
Thoralf Alfsson (SD)
gruppledare

Synpunkter (MP) på förslag till remisshandling Organisationsöversyn inför 2019
Nämnd för Kustmiljö och Vatten
Vi ser positivt på ett större grepp om vattenfrågorna, men vi saknar ett resonemang till huruvida
andra miljöfrågor (som till exempel miljömålen och klimatfrågor) mest effektivt kan hanteras
inom den kommunala organisationen.
Vi ser inget problem med att man lägger in miljö-och hälsoskydd i nämnden ovan och gör om
den till en miljönämnd. Däremot vill vi i andra hand att man skapar nämnden, men som full
nämnd med 11 ledamöter och 7 ersättare.
Max Troendlé
Gruppledare MP Kalmar
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Kultur- och fritidsnämnden
§ 120
Kultur- och fritidsnämndens remissvar på Förslag till
ny organisation inför mandatperioden 2019-2022
Dnr KFN 2017/0208
Handlingar
Förvaltningschef Lolita Perssons och administrativ chef Jimmy Rudelius
skrivelse 8 november 2017, samt remissen Förslag till ny organisation inför
mandatperioden 2019-2022.
Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden vill framföra att den inte har några invändningar
mot förslaget i stort utan ser att det är ett samlat och avvägt förslag till ny
organisation. Nämnden vill dock framföra att den ser positivt på att
upphandlingsenheten och IT-enheten flyttas över till
kommunledningskontoret. Båda enheternas uppdrag är att stödja hela
kommunens verksamhet med adekvat stöd och utveckling inom sina respektive
områden. Det är således mest effektivt att lägga dessa under en central
förvaltning vars uppdrag är att serva, stödja och utveckla hela kommunens
administrativa processer.
Kultur- och fritidsnämnden har sett en positiv effekt av servicenämndens
överföring av inomhusvaktmästarorganisationen på Kalmar Sportcenter till
nämnden. Det har gett flera synergieffekter som är synbara. Genom att
vaktmästarorganisationen nu arbetar på direkt uppdrag av förvaltningen så
styrs resurserna bättre mot föreningslivets behov. Beslutsvägarna mellan
enhetschef och utförarorganisation är nu både kortare, effektivare och med
mer delaktighet från vaktmästarorganisationen. Det ger goda förutsättningar
för att ge ett ändamålsenligt stöd till föreningslivet när de vistas i våra
anläggningar. Det har också gett ett bättre resursutnyttjande i hela
förvaltningen, men har också lett till att personalen känner en starkare
samhörighet än tidigare. Kultur- och fritidsnämnden ser att resultatet av ett
verksamhetsnära stöd ger bäst effektivitet och ser därför att samma
synergieffekter skulle kunna uppnås om servicenämnden förde över
utomhusvaktmästarorganisationen på idrottsanläggningar till kultur- och
fritidsnämnden.
Det skulle ge bättre möjligheter till effektiviseringar och förbättringar inom en
gemensam vaktmästarorganisation.

Anslaget på kommunens anslagstavla den 29 november 2017.
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Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föra över
utomhusvaktmästarorganisationen på idrottsanläggningar från servicenämnden
till kultur- och fritidsnämnden.
Ändringsyrkande
Vice ordförande Pelle Sederkvist (M) yrkar på ändringsyrkande till förmån för
de justeringar på remissvaret enligt det gemensamma förslaget från M, L, KD
och MP. Birgitta Nordlöw (L) och Fredrik Sjömar (KD) ställer sig också
bakom ändringsyrkandet.
”Gemensamma synpunkter (M, L, KD, MP) på förslag till
remisshandling – Organisationsöversyn inför 2019
Kommunstyrelsen - ett nytt utskott
Vi förordar istället en nämnd för arbete och välfärd under Socialförvaltningen
innehållande invandrarservice, kunskapsnavet, arbetsmarknadsenheten och
försörjningsstöd för arbetsföra. Eventuellt kunde också flyktingmottagning och
budgetrådgivning höra till nämndens ansvar.
Vi anser även att integrationsfrågorna bör hamna i nämnden för arbete och
välfärd. Integrationen lär bli en av de största politiska frågorna och är redan en
av de viktigaste, alldeles för viktig för att inte behandlas av en nämnd.
Integrationsrådets uppgifter bör således övertas av nämnden eller dess
presidium. De kunde ett par gånger om året som integrationsrådet idag föra
dialog med de ideella föreningarna. Träffarna med föreningarna skulle ge bra
inspel i nämndens arbete och en tydlig koppling mellan mandat och dialog."
Nämnden för arbete och välfärd ska bestå av 11 ledamöter och 7 ersättare.
Vi har inga synpunkter på att IT-verksamheten och upphandlingsenheten
överförs till kommunstyrelsen.
För partier utan representation i arbets-, plan- och personalutskott föreslår vi
insynsplatser för gruppledarna i kommunfullmäktige.
Kommunledningskontoret
Vi har inga invändningar mot föreslagen ihopslagning av personalenhet, HRspecialister, HR-strateger och arbetsmiljöenheten.
Servicenämnd - ändrat ansvar
Vi är oroliga för att återstående ansvarsområden är allt för få för att motivera
en nämnd i full storlek. Vi är också oroliga för att detta kan leda till att det
politiska uppdraget inte upplevs som meningsfullt. Särskilt då ytterligare ansvar
kan försvinna om fastighetsservice och förvaltningen bolagiseras.
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Vi föreslår istället ett serviceutskott 3(2) under KS. Detta togs upp vid möte 2.
Borlänge, Mölndal, Falun har denna modell och har motsvarande uppgifter
som finns kvar.
Ansvaret för utskottet skulle då vara Centralförråd, transport/verkstad,
lokalvård, kost, bygg lön och ekonomi kontor och ev. fastighetsservice och
fastighetsförvaltning. Antalet sammanträden kunde hållas nere då det i
huvudsak ansvarar för löpande drift.
Samhällsbyggnadsnämnd – ändrat ansvar
Nämnd för Kustmiljö och Vatten - ny nämnd
Samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområden utökas i förslaget.
För att skapa större balans mellan de 2 nämnder som förvaltningen föreslås
betjäna skulle vi vilja att föreslagen Nämnd för Kustmiljö och Vatten blir en
Miljönämnd. Uppgifter kring miljö och hälsoskydd läggs till föreslagna för
Kustmiljö och Vatten som då kan vara en fullstor nämnd.
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar då mer renodlat för plan, bygg och
produktionsavdelningen.
I andra hand vill vi inte att man skapar en Nämnd för Kustmiljö och Vatten. Återigen är
vi oroliga för att antalet ärenden och dess tyngd inte räcker för att skapa meningsfulla
politiska uppdrag. Risken finns att man sitter och fördelar lite medel till vattenråden men
inte mycket mer. - Kursivt yrkande biträds ej av MP
Två nämnder - ett samhällsbyggnadskontor
Vi delar remisshandlingens slutsatser gällande samordningsvinster.
Övriga nämnder
Vi föreslår att barn och utbildningsnämnden byter namn till
Utbildningsnämnden.
Södermöres uppdrag förändras på så sätt att nämnden tillförs ansvar och
budget för kost-, städ och gata- och parkverksamhet inom sitt geografiska
område. Detta ger nämnden större förutsättningar att klara sina ramar
ekonomiskt samt vara testbädd för nya lösningar, entreprenader lokalt etc. Nya
ansvarsområden tillför också meningsfullhet och mandat till våra ledamöter i
nämnden.
I övrigt inga synpunkter.
Fastigheter och förvaltning av dessa till eget bolag - utreds
KIFABs roll berörs inte alls i utredningsuppdraget. Kan detta tillföras?
Arvoden och ersättning för politiska uppdrag
Inga synpunkter på lika arvoden i kommunala bolagen.

4 (5)

Kultur- och fritidsnämnden

UTDRAG
Sammanträdesdatum
2017-11-16

Möjligheterna till politiskt engagemang måste finnas för alla partier i
kommunfullmäktige. Vi vill se en återgång till grundpott med tid för politisk
sekreterare för varje parti snarare, än helt strikt proportionell fördelning av
denna tid. Detta skulle ge möjlighet för alla partier att använda de insynsplatser
vi föreslår i utskotten.
Övrigt
Vi anser att politisk representation ska finnas i näringslivsrådet. Rådets
huvuduppgift ska vara att en gång per mandatperiod presentera ett
näringslivspolitiskt program.
Vi föreslår att alla delegationsordningar ses över ur ett demokratiperspektiv
inför 2019.
Vi föreslår att när den politiska organisationen är beslutad (jan 2018) att den
parlamentariska gruppen gör en översyn av arvodesnivåer för årsarvoderade
utifrån ansvar i respektive nämnd/utskott.
Vi vill att det högsta antalet dagar per år lekmannarevisorerna får använda för
egna granskningar fördubblas.
Slutligen föreslår vi att en utvärdering av den politiska organisationen ska
presenteras senast 2020-06-30 avseende den nya organisationens effekter på
arbetsmiljö, möjligheter till ansvarsutkrävande, öppenhet och
kostnadseffektivitet.
Christina Fosnes (M) Christopher Dywik (KD)
Carl-Henrik Sölvinger (L) Max Troendle (MP)”
Överläggning
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut dels förvaltningens förslag
och dels Pelle Sederkvists ändringsyrkande.
Omröstning
Ordförande frågar om nämnden kan bifalla förvaltningens förslag till beslut
eller Pelle Sederkvists ändringsyrkande och finner att nämnden bifaller
förvaltningens förslag till beslut.
Votering
Votering begärs av Pelle Sederkvist och genomförs. Ordförande ställer
förvaltningens förslag i proposition mot Pelle Sederkvists ändringsyrkande.
Röstar man på förvaltningens förslag röstar man ja och röstar man på Pelle
Sederkvists ändringsyrkande röstar man nej.
Förvaltningens förslag vinner med sju röster mot fyra till alliansens förslag.
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Röstresultat
Följande ledamöter röstar ja till förvaltningens förslag: Marianne Dahlberg (S),
Ola Erlandsson (S), Susanne Lenander (S), Helena Olsson (S), Nikolaos
Strachinis (S), Niklas Hellström (C) samt Sebastian Hellvin (V).
Följande ledamöter röstar nej till förvaltningens förslag: Pelle Sederkvist (M),
Birgitta Nordlöw (L), Micael Foghagen (SD) samt Fredrik Sjömar (KD).
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föra över
utomhusvaktmästarorganisationen på idrottsanläggningar från servicenämnden
till kultur- och fritidsnämnden.
Reservation
Pelle Sederkvist (M), Birgitta Nordlöw (L) och Micael Foghagen (SD)
reserverar sig till förmån för de justeringar på remissvaret enligt det
gemensamma förslaget från M, L, KD och MP.
Protokollsanteckning
Sverigedemokraterna ställer sig tveksamma till att ännu ett utskott inrättas
under kommunstyrelsen.
Sysselsättning, arbete och integration är så pass viktiga frågor att det sannolikt
är mer organisatoriskt lämpligt att hantera detta i en egen nämnd. Dels för att
erhålla en parlamentarisk bred representation, dels för transparensens skull.
När det gäller den föreslagna nya nämnden Kustmiljö- och vatten är
Sverigedemokraterna kritiska till det bristande och oklara uppdraget vilket
således bör förtydligas., Om dessa frågetecken rätas ut är det vår uppfattning
att denna nämnd i så fall skall erhålla samma status till antalet ordinarie och
ersättare som i övriga nämnder. Micael Foghagen (SD)

Sekreterare
Pia Axeheim

Justeras
Marianne Dahlberg
ordförande

Micael Foghagen

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

Ärendebeteckning

Jimmy Rudelius
50661

2017-11-08
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Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens remissvar på Förslag till ny organisation inför mandatperioden
2019-2022
Förslag till beslut
Att nämnden föreslår kommunstyrelsen att föra över utomhusvaktmästarorganisationen på idrottsanläggningar från servicenämnden till kultur- och fritidsnämnden.
Bakgrund
Kultur- och fritidsnämnden vill framföra att den inte har några invändningar
mot förslaget i stort utan ser att det är ett samlat och avvägt förslag till ny organisation. Nämnden vill dock framföra att den ser positivt på att upphandlingsenheten och IT-enheten flyttas över till kommunledningskontoret. Båda
enheternas uppdrag är att stödja hela kommunens verksamhet med adekvat
stöd och utveckling inom sina respektive områden. Det är således mest effektivt att lägga dessa under en central förvaltning vars uppdrag är att serva, stödja
och utveckla hela kommunens administrativa processer.
Kultur- och fritidsnämnden har sett en positiv effekt av servicenämndens överföring av inomhusvaktmästarorganisationen på Kalmar Sportcenter till nämnden. Det har gett flera synergieffekter som är synbara. Genom att vaktmästarorganisationen nu arbetar på direkt uppdrag av förvaltningen så styrs resurserna bättre mot föreningslivets behov. Beslutsvägarna mellan enhetschef och
utförarorganisation är nu både kortare, effektivare och med mer delaktighet
från vaktmästarorganisationen. Det ger goda förutsättningar för att ge ett
ändamålsenligt stöd till föreningslivet när de vistas i våra anläggningar. Det har
också gett ett bättre resursutnyttjande i hela förvaltningen, men har också lett
till att personalen känner en starkare samhörighet än tidigare. Kultur- och fritidsnämnden ser att resultatet av ett verksamhetsnära stöd ger bäst effektivitet
och ser därför att samma synergieffekter skulle kunna uppnås om service-

Kultur- och fritidsförvaltningen Administration
Adress , │ Besök
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax Klicka

här för att ange
text.│jimmy.rudelius@kalmar.se

KFN 2017/0208

2 (2)

nämnden förde över utomhusvaktmästarorganisationen på idrottsanläggningar
till kultur- och fritidsnämnden.
Det skulle ge bättre möjligheter till effektiviseringar och förbättringar inom en
gemensam vaktmästarorganisation.

Lolita Persson
förvaltningschef

Jimmy Rudelius
administrativ chef
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Socialnämnden
§ 222
Förslag till ny organisation inför mandatperiod 20192022 - remissvar
Dnr SN 2017/0668.02.10
Handlingar
Tjänsteskrivelse daterad 2017-11-13.
Förslag till ny organisation inför mandatperiod 2019-2022 – remiss daterad
2017-10-02.
Ordförande Roger Holmberg (S) informerar i ärendet.
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.
Överläggning
Under överläggningen yrkar Lisa Jalmander (M) bifall till liggande förslag i
utredningen från Moderaterna.
Joachim Almeke (L) yrkar bifall till liggande förslag i utredningen från
Liberalerna.
Beslut
Socialnämnden har inga synpunkter på förslag till ny organisation inför
mandatperiod 2019-2022.

Anslaget på kommunens anslagstavla den 1 december 2017.
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Protokollsanteckning
Karl-Gustav Kyrk (KD) lämnar följande protokollsanteckning:
”Jag yrkar bifall till liggande förslag i utredningen från Kristdemokraterna.”

Sekreterare
Martina Eriksson

Justeras
Roger Holmberg (S)
ordförande

Ylva Hällblad (S)
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Barn- och ungdomsnämnden
§ 92
Förslag till ny organisation inför mandatperiod 20192022 - remissvar
Dnr BUN 2017/1020
Handlingar
- Remiss ”Förslag till ny organisation inför mandatperiod 2019-2022.
- Förvaltningskontorets skrivelse 2017-10-24.
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.
Förvaltningskontoret föreslår att barn- och ungdomsnämnden inte ska ha
några synpunkter på förslag till ny organisation.
Överläggning
Under överläggningen föreslår Björn Brändewall (L), med instämmande av
Micael Foghagen (SD), Lotta Wahlmino (L) och Eva Jarstad (S), att barn- och
ungdomsnämnden ska föreslå ett namnbyte från barn- och ungdomsnämnden
till utbildningsnämnden, med motsvarande namnändring för förvaltningen.
Administrativ chef Emad Soukiyh redovisar förslag på remissyttrande utifrån
Björn Brändewalls m.fl. förslag.
Sedan överläggningen avslutats beslutar barn- och ungdomsnämnden att
överlämna remissyttrandet, i enlighet med Björn Brändewalls m.fl. förslag, till
kommunstyrelsens arbetsutskott.

Anslaget på kommunens anslagstavla den 24 november 2017
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Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att överlämna remissyttrandet till
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Sekreterare
Iréne Jonsson
Justeras
Lasse Johansson
ordförande

Eva Jarstad

Handläggare

Datum

Emad Soukiyh
0480-45 30 10

2017-11-15

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Förslag till ny organisation inför mandatperiod
2019-2022 - remissvar
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.
Nämndens synpunkter
Barn- och ungdomsnämnden väljer att enbart ha synpunkter utifrån ansvarsområdet. Övergripande synpunkter på ny organisation mandatperiod 20192022 framförs av respektive partigrupp i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Barn- och ungdomsnämnden föreslår ett namnbyte från barn- och ungdomsnämnden till utbildningsnämnden. Naturlig konsekvens av ett sådant beslut är
ett namnbyte från barn- och ungdomsförvaltningen till utbildningsförvaltningen. Nämnden vill ange främst två skäl till ett namnbyte; Det första är nytt
namn som bättre speglar dess anvarsområde för kommuninvånarna och därmed minskar risken för förväxling med till exempel socialnämnden. Det andra
är förändringar i de nationella styrdokumenten där utbildning och det pedagogiska uppdraget förstärkts och förtydligats för samtliga verksamheter.
I övrigt har nämnden inga synpunkter på förslag till ny organisation inför mandatperiod 2019-2022

Barn- och ungdomsförvaltningen
Adress Box 951, 391 29 Kalmar │ Besök Skeppsbrogatan 55, plan 5
Tel 0480-45 00 00 vx │barnungdom@kalmar.se
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§ 85
Förslag till ny organisation inför mandatperiod 20192022 - remissvar
Dnr SKDN 2017/0174
Handlingar
Förvaltningskontorets skrivelse 2017-11-03
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.
Förvaltningskontoret har föreslagit att Södermöre kommundelsnämnd inte
lämnar några synpunkter på förslaget.
Överläggning
Under överläggningen redovisas följande förslag:
1. Elisabeth Gustavsson (S) föreslår att Södermöre kommundelsnämnd inte
ska lämna några synpunkter på förslag till ny organisation inför
mandatperiod 2019-2022.
2. Christopher Dywik (KD) föreslår, med instämmande av Fredrik Lindström
(M) och Pia Waldem (L), att Södermöre kommundelsnämnd ska lämna
följande tilläggs- och ändringsförslag:
1. Kommunstyrelsen - ett nytt utskott
Vi förordar istället en nämnd för arbete och välfärd under
Socialförvaltningen innehållande invandrarservice, kunskapsnavet,
arbetsmarknadsenheten och försörjningsstöd för arbetsföra. Eventuellt
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kunde också flyktingmottagning och budgetrådgivning höra till
nämndens ansvar.
2. Vi anser även att integrationsfrågorna bör hamna i nämnden för arbete
och välfärd. Integrationen lär bli en av de största politiska frågorna och
är redan en av de viktigaste, alldeles för viktig för att inte behandlas av
en nämnd. Integrationsrådets uppgifter bör således övertas av
nämnden eller dess presidium. De kunde ett par gånger om året som
integrationsrådet idag föra dialog med de ideella föreningarna.
Träffarna med föreningarna skulle ge bra inspel i nämndens arbete och
en tydlig koppling mellan mandat och dialog. ”
3. Nämnden för arbete och välfärd ska bestå av 11 ledamöter och 7
ersättare.
4. För partier utan representation i arbets-, plan-och personalutskott
föreslår vi insynsplatser för gruppledarna i kommunfullmäktige.
5. Servicenämnd - ändrat ansvar
Vi är oroliga för att återstående ansvarsområden är allt för få för att
motivera en nämnd i full storlek. Vi är också oroliga för att detta kan
leda till att det politiska uppdraget inte upplevs som meningsfullt.
Särskilt då ytterligare ansvar kan försvinna om fastighetsservice och
förvaltningen bolagiseras. Vi föreslår istället ett serviceutskott 3(2)
under KS. Detta togs upp vid möte 2. Borlänge, Mölndal, Falun har
denna modell och har motsvarande uppgifter som finns kvar. Ansvaret
för utskottet skulle då vara Centralförråd, transport/verkstad,
lokalvård, kost, bygg lön och ekonomi, kontor och ev. fastighetsservice
och fastighetsförvaltning. Antalet sammanträden kunde hållas nere då
det i huvudsak ansvarar för löpande drift.
6. Miljönämnd
För att skapa större balans mellan de 2 nämnder som förvaltningen
föreslås betjäna skulle vi vilja att föreslagen Nämnd för Kustmiljö och
Vatten blir en Miljönämnd. Uppgifter kring miljö- och hälsoskydd läggs
till föreslagna för Kustmiljö och Vatten som då kan vara en fullstor
nämnd. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar då mer renodlat för plan,
bygg och produktionsavdelningen. I andra hand vill vi inte att man
skapar en Nämnd för Kustmiljö och Vatten. Återigen är vi oroliga för
att antalet ärenden och dess tyngd inte räcker för att skapa meningsfulla
politiska uppdrag. Risken finns att man sitter och fördelar lite medel till
vattenråden men inte mycket mer.
7. Vi föreslår att Barn och ungdomsnämnden byter namn till
Utbildningsnämnden.
8. Södermöre kommundelsnämnd
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Södermöres uppdrag förändras på så sätt att nämnden tillförs ansvar
och budget för kost-, städ och gata- och parkverksamhet inom sitt
geografiska område. Detta ger nämnden större förutsättningar att klara
sina ramar ekonomiskt samt vara testbädd för nya lösningar,
entreprenader lokalt etc. Nya ansvarsområden tillför också
meningsfullhet och mandat till våra ledamöter i nämnden.
Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden först om Södermöre
kommundelsnämnd vill bifalla eller avslå punkt 1 i Christopher Dywiks (KD),
Fredrik Lindströms (M) och Pia Waldems (L)förslag. Hon finner att det avslås.
Härefter frågar ordföranden om Södermöre kommundelsnämnd vill bifalla
eller avslå punkt 2 i Christopher Dywiks (KD), Fredrik Lindströms (M) och Pia
Waldems (L) förslag. Hon finner att det avslås.
Härefter frågar ordföranden om Södermöre kommundelsnämnd vill bifalla
eller avslå punkt 3 i Christopher Dywiks (KD), Fredrik Lindströms (M) och Pia
Waldems (L) förslag. Hon finner att det avslås.
Härefter frågar ordföranden om Södermöre kommundelsnämnd vill bifalla
eller avslå punkt 4 i Christopher Dywiks (KD), Fredrik Lindströms (M) och Pia
Waldems (L) förslag. Hon finner att det avslås.
Härefter frågar ordföranden om Södermöre kommundelsnämnd vill bifalla
eller avslå punkt 5 i Christopher Dywiks (KD), Fredrik Lindströms (M) och Pia
Waldems (L) förslag. Hon finner att det avslås.
Härefter frågar ordföranden om Södermöre kommundelsnämnd vill bifalla
eller avslå punkt 6 i Christopher Dywiks (KD), Fredrik Lindströms (M) och Pia
Waldems (L) förslag. Hon finner att det avslås.
Härefter frågar ordföranden om Södermöre kommundelsnämnd vill bifalla
eller avslå punkt 7 i Christopher Dywiks (KD), Fredrik Lindströms (M) och Pia
Waldems (L) förslag. Hon finner att det avslås.
Slutligen frågar ordföranden om Södermöre kommundelsnämnd vill bifalla
eller avslå punkt 8 i i Christopher Dywiks (KD), Fredrik Lindströms (M) och
Pia Waldems (L) förslag. Hon finner att det avslås.
Omröstning begärs. Södermöre kommundelsnämnd godkänner följande
omröstningsproposition: ”Den som vill avslå punkt 8 i Christopher Dywiks
(KD) förslag röstar ja, den som vill bifalla det röstar nej. Vid omröstningen
avges 4 ja-röster och 6 nej-röster och 1 avstår enligt följande:
Ja-röst:
Elisabeth Gustavsson (S), Magnus Uhr (S), Karin Nilsson (C) och Annika
Lindwall (S).
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Nej-röst:
Christopher Dywik (KD), Fredrik Lindström (M), Pia Waldem (L), Johan
Kesselmark (S), Sören Hjertqvist (V) och Carina Sjögren (C).
Avstår:
Lars Rosén (SD)
Det innebär att Södermöre kommundelsnämnd bifaller punkt 8 i Christopher
Dywiks (KD), Fredrik Lindströms (M) och Pia Waldems (L) förslag.
Beslut
Södermöre kommundelsnämnd har följande synpunkter på förslag till ny
organisation inför mandatperiod 2019-2022:
•

Södermöres uppdrag förändras på så sätt att nämnden tillförs ansvar och
budget för kost-, städ och gata- och parkverksamhet inom sitt geografiska
område. Detta ger nämnden större förutsättningar att klara sina ramar
ekonomiskt samt vara testbädd för nya lösningar, entreprenader lokalt etc.
Nya ansvarsområden tillför också meningsfullhet och mandat till våra
ledamöter i nämnden.

Sekreterare
Martin Westbrandt

Justeras
Elisabeth Gustavsson
ordförande

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

Lena Thor
52901

2017-11-03

Ärendebeteckning

SKDN 2017/0174

Södermöre kommundelsnämnd

Förslag till ny organisation inför mandatperiod
2019-2022 - remissvar
Förslag till beslut
Södermöre kommundelsnämnd har inga synpunkter på förslag till ny organisation inför mandatperiod 2019-2022.
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.
Sammanfattning av förslaget
Kommunstyrelsen/kommunledningskontoret
För politisk förankring och beslut inom områdena social hållbarhet, integration, sysselsättning m.m. inrättas ett nytt utskott till kommunstyrelsen benämnt
Utskottet för arbete och välfärd. Kommunstyrelsens ansvarsområde utökas
med IT-verksamhet och frågor som gäller IT. Upphandlingsenheten överförs
så att den organisatoriskt ligger under kommunstyrelsens ansvar.
Kommunledningskontoret stärks med en nybildad HR-enhet och serviceförvaltningens IT-avdelning och upphandlingsenhet med inköpscentral överförs
till kommunledningskontoret.

Södermöre kommundelsförvaltning Förvaltningskontoret
Adress Harbyvägen 3, 388 32 LJUNGBYHOLM │ Besök
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax │Lena.Thor@kalmar.se

SKDN 2017/0174
Servicenämnden/serviceförvaltningen
Servicenämnden får ansvar för ekonomi- och lönecenter från kommunstyrelsen.
Samhällsbyggnadsnämnden/samhällsbyggnadskontorer
En ny nämnd - Nämnd för kustmiljö och vatten - inrättas med ansvar för frågor som rör kustmiljö, vattenområden m.m. Samhällsbyggnadsförvaltningen
får därmed två nämnder; Samhällsbyggnadsnämnd och Nämnd för kustmiljö
och vatten.
Produktionsavdelningen, som idag ligger inom servicenämndens anvarsområde, förs över till samhällsbyggnadsnämnden.
Södermöre kommundelsnämnd
Ansvaret för demokrati- och landsbygdsutveckling/kommundelsutveckling ska
förtydligas och samordnas med kommunstyrelsens ansvar.
Barn- och ungdomsnämnden
Ingen förändring föreslås - oförändrat antal ledamöter (11) och ersättare (7).
Arvoden och ersättning för politiska uppdrag
Ersättningen för uppdragen i Kalmar Hamn AB och Kalmar Science Park AB
höjs till 20 respektive 12 procent av arvodet till kommunalråd 2.
Ingen utredning genomförs vad gäller arvodering av deltagande från föreningar
i olika råd, t.ex. tillgänglighetsrådet, pensionärsrådet.
Övrigt
Näringslivsrådet ska en gång per år rapportera till och informera kommunstyrelsen om sin verksamhet och publicera minnesanteckningarna från sina möten
på kalmar.se.
Ingen utredning genomförs i nuläget om förutsättningar för att lägga ut hela
eller delar av IT-avdelningens ansvarsområden inom kommunkoncernen, på
entreprenad.

Lena Thor
Förvaltningschef

Bilagor
Kommunstyrelsens arbetsutskotts remiss - Förslag till ny organisation inför
mandatperiod 2019-2022
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Servicenämnden

§ 125
Förslag till ny organisation inför mandatperioden 20192022 - 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:
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.

Anslaget på kommunens anslagstavla den 6 december 2017
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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
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

3 (4)

Servicenämnden

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum

2017-29-11

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.
På samma sätt ser vi det som en nackdel om servicenämnden skulle förlora ITservice 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
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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 arbetsutskott.

Sekreterare

Marcus Kindahl
Justerare

Johanna Petersson
Ordförande

Krister Thornberg

Handläggare

Datum

Benny Wennberg
0480-450505

2017-11-20
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Serviceförvaltningens synpunkter på förslag till ny organisation.

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

Serviceförvaltningen
Adress Box 611, 391 26 Kalmar
Tel 0480-45 00 00 vx │

2 (2)

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.

Benny Wennberg
Förvaltningschef

Yttrande gällande – Förslag till ny organisation inför mandatperiod
2019 -2022
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
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.
Johanna Petersson (c)
ordförande servicenämnden
Staffan Ljungar

(c)

Anne-Katrin Foss

(s)

Mikael Lindberg

(s)

Gunilla Johansson (s)

Jashar Gashi

(s)

Maja Velke

(s)

Sven-Erik Ekblad

(s)

Jens Körge

(v)

Nura Mahmutagic (s)

Mattias Erixon

(s)

Elsa Berg

(v)

Frågeställningar och sypunkter omorganisation 2019-2022 (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.
-Krister Thornberg

Yttrande gällande - Organisation inför ny mandatperiod 2019

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.
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.

Kajsa Hedin (M), Alexander Critén (M), Magnus Jernetz Gustavsson (M)

Kommunavdelning Kalmar
2017-11-20
Annette Andersson
Anders Saur

Organisation inför ny mandatperiod 2019

Med anledning av det remissförslag som nu ligger gällande organisation inför ny
mandatperiod 2019 vill Vision göra följande yttrande:
Under Servicenämnd- ändrat ansvar står att nämndens ansvar utökas med ansvar för ekonomi
och lönecenter. Vision kan inte se att detta på något sätt skulle vara till fördel vare sig för
Kalmar kommun som arbetsgivare eller för våra medlemmar.
Våra medlemmar på ekonomi och lönecenter har en naturlig koppling till
Kommunledningskontorets ekonomi och personalavdelning.
Ekonomi och lönecenter är under en uppbyggnadsfas där långt ifrån alla delar fallit på plats
och där det idag och framåt kommer krävas mycket av personalen.
Att riva upp dem från kommunledningskontoret skulle innebära stora påfrestningar och
påverkan på deras arbetsmiljö. Vision kan inte se några som helst vinster med att flytta dem.
Frågor som rör personal ska rimligen ligga under kommunledningskontoret och detta gäller
även ekonomi.
Personalens kompetens och möjligheter till utveckling av densamma är när det gäller ekonomi
och lön beroende av den specialkompetens som finns på kommunledningskontoret.

Vision Kalmar avdelningen
Maj-Lis Lindberg

Postadress
Box 819
391 28 Kalmar

Besöksadress
Södra Långgatan 40
392 31 Kalmar

Telefon
0480-45 02 21
0480-45 02 20

