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Kommunstyrelsen

Tid
Tisdagen den 6 mars 2018 kl. 10:00
Mellan kl. 8:00 och 9:30 ca besöker kommunstyrelsen olika företag.
Se särskild inbjudan.

Plats
Sammanträdesrum Magistern
Enligt uppdrag

Anette Mellström

Föredragningslista
Val av protokollsjusterare
1.

Kommunstyrelsens företagsbesök

2.

Genomgång av beslutsärenden
____________________
Ajournering för gruppmöten
_____________________

3.

Förslag till ny organisation inför mandatperioden
2019-2022
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Förslag till beslut:
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 ITfrågor 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 vattenoch 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
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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 IT-avdelningens 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
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.
___________________________
Christina Fosnes (M) och Carl-Henrik Sölvinger (L)
redovisade en protokollsanteckning i arbetsutskottet den 27
februari 2018, se bilaga.
4.

Gemensam överförmyndarnämnd mellan Borgholms
kommun, Mörbylånga kommun och Kalmar kommun
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
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Föredragande: Ulrick Hultman, kommunledningskontoret
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige godkänner förslag till samverkansavtal
om gemensam överförmyndarnämnd samt reglemente för
gemensam överförmyndarnämnd i Borgholms kommun,
Kalmar kommun och Mörbylånga kommun och att den
gemensamma nämnden träder i kraft den 1 januari 2019.
Respektive kommun utser två ledamöter och två ersättare.
Värdkommun är Kalmar som utser ordförande.
___________________________
Carl-Henrik Sölvinger (L) reserverade sig i arbetsutskottet
den 27 februari 2018, se bilaga.
5.

Ny grafisk profil för Kalmar kommun
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Föredragande: Henrik Nilsson, kommunledningskontoret
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige fastställer ny grafisk profil för Kalmar
kommun.
Kommunfullmäktige ger kommunledningskontoret i uppdrag
att ansöka och registrera Kalmar kommuns vapen i enlighet
med Kungörelse (1973:686) om registrering av svenska
kommunala vapen.
Kommundirektören medges rätt att göra mindre justeringar i
den grafiska profilen.

6.

Plan för resursbortfall inom samhällsviktig verksamhet
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Föredragande: Peo Carlsson, kommunledningskontoret
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige antar Plan för resursbortfall inom
samhällsviktig verksamhet i Kalmar kommun.
Pandemiplanering för Kalmar kommun upphör därmed att
gälla.
Kommunstyrelsen bemyndigas att vid behov göra
revideringar av plan för resursbortfall inom samhällsviktig
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verksamhet.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning
av kommunfullmäktiges beslut ovan, att bemyndiga
kommunstyrelsens arbetsutskott att vid behov göra
revideringar av plan för resursbortfall inom samhällsviktig
verksamhet.
7.

Antagande av Sveriges Kommuner och Landstings
rekommendation för kvalitet i särskilt boende
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa Sveriges Kommuner
och Landstings rekommendation för kvalitet i särskilt
boende.
Kommundirektören får via kommunens IT-styrgrupp i
uppdrag att ta fram ett förslag på teknikstrategi utifrån
rekommendationen.

8.

Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) - Bevara
vinnarverket i sandskulpturfestivalen
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige avslår motionen från Carl-Henrik
Sölvinger (L) om att bevara vinnarverket i sandskulpturfestivalen.
___________________________
Carl-Henrik Sölvinger (L) reserverade sig i arbetsutskottet
den 13 februari 2018, se bilaga.

9.

Motion från Björn Brändewall (L) om att tvätta rent utan
tvättmedel
Beslutsnivå: Kommunfullmäktige
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets
yttrande ska utgöra svar på Björn Brändewalls (L) motion om
att tvätta rent utan tvättmedel.
Motionen ska härmed anses besvarad.
___________________________
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Carl-Henrik Sölvinger (L) redovisade en protokollsanteckning
i arbetsutskottet den 27 februari 2018, se bilaga.
10.

Yttrande över Vård- och underhållsplan för
Krusenstiernska trädgården
Beslutsnivå: Kommunstyrelsen
Föredragande: Anders Saur, kommunledningskontoret
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen lämnar servicenämndens och kommunledningskontorets yttrande som svar på länsstyrelsens remiss
om Vård- och underhållsplan för Krusenstiernska gårdens
trädgård.
Arbetsutskottet beslutar för egen del att kommundirektören
får i uppdrag att ta upp en dialog med Stiftelsen
Krusenstiernska gården om framtiden.

Delegationsbeslut
-

Komplettering och yttrande till Förvaltningsrätten i mål nr
442-18; Överklagan om upphandling av personlig assistans

-

Tilldelningsbeslut för Universitetskajen, kajplats 18b-20

-

Beslut om gästfrihetsbidrag vid Triangelteaterns
amatörteaterfestival

-

Beslut om gästfrihetsbidrag vid Kalmardrillen

-

Beslut om att avstå yttrande över remiss om promemorian
Vissa farleds- och hamnfrågor

-

Beslut om att avstå yttrande över remiss om förslag till
Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande
av regler och förfaranden för överensstämmelser med och
genomdrivande av unionens harmoniseringslagstiftning för
produkter

-

Beslut om att avstå yttrande över remiss om förslag till
ändringar i industriutsläppsförordningen (2013:250) för att
genomföra BAT-slutsatser för produktion av massa, papper
och kartong

-

Beslut om att avstå yttrande över remiss För barnets bästa?
Utredning om tvångsåtgärder mot barn inom psykiatrisk
tvångsvård (SOU 2017:111)

-

Beslut om att avstå yttrande över remiss om förslag till
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föreskrifter och allmänna råd om bidrag för grönare städer
och ansökningsblankett för bidraget
-

Sammanställning delegationsbeslut inom kommunledningskontorets projekt- och exploateringsenhet – januari 2018

-

Brandkårens tillsyn av skydd och tillstånd januari 2018

Anmälningsärenden
-

Arbetsutskottets protokoll den 13, 20 och 27 februari 2018

-

Planutskottets protokoll den 30 januari och 20 februari 2018

-

Konkurrensverkets beslut att avskriva ärendet angående
Kalmar kommuns uppförandekod

-

Sveriges Kommuner och Landstings skrivelse
Överenskommelse mellan staten och SKL om stöd till
jämställdhetsarbete och kvinnofridsarbete på lokal och
regional nivå 2018-2020

-

Kalmar läns pensionskapitalförvaltning AB:s portföljrapport
för januari 2018
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Reservationer och protokollsanteckningar
Ärende 3, Förslag till ny organisation inför mandatperioden 2019-2022
Christina Fosnes (M) och Carl-Henrik Sölvinger (L) redovisade en protokollsanteckning i arbetsutskottet den 27 februari 2018.
”Kalmar kommun har under de senaste månaderna genomfört ett omfattande
arbete för att ta fram förslag till ny politisk organisation inför mandatperioden
2019-2022. Vi har redan tidigt i detta arbete tydligt framhållit våra
gemensamma åsikter inom Allianspartierna – M, L, KD - med stöd från MP.
En del av dessa har tillgodosetts helt och andra delvis. Vi har fått gehör för att
politiker återigen ska ingå i näringslivsrådet, att nämndernas delegationsordningar ur ett demokratiperspektiv ska ses över och att den nya politiska
organisationen ska utvärderas. Vi har delvis fått våra synpunkter tillgodosedda
gällande integrations- och arbetsmarknadsfrågorna och att Vatten- och
miljönämnden får ett större ansvarsområde i en större nämnd. Processen har
skett i goda samtal där vi kunnat presentera våra tankar. Vi har dock ett par
kvarstående invändningar.
- Vi vill se ett införande av insynsplatser i utskotten för gruppledare. Det är
enligt oss av största vikt för att kommunen skall vara öppen och
transparent.
- Vi hade velat att integrations- och arbetsmarknadsfrågorna gavs en större
politisk tyngd i en egen nämnd snarare än ett utskott under kommunstyrelsen. Med en nämnd ökar möjligheterna till öppenhet och bred politisk
representation, men vi har ställt oss bakom förslag till beslut om Utskott
som en kompromisslösning att utvärdera under kommande mandatperiod.
- Gällande Södermöre kommundelsnämnd anser vi, enligt vårt tidigare
förslag, att man bör ge nämnden ordentliga förutsättningar både vad det
gäller ekonomi och organisation att bedriva och styra sin egen verksamhet.
Vi behöver därför decentralisera mer för att ge Södermöre kommundelsnämnd verktygen för utökat självbestämmande. Detta innebär konkret att
nämnden tillförs ansvar och budget för kost-, städ- och gata- parkverksamhet inom sitt geografiska område. Detta är också nämndens vilja idag.”
Ärende 4, Gemensam överförmyndarnämnd mellan Borgholms
kommun, Mörbylånga kommun och Kalmar kommun
Carl-Henrik Sölvinger (L) reserverade sig i arbetsutskottet den 27 februari
2018.
”Jag är mycket positiv till en gemensam överförmyndarnämnd. Samarbetet
kommer skapa en verksamhet med högre kvalité, bättre kompetens som är
rustad för framtidens utmaningar till nytta för invånarna i samarbetskommunerna.
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Jag har reserverat mig till förmån för mitt yrkande om att Kalmar kommun
borde ha 4 ledamöter i vår framtida gemensamma överförmyndarnämnd. Det
var en tydlig önskan i överförmyndarnämnden i Kalmars remissvar, tagen i
politisk enighet och jag håller med. Den gemensamma överförmyndarorganisationens nettokostnader ska enligt förslaget fördelas mellan samverkanskommunerna efter antalet invånare i respektive kommun. I andra
politiska samverkansorganisationer såsom regionförbundet, gymnasieförbundet
och KSRR där kostnadsfördelning sker på samma sätt efter invånarantal, har
också de större bidragsgivarna en större politisk representation. Jag tycker det
är rimligt att en gemensam överförmyndarnämnd med kostnadsfördelning
efter invånarantal också har en representation efter invånarantal. 4 ledamöter
och 4 ersättare ger också bättre förutsättningar för bred politisk representation,
öppenhet och transperens.”
Ärende 8, Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) - Bevara vinnarverket i
sandskulpturfestivalen
Carl-Henrik Sölvinger (L) reserverade sig skriftligen i arbetsutskottet den 13
februari 2018.
”Kalmar har under sex år arrangerat sandskulpturfestivalen i Kalmar.
Arrangemanget är mycket uppskattat och välbesökt och har utvecklats till att
också innefatta skapande skola. Festivalen har internationella deltagare och
verken är helt unika i Sverige. Verken är i sand och är som anges i svaret på
min motion som jag fullt förstår av naturliga skäl är förgängliga.
Så kommer också de allra flesta av verken vara även enligt mitt förslag. Jag har
föreslagit att vinnarverket varje år förevigas. Vinnarverk som utses genom
Kalmarbornas röster och engagemang. Idag står verken några veckor efter
festivalen. Jag anser att Kalmar kommun säger nej till en möjlighet att skapa
något unikt i Kalmar, jag anser att festivalen skulle kunna behålla ett intresse
under större del av året då besökare och invånare kan påminnas om ’förra årets
vinnare’ och vara stolta över denna unika festival. Äran för vinnaren skulle
även bli större då verket förevigas.
Ett nytt treårsavtal är på väg att tecknas för sandskulpturfestivalen och mitt
förslag skulle på denna tid skapa tre fantastiska och helt unika utsmyckningar i
Kalmar. Den möjligheten missar man nu och jag beklagar detta.”
Ärende 9, Motion från Björn Brändewall (L) om att tvätta rent utan
tvättmedel
Carl-Henrik Sölvinger (L) redovisade en protokollsanteckning i arbetsutskottet
den 27 februari 2018.
”Att tvätta med avjoniserat vatten har flera fördelar ur energi- och
miljösynpunkt. Tekniken gör att man slipper upphettning av tvättvattnet och
helt kan utesluta användningen av tvättmedel. Även slitaget på tvättmaskiner
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kan minska och därmed ge lägre avskrivningstider. Lovvärda försök görs med
att minska tvättmedelsanvändningen inom Kalmarhem men tekniken med
avjoniserat vatten kan utesluta behovet av tvättmedel helt.
MKB Fastighets AB har mycket riktigt avslutat sin pilot och har installerat
denna teknik i ytterligare tvättstugor.
Syftet med att föreslå att detta skrivs in i Kalmarhems ägardirektiv är att precis
som i fallet med KalmarÖland Airport och biobränsle, vara tydlig från
kommunfullmäktiges sida om inriktning och prioritering. Det ger mandat och
utrymme för bolaget att faktiskt satsa. Ett sådant direktiv kunde lyda:
Undersöka praktiska och ekonomiska möjligheter att införa teknik med avjoniserat vatten i
bolagets tvättstugor.
I fallet med flygplatsens direktiv kunde bolaget sedan enkelt ges ett mer
konkret direktiv när detta uppdrag var genomfört.
Det finns företag lokalt som arbetar med denna teknik vilka säkert skulle kunna
informera mer om tekniken om frågor finns.
Liberalerna anser att svaret på motionen är positivt men vi skulle vilja gå längre
än svaret genom att vara tydligare mot upphandlingsenhet och Kalmarhem att
detta är en teknik som vi ska prova i Kalmar kommun. Naturligvis ska detta
provas i en pilot för att sedan på ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt rullas ut för
bredare användning. Denna inriktning skulle vi vilja förtydliga.”

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

Ärendebeteckning

2018-02-26

KS 2017/0577

Rev 2018-02-27
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.

Kommunledningskontoret
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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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2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.

14.
15.
16.

17.
18.
19.

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

4 (4)

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

Anders Saur
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Ärendebeteckning
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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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BILD – Organisation
Fyra utskott på KS (+1)
Tio nämnder (+1)
Åtta förvaltningar (+/- 0)
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Arbete och välfärd
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IT
Kommunikation
Personal
Upphandling

Arbetsmiljö
Ekonomi: Överförmynderi
Kansli och omvärld
Näringsliv
Projekt och exploatering

Planutskott
Överförmyndarnämnd
gemensam

Arbete- och
välfärd
Samverkan Arbete
och välfärd
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Barn- och ungdomsförvaltning
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fritidsförvaltning
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Omsorgsförvaltning

Socialnämnd

Socialförvaltning

Servicenämnd

Serviceförvaltning

Samhällsbyggnadsnämnd
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Södermöre
kommundelsnämnd

Samhällsbyggnadskontor

Södermöre
kommundelsförvaltning

Kommunernas
hjälpmedelsnämnd

Support (Centralförråd, transport/verkstad, lokalvård, kost),
Fastighet; Bygg, Fastighetsservice, Fastighetsförvaltning,
Ekonomi- och lönecenter
Bygglovsenheten
Kart- och GIS-enheten
Livsmedelsenheten
Mätningsenheten
Projektenheten
Produktion

Hälsoskyddsenheten
Lantmäterienheten
Miljöskyddsenheten
Planeringsenheten
TME-enheten
Kustmiljö och vatten

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.
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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
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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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Södermöre kommundelsnämnd

§ 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

3 (4)

Södermöre kommundelsnämnd

UTDRAG
Sammanträdesdatum
2017-11-15

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.
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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
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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

Yttrande gällande - Organisation inför ny mandatperiod 2019
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 │
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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

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

2018-02-22

Ärendebeteckning
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Kommunfullmäktige

Gemensam överförmyndarnämnd
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner förslag till samverkansavtal om gemensam
överförmyndarnämnd samt reglemente för gemensam överförmyndarnämnd i
Borgholms kommun, Kalmar kommun och Mörbylånga kommun och att den
gemensamma nämnden träder i kraft den 1 januari 2019.
Respektive kommun utser två ledamöter och två ersättare. Värdkommun är
Kalmar som utser ordförande.
Bakgrund
I samarbete mellan kommuncheferna i Borgholms kommun, Kalmar kommun
och Mörbylånga kommun har ett förslag om gemensam överförmyndarnämnd
tagits fram. Stöd för inrättande av en gemensam överförmyndarnämnd finns i
19 kap. 16§ föräldrabalken.
Förutsättningarna för en gemensam överförmyndarnämnd är att kommunfullmäktige i respektive kommun godkänner samverkansavtalet om gemensam
nämnd och reglementet för den gemensamma nämnden. Samverkansavtalet
om gemensam överförmyndarnämnd ersätter det tidigare samverkansavtalet
om gemensam organisation för överförmyndarverksamhet mellan parterna.
Ett förslag till reglemente är framtaget där det framgår att nämnden ska bestå
av sex ledamöter och sex ersättare. Samverkanskommunerna utser vardera två
ledamöter och två ersättare. Av nämndens ledamöter ska en vara ordförande,
en vara förste vice ordförande och en vara andre vice ordförande.
Värdkommunen utser ordförande.
Nämnden benämns ”Kalmarsunds överförmyndarnämnd”.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 23 januari 2018 att efter
genomförda ändringar i § 7 i avtalet och § 17 i reglementet sända förslaget om

Kommunledningskontoret Kontorsledning
Adress , │ Besök
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax │jonas.sverken@kalmar.se
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gemensam överförmyndarnämnd på remiss till överförmyndarnämnden i
Kalmar kommun.
Överförmyndarnämnden har i sitt remissvar ställt sig bakom förslaget om en
gemensam nämnd tillsammans med Borgholms kommun och Mörbylånga
kommun men föreslagit en annan sammansättning av nämnden.
Bakgrund
Överförmyndarverksamheten är en verksamhet som växer och kraven på
hjälpinsatser i form av gode män och förvaltare ökar och därmed även behovet
av insatser för rekrytering och utbildning. De administrativa insatserna väntas
också öka i takt med fler ärenden och tillsynsmyndighetens krav på
dokumentation.
Under 2014 genomfördes en utredning kring att införa en gemensam
organisation för överförmyndarverksamheten i Kalmar, Mörbylånga och
Borgholms kommun.
De främsta fördelarna med samverkan som framkom i utredningen var:
• att rättssäkerheten och kvalitén i myndighetsutövningen ökar
• att kompetensförsörjningen av personal, gode män och förvaltare
bättre säkerställs
• att sårbarheten i verksamheten minskar
• att förutsättningar skapas för en robust organisation som klarar
framtidens krav
Utredningen kom fram till tre olika alternativ:
1. Gemensam tjänstemannaorganisation och gemensam överförmyndarnämnd från och med 1 januari 2015
2. Gemensam tjänstemannaorganisation och egen överförmyndare eller
överförmyndarnämnd i respektive kommun från och med 1 januari
2016
3. Gemensam tjänstemannaorganisation och gemensam överförmyndarnämnd från och med 1 januari 2019
Utredningen kom fram till att tiden var allt för knapp för att hinna starta en
gemensam tjänstemannaorganisation och en gemensam överförmyndarnämnd
till den 1 januari 2015 och samtidigt bedömde man att fördelarna med
samverkan vägde tyngre än att vänta till 1 januari 2019. Av denna anledning
beslutade kommunfullmäktige i respektive kommun att införa modellen enligt
alternativ 2 med gemensam tjänstemannaorganisation och egen överförmyndare eller överförmyndarnämnd i respektive kommun från och med
1 januari 2016.
Arbetet sedan starten av den gemensamma tjänstemannaorganisationen
Uppstarten av den gemensamma organisationen blev en tuff utmaning av flera
olika anledningar. Hösten 2015 eskalerade antalet ensamkommande barn vilket
ställde helt nya krav på överförmyndarverksamheten. Samtidigt som detta
skedde skulle verksamheten nyanställa och introducera nya medarbetare inför
samgåendet. Under hösten 2015 tappade även verksamheten kompetens som
spädde på behovet av nyrekryteringar. Vid samgåendet blev det tydligt att ett
omfattande arbete åtgick för att samordna rutiner och arbetssätt mellan de tre

2 (5)

KS 2017/1288
kommunerna. Hela situationen gjorde att verksamhetens löpande operativa
uppgifter påverkades negativt. Verksamheten hamnade efter med granskning
av årsräkningar, rekrytering och utbildning av gode män, återsökning av
kostnader från Migrationsverket och att upprätthålla en tillgänglighet för frågor
och synpunkter från gode män och förvaltare.
Ett omfattande förbättringsarbete har sedan våren 2016 genomförts med fokus
på att komma ifatt med de löpande operativa uppgifterna. I princip är
verksamheten nu ifatt med de löpande uppgifterna och därmed finns nu
förutsättningar för att fortsätta utvecklingsarbetet med att ta fram policys,
rutiner och instruktioner för att säkerställa en fortsatt framgångsrik
verksamhet.
Verksamheten har sedan samgåendet haft tre huvudmän, överförmyndarnämnden i Kalmar kommun, överförmyndaren i Borgholms kommun och
överförmyndaren i Mörbylånga kommun. Överförmyndarnämnden i Kalmar
kommun har möte en gång i månaden och verksamheten träffar de andra båda
huvudmännen (överförmyndarna i Borgholms och Mörbylånga kommun)
tillsammans med presidiet för nämnden i Kalmar kommun två gånger per
halvår. Erfarenheterna hittills är att både det löpande arbetet och det mer
långsiktiga utvecklingsarbetet försvåras med tre olika huvudmän som har olika
mötesintervaller.
Enhetligt arbetssätt
I arbetet med den gemensamma tjänstemannaorganisationen har ambitionen
varit att ta fram ett gemensamt och enhetligt arbetsätt för alla tre kommuner.
Detta är fortsatt viktigt när utvecklingsarbetet framåt blir ännu mer fokuserat
på framtagande av policys, rutiner och instruktioner.
Gemensam nämnd vs avtalsbaserad förvaltningsorganisation
Avtalsbaserad förvaltningsorganisation brukar gemensamma organisationer
kallas där man har överförmyndare i respektive kommun som huvudmän. I
andra kommuners övervägande mellan gemensam nämnd och avtalsbaserad
förvaltningsorganisation som vi tagit del av brukar värdering av de beaktansvärda fördelarna ur demokratisk synpunkt med en gemensam nämnd ställas
mot fördelarna i effektivitet och lägre kostnader med en avtalsbaserad
förvaltningsorganisation. Förespråkare för den avtalsbaserade förvaltningsorganisationen framhäver enkelheten och effektiviteten i att nämndsmötet kan
ersättas med e-post och telefon och att utskrift av beslut är lätthanterat i
jämförelse med att kalla till nämndsmöte, boka lokal och skriva protokoll. I
vårt samarbete hittills känner vi inte igen oss i denna beskrivning eftersom
merparten av besluten ändå är delegerade till handläggarna i verksamheten. Att
ha en långtgående delegation förespråkas även av dem som ser större fördelar
med en avtalsbaserad förvaltningsorganisation. I vårt fall kompliceras den
nuvarande bilden ytterligare eftersom det inte är en ren avtalsbaserad
förvaltningsorganisation eftersom vi för närvarande har en överförmyndarnämnd och två överförmyndare. På totalen ser vi att både kostnader och
effektivitet skulle bli bättre i vårt samarbete med en gemensam nämnd, men
det som är ännu viktigare är att få ett samordnat demokratiskt forum som är
med genom alla de beslut om inriktning och arbetssätt som ligger framför
verksamheten.
Det fortsatta utvecklingsarbetet
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Som nämnts ovan har verksamheten i stor utsträckning kommit ifatt med det
löpande operativa arbetet och nu finns förutsättningar för att fortsätta den
nödvändiga verksamhetsutvecklingen i alla delar. Eftersom merparten av tiden
sedan starten av samverkan fått ägnas åt att organisera arbetet med att komma
ifatt har få gemensamma policys, rutiner och instruktioner tagits fram för den
gemensamma verksamheten, något som är en nödvändighet vid
sammanslagning av tre kommuner/arbetssätt. Gemensamma mål har
diskuterats och så sent som under hösten 2017 har man enats om dessa. Det är
flera policys, rutiner och instruktioner som ligger i planeringen för att tas fram
såsom:
• Gemensam delegationsordning.
• Plan för årlig utbildning av gode män och ställföreträdare.
• Handläggningsrutiner för bouppteckningar, arvskiften,
fastighetsförsäljningar och uttagstillstånd.
• Policy/rutin för hur granskningen av företeckningar, årsräkningar och
sluträkningar skall genomföras (redovisningsskyldighet/andel
djupgranskning mm).
• Policy/rutin för påminnelser och viten.
• Policy/rutin vid rekrytering av gode män
Ovanstående är ett axplock av de policys, rutiner och instruktioner som
behöver tas fram och vi ser en stor fördel i att framöver ha en gemensam
nämnd med alla de fördelar som detta ger i dialog, förankring och enighet. En
gemensam nämnd säkrar även en demokratisk hantering av utvecklingsarbetet.
Sammansättning av gemensam nämnd
Efter genomgång av nämnders sammansättning i andra kommuner som
samverkar kring överförmyndarverksamheten med en gemensam nämnd
föreslås att den gemensamma nämnden i Kalmar, Borgholm och Mörbylånga
skall bestå av sex ledamöter och sex ersättare. Respektive kommun föreslås
utse två ledamöter och två ersättare. Av nämndens ledamöter ska en vara
ordförande, en vara förste vice ordförande och en vara andre vice ordförande.
Värdkommunen föreslås utse ordförande.
Ekonomi
Förslaget om gemensam nämnd innebär ingen förändring avseende ekonomi
och kostnadsfördelning för verksamheten i jämförelse med det befintliga
samverkansavtalet. För huvudmannaskapet blir det en förändring när en
nämnd och två överförmyndare blir en gemensam nämnd med den förslagna
bemanningen, men gällande ersättningarna till nämnden föreslås ingen
förändring, d.v.s. att respektive kommun fastställer och bekostar
ersättningen/arvode till respektive ledamot/ersättare.
Förslag på samverkansavtal
Ett förslag på samverkansavtal är framtaget och bifogas.
I samverkansavtalet beskrivs, förutom den gemensamma nämnden, en
referensgrupp som består av respektive kommunchef, en ekonom från
respektive kommun och chefen för verksamheten. Referensgruppens uppgift
är att årligen inför upprättande av nästa års budget mötas och följa upp
samverkansavtalets genomförande och föra budgetdialog och
prioriteringsdiskussion som en förberedelse för budgetprocessen.

4 (5)

KS 2017/1288

5 (5)

Förslag på reglemente för den gemensamma nämnden
Ett förslag på reglemente är framtaget och bifogas.
Alternativ till gemensam nämnd
Kalmar kommun avser att säga upp befintligt samverkansavtal eftersom en
gemensam huvudman genom en gemensam nämnd anses som en förutsättning
för att på ett demokratiskt sätt genomföra den verksamhetsutveckling som
krävs för att möta de utmaningar som verksamheten står inför. Alternativet till
en gemensam nämnd för ingående kommuner är att återigen organisera
verksamheten i den egna kommunen.

Ulrick Hultman
verksamhetsutvecklare

Hanna Löfgren
överförmyndarchef

Bilagor
Avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd
Reglemente för gemensam överförmyndarnämnd

Avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd
Kommunerna Borgholm (organisationsnummer 212000-0795), Kalmar (organisationsnummer
212000-0746) och Mörbylånga (organisationsnummer 212000-0704) överenskommer
genom detta avtal att från och med den 1 januari 2019 inrätta en gemensam nämnd för
samverkan inom överförmyndarverksamheten.
Nämnden benämns ’Kalmarsunds överförmyndarnämnd’ (nedan kallad nämnden).
§ 1 Inledning
Syftet med samarbetet är att gemensamt nyttja resurser för att få en organisation som
långsiktigt klarar av såväl ökad ärendetillströmning som skärpta lagkrav på överförmyndarens
verksamhet. Strävan är att långsiktigt kunna upprätthålla erforderlig kontinuitet, kompetens,
kvalitet, rättssäkerhet och uppnå kostnadseffektivitet.
§ 2 Värdkommun
Kalmar kommun är värdkommun (nedan värdkommunen) och nämnden ingår i
värdkommunens organisation.
§ 3 Nämndens uppgifter
Nämnden ska fullgöra samverkanskommunernas uppgifter som enligt lag eller författning
åligger överförmyndaren. Närmare föreskrifter om nämndens verksamhet och arbetsformer finns
i ett särskilt reglemente för nämnden.
§ 4 Personalansvar
Kommunstyrelsen i Kalmar kommun är anställningsmyndighet för personal vid den
gemensamma överförmyndarverksamheten och har hand om personalfrågor och
arbetsmiljöfrågor.
§ 5 Nämndens sammansättning
Nämnden ska bestå av sex ledamöter och sex ersättare. Samverkanskommunerna utser vardera
två ledamöter och två ersättare. Av nämndens ledamöter ska en vara ordförande, en vara förste
vice ordförande och en vara andre vice ordförande. Värdkommunen utser ordförande.
Parterna är överens om att posterna som vice ordförande ska rotera med fyra års mellanrum
mellan Mörbylånga och Borgholms kommuners företrädare i nämnden.
§ 6 Nämndens mandattid
Ledamöterna och ersättarna i nämnden ska enligt lag väljas för fyra år, räknat från och med
den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet.
§ 7 Ersättning till nämndens förtroendevalda
Nämndens ledamöter och ersättare har enligt lag rätt till arvode och andra ekonomiska förmåner
från den kommun som valt dem enligt respektive kommuns ersättningsbestämmelser.
§ 8 Administration
Värdkommunen är arbetsgivare för överförmyndarverksamheten som ingår som en enhet i
kommunens förvaltningsorganisation. Överförmyndarverksamheten ansvarar för beredning och
verkställighet av nämndens beslut samt har hand om planering och administration av nämndens
verksamhet.
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§ 9 Arkivhantering
Slutarkivering av nämndens allmänna handlingar skall värdkommunen ansvara för.
§ 10 Äganderätt till egendom samt försäkring
Värdkommunen tillhandahåller och äger den egendom som används i nämndens verksamhet
samt tecknar och vidmakthåller erforderliga försäkringar för verksamheten.
§ 11 Verksamhetsplan och budget
Värdkommunen ska i samråd med samverkanskommunerna upprätta en verksamhetsplan med
budget för nämndens verksamhet. Förslag till verksamhetsplan med budget ska efter beslut i
nämnden tillställas de övriga samverkanskommunerna enligt värdkommunens tidsplan för
arbetet.
§ 12 Referensgrupp
Inför varje budgetprocess skall en referensgrupp träffas bestående av kommunchefen och en
ekonom från varje kommun samt verksamhetschefen. Referensgruppens uppgift är att följa upp
samverkansavtalets genomförande och föra budgetdialog och prioriteringsdiskussion som en
förberedelse för budgetprocessen.
§ 13 Verksamhetschefen
Chefen för överförmyndarverksamheten leder och fördelar arbetet och har personal-, budget-,
arbetsmiljö- och verksamhetsansvar.
§ 14 Kostnadsfördelning
Nettokostnaderna för nämndens verksamhet, exklusive arvode och kostnadsersättningar till
ställföreträdare och politiker i den gemensamma nämnden, ska fördelas mellan
samverkanskommunerna efter antalet invånare i respektive kommun per den 1 november året
före verksamhetsåret. Även eventuella över- eller underskott ska fördelas utifrån denna
fördelningsmodell.
§ 15 Ersättning till värdkommunen
Budgeterad ersättning enligt kostnadsfördelningen faktureras av värdkommunen kvartalsvis i
förskott med ¼ av budget. I december görs en årsavstämning med efterföljande slutreglering
senast 15 januari året efter verksamhetsåret.
§ 16 Arvode och kostnadsersättningar till ställföreträdare samt politiker i den
gemensamma nämnden
Överförmyndarnämnden fastställer arvoden till ställföreträdare. För kostnader avseende arvoden
och ersättningar till ställföreträdare samt politiker i den gemensamma nämnden ansvarar
respektive kommun för utbetalning enligt de underlag som överförmyndarverksamheten skickar
ut efter beslut.
§ 17 Insyn, uppföljning och utvärdering
De samverkande kommunerna har rätt till löpande insyn i förvaltningen och redovisningen som
gäller nämndens verksamhet. Värdkommunen ska efter de två första tertialen redovisa prognos
över beräknat ekonomiskt utfall för helåret kompletterat verksamhetens utveckling och andra
uppgifter som är av betydelse för uppföljningen. Efter varje år ska värdkommunen tillställa övriga
samverkanskommuner en
verksamhetsberättelse.
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§ 18 Omförhandling
Om de omständigheter som ligger till grund för detta avtal väsentligt förändras har var och en av
de samverkande kommunerna rätt att påkalla omförhandling av avtalet.
§ 19 Tvist
Tvist rörande tolkning och tillämpning av detta avtal ska, om inte parterna enas, avgöras av
allmän domstol.
§ 20 Avtalstid och uppsägning
Detta avtal gäller från och med den 1 januari 2019 till och med den 31 december 2022.
Uppsägning ska göras skriftligen senast 15 månader före avtalstidens utgång. Sker inte
uppsägning är avtalet förlängt med fyra år varje gång. Uppsägning av avtalet gäller endast för den
samverkanskommun som säger upp avtalet. För övriga fortsätter samverkansavtalet att gälla
såvida omständigheterna inte är sådana att samarbetet uppenbarligen inte kan fortsätta.
Uppsägningstiden om 15 månader ska ses mot bakgrund av att värdkommunen ska få rimlig tid
för anpassning av sina personalresurser.
§ 21 Samarbetets upphörande
För det fall samverkan enligt detta avtal upphör fördelas tillgångar och avvecklingskostnader
på motsvarande sätt som anges i § 14. Personakter och register ska överlämnas till den kommun
med vilken samverkan upphör.
§ 22 Avtalets giltighet
Detta avtal gäller under förutsättning att det godkänns av kommunfullmäktige i Kalmar,
Mörbylånga och Borgholms kommuner.
§ 23 Tidigare samverkansavtal
Detta avtal ersätter tidigare samverkansavtal om gemensam organisation för överförmyndarnas
verksamhet mellan parterna.
Detta avtal har upprättats i tre exemplar, varav parterna tagit var sitt.
Kalmar 2018-

----------------------------------------------Jens Odevall
Kommunchef, Borgholms kommun

----------------------------------------------Annette Andersson
Kommundirektör, Kalmar kommun

----------------------------------------------Ann Willsund
Kommunchef, Mörbylånga kommun

3 (3)

Reglemente för gemensam överförmyndarnämnd i
Borgholms, Kalmar och Mörbylånga kommun
Antaget av kommunfullmäktige i Borgholm 2017-xx.xx, § xx
Antaget av kommunfullmäktige i Kalmar 2017-xx.xx, § xx
Antaget av kommunfullmäktige i Mörbylånga 2017-xx.xx, § xx
Borgholms, Kalmar och Mörbylånga kommun har i avtal kommit överens om att från och med 1
januari 2019 inrätta en gemensam nämnd inom överförmyndarverksamheten. Detta görs i
enlighet med 3 kap. 9 § kommunallagen och i övrigt i enlighet med bestämmelser i gällande
speciallagar inom området.
Nämnden benämns ”Kalmarsunds överförmyndarnämn”.
Kalmar kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i värdkommunens
organisation.
Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente och ett av kommunerna ingånget avtal för
den gemensamma nämnden.
1 § Uppgifter
Den gemensamma nämnden fullgör de samverkande kommunernas uppgifter som enligt lag eller
författning åligger överförmyndaren. Utöver vad som följer av lag skall nämnden tillse att
verksamheten bedrivs i enlighet med detta reglemente och samverkansavtalet.
2 § Ekonomisk förvaltning m.m.
Nämnden sköter den ekonomiska förvaltningen inom sitt förvaltningsområde inom ramen för
den för nämndens fastställda budget. Nämnden ska till respektive kommun en gång per tertial
rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är.
3 § Personalansvar
Kommunstyrelsen i Kalmar kommun är anställningsmyndighet för personal vid den
gemensamma överförmyndarverksamheten och har hand om personalfrågor och
arbetsmiljöfrågor.
4 § Mandatperiod
Den gemensamma nämndens mandatperiod ska vara fyra år räknat från den 1 januari året efter
det att allmänna val till kommunfullmäktige hållits i hela landet.
5 § Sammanträden
Den gemensamma nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Nämnden
sammanträder i Kalmar kommun om inte nämnden bestämmer annat.
6 § Nämndens sammansättning
Nämnden ska bestå av sex ledamöter och sex ersättare. Samverkanskommunerna utser vardera
två ledamöter och två ersättare. Av nämndens ledamöter ska en vara ordförande, en vara förste
vice ordförande och en vara andre vice ordförande. Värdkommunen utser ordförande.
Parterna är överens om att posterna som vice ordförande ska rotera med fyra års mellanrum
mellan Mörbylånga och Borgholms kommuners företrädare i nämnden.
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7 § Beslutsförhet och ersättarnas tjänstgöring
För beslutsförhet krävs att minst fyra ledamöter är närvarande. Om en ledamot är förhindrad att
inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde skall en ersättare från den
kommun som valt ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe. En ledamot som inställer sig under
ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har inträtt i ledamotens
ställe. En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får åter tjänstgöra
när ärendet handlagts. Ersättarna har rätt att närvara och yttra sig på sammanträde även när de
inte tjänstgör.
8 § Anmälan av förhinder
Om en ledamot är förhindrad att delta vid ett sammanträde ska ledamoten kalla sin ersättare till
sammanträdet. En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en
del av ett sammanträde skall snarast anmäla det till nämndens sekreterare.
9 § Kallelse
Ordförande svarar för kallelsen till sammanträde. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift
om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen skall på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och
ersättare samt kommunkansliet (motsv.) i respektive kommun senast fem dagar före
sammanträdesdagen. Kallelsen skall åtföljas av en föredragningslista. Ordföranden bestämmer i
vilken utsträckning handlingar som hör till ett ärende skall bifogas kallelsen. I undantagsfall får
kallelse ske på annat sätt.
10 § Justering och anslag av protokoll m.m.
Nämndens protokoll justeras av en ordförande och en ledamot. Nämnden kan besluta att en
paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden
justerar den. Nämndens protokoll skall anslås på var och en av de samverkande kommunernas
anslagstavlor. Protokollet ska tillställas nämndens ledamöter och ersättare samt kommunkansliet
(motsv.) i respektive kommun. Nämnden ordförande avgör vilka som därutöver skall tillställas
protokollet.
11 § Reservation
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen skall
ledamoten göra det skriftligen. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har bestämts för
justering av protokollet.
12 § Delgivning
Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller anställd som nämnden bestämmer.
13 § Undertecknande av handlingar
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden skall undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden och kontrasigneras av anställd som
nämnden bestämmer. I övrigt bestämmer nämnden vem som skall underteckna handlingar
14 § Delegation av beslutanderätt
Omfattningen av den delegering som den gemensamma nämnden har rätt till enligt
kommunallagen och övriga regelverk för verksamheten, bestämmer den gemensamma nämnden i
särskild delegationsordning.
15 § Personuppgiftsansvarig
Nämnden är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom nämndens
verksamhetsområde.
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16 § Arkiv
Nämnden är arkivansvarig för de arkiv som bildas inom nämndens verksamhetsområde.
17 § Ersättning till förtroendevalda
Respektive kommun betalar ut ersättning till kommunens ledamöter och ersättare i nämnden
enligt de ersättningsbestämmelser som gäller för den kommun ledamoten eller ersättaren företräder.
18 § Revision
Den gemensamma nämnden skall granskas av revisorerna i var och en av de samverkande
kommunerna. Frågan om ansvarsfrihet för nämnden ska prövas av fullmäktige i var och en av de
samverkande kommunerna. Det är enbart fullmäktige i den kommun som valt ledamoten i fråga
som vid vägrad ansvarsfrihet kan besluta om entledigande från uppdraget.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

2018-02-14

Ärendebeteckning

KS 2017/0051

Kommunfullmäktige

Ny grafisk profil för Kalmar kommun
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer ny grafisk profil för Kalmar kommun.
Kommunfullmäktige ger kommunledningskontoret i uppdrag att ansöka och
registrera Kalmar kommuns vapen i enlighet med Kungörelse (1973:686) om
registrering av svenska kommunala vapen.
Kommundirektören medges rätt att göra mindre justeringar i den grafiska
profilen.
Bakgrund
Kalmar kommun har sedan 2007-06-18 en antagen grafisk profil som ger
riktlinjer för hur kommunens kommunikation ska se ut. Profilen svarar på
frågorna om vad, när och hur kommunikationen ska ske och se ut. Då den
grafiska profilen har några år på nacken är det hög tid att revidera den.
Kalmar kommun är en stor koncern med många skilda verksamheter. En
grafisk profil behövs för att alla olika förvaltningar ska kunna visa upp ett
enhetligt ansikte utåt. Det hela kan jämföras med ett fotbollslag som spelar i
enhetlig klädsel. Om alla spelare kom in på planen med olika färger på sina
matchtröjor skulle vi åskådare inte veta vem som tillhörde vilket lag. Tröjfärgen
är lika viktig för både åskådare och spelare. Olika stilar, färger och budskap gör
åskådaren förvirrad, men den är också en symbol för samhörighet, gemensamma värden och mål. Publiken vet vad tröjan står för och vad vi kan
förvänta oss.
Målet med Kalmar kommuns grafiska profil är att den ska fungera som ett
arbetsverktyg som höjer kvaliteten i det dagliga arbetet. Genom tydliga direktiv
kan arbetet med utformning av information både underlättas och effektiviseras.
Vi sparar således både tid och pengar.
Den kommunövergripande grafiska profilen är en del av vårt ansikte mot
omvärlden. Genom tydlighet och enhetlighet blir det lättare för våra
medborgare att uppfatta att det är just Kalmar kommun som står som

Kommunledningskontoret
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 00 47│anette.mellstrom@kalmar.se
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avsändare för informationen. Genom ett konsekvent och rätt användande av
den grafiska profilen bidrar den till att stärka bilden av Kalmar kommun.
Det grafiska profilprogrammet beskriver hur Kalmar kommuns logotyp ska
användas, vilka typsnitt, färger och annat formspråk som gäller. Rätt använd
underlättar profilprogrammet kommunikationsarbetet. Den effektiviserar
framtagandet av material och mottagaren ser snabbt att det er ett material från
Kalmar kommun. Enkelt och effektivt alltså.
Det grafiska profilprogrammet gäller för hela kommunen och målet med
profileringsarbetet är att skapa en enhetlig och tydlig bild av Kalmar kommun.
All kommunikation ska följa den grafiska profilen och det är kommunikationsenheten som ska samordna arbetet och ansvara för tillämpningen. Den verkliga
genomslagskraften får vi först när den tillämpas av alla och att kommunikation
därmed är tydlig, särskiljande och konsekvent.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige att besluta att anta
inriktningen för ett nytt grafiskt profilprogram för kommunen i enlighet med
det koncept som är framtaget samt uppdra åt kommundirektören att arbeta
fram den praktiska tillämpningen.

Annette Andersson
kommundirektör

Bilaga
Förslag till grafisk profil

Henrik Nilsson
kommunikationschef

Med eller utan
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TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

2018-02-05

Ärendebeteckning

KS 2017/0544

Kommunfullmäktige

Plan för resursbortfall inom samhällsviktig
verksamhet i Kalmar kommun
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar Plan för resursbortfall inom samhällsviktig
verksamhet i Kalmar kommun.
Pandemiplanering för Kalmar kommun upphör därmed att gälla.
Kommunstyrelsen bemyndigas att vid behov göra revideringar av plan för
resursbortfall inom samhällsviktig verksamhet.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut ovan, att bemyndiga kommunstyrelsens arbetsutskott att
behov göra revideringar av plan för resursbortfall inom samhällsviktig
verksamhet.
Bakgrund
Kalmar kommun har sedan tidigare en pandemiplanering som anger
kapaciteten hos en viss verksamhet vid ett visst mått av personell frånvaro.
Planen är från 2009, samma år som Sverige påverkades av svininfluensan och
de flesta myndigheter snabbt tog fram en plan för att kunna prioritera
verksamhet och vaccinering av nyckelpersonal. Efterhand som kommunens
verksamheter har förändrats, både organisatoriskt och i fråga om verksamhet,
har planen fått felaktigheter som idag inte går att applicera på kommunens
verksamhet. Det är dessutom rimligt att enbart ta fram en plan för den
samhällsviktiga verksamheten, d.v.s. den verksamhet som alltid måste fungera.
Ett förslag till plan för resursbortfall inom samhällsviktig verksamhet i Kalmar
kommun har nu tagits fram. Syftet med planen är att den samhällsviktiga
verksamheten inom Kalmar kommuns geografiska område ska ha förberett
verksamheten för ett bortfall av resurser i form av personal då kommunen i
praktiken får svårt att lösa alla förekommande uppgifter. Anledningarna till

Kommunledningskontoret
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bortfallet kan vara flera, bl.a. väderhändelser, epidemier eller en helt eller delvis
utslagen infrastruktur.
Representanter för de samhällsviktiga verksamheterna har tillsammans enats
om en grundstruktur för att hantera ett omfattande resursbortfall. Arbetsgruppen har tagit fram olika nivåer av numerärt bortfall och kopplat
prioriterade verksamhetsområden till ett visst bortfall. Bortfallsnivåerna ska
vara angivna i procent eller delar av och verksamheten avgör själv vilka nivåer
som ska utgöra brytpunkter.
Verksamheterna har prioriterat alla förekommande arbetsuppgifter inom sin
verksamhet. Därefter har man prioriterat personalresursen för att kunna täcka
behovet utifrån den prioriterade ordningen. För betydelsen av samhällsviktig
verksamhet kan vissa befattningar inom en viss verksamhet bedömas som
viktigare än en annan. Detta anges då i texten för respektive samhällsviktig
verksamhet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 16 maj 2017 att skicka
förslaget på remiss till berörda instanser. Inga synpunkter har härefter kommit
in. Förslaget har informerats i samverkan och i ett tidigt skede togs beslutet att
byta namn från det ursprungliga ”plan för personalbortfall” till ”plan för
resursbortfall”.
I den samhällsviktiga verksamheten ingår förvaltningar, kommunala bolag,
delvis kommunala bolag och förbund. För Kalmarsundsregionens renhållare
omfattas endast verksamheternas uppgifter inom Kalmar kommun.

Peo Carlsson
säkerhetssamordnare
Bilaga
Förslag till plan för resursbortfall inom samhällsviktig verksamhet i Kalmar
kommun
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Kalmar kommun

Plan för resursbortfall

Plan för resursbortfall inom samhällsviktig verksamhet i Kalmar kommun
Inledning
Kalmar kommun har tidigare haft en pandemiplanering som anger kapaciteten hos en viss verksamhet vid ett visst mått av personell frånvaro. Planen
är från 2009, d.v.s. samma år som Sverige i sin helhet påverkades av svininfluensan och de flesta myndigheter snabbt tog fram en plan för att kunna
prioritera verksamhet och vaccinering av ”nyckelpersonal”.
Efterhand som kommunens verksamheter har förändrats, både organisatoriskt och i fråga om verksamhet, har planen fått felaktigheter som idag inte
går att applicera på kommunens verksamhet. Det är dessutom rimligt att enbart ta fram en plan för den samhällsviktiga verksamheten, d.v.s. den
verksamhet som alltid måste fungera. Planen effektueras när de samhällsviktiga verksamheterna når frånvaronivåer som redovisas under respektive
verksamhet i planen.
Samhällsviktig verksamhet:
Vad som är samhällsviktig verksamhet är upp till kommunen att avgöra. Begreppet samhällsviktig verksamhet förklaras av Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB) som:
”Vårt samhälle måste fungera även vid en allvarlig kris och när det gäller krisberedskap är vissa samhällsfunktioner viktigare än andra. Det är dels de verksamheter som
måste fungera för att vi inte ska hamna i allvarliga kriser, dels de som ska hantera kriser när de väl inträffar”1.
Avgränsningar:
Endast samhällsviktig verksamhet har bedömts ha ett behov av plan för resursbortfall
(exempel: Kultur- och fritidsförvaltningen bedriver ingen samhällsviktig verksamhet. Om förvaltningen skulle drabbas av ett bortfall kan man enkelt t.ex. stänga fritidsgårdar
eller simhallen för att på så sätt prioritera om personal internt eller bistå samhällsviktig verksamhet med personalresurser).
Varje verksamhet tar själv bort de arbetsområden som inte är samhällsviktiga.
1

MSB – Vägledning för samhällsviktig verksamhet
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(exempel: om brandkåren drabbas av ett personalbortfall bortprioriteras utbildnings- och tillsynsverksamhet för att frigöra personal med brandmanskompetens).
Det är däremot lämpligt att verksamhet, som inte är samhällsviktig, tar fram en handlingsplan utifrån riskbedömning i den kommunövergripande riskoch sårbarhetsanalysen kapitel 6 punkterna S1 (Pandemi), S2 (Legionella), S3 (Smittspridning), V2 (Oväder) och T4 (Ölandsbron ur funktion).
Södermöre kommundelsförvaltning faller under barn- och ungdomsförvaltningen respektive omsorgsförvaltningen.
Följande verksamheter berörs:
Kommunledning och arbetsmiljöenhet
Räddningstjänst
Barnomsorg och utbildning

Kommunledningskontoret
Kalmar Brandkår, kommunledningskontoret
Barn- och ungdomsförvaltningen, Södermöre kommundelsförvaltning

Socialtjänst
Äldreomsorg
Dricksvattenproduktion
El- och värmedistribution/produktion
Sophantering
Service och support

Socialförvaltningen
Omsorgsförvaltningen, Södermöre kommundelsförvaltning
Kalmar Vatten AB
Kalmar Energi
Kalmarsundsregionens renhållare (KSRR)
Serviceförvaltningen
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Kommunledningskontoret
Förvaltningens viktigaste uppgift är att utöva ledning och stöd för kommunens övriga verksamheter. I en krissituation kan Krisledningsnämnden2
(kommunstyrelsens arbetsutskott) överta den direkta ledningen över enskild eller samtliga förvaltningar. I normalfall (och även under kris3) leds
förvaltningarna av kommundirektören. För att leda kommunen vid en krishändelse krävs en stödjande stab4. Staben utgörs av medlemmar från flera
förvaltningar och bolag.
Arbetsmiljöenheten bedöms i en epidemi- eller pandemisituation kunna få i uppgift att vaccinera personal inom Kalmar kommun. Arbetsmiljöenheten
kan i en akut situation prioritera bort en del av planerad verksamhet och ställa om legitimerad personal att utföra uppgifter som åläggs oss av vår
uppdragsgivare.
Kalmar Brandkår svarar för bland annat räddningstjänst inom Kalmar kommun. Beredskap upprätthålls dygnet runt med 20 brandmän och chefer
fördelat på styrkor belägna i Kalmar centralort samt i Rockneby, Voxtorp och Påryd. Normalt hålls de stipulerade styrkorna. Undantaget kan vara
tillfällig personalbrist vid styrkorna med deltidstjänstgörande personal. För ledning finns en styrkeledare, ett yttre befäl samt en RCB. Samtliga dessa
kan fungera som räddningsledare per definition i ”Lagen om skydd mot olyckor” (LSO). Högsta chef är räddningschefen i beredskap, RCB.
När en situation med brist på utbildad personal uppstår så ageras enligt nedan, alternativt enligt RCB:s bestämmande.
1. Personal vid de olika styrkorna beordras att tjänstgöra utanför ordinarie arbetstidsmått. Brandskyddsenhetens och Utbildningsenhetens arbete
ställs in och personalen övergår i enbart operativ tjänstgöring.
2. Styrkereduktion på deltidsstyrkorna. Omfördelas till heltidsstyrkan.
3. Styrkereduktion på heltidsstyrkan. Samråd med andra kommuner. Låna personal.
4. Brandkåren bildar en eller två styrkor av kvarvarande personal på hel och deltid som utplaceras strategiskt inom kommunen.

Se reglemente för krisledningsnämnd samt krisledningsplanen
Ansvarsprincipen enligt MSB ”Arbetet med samhällets krisberedskap utgår från ansvarsprincipen, vilket innebär att den som har ansvar för en verksamhet under normala
förhållanden har motsvarande ansvar under kris- och krigssituationer”.
4 Se krisledningsplanen
2
3
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Till samhällsviktig verksamhet inom kommunledningskontoret räknas:
Kommunledning
Krisledningsnämnd
Krisledningsstab
Arbetsmiljöenhet5
Kontaktcenter
Kalmar Brandkår

5

I händelse av pandemi/motsv.

Ledningsfunktion
Politisk ledning
Ledningsfunktion
Hälso- och sjukvårdsfunktion
Kommunikation
Räddningstjänst
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Barn- och ungdomsförvaltningen och Södermöre kommundelsförvaltning
I händelse av extra ordinär händelse har barn- och ungdomsförvaltningen och Södermöre kommundelsförvaltning tagit fram en strategi för att kunna
hantera den typen av situation. Om en sådan omfattande händelse sker berör det i hög grad skolverksamheterna inom de båda förvaltningarna. Skola
och förskola är verksamheter som innebär omfattande möten med människor, såväl yngre som äldre, varför risk för t.ex. smittspridning och
svårigheter att upprätta verksamhet kan förutses.
Särskilt viktig verksamhet
Skol- och förskoleverksamhet är lagstadgad och måste så långt som möjligt bedrivas i oförändrad omfattning även under en extra ordinär händelse.
I steg 1: ska förskola, förskoleklass, särskola och grundskolan årskurs 1-6 liksom fritidshem prioriteras framför grundskolans årskurs 7-9. En stängning
av verksamhet för barn under 12 år skulle få stora samhällskonsekvenser genom att vårdnadshavare då måste stanna hemma från sitt arbete.
I steg 2: prioriteras förskola framför förskoleklass, grundskola och fritidshem.
I viktningen mellan förskola och grundskola med sina omsorgsformer så har förskolan en högre prioritering.
Strategi för att upprätthålla bemanning
För att kunna upprätthålla verksamheten med sänkta ambitioner men med rimlig säkerhet och trygghet för barn är en bemanning av 50 % av ordinarie
personalstyrka under högst 14 dagar gränsen. Mindre enheter ska slås samman med större för att på så sätt klara verksamheten.
I första hand ska en omdisponering göras av personal inom skolan mot förskola enligt prioritering i steg 2. Det kan även bli nödvändigt att
omdisponera andra yrkesgrupper inom de båda förvaltningarna.
För att klara verksamheten kan en omfattande rekrytering av vikarier behövas samt tillfällig anställning av pensionerad person med tidigare erfarenhet
från förskola och skola.
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Implementering av plan
Planen ska implementeras i alla led på chefsnivå inom barn- och ungdomsförvaltningen och Södermöre kommundelsförvaltning oavsett verksamhet.
Planen kommer att finnas i förvaltningarnas verksamhetsledningssystem.
Beroenden som finns
Verksamheten är beroende av att transporter för livsmedel kan upprättas samt att det finns tillgång till vatten, elektricitet och avlopp.
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Omsorgsförvaltningen och Södermöre kommundelsförvaltning
Omsorgsförvaltningens och Södermöre kommundelsförvaltnings verksamhet inom äldreomsorg är en synnerligen viktig funktion som stora delar av
kommunens invånare får stöd ifrån. Det är därför viktigt att äldreomsorgen har en hög prioritering i kommunens krishantering. Avsnittet omfattar
båda förvaltningarna.
1. Hur hanterar vi 10, 25 och 50 procents frånvaro under:
A) En dag
10 % frånvaro går att lösa i verksamheten via ordinarie poolverksamhet oavsett den tidsaspekt som anges.
25 % frånvaro under en dag går att lösa via ordinarie poolverksamhet samt genom förflyttningar och att inbeordra ledig personal. För att lösa detta
krävs även att beviljade semestrar dras in.
50 % frånvaro under en dag löser omsorgsförvaltningen genom ordinarie prioriteringslista för arbetsuppgifter samt omfördelning av personal mellan
enheterna.
B) En vecka
25 % under en veckas tid bör även lösas via ovan beskrivna insatser.
Vid 50 % frånvaro under en veckas tid behöver omsorgsförvaltningen hjälp från övriga förvaltningar genom omdisponering av befintlig personal.
C) Två veckor
25 % frånvaro under två veckor och uppåt löser omsorgsförvaltningen genom ordinarie prioriteringslista för arbetsuppgifter samt omfördelning av
personal mellan enheterna.
Vid 50 % frånvaro under en veckas tid eller längre behöver omsorgsförvaltningen hjälp från övriga förvaltningar genom omdisponering av befintlig
personal. Alternativ finns även att ta hjälp från vård- och omsorgsprogrammet samt de vuxenutbildningar som finns i samhället. Möjlighet finns även
att kontakta arbetsförmedling och arbetsmarknadsenheten för ytterligare arbetskraft. Ytterligare en möjlighet att få i arbetskraft finns genom kontakt
med asylboenden och den kompetens och kraft som finns där.
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D) En månad
Se ovan.
2.
Nyckelbefattningar för respektive verksamhet
För omsorgsförvaltningen gäller ordinarie kontaktlista för krishantering som finns i verksamhetshandboken under ”Omsorgsförvaltningens telefonlista vid
kris och särskilda händelser”. Det som tillkommer denna lista är enhetschef för respektive enhet samt sjuksköterskor och undersköterskor som arbetar i
enheten. Viktigt är att kontakt etableras med fackliga samverkansparter för information.
Prioritet:
1. Förvaltningschef
2. Administrativ chef/biträdande förvaltningschef
3. Verksamhetschef hälso-och sjukvård
4. Enhetschefer
5. Sjuksköterskor
6. Undersköterskor
3.
Samverkan
Facklig samverkan sker i ordinarie forum både på lokal och central nivå.
4.
Prioriteringsordning (sett ur pandemiperspektivet för vaccination)
Omsorgsförvaltningens prioriteringsordning för vaccination sett ur pandemiperspektivet blir efter den ordning som finns för nyckelbefattningar
bortsett från att sjuksköterskor och undersköterskor går under samma prioriteringsordning.
5.
Kostnader för hantering
En dag med 10 % sjukfrånvaro är ingen kostnad utöver normal kostnad för sjukfrånvaro då karensdag infinner sig.
10 % sjukfrånvaro
En dag inga extra kostnader utöver det normala p.g.a. karens.
En vecka 400 000 kronor
Två veckor 900 000 kronor
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En månad 1 000 000 kronor
25 % sjukfrånvaro
En dag inga extra kostnader utöver det normala p.g.a. karens.
En vecka 1 000 000 kronor
Två veckor 2 300 000 kronor
En månad 2 500 000 kronor
50 % sjukfrånvaro
En dag inga extra kostnader utöver det normala p.g.a. karens.
En vecka 2 200 000 kronor
Två veckor 4 700 000 kronor
En månad 5 200 000 kronor
Dessa kostnader är utöver ordinarie lönekostnader, exklusive eventuell fyllnads-, mertids- och övertidsersättning. Förutom kostnader som är direkt
riktat mot personalkostnader finns flera andra tänkbara kostnader i anslutning till pandemiutbrott. Till dessa hör exempelvis barnomsorg och logi för
personal som arbetar under en längre period.
När blir det ett extraordinärt läge?
Redan från dag 1 kan omsorgsförvaltningen hamna i ett extra ordinärtläge. Det beror på mängden frånvarande personal samt möjligheten att få in
vikarier.
7. Hur hanterar vi information till kommunens invånare vid ett visst läge?
Nyckelbefattning kontaktar förvaltningens kommunikatör som följer befintlig kommunikationsplan. (Starta krisinformationsorganisationen och) förbered
information till radio, tv, tidningar, information till allmänheten samt interninformation (se ”informationsplan”).
(Se över möjligheten att samordna informationen med övriga myndigheter och organisationer.)
8. Behov av vatten, el, värme
Vård-och omsorgsboenden är i behov av vatten, el och värme för att klara driften av verksamheten.
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9. Bemanning

Hög: om verksamheten inte genomförs kan det leda till kris i samhället, alternativt är verksamheten nödvändig för att hantera en redan inträffad kris.
Mellan: om verksamheten inte genomförs, kan det leda till svårigheter för allmänheten.
Låg: om inte arbetet genomförs nu kan det göras senare.

10. Prioriterade insatser och enheter
Vid en pandemi är det av vikt att både hemtjänst och vård- och omsorgsboenden drivs med en så oförändrad verksamhet som möjligt. När bristen på
personal blir så stor att det påverkar möjligheten att följa ordinarie schema och utföra planerade dagliga insatser krävs en prioritering av insatser samt
vilka av förvaltningens enheter som bör upphöra med hela eller delar av sin verksamhet det för att omdisponera personal till prioriterade enheter och
uppgifter.
Scenario

Åtgärd

Konsekvens

Hemtjänstgruppernas bemanning reduceras så att ordinarie verksamhet inte kan
bedrivas.

Insatser som prioriteras är
personlig omsorg (mat, dryck, medicin, andra livsuppehållande insatser,
toalettbesök)
Sociala aktiviteter, städning och andra serviceinsatser utförs ej.

De omsorgstagare som har störst omvårdnadsbehov prioriteras.

Boendeenheternas reduceras bemanning reduceras så att
ordinarie verksamhet inte kan
bedrivas.

Växelvårdsplatser stängs.

Alla beviljade insatser blir inte utförda.
Personal kan flyttas till annan arbetsplats inom omsorgsförvaltningen.

Basala hygienrutiner ska följas.
Hemtjänstgruppernas bemanning reduceras så att verksamhet inte kan bedrivas.

Förtäta placeringar på boenden för att flytta in omsorgstagare från ordinärt
boende

Personal flyttas till annan arbetsplats inom omsorgsförvaltningen.

Arbetsledningen reduceras så att ordinarie verksamhet inte kan bedrivas.

Enhetschefens uppgift blir att se till att arbetet fungerar enligt prioriteringar.

Omsorgstagare tvingas flytta in på boende för att säkerställa vård-och omsorg.
Administrativa uppgifter får stå tillbaka

Teamets enhetschefer backar upp varandra

Beordring av personal kan förekomma.

Serviceförvaltningens kostverksamhet reduceras

Matdistribution prioriteras

Boendeenheterna kan få klara matlagning själva med enklare rätter (kräm, soppa,
gröt etc)

Teknikpersonal reduceras

Transporter av mat till ordinärt boende prioriteras.
Hantering av sopor, tvätt och riskavfall prioriteras.
Installation av nya trygghetslarm prioriteras inte.

Förskjutning av tider på leveranserna
Icke prioriterade vaktmästaruppgifter ställs in.
Beslut gällande trygghetslarm verkställs i den mån det är
möjligt.
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Träffpunkter/Dagverksamheter

Verksamheterna stängs. Omdisponering av personal.

Ökat tryck på hemtjänsten kan uppstå.

Resurscentrum

Rekrytering av extra timvikarier görs i förebyggande syfte.

Brist på vikarier även om extra anställning har gjorts.

Biståndshandläggning

Verkställigheten får påbörja vissa insatser utan utredning och beslut.

Beslut blir ej verkställda.

Fatta beslut per tfn, med uppföljning/omprövning senare.

Personal flyttas till annan arbetsplats inom omsorgsförvaltningen.

Omfördelning mellan teamen görs av respektive enhetschef.

De mest sjuka prioriteras efter prioriteringslista
Inplanerade besök kan förskjutas eller förkortas.

Sjuksköterskebemanningen minskar till hälften i ett team

Endast planerade insatser och akuta insatser kan utföras.
Antal timanställda sjuksköterskor ökas.
Beviljade semestrar och ledigheter dras in.

Behov av ökat samarbete meddelegerad personal.
Timanställda sjuksköterskor måste introduceras i flera områden

Sjuksköterskebrist i flera team jourtid

Bevakningslistor införs för alla teamen

Säkerhetsställa patientsäkerheten

Sjuksköterskebrist i flera team dagtid
Rehabpersonal reduceras till hälften

Bevakningslistor införs i alla team även dagtid
Insatser för trygghet och säkerhet prioriteras t.ex. personliga hjälpmedel,
personliftar och hjälpmedelssängar
Tillfälliga mindre förråd inrättas på korttidsenheterna.
Sjuksköterskorna i ”vaccinationsgruppen” ansvarar tillsammans med ord.
sjuksköterska för hembesök gällande bedömning av ev. behov av
läkarkontakter för influensasjuka
Enligt gällande rutinerför manuell journalföring ska det finnas ett ex.
utskrivet i varje team

Säkerhetsställa patientsäkerheten
Träning på dagverksamheterupphör. Ej akuta hjälpmedelsbehov
längre väntetid.

Akuta hembesök initierade från landstinget ökar
IT- stöd för journalsystemet i Procapita Inte tillgängligt

Minska smittspridningsrisken
Kan ej läsa eller dokumentera i journal. Mer tidskrävande

Kalmar kommun

Plan för resursbortfall

Serviceförvaltningen
Serviceförvaltningen ansvarar för att det finns ändamålsenliga lokaler, varor, fordon, fastighetsservice, upphandlings-, transport-, verkstads-, IT-, kostoch städtjänster till kommunens verksamheter. Serviceförvaltningen ansvarar även för parker, grönområden och friluftsverksamhet.
Serviceförvaltningen har ingen samhällsviktig verksamhet, men för att kommunens samhällsviktiga verksamhet ska fungera krävs en hel del intern
service, framför allt IT, kost, transporter, fastighetsservice och inköp.
IT:s verksamhet
Verksamhet IT består av fyra enheter som tillsammans ansvarar för hela Kalmar kommuns IT-miljö och arbetar med att leverera en stabil och säker
IT-funktion till kommunens anställda och skolelever. IT hanterar kommunens cirka 5 500 datorer, 6 500 administrativa konton med 500 program samt
15 000 utbildningskonton med cirka 350 program. Kalmar kommun har 200 servrar, varav 154 virtuella. De hanterar cirka 36 000 gb data, som
säkerhetskopieras en gång i timmen. Servrarna tar emot cirka en miljon e-post per vecka. Dessutom hanteras cirka 4 800 telefonanknytningar.
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Kost omsorgs verksamhet
Kost omsorg ansvarar för matförsörjningen till Kalmar kommuns vård- och omsorgsboende, tillhörande restauranger, träffpunkter, dagliga
verksamheter samt mat till personer med beslut om matdistribution. I vissa delar av kommunen lagas även mat till skola och förskola. Det innebär
tillagning och servering av cirka 1800 portioner lunch varav cirka 300 portioner matdistribution och cirka 500 portioner middag. Verksamheten är
igång årets alla 365 dagar.
Produktionen är utspridd i fyra centralkök, två tillagningskök och två serveringskök. Centralkök innebär att mat lagas och skickas till verksamheter
som ligger utanför huset. Tillagningskök lagar mat till verksamheter inom huset. Serveringskök tar emot och serverar mat inom huset med viss
beredning av tillbehör samt lättare livsmedelsberedning.
Bemanningen i varje kök varierar från en personal till uppåt 12 personal per dag. Eftersom verksamheten är i gång årets alla 365 dagar är det totala
antalet personal fler än så, för att täcka lediga dagar med mera. Totalt arbetar 55 personer inom Kost omsorg. Generellt är kostverksamheten känslig
för personalbortfall. Det mesta lagas från grunden och övriga sysslor som hantering av beställningar från kunder och till leverantörer, packning,
servering, disk och städning är personalkrävande.
Brytpunkter
Små kök med endast en eller få personal är mest sårbara, eftersom frånvaron måste ersättas. Verksamheten i stort blir mer sårbar ju fler kockar som
saknas, eftersom det är brist på vikarier med kockkompetens. Nuvarande hantering vid personalbrist är tillsättning av vikarier och när detta inte är
möjligt sker personalförflyttningar mellan köken.
Redan en frånvaro på 25 procent är kännbar i kostverksamheten. Man kan bland annat behöva minska på utbudet av måltider, justera matsedeln,
minska på tillbehören eller gå över till engångsmaterial istället för porslin. Varaktighet med dessa justeringar är cirka tre veckor.
Vid en frånvaro på 50 procent tvingas kostverksamheten genomföra ovanstående förändringar samt göra sammanslagningar av produktion, viss skifte
från leverans av varm till kyld mat, stänga restauranger och mindre kök. Varaktighet med dessa justeringar är cirka en vecka.
Samverkan mellan Kost omsorg och Kost skola kommer ske när så är möjligt.
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Längre perioder eller större personalbortfall skulle innebära ytterligare prioriteringar av kundgrupper och sammanslagning av kök samt kräva hjälp av
personal utanför kostverksamheten. Det kan också komma innebära skiftarbete för produktion av kyld mat, vilket kan resultera i att dygns- och
veckovila tillfälligt bryts.
Följande samhällskritiska funktioner och tjänster är kostverksamheten beroende av:
Färskt och rent vatten samt fungerande avlopp
Kalmar Vatten
El
Kalmar Energi, EoN
Fungerande leveranser av livsmedel och förpackning- Samlastningscentralen, upphandlade
material
leverantörer
Leveranser av färdig mat till kund
Upphandlade transportörer, interna och externa
Leveranser av kemikalier och engångsmaterial
Centralförrådet och dess underleverantörer
Akutservice storköksutrustning och disk
Upphandlade leverantörer
Kost skolas verksamhet
Kost skola ansvarar för matförsörjningen inom Kalmar kommuns grundskolor och förskolor. Det innebär tillagning och servering av cirka 10 000
portioner lunch samt omkring 6 000 portioner frukost och mellanmål till barn i förskola och fritidshem. Verksamheten är igång måndag till fredag och
styrs av skolans läsårstider samt förskolans och fritidshemmens öppettider. Utöver detta levereras lunch och middag samt varor till frukost, fika och
kvällsmål året runt till cirka 25 boende på Ljungbyhemmet.
Produktionen är utspridd i 34 tillagningskök varav ungefär hälften skickar färdig lunch till andra mindre enheter. Det finns över 40 mindre kök som tar
emot och serverar färdig lunch, ett fåtal av dem kokar potatis, ris och pasta och får resten färdigt. I samtliga kök bereder man dessutom frukost och
mellanmål.
Bemanningen i varje kök baseras på antalet portioner som produceras och kan därför variera från en person till uppåt tio personer. Generellt är
kostverksamheten känslig för personalbortfall. En stor del av maten lagas från grunden och övriga sysslor som servering, disk och städning är
personalkrävande.
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Brytpunkter
Små kök med endast en person är mest sårbara vid personalbortfall. Verksamheten i stort blir mer sårbar ju fler kockar som saknas eftersom det finns
få vikarier med kockkompetens.
Redan en frånvaro av personal på 25 procent är kännbar i kostverksamheten beroende på var den uppstår. Man kan behöva minska på utbudet av
måltider, justera matsedeln, minska på tillbehören eller gå över till engångsmaterial istället för porslin.
Vid en frånvaro av personal på 50 procent tvingas kostverksamheten genomföra flera av ovanstående förändringar och stänga vissa kök.
Följande samhällskritiska funktioner och tjänster är kostverksamheten beroende av:
Färskt och rent vatten samt fungerande avlopp
Kalmar Vatten
El
Kalmar Energi, EoN
Fungerande leveranser av livsmedel och färdig mat
GDL, Aktiva
Fungerande leveranser av kemikalier
Centralförrådet
Fastighetsservice verksamhet
Fastighetsservice ansvarar för den löpande driften, skötseln och det akuta underhållet. I åtagandet ingår att åtgärda och förebygga fel, hantera
beställningar som inkommer internt och från våra hyresgäster. Fastighetsservice hanterar bland annat samtliga larmfunktioner anslutna till
fastigheterna; brandlarm, styrdatorlarm (värmeförsörjning), passagesystem och till viss del skolornas inbrottslarm.
Brytpunkter
Nyckelfunktioner är felanmälan, tre stycken arbetesledare och enhetschef samt dygnetrunt- beredskapen.
Vid en frånvaro av personal på 50 procent klarar inte fastighetsservice sin verksamhet utan kännbara problem vid normalveckor. Inträffar frånvaron
vid starkt och långt oväder (tre dagar och längre) snö, regn, blåst med mera blir det mycket svårt att klara de akuta problemen.
Vid en frånvaro på 75 procent är situationen ohållbar, med följd av stora driftstörningar i fastigheterna.
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Följande tjänster/funktioner är Fastighetsservice beroende av:
El
Fjärrvärme
Externa företag för
värme, el, kyla.
Telefoni, nätverk

Kalmar Energi, EoN
Kalmar Energi, EoN
Vi behöver använda oss mer av externa
tjänster vid stor egen frånvaro.
IT-enheten

Förrådets verksamhet
Centralförrådet på Torsåsgatan arbetar med materialhantering samt distribution och är kommunens leverantör av förbrukningsmaterial. På
Centralförrådet finns cirka 3 500 lagerförda artiklar främst för skola, omsorg, lokalvård och kontor. 2 000 ordrar hanteras varje månad och distribution
sker med egen turbil.
Nyckelfunktionerna på Centralförrådet är inköpare, förrådsassistent samt chaufför.
Brytpunkter
Vid en frånvaro av personal på 50 procent klarar Centralförrådet sin verksamhet relativt bra beroende på var frånvaron uppstår samt under hur lång
tid frånvaron pågår. Totalt finns åtta anställda. Inköp kan göras av ett flertal anställda oavsett befattning. Förrådsassistenter som tar emot
varuleveranser samt tar emot och färdigställer order till kund kan vid akuta fall ersättas med personal ifrån övrig kommunal verksamhet (t.ex.
lokalvårdens pool). Dock krävs minst två ordinarie förrådsassistenter. Distributionen kräver minst en chaufför.
Vid en frånvaro på 75 procent har Centralförrådet en kritisk situation. Besökande kunder kommer att prioriteras. Inköp, distribution samt
färdigställande av kundorder kan prioriteras ned under en kortare period (max sju dagar). Enstaka akuta kundbeställningar kan levereras. Med
personalförstärkning från övrig kommunal verksamhet kommer omsorgsförvaltningens ordrar att prioriteras och distribueras.
Följande tjänster är Centralförrådet beroende av:
El
Kalmar Energi, EoN
Telefoni, nätverk
IT-enhete
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Transportcentralens verksamhet
Transportenheten består av tre verksamheter; åkeri, leasing och verkstad. Åkeriet tillhandahåller transporter till förvaltningar och kommunala bolag.
Åkeriet förfogar över sex anläggningsbilar, fyra kranbilar, två hjullastare samt sopsugbil.
Leasingverksamheten förser förvaltningar och bolag med olika fordon och maskiner. I vagnparken finns exempelvis cirka 440 fordon under 3,5 ton.
Verkstaden servar och reparerar till största delen fordon som ingår i leasingverksamheten, men utför även andra arbeten så som smide och
svetsarbeten. SF produktion, Kalmar Vatten, Kalmar Energi med flera finns bland kunderna.
Brytpunkter
Vid större personalbortfall på åkeriet prioriteras samhällsnyttiga funktioner så som vattenförsörjning, energiförsörjning och snöröjning.
Underhållsarbeten och nyanläggningar prioriteras ner. Extern kapacitet hyrs in för att täcka upp allt för stora personalbortfall.
Leasingverksamheten har ingen direkt samhällsnyttig funktion varvid den för åkeri och leasing gemensamma administrationen kan prioritera
åkeriverksamheten.
Verkstaden prioriterar ner service och underhåll för att fokusera på reparationer. Vid stora personalbortfall används externa verkstäder.
För åkeri och verkstad är det till stor del våra brukares prioriteringar som styr vilka prioriteringar som ska göras.
Följande tjänster är Transport beroende av:
El
Kalmar Energi, EoN
Telefoni, nätverk
IT-enheten
Drivmedelsleverans
Energifabriken, Cirkle-K
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Socialförvaltningen
Socialförvaltningen ansvarar för de uppgifter som kommunen har inom socialtjänsten avseende individ och familjeomsorg och stöd och service till
personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar. Socialförvaltningen ansvarar också för ensamkommande flyktingbarn, tillstånd och
tillsyn för alkohol och tobak samt kontroll av receptfria läkemedel. Enligt socialtjänstlagen är socialtjänsten till för de mest utsatta människorna i
samhället.
Vid händelse av plötsligt resursbortfall är det framför allt verksamheterna bostad med särskild service, personlig assistans, HVB-boenden och
handläggning av omedelbara omhändertaganden samt utbetalning av försörjningsstöd som är särskilt sårbara och bedöms som högrisk.
Utav socialförvaltningens ca 150 arbetsplatser är det ca 120 verksamheter som bedriver verksamhet dygnet runt. Här bor nästan 500 brukare/klienter,
både vuxna och barn, med behov av stort stöd för sin livsföring.
Vi dessa boenden är personalgrupperna små, mellan 6-8 personal per verksamhet, oftast är det endast 1 personal i tjänst nattetid. De olika boendena är
utformade och anpassade utifrån brukarnas funktionshinder som både kan vara fysiska och psykiska. Det innebär att möjligheterna att flytta om
brukarna till andra lokaler/boenden är starkt begränsade. Därför är det i första hand personal som måste omfördelas mellan de olika arbetsplatserna.
Vid händelse av plötsligt personalbortfall bedöms verksamheter som t.ex. daglig verksamhet, korttidstillsyn, öppenvårdsinsatser m.fl. att stängas vilket
möjliggör omfördelning av personal.
Hantering av försörjningsstöd och handläggning av omedelbara omhändertaganden av barn och vuxna missbrukare tillhör också socialförvaltningens
mest sårbara verksamheter. Även här sker prioritering av handläggning så att de mest samhällsviktiga funktionerna kan vara bemannade. Möjlighet
finns att flytta handläggare som inte jobbar med de mest samhällsviktiga funktionerna till boende eller andra viktiga uppgifter.
De verksamheter som bedöms som högrisk vid plötsligt resursbortfall under 1-14 dagar är:
•
•
•

Gruppbostäder, område funktionsnedsättning, dygnetrunt-verksamhet året runt(både vuxna och barn). Bedömd minimibemanning: dagtid 50
% -70 %, nattetid 100 % av ordinarie bemanning.
Gruppbostäder, område socialpsykiatri, dygnetrunt-verksamhet (vuxna). Bedömd minimibemanning: dagtid 50 % -80 %, nattetid 100 % av
ordinarie bemanning.
Personlig assistans, dygnetrunt-verksamhet. Bedömd minimibemanning: dagtid 50 % - 100 %, nattetid 100 % av ordinarie bemanning men det
beror på svårighetsgrad i ärendet. Stöd från anhöriga kan vara en lösning för att klara akut bemanningsbehov.
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
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Mobilt team missbruk. Minimibemanning bedöms till 40 % av ordinarie bemanning.
HVB-boenden, dygnetrunt-bemanning. Bedömd minimibemanning: dagtid 40 % -100 %, nattetid 100 % av ordinarie bemanning. Det är
minderåriga barn som bor i HVB-boenden. Behov av bemanning kan variera och avgörs av barnens ålder vid boendena.
Handläggning av försörjningsstöd – för att klara klienters försörjning sker en omfördelning av handläggare från icke akut handläggning.
Minimibemanning bedöms till 70 % av ordinarie bemanning.
Handläggning av omedelbart omhändertagande av barn och vuxna missbrukare – skyddsbedömningar av barn och vuxna måste prioriteras i
handläggningen. Minimibemanning bedöms till 50 % av ordinarie bemanning. Omfördelning sker av personal från icke akut handläggning.
Nattpatrull – täcker bemanning vid servicebostäder. Minimibemanning bedöms till 50 % av ordinarie bemanning.

Administrativ personal – överföring betalfil av försörjningsstöd till klienter. Minimibemanning är 50 % av ordinarie personal.
Bemanningsservice – fördelning av personal från bemanningspoolen. Minimibemanning bedöms till 50 % av ordinarie bemanning.
Vaktmästeri – för att klara transporter, säkerhet, passersystem etc krävs en minimibemanning på 50 %.
Ledningsgrupp – förvaltningens krisgrupp. Minimibemanning bedöms till 40 % av ordinarie bemanning.

Förutom ovanstående tillkommer följande verksamheter vid plötsligt resursbortfall under 1-30 dagar
•
•

Servicebostäder både område funktionsnedsättning och socialpsykiatri. Bedömd minimibemanning 50 %-70 %, nattetid 100 % av ordinarie
bemanning.
Förmedling av övergångsbostäder – Minimibemanning 50 % av ordinarie bemanning

Planen läggs ut i verksamhetshandboken. Information ska även ges vid verksamhetsområdenas ledningsgrupper för att planen ska implementera i
verksamheterna.
I bilagor finns den inventering som skett för samtliga verksamheter inom socialförvaltningen där riskbedömning gjorts utifrån hög- mellan- och låg
risk. Dessutom framgår minimibemanning för varje verksamhet.
Hög risk = direkt fara för liv och hälsa
Mellanrisk = ej omedelbar fara för liv och hälsa
Låg risk = ingen fara för liv och hälsa under de första 14 dagarna
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Kalmar Energi
Kalmar Energi har sina huvudverksamheter inom områdena
•
•
•

Distribution av el och värme
Produktion av el och värme
Fiber och bredband

För att beskriva konsekvenserna vid ett personalbortfall har delarna i de olika verksamheterna prioriterats, se tabell 1.
1. Hög, utan dessa delar uppstår allvarliga störningar mer eller mindre omedelbart t.ex. inom värme, el och fiberkommunikation.
2. Mellan, utan dessa delar uppstår problem efter en viss tid.
3. Låg, dessa delar är inte akuta för verksamheterna utan kan till stor del hanteras i efterhand.
För att bedriva verksamheterna finns beroenden av andra delar utanför företaget:
•
•

Stadsvatten till processen för att upprätthålla produktionen på Moskogen
Bränsle till fordon för personal-, bränsle-, och asktransporter

Kalmar kommun
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Kalmar Vatten
Kalmar Vatten arbetar huvudsakligen med vattenförsörjning, avloppshantering, underhåll och utbyggnad av ledningsnät. Utifrån ett samhällsviktigt
perspektiv är vattenförsörjning och avloppshantering väsentliga. Vattenförsörjningen innefattar vattenverk, vattentorn, infiltrationsverk, ledningsnät
och övriga anläggningar. Avloppshanteringen är beroende av reningsverk, pumpstationer och ledningsnät.
Vid en frånvaro av personal på 50 % klarar Kalmar Vatten sin verksamhet relativt bra beroende på vart frånvaron uppstår. Kritiska verksamheter är
dricksvatten, avloppsreningsverk och el/mekanik. Inom dessa verksamheter krävs specifika kunskaper och de är något färre än för t ex underhåll för
ledningsnät där vi har ett flertal personer som klarar läckor, stopp osv.
Vid en frånvaro på 75 % (beroende på personalkategori) uppstår en kritisk situation. Kalmar Vattens prioriterade områden är dricksvatten,
avloppsrening, elektronik/mekanik, akuta åtgärder ledningsnät, spolbil, information, IT och ledning. Inom spolbil, information, IT och ledning finns
möjligheter att ta in resurser från entreprenörer och Kalmar Kommun. Verksamheter som ledningsutbyggnad och projektering kan prioriteras ner och
personal kan vara behjälplig för mer akuta arbetsområden.
Implementering av planen:
Kalmar Vatten övar krisledning kontinuerligt två gånger per år. Planen för resursbortfall ingår i krisplanen.
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Kalmarsundsregionens renhållare (KSRR)
KSRR ansvarar för insamling och behandling av hushållsavfall inom Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås kommun.
Våra viktigaste områden som kommer att prioriteras vid personalbrist är främst insamling av hushållsavfall, öppethållandet på Moskogens
avfallsanläggning samt arbetsledarna. KSRR är beroende av drivmedel till fordonen, el och vatten från extern leverantör. Vid en omfattande
vaccinering, i samband med en pandemi, av i första hand renhållningsarbetare och arbetsledarna är KSRR beroende av företagshälsovården.
KSRR ser också möjlighet till samarbete med Kalmar kommun gällande uppgifter inom lön, ekonomi, IT och kundtjänst.
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Plan för resursbortfall

Slutsatser och fortsatt arbete:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Alla kommunala verksamheter, oavsett om de är samhällsviktiga eller inte, måste planera för resursbortfall. Verksamheter som inte är
samhällskritiska ska inom rimliga gränser kunna omfördela personal till samhällsviktig verksamhet.
Alla samhällsviktiga verksamheter måste planera för alternativ till de kritiska beroenden som finns, exempelvis var man får tag på drivmedel
om inte ordinarie leverantör kan leverera eller om inte IT-stödet fungerar.
På kommunlednings- och förvaltningsnivå måste prioriteringar mellan kommunala verksamheter kunna göras i ett tidigt skede av ett
(omfattande) personalbortfall. På verksamhets- och enhetsnivå behöver personal, på individ- eller befattningsnivå, planeras för att säkerställa
prioriteringar inom verksamheten/enheten.
Kritiska beroenden som rör personal behöver förtydligas ytterligare för all verksamhet. Vilka konsekvenser får kommunens verksamheter om
ett visst antal föräldrar måste vara hemma med sina barn därför att det inte finns tillräckligt med personal på förskolorna?
HR behöver tillsammans med arbetstagarorganisationerna ta fram en process för att tillfälligt omfördela personal mellan verksamheter
Man bör utveckla tanken att omfördela personal mellan Kalmar, Mörbylånga, Borgholms kommun i samband med en omfattande
avstängning av Ölandsbron. Detta är att betrakta som en extraordinär händelse och skulle komma att gynna alla inblandade kommuner och
Landstingets verksamheter

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

2018-02-27

Ärendebeteckning

KS 2017/1153

Kommunstyrelsen

Sveriges Kommuner och Landstings
rekommendation för kvalitet i särskilt boende
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa Sveriges Kommuner och Landstings
rekommendation för kvalitet i särskilt boende.
Kommundirektören får via kommunens IT-styrgrupp i uppdrag att ta fram ett
förslag på teknikstrategi utifrån rekommendationen.
Bakgrund
För att stärka kvaliteten på omsorgen nattetid på särskilda boenden för äldre
har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i dialog med kommuner,
Föreningen Sveriges socialchefer, FAMNA och Vårdföretagarna tagit fram en
rekommendation.
Bakgrunden är att regeringen våren 2016 avslog Socialstyrelsens förslag till
bemanningsföreskrifter för särskilt boende för äldre. Socialstyrelsens uppdrag
med föreskrifterna var att säkerställa en trygg och individanpassad omsorg
samt försäkra sig om att det på särskilda boenden för äldre skulle finnas
personal dygnet runt som utan dröjsmål kunde hjälpa de äldre.
I stället för bemanningsföreskrifterna valde regeringen att förtydliga
Socialtjänstförordningen (2001:937, 2 kap 3§). Där framgår det att den
enskildes behov ska vara styrande och att personal ska finnas tillgänglig dygnet
runt. För att ytterligare stötta kommunernas arbete med ökad kvalitet nattetid i
särskilt boende för äldre har SKL tagit fram denna rekommendation där de
områden anges som kräver ett särskilt fokus i förnyelse- och förbättringsarbetet.
Rekommendationens fyra delar:
1. Koll på läget: Ledningen behöver i större utsträckning ta reda på hur
arbetet bedrivs nattetid.

Kommunledningskontoret
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 480-45 00 47│anette.mellstrom@kalmar.se
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2. Individens behov: En planering behöver genomföras med den äldre
och den äldres anhöriga vad gäller omsorgsinsatser och tillsyn även
nattetid.
3. Strategi för ny teknik: Kommunen bör ta fram en teknikstrategi som
omfattar såväl infrastruktur, informationssäkerhet, tillämpning av
lagstiftning.
4. Ledarskap: Ledarskapet inom särskilt boende för äldre behöver stärkas
för att förändringsarbetet med att identifiera och införa nya arbetssätt.
Omsorgsnämnden har föreslagit att kommunfullmäktige antar SKL:s
rekommendation om kvalitet i särskilt boende.
Södermöre kommundelsnämnd har den 15 november 2017 informerats om
SKL:s rekommendation och omsorgsnämndens förslag att anta rekommendationen.

Anette Mellström
kanslisekreterare

Bilagor
Utdrag ur omsorgsnämndens protokoll den 26 oktober 2017, § 76.
Omsorgsförvaltningens skrivelse den 5 oktober 2017.
Sveriges Kommuner och Landstings skrivelse den 20 januari 2017.
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UTDRAG
Sammanträdesdatum
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Omsorgsnämnden
§ 76
Rekommendation - SKL:s riktlinjer för nattbemanning
Dnr ON 2017/0093
Handlingar
Tjänsteskrivelse 2017-10-05
Rekommendation för arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för
äldre.
Bakgrund
För att stärka kvaliteten på omsorgen nattetid på särskilda boenden för äldre
har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i dialog med kommuner,
Föreningen Sveriges socialchefer, FAMNA och Vårdföretagarna tagit fram
denna rekommendation.
Bakgrunden är att regeringen våren 2016 avslog Socialstyrelsens förslag till
bemanningsföreskrifter för särskilt boende för äldre. Socialstyrelsens uppdrag
med föreskrifterna var att säkerställa en trygg och individanpassad omsorg
samt försäkra sig om att det på särskilda boenden för äldre skulle finnas
personal dygnet runt som utan dröjsmål kunde hjälpa de äldre.
I stället för bemanningsföreskrifterna valde regeringen att förtydliga
Socialtjänstförordningen (2001:937, 2 kap 3§). Där framgår det att den
enskildes behov ska vara styrande och att personal ska finnas tillgänglig dygnet
runt. För att ytterligare stötta kommunernas arbete med ökad kvalitet nattetid i
särskilt boende för äldre har SKL tagit fram denna rekommendation där de
områden anges som kräver ett särskilt fokus i förnyelse- och
förbättringsarbetet.
Rekommendationens fyra delar
1. Koll på läget: Ledningen behöver i större utsträckning ta reda på hur
arbetet bedrivs nattetid.
2. Individens behov: En planering behöver genomföras med den äldre
och den äldres anhöriga vad gäller omsorgsinsatser och tillsyn även
nattetid.
3. Strategi för ny teknik: Kommunen bör ta fram en teknikstrategi som
omfattar såväl infrastruktur, informationssäkerhet, tillämpning av
lagstiftning.

Anslaget på kommunens anslagstavla den 1 november 2017
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4. Ledarskap: Ledarskapet inom särskilt boende för äldre behöver stärkas
för att förändringsarbetet med att identifiera och införa nya arbetssätt.
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta
SKL´s rekommendation om kvalitet i särskilt boende.
Protokollsanteckning
SKL-riktlinjer som nämnden beslutar om vid denna punkt är egentligen en
ersättning av de riktlinjer som Socialstyrelsen tidigare utformat för
nattbemanning. Vi anser att SoS:s version var betydligt klarare och borde ha
antagits i stället för SKL:s, vars normer är lösare definierade och ger
jämförelsevis ökat utrymme för lokala beslut som inte går i linje med den
grundläggande strävan att säkra nattbemanning vid boenden.
Vi noterar särskilt att det på s 6 under mellanrubriken ”Vikten av individuell
behovsbedömning” nämns att bl a enhetschefer ska göra denna, medan
medicinskt utbildade befattningshavare inte nämns. Vi ifrågasätter starkt
tanken att icke vårdutbildad personal ska fatta beslut, när dessa är medicinskt
grundade.
Per Dahl (m)

Lene Polteg (l)

Ole Torffvit (m)

Annica Portland Bengtsson (m)
__________

Sekreterare
Marina Pull

Justeras
Michael Ländin
ordförande

Marita Fransson

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

Ärendebeteckning

Thomas Johansson
53515

2017-10-05

ON 2017/0093

Omsorgsnämnden

Rekommendation - SKL:s riktlinjer för nattbemanning
Förslag till beslut
Omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta
SKL´s rekommendation om kvalitet i särskilt boende.
Bakgrund
För att stärka kvaliteten på omsorgen nattetid på särskilda boenden för äldre
har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i dialog med kommuner, Föreningen Sveriges socialchefer, FAMNA och Vårdföretagarna tagit fram denna
rekommendation.
Bakgrunden är att regeringen våren 2016 avslog Socialstyrelsens förslag till
bemanningsföreskrifter för särskilt boende för äldre. Socialstyrelsens uppdrag
med föreskrifterna var att säkerställa en trygg och individanpassad omsorg
samt försäkra sig om att det på särskilda boenden för äldre skulle finnas personal dygnet runt som utan dröjsmål kunde hjälpa de äldre.
Istället för bemanningsföreskrifterna valde regeringen att förtydliga
Socialtjänstförordningen (2001:937, 2 kap 3§). Där framgår det att den enskildes behov ska vara styrande och att personal ska finnas tillgänglig dygnet runt.
För att ytterligare stötta kommunernas arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre har SKL tagit fram denna rekommendation där de områden anges som kräver ett särskilt fokus i förnyelse- och förbättringsarbetet.
Rekommendationens fyra delar
1. Koll på läget: Ledningen behöver i större utsträckning ta reda på hur
arbetet bedrivs nattetid.
2. Individens behov: En planering behöver genomföras med den äldre
och den äldres anhöriga vad gäller omsorgsinsatser och tillsyn även nattetid.

Omsorgsförvaltningen Administration
Adress , │ Besök
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax │Thomas.Johansson@kalmar.se
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3. Strategi för ny teknik: Kommunen bör ta fram en teknikstrategi som
omfattar såväl infrastruktur, informationssäkerhet, tillämpning av lagstiftning.
4. Ledarskap: Ledarskapet inom särskilt boende för äldre behöver stärkas
för att förändringsarbetet med att identifiera och införa nya arbetssätt

Mattias Ask
Förvaltningschef

Bilagor: Kvalitet i särskilt boende

Thomas Johansson
Kvalitets- och miljöstrateg

PM
2016-12-15
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Inledning
En värdig vård för de äldsta
Vi står idag inför en befolkning som blir allt äldre och antalet personer i stort behov av
vård och omsorg kommer att öka kraftigt. Att åldras behöver inte i sig betyda
funktionsnedsättning, en 75 åring idag har bättre funktionsförmåga än för 30 år sedan,
men samhället måste ändå rusta för att en större andel av befolkningen är mycket
gamla personer.
En betydande del av dessa äldre behöver bo på särskilt boende. De utgör några av
samhällets mest sköra och behövande individer. Att säkerställa en god, värdig och för
individen anpassad vård och omsorg för dem tillhör därmed en av samhällets allra
viktigaste uppgifter. Medarbetarna på landets äldreboenden är den enskilt viktigaste
faktorn för att kunna ge en god kvalité för de äldre. Det är därför viktigt att
medarbetarnas kunskap och drivkraft tas tillvara i arbetet med att förbättra omsorg och
tillsyn nattetid för särskilda boenden.

Rekommendationen – ett verktyg för kvalitetsarbete
För att stärka kvaliteten på omsorgen nattetid på särskilda boenden för äldre har
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i dialog med kommuner, Föreningen
Sveriges socialchefer, FAMNA och Vårdföretagarna tagit fram denna
rekommendation.
Bakgrunden är att regeringen våren 2016 avslog Socialstyrelsens förslag till
bemanningsföreskrifter för särskilt boende för äldre. Socialstyrelsens uppdrag med
föreskrifterna var att säkerställa en trygg och individanpassad omsorg samt försäkra
sig om att det på särskilda boenden för äldre skulle finnas personal dygnet runt som
utan dröjsmål kunde hjälpa de äldre.
Istället för bemanningsföreskrifterna valde regeringen att förtydliga
Socialtjänstförordningen (2001:937, 2 kap 3§). Där framgår det att den enskildes
behov ska vara styrande och att personal ska finnas tillgänglig dygnet runt.
För att ytterligare stötta kommunernas arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt
boende för äldre har SKL tagit fram denna rekommendation där de områden anges
som kräver ett särskilt fokus i förnyelse- och förbättringsarbetet.

Syfte, mål och målgrupp
Målgrupp för rekommendationen är kommunerna i rollen som uppdragsgivare och
arbetsgivare samt alternativa utförare i tillämpliga delar. De områden som
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uppmärksammas är digitalisering, arbetsmetoder och bemanning. SKL noterar särskilt
att det finns en viktig utvecklingspotential vad gäller välfärdsteknik.
Implementering i dialog med kommuner och andra intressenter
Några av framgångsfaktorerna för rekommendationen är att den bygger på en
förståelse för de förutsättningar som finns i landets kommuner. I arbetet med
rekommendationen har SKL därför fört en dialog med socialchefer, äldreboendechefer och undersköterskor. Sammantaget har ett 60-tal kommuner medverkat.
Dessutom har dialog förts med brukarorganisationer, fackliga organisationer och
regionala representanter.
För att göra rekommendationen till verklighet krävs ett gediget förankringsarbete. Här
kommer SKL att medverka till spridning av rekommendationen i dialog med
kommunerna.

Ansvarsfördelning och gällande rätt
Ansvarsfördelning och kvalitet
Varje kommun ska ha en fungerande socialtjänst med ansvar för bland annat
äldreomsorgsfrågor. Kommunen och dess ledning har det yttersta ansvaret för att äldre
i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver.
Inom varje kommun är det socialnämnden som har ansvaret för verksamhet riktad till
behövande oavsett utförare.
Det framgår av socialtjänstlagen att insatser inom socialtjänsten ska vara av god
kvalitet. För att uppnå god kvalitet krävs rättssäkerhet, den enskildes medinflytande
och insyn, respekt för den enskildes integritet och ett professionellt bemötande. Den
enskilde ska känna sig trygg i mötet med socialtjänsten och det stöd han eller hon får.
För att uppnå god kvalitet behöver verksamheten använda sig av ett genomtänkt
arbetssätt. Det förutsätter att personalen har lämplig utbildning och erfarenhet samt får
ett bra stöd och rätt förutsättningar att utföra ett arbete av god kvalitet.
Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.
Syftet med ledningssystemet är att uppnå god kvalitet inom vård och omsorg genom
att verksamheterna uppfyller de krav och mål som gäller enligt lagar, föreskrifter och
allmänna råd. Ledningssystemet ska användas för att planera, leda, kontrollera, följa
upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Socialstyrelsen har gett ut föreskrifter och
allmänna råd hur det systematiska kvalitetsarbetet ska bedrivas (SOSFS 2011:9)
Lagrum särskilda boenden
Det lagrum som reglerar socialtjänsten och äldreomsorgens särskilda boenden är de
grundläggande bestämmelserna om integritet, självbestämmande och god kvalitet. De
återfinns i 1 kap. 1 §, 3 kap. 3 §, 4 kap. 1 § samt 5 kap. 5§ socialtjänstlagen
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(2001:453). Bestämmelserna i 5 kap. 4 § samma lag om att socialtjänstens omsorg om
äldre ska inriktas på att de får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande
(värdegrund) har också betydelse.
Socialstyrelsen föreskrift om dokumentation (SOSFS 2014:5) gäller även särskilda
boenden för äldre.
Ändring av socialtjänstförordningen 2016
Socialtjänstförordningen är sedan den 15 april 2016 förändrad. I förordningen har
regeringen förtydligat kommunernas ansvar kring bemanningen nattetid i särskilt
boende för äldre.
Ändringen av socialtjänstförordningen (2001:937) lyder enligt följande:
” I en sådan särskild boendeform som avses i 5 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453)
ska det, utifrån den enskildes aktuella behov, finnas tillgång till personal dygnet runt
som utan dröjsmål kan uppmärksamma om en boende behöver stöd och hjälp. Den
boende ska ges det stöd och den hjälp som behövs till skydd för liv, personlig säkerhet
eller hälsa.”
I kommentarerna framkommer att syftet med lydelsen ”utifrån den enskildes aktuella
behov” är att tydliggöra att utgångspunkten för det föreslagna tillägget är den
enskildes medicinska och sociala behov.
Vidare skriver man i kommentarerna att:
”Kravet på tillgång till personal villkoras med andra ord utifrån den enskildes
förutsättningar samt behov av stöd och hjälp. Socialnämnden kan till exempel placera
äldre i en så kallad servicelägenhet med trygghetslarm.
Vidare förtydligas att de äldre som placeras i exempelvis demensboenden och behöver
dygnet runt vård ska tillförsäkras detta. Finns behov av närvarande personal på
boendet ska det finnas.
Socialnämnden kan fortsatt anpassa tillgången till personal i förhållande till de äldres
olika behov i ett boende, där en enskild person kan vara i behov av mer stöd och hjälp
än en annan.
Genom att utgå från den enskildes behov, undviks en reglering som innebär att alla de
särskilda boendena på ett generellt och preciserat vis ska ha tillgång till personal
dygnet runt med en viss personalstyrka.
Tillägget av begreppet ”aktuella” ger socialnämnden ett incitament att göra en
kontinuerlig anpassning av stöd och hjälp utifrån den enskildes behov. Av detta följer
att personalen ska uppmärksamma den äldres behov av stöd och hjälp samt vid behov
förändra tillgången till personal.
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Förordningen reglerar inte på vilket sätt personal kan uppmärksamma att en boende
har behov av hjälp och därför kan den som bedriver ett särskilt boende själv bedöma
på vilket sätt tekniskt stöd kan vara lämpligt. Det är viktigt att tekniskt stöd används
på ett sådant sätt att det inte är till nackdel för den enskilde.”
Vad säger Inspektionen för vård och omsorg (IVO)?
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har tagit fram ett bedömningsstöd för tillsyn
vid särskilt boende för äldre. Det bedömningsstöd som IVO idag använder är inte fullt
ut anpassat till ändringen i socialtjänstförordningen som rör särskilt boende. Det
bedömningsstödet är nu under omarbetning och kommer, som SKL uppfattar det, inte
vara i konflikt med dessa rekommendationer
Bedömningen betonar individualisering och de faktorer IVO lyfter fram är att det ska
finnas tillräckligt med personal för planerade och oplanerade insatser.
IVO bedömer att personalbehovet även påverkas av:
• Lokalernas utformning
• Individens behov
• Låsta dörrar (begränsningsåtgärder)
• Tekniska lösningar
 Samtycke
 Integritet

Utgångspunkter
I denna rekommendation gör SKL en sammanvägd analys och bedömning utifrån
lagstiftning, IVO: s bedömningsstöd vid tillsyn samt de iakttagelser som gjorts vid
kommunbesök och de samtal som genomförts med företrädare, brukarorganisationer och
medarbetare.

Vikten av individuell behovsbedömning
Den individuella behovsbedömningen är grunden för hur vården och omsorgen planeras
och genomförs. Bedömning av behov kan göras av biståndshandläggare, enhetschef, ett
team bestående av flera yrkeskategorier, och av baspersonal i aktuella situationer.
Bemanning efter behov ansvarar enhetschefen för, men ytterst fördelar socialnämnden
och kommunstyrelsen resurserna.
De 60 kommuner som SKL haft kontakt med inom ramen för arbetet med
rekommendationen har olika lösningar för individuella överenskommelser.
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Arbetssätten utgår från individens behov och påverkas även av tillgång till
välfärdsteknik. Vid nedsatt beslutsförmåga/funktionsnedsättning blir frågan komplex och
kräver en genomarbetad metodik där anhöriga är en viktig aktör
Tillsyn nattetid innebär också risk för att störa nattsömnen och skapa oro.
Socialtjänstlagens intentioner är att individen så långt som möjligt ska få behålla sin
integritet och självständighet. Det är därför viktigt att göra individuella
överenskommelser kring omsorg och tillsyn nattetid med de som kan ge sitt samtycke,
samt hitta metoder för att utröna hur de med begränsade möjligheter till samtycke kan
medverka till planeringen av tillsynen.

Boendemiljön
Lokalernas utformning kan stärka eller minska möjligheterna till överblick över
situationen för de boende. Det påverkar vården och omsorgen nattetid då bemanningen är
lägre i förhållande till dagen. Bristande lokaliteter kan kompenseras genom användning
av tekniska hjälpmedel och/eller förstärkt bemanning. Vid ny- och ombyggnation är det
av stor vikt att hänsyn tas till möjligheter till god överblick.

Bemanning
Socialtjänstförordningen anger att personal utan dröjsmål ska uppmärksamma behov av
hjälp och ge hjälp till äldre på särskilt boende. Att uppmärksamma behov utan dröjsmål
kan, som framgår i socialtjänstförordningen, göras med såväl teknik som utökad
bemanning. När behov av stöd och hjälp har uppmärksammats ska det tillgodoses. Hur
och hur snabbt detta ska ske måste utgå från den enskildes behov av stöd och hjälp.
Bemanningen nattetid bör därför vara anpassad för att så effektivt och flexibelt som
möjligt möta detta behov, exempelvis genom ett anpassningsbart schema. Det är en
viktig förutsättning för att få en både kostnadseffektiv och kvalitativ verksamhet. Andra
viktiga faktorer att ta hänsyn till vid bemanning är möjligheten för personalen att arbeta
heltid, och ge medarbetarna sådana förutsättningar att de klarar att arbeta utifrån de
äldres aktuella behov, vilka kan skifta över tid. Det kan betyda att personal ska kunna
ställa om och arbeta på flera olika arbetsplatser i relation till det aktuella vård- och
omsorgsbehov som finns.

Digitalisering och nya arbetssätt
Digitaliseringen medger helt nya möjligheter att förändra arbetssätt och i större
utsträckning ta vara på den äldres egna förmågor och förutsättningar. Inte minst kan
digitala lösningar användas på särskilda boenden för att öka trygghet, självständighet och
digital delaktighet. Exempel på detta är digitala trygghetslarm, sensorer för att
uppmärksamma behov, nattkameror och olika former av kommunikationshjälpmedel. En
viktig fråga är hur arbetssätt och metoder kan möjliggöra att även personer med nedsatt
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beslutsförmåga får del av välfärdsteknik. De positiva effekter som kan uppnås med
välfärdsteknik måste komma även denna grupp till del.
Flera kommuner har utvecklat användningen av välfärdsteknikens möjligheter men det
finns ett behov av att öka takten för att ge nya möjligheter att tillgodose människors
behov av individuella lösningar.
Samtidigt som digitaliseringen ger stora möjligheter ställs stora krav på att kommunen
tänker igenom användandet bland annat utifrån följande faktorer:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gällande lagstiftning, föreskrifter och praxis, exempelvis personuppgiftslagen
(PUL), bestämmelser om dokumentation enligt SOSFS 2014:15 och
Datainspektionens krav.
Informationssäkerhet
Samtycke och beslutsförmåga
Integritet
Infrastruktur
Upphandling
Drift, förvaltning och support
Kvalitetssäkring
Delaktighet hos brukare och anhöriga
Medarbetares förutsättningar, arbetsförhållanden och digital kompetens
Information, kommunikation och utbildning
Jämlikhet och jämställdhet

Digitalisering – en strategisk fråga för hela kommunen
Frågor om digitalisering kan inte endast hanteras separat inom en kommuns olika
verksamhetsområden utan behöver i stor grad samordnas. Det finns framför allt ett
behov för kommunen att kraftsamla kring kommungemensamma grundläggande
förutsättningar som underlättar verksamhetsutveckling genom digitala lösningar. Det
handlar bland annat om att på en övergripande kommunnivå ta ansvar för ledning och
styrning kring gemensam infrastruktur i form av bredband. I dagsläget är det
exempelvis många särskilda boenden som helt saknar den nödvändiga tekniska
infrastrukturen som behövs för att digitaliseringens möjligheter ska kunna realiseras.
Därutöver finns även mycket att vinna på en ökad samverkan mellan kommuner inte
minst vad gäller områden som infrastruktur, juridik, upphandling, standarder för
informationssäkerhet och arkitekturprinciper för en sammanhållen digital offentlig
förvaltning.
SKL:s styrelse beslutade i november 2016 om en ”Handlingsplan för gemensamma
förutsättningar för digital utveckling i kommuner och landsting” som ger stöd i detta
arbete.
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Natten påverkas av dagens aktiviteter
Hur natten blir påverkas av dagens aktiviteter och vice versa. God mat, ett meningsfullt
socialt innehåll och möjlighet till utevistelse med fysisk aktivitet under dagen bidrar till
en god nattsömn. En god nattsömn ger å andra sidan ork till dagens aktiviteter och kan
minska behov av sömn dagtid. Här krävs en helhetssyn och gemensam planering anpassat
utifrån den enskildes behov och önskemål.
Det är inte givet att en lösning fungerar för alla. I många kommuner är det rutin att personalen
tittar till den äldre ett par gånger nattetid för att säkerställa att hen sover och att inget oväntat
inträffat. Men att någon tittar in nattetid kan även vara störande. En ostörd miljö utan onödiga
besök, medverkar till en bättre nattsömn och kan minska behov av medicinering.

Nattsömnen påverkas positivt av evidensbaserade arbetssätt. Optimal medicinsk
behandling vid hjärtsvikt, diabetes och smärta är exempel på viktiga insatser.
Läkemedelsgenomgångar där individuell justering av personens hela läkemedelsbehandling görs bidrar till bästa möjliga hälsa och leder dessutom till en låg användning
av sömnmedel och lugnande medel. Systematiskt arbete när personen har
beteendemässiga och psykiska symptom vid demens bidrar också till minskad oro och
bättre nattsömn. Andra viktiga områden att beakta är att undvika lång nattfasta och
säkerhetsställa god munhygien.

Chefen och ledarskapets betydelse
Särskilda boenden är en verksamhet som ställer stora krav på ledarskapet. Verksamheten
omsätter betydande ekonomiska värden och bedrivs dygnet runt. Att leda verksamheten
handlar både om att ge en god omvårdnad till personer som behöver omfattande vård och
omsorg och att leda flera personalkategorier utifrån olika lagrum och kulturer.
Verksamheten måste också kunna attrahera och behålla medarbetare samtidigt som man
förnyar arbetssätt, inför välfärdsteknik och möter en ny generation av äldre med ökade
krav på individualiserad hjälp.
Ett närvarande och kompentent ledarskap är en nyckelfråga för att klara av
omställningen. En utmaning är att natten präglas av självständigt arbete, ofta utan just
närvarande ledarskap. Nattpersonal har av naturliga skäl inte möjlighet att träffa sin chef
lika ofta som dagpersonalen.
Kommunerna uppger att det finns ett behov av att planeringen och genomförandet av
nattens arbete blir än mer transparent. Schemaläggning har stor betydelse för möjligheten
att bemanna efter behov. Om detta ska kunna bli verklighet behöver nattpersonalens
situation och schemaläggning belysas och adresseras.
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Rekommendation
SKL rekommenderar kommunerna att stärka och utveckla kvalitén enligt följande fyra
nedanstående punkter.

Koll på läget
Socialtjänsten behöver göra individuella bedömningar kring enskilda behov av omsorg
och tillsyn på natten. Resultatet måste vägas samman med de förutsättningar som finns i
förhållande till lokaler och teknik på respektive särskilt boende. Ledningen behöver i
större utsträckning ta reda på hur personalen bedriver arbetet under natten. Detta kan ske
genom kontinuerlig dialog och möten med medarbetare.

Planera utifrån individens behov
Verksamheten behöver säkerställa att respektive individs behov av omsorg och tillsyn
nattetid tillgodoses. Det är idag ovanligt att de individuella behoven finns
uppmärksammade i genomförandeplaner eller att det finns enskilda överenskommelser
hur den äldre vill ha sin omsorg och tillsyn på natten.
En planering behöver genomföras med den äldre och den äldres anhöriga vad gäller
omsorgsinsatser och tillsyn. Planeringen dokumenteras i genomförandeplanen och
behöver följas upp kontinuerligt. Av erfarenhet vet vi att äldres behov förändras både vad
gäller sjukdomar och oro Vid planeringen bör särskilt uppmärksammas på vilket sätt
välfärdsteknik kan användas för tillsyn och trygghet.
När verksamheten utvecklat rutiner för att försäkra sig om en större kunskap kring de
individuella behoven måste hänsyn också tas till att behovet skiftar över tid. Det kräver
också arbetssätt med en flexibel bemanning och schemaläggning.

Ta fram en strategi för att utveckla digitaliseringens möjligheter
Socialtjänstförordningen ger utrymme för kommunerna att själva välja hur individens
behov ska kunna tillgodoses, och hur digitala lösningar kan vara en del av det. Digitala
lösningar ska tillgodose den enskildes integritet, behov av trygghet och samtidigt
möjliggöra att personal nyttjas på bästa sätt.
Kommunen bör utarbeta en övergripande strategi som på ett tydligt sätt visar hur
digitaliseringens möjligheter ska tas tillvara. Strategin behöver exempelvis omfatta
områden som infrastruktur, informationssäkerhet, juridik, finansiering, standardisering
och former för samverkan med andra kommuner. Strategin bör beslutas av
kommunstyrelsen och kan exempelvis innehålla:
•
•

Politisk viljeinriktning
Värdegrunder och förhållningssätt för arbetet

2016-12-15

•
•
•
•

Vårt dnr:
16/04652

11 (12)

Handlingsplan med konkreta åtgärder för att den politiska viljeinriktningen
ska nås
Fastställda mål på olika nivåer och i olika verksamheter i organisationen
Hur strategin förhåller sig till alternativa utförare
Hur samverkan med andra kommuner, alternativa utförare, leverantörer och
invånare ska etableras

För att öka takten i införandet av nya arbetssätt i äldreomsorgen behöver strategin
kompletteras med mer verksamhetsnära handlingsplaner som stöttar verksamheten i
valet av bästa möjliga lösning i förhållande till arbetsmetoder, arbetsmiljö samt
brukarnas förmågor och behov av medbestämmande, självständighet och trygghet. För
att framgångsrikt kunna utveckla och införa nya arbetssätt behövs även
kompetensutvecklande insatser för alla berörda medarbetare. Det behövs även för att
användningen av digitala lösningar ska ligga i linje med tillsynsmyndigheternas krav
samt för att det ska bli en fråga för kommunens högsta ledning att ta hänsyn till i
kommande verksamhets- och budgetplanering. Rätt använd ger digitala lösningar
möjligheter för att utveckla verksamhetens kvalitet samtidigt som det ökande behoven
hos en åldrande befolkning bättre kan tillgodoses.

Ledarskap
Ledarskapet inom särskilt boende för äldre behöver stärkas för att förändringsarbetet med
att identifiera och införa nya arbetssätt tillsammans med ökad teknikanvändning ska
kunna genomföras. Det handlar då inte enbart om den närmaste chefen på äldreboendet
utan även om att förvaltningsledningen tar ett aktivt ansvar för förbättrings- och
kvalitetsarbetet.
Kommunerna bör också säkerställa att det finns tillgång till arbetsledning nattetid. En
nyckelfråga är flexibilitet i bemanning för att kunna möta äldres behov som förändras
över tid. Kommunledningen behöver stödja, medverka och följa utvecklingsarbetet då
förväntat ökad teknikanvändning påverkar rutiner, organisering och arbetskultur.
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Implementering
SKL kommer under 2017 att ge stöd till landets kommuner avseende tillämpningen av
rekommendationen. Följande stödinsatser planeras:
•
•
•
•
•

Identifiera, dokumentera och sprida goda exempel
Länsgemensamma dialoger
Workshops
Webbsändningar riktade till baspersonalen och chefer.
Ta fram underlag för upphandling av välfärdsteknik
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UTDRAG
Sammanträdesdatum

2017-12-14

Kultur- och fritidsnämnden
§ 140
Svar på motion - Bevara vinnarverket i
sandskulpturfestivalen
Dnr KFN 2017/0207
Handlingar
Förvaltningschef Lolita Perssons och kulturutvecklare Carina Eskelins skrivelse
2 november 2017, samt Carl-Henrik Sölvingers motion.
Bakgrund
Kalmar har under sex år arrangerat sandskulpturfestival i Kalmarsundsparken.
Motionären föreslår att vinnande verk gjuts i cement eller betong för att
bevaras och sedan används för utsmyckning t.ex. i en rondell eller vid nya
Kalmarsundsbadets entré.
Yttrande
En sandskulptur är avsedd att vara förgänglig, en engångsföreteelse, den är inte
avsedd att bevaras. Själva festivalen är ett event där skapandet, skulpturen och
nedbrytandet bildar en helhet. Sanden ger också skulpturerna ett särskilt
konstnärligt uttryck, som går förlorat i ett annat material
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar avslå
motionen från Carl-Henrik Sölvinger.

Sekreterare
Pia Axeheim

Justeras
Marianne Dahlberg
ordförande

Birgitta Nordlöw

Anslaget på kommunens anslagstavla den 21 december 2017.

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

Ärendebeteckning

Carina Eskelin
0480-450668

2017-11-02

KFN 2017/0207

Kultur- och fritidsnämnden

Svar på motion - Bevara vinnarverket i sandskulpturfestivalen
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar avslå
motionen från Carl-Henrik Sölvinger.
Bakgrund
Kalmar har under sex år arrangerat sandskulpturfestival i Kalmarsundsparken.
Motionären föreslår att vinnande verk gjuts i cement eller betong för att
bevaras och sedan används för utsmyckning t.ex. i en rondell eller vid nya
Kalmarsundsbadets entré.
Yttrande
En sandskulptur är avsedd att vara förgänglig, en engångsföreteelse, den är inte
avsedd att bevaras. Själva festivalen är ett event där skapandet, skulpturen och
nedbrytandet bildar en helhet. Sanden ger också skulpturerna ett särskilt konstnärligt uttryck, som går förlorat i ett annat material

Lolita Persson
Förvaltningschef

Carina Eskelin
Enhetschef kultur

Bilaga Motion Bevara vinnarverket i sandskulpturfestivalen

Kultur- och fritidsförvaltningen Kulturenheten
Adress , │ Besök
Tel 0480-45 00 00 vx │carina.eskelin@kalmar.se

2017-10-10

Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L)

Bevara vinnarverket i sandskulpturfestivalen
Kalmar har arrangerat sandsskulpturfestivalen i Kalmarsundsparken i sex år. Evenemanget har utvecklats
under dessa år och attraherar med sitt läge vid nya Kalmarsundsbadet många besökare. Evenemanget är
unikt i Sverige och lockar tävlande från hela världen.
Sandskulpturerna är mycket vackra och håller med lite tur med vädret hela sommaren efter att tävlingen
avslutats, därefter tar väder och vind ut sin rätt och dessa helt unika skulpturer är borta för alltid.
Kostnaderna är idag redan låga då de tävlande ersätts för sina reseomkostnader och vinnaren erhåller en
enkel gåva och äran.
För att bevara dessa unika verk och förstärka äran i att vinna tävlingen föreslår jag att den skulptur som
vinner skall gjutas i cement eller betong så att vi bevarar den vackra skulpturen. Äran skulle då bli än
större och Kalmar kunde utsmycka t.ex. en rondell eller Kalmarsundsbadets entré med underhållsfria,
unika och vackra konstverk.
Företag kunde ges möjlighet att tillsammans med kommunen gå in och sponsra gjutningen.
Verken skulle bli ett positivt bidrag till vår stadsmiljö och identitet för en mycket liten kostnad. Förlagan
till gjutformen är redan gjord och rättigheterna kunde regleras i samband med deltagande i tävlingen.
Konstnären kunde signera sitt verk.
Med anledning av ovanstående föreslår jag fullmäktige besluta:
att ansvarig(a) förvaltning(ar) tillsammans med Destination Kalmar och eventuella sponsorer avsätter
medel för att gjuta vinnaren i sandskulpturfestivalens bidrag i lämpligt material och att detta verk placeras
som utsmyckning i staden.

Carl-Henrik Sölvinger (L)

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Karin Löfström

Datum

2018-02-16

Ärendebeteckning

KS 2017/1273

Kommunfullmäktige

Motion från Björn Brändewall (L) om att tvätta
rent utan tvättmedel
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets yttrande ska
utgöra svar på Björn Brändewalls (L) motion om att tvätta rent utan
tvättmedel.
Motionen ska härmed anses besvarad.
Bakgrund
Björn Brändewall (L) föreslår i en motion att:
• Kalmar kommun verkar för att tvätt av textilier i den egna
verksamheten sker med avjoniserat vatten.
• Kalmar kommun i sina ägardirektiv till Kalmarhem AB uppdrar åt
bolaget att införa teknik med avjoniserat vatten i sina tvättstugor.
Kommunledningskontoret har i samråd med Kalmarhem AB tagit fram ett
yttrande över motionen.
Kalmar kommun har i Verksamhetsplan med budget 2018 satt ett mål att
minska koncernens energiförbrukning med 10 %. Kommunen har också under
ett flertal år arbetat med kemikalieanvändningen i kommunen med hjälp
kommunens kemikaliegrupp. Under 2017 antogs en Handlingsplan för giftfri
skola och förskola som ytterligare kommer att sätta fokus på området.
MKB Fastighets AB i Malmö har under 2016-2017 gjort en testpilot i två
tvättstugor med avjoniserat vatten. Piloten är först i världen på att testa en ny
teknik som använder kallt, avjoniserat vatten för att tvätta rent kläder istället
för varmt vatten med tvättmedel.
Avjoniserat vatten kan användas även i annan typ av rengöring. Under 2017
testade serviceförvaltningen avjoniserat vatten vid städning av Rinkabyholms-
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skolan med gott resultat. Tekniken anses dock i dagsläget vara för dyrt för
fortsatt användning.
Då tekniken som nu testas av MKB Fastighets AB är helt ny och endast testats
i en pilot så väljer både Kalmar kommun och Kalmarhem AB att avvakta
större omställningar till dess att tekniken är grundligare undersökt. Kalmar
kommuns befintliga tvätteriavtal kommer att förnyas under 2019-2020. Tills
dess kommer upphandlingsenheten bevaka marknaden och avjoniserat vatten
kan då vara intressant som alternativ.
Kalmarhem AB har följt utvecklingen av avjoniserat vatten med intresse och är
redan i diskussion med en leverantör om möjlighet finns att testa avjoniserat
vatten i 1-2 tvättstugor som en pilot, i likhet med de test som MKB Fastighets
AB gjort. Att införa avjoniserat vatten på samtliga tvättstugor är inte aktuellt
innan tekniken är ordentligt beprövad.

Karin Löfström
Strateg ekologisk hållbarhet

Bilaga
Motion
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Motion från Liberalerna

Tvätta rent utan tvättmedel
Idag tvättas kläder och andra textilier vanligen i varmvatten med traditionella kemiska tvättmedel. Men att
tvätta rent i kallt vatten utan tvättmedel är något som några av hyresgästerna hos MKB Fastighets AB i
Malmö har fått möjlighet att göra. Detta med tvättmaskiner som tvättar med hjälp av avjoniserat vatten.
Det avjoniserade vattnet gör tvätten ren utan vare sig tvättmedel, sköljmedel eller andra kemikalier. Detta
med samma tvättresultat som en konventionell tvättmaskin med både tvättmedel och varmvatten. När det
avjoniserade tvättvattnet kommer i kontakt med textilerna i tvättmaskinen bryts jonbindningen mellan
fibrerna och smutsen. Därefter sköljs smutspartiklarna ut med sköljvattnet, vilket gör att textilerna blir
rena.
Att minska energiförbrukning och användning av miljöskadliga kemikalier är viktiga hållbarhetsfrågor. I
det projekt som MKB i Malmö genomförde på en tvättstuga, är minskningen av tvätt- och sköljmedel
beräknad till cirka 870 liter tvättmedel och 660 liter sköljmedel per år, genom att tvätt- och sköljmedel inte
används.
I den utvärdering1 som MKB har gjort visar mätningarna dessutom på en lägre total energianvändning för
tvätt i tvättstugan som anslutits till avjoniseringsutrustningen, jämfört med referenstvättstugan med
traditionell teknik, ca sju år gammal.
Kalmar kommun tvättar dagligen arbetskläder åt stora personalgrupper. Genom Kalmarhem AB förfogar
man även över ett stort antal tvättstugor för boende. Här finns möjlighet att minska både miljöpåverkan
och energianvändning. Som MKB:s utvärdering visar är det dock viktigt med information och dialog med
personal och kunder, eftersom många kan ha frågor när en ny teknik införs.

Med anledning av ovanstående yrkar jag:


Att Kalmar kommun verkar för att tvätt av textilier i den egna verksamheten sker med avjoniserat
vatten.



Att Kalmar kommun i sina ägardirektiv till Kalmarhem AB uppdrar åt bolaget att införa teknik
med avjoniserat vatten i sina tvättstugor.

Björn Brändewall (L)

1

http://www.mynewsdesk.com/se/mkb_fastighets_ab/documents/tvaetta-utan-tvaettmedel-sammanfattningav-pilotprojekt-71341

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

Ärendebeteckning

Anders Saur

2018-02-12
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Kommunstyrelsen

Vård- och underhållsplan för Krusenstiernska
gårdens trädgård
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lämnar servicenämndens och kommunledningskontorets
yttrande som svar på länsstyrelsens remiss om Vård- och underhållsplan för
Krusenstiernska gårdens trädgård.
Bakgrund
Länsstyrelsen har under 2017 genom Sven Plasgård, Trädgårdslunden i Vickleby, låtit ta fram en Vård- och underhållsplan för Krusenstiernska trädgården.
2007 togs en liknande plan för anläggningens byggnader fram.
I missivskrivelsen till remissen skriver länsstyrelsen: ”För att skapa delaktighet
och förståelse för trädgårdens höga kulturhistoriska värde skickar därför länsstyrelsen detta dokument på remiss. Tanken är att ni som brukare av anläggningen på olika sätt kan komma med synpunkter på innehållet för att dokumentet skall vara så tydligt och användbart för er som möjligt.
Länsstyrelsen önskar svar senast 2018-02-12. Synpunkterna kommer att i den
mån det är möjligt beaktas och inarbetas i planen.”
Remisstiden har förlängts till den 15 mars 2018.
I Vård- och underhållsplanens inledning skrivs:
”Det finns idag i Sverige i princip ingen annan liknande välbevarad stadsgård
där även trädgården finns kvar. Anläggningen är alltså ett unikt trädgårdshistoriskt och trädgårdsarkeologiskt tidsdokument, och hur den hanteras är
därför mycket viktigt.”
”Krusenstiernska trädgården är en mycket väl bevarad stadsträdgård från senare delen av 1800-talet. Anläggningen visar en tydlig trädgårdsarkitektur som
representerar 1800-talets trädgårdsideal. Det är lustträdgården med det slingrande gångsystemet, det är köksväxtlandet med fruktträd och bärbuskar plante-
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rade i rader runtom köksväxterna. Här finns unika sorter av fruktträd, prydnadsbuskar och perenner, ett levande museum. Ingen stad i Sverige har en så
välbevarad stadsträdgård.”
I Vård- och underhållsplanens inledning skrivs också:
”Vad gäller den aktuella trädgården måste berörda parter, tillståndsmyndigheten länsstyrelsen, trädgårdens ägare Kalmar kommun och trädgårdens förvaltare Stiftelsen Krusenstiernska gården, vara överens om mål och tillvägagångssätt vid restaurering och skötsel av trädgården nu och i framtiden. Det är
mycket viktigt att förnyelsen går långsamt så att processen upplevs som ett
naturligt led i trädgårdens liv och utveckling. Det ger tid för efterforskningar
och detaljlösningar. Trädgårdens karaktär får inte gå förlorad under förnyelseprocessen.”
Verksamheten på Krusenstiernska gården drivs av Stiftelsen Krusenstiernska
gården där det finns representanter för Kalmar kommun som äger fastigheten
(mark och byggnader), samt för Stiftelsen Kalmar läns museum, som äger alla
inventarier. För drift och underhåll av trädgården svarar Stiftelsen Krusenstiernska gården och Kalmar kommun svarar genom servicenämnden för byggnaderna.
Stiftelsen Krusenstiernska gården har en mycket ansträngd ekonomi och har
svårt att klara drift och underhåll av trädgården. Verksamhetens ekonomi har
varit beroende av arbetsmarknadspolitiska åtgärder, både vad gäller cafédelens
försäljning av eget bakat kaffebröd samt arbetskraft i trädgården.
Stiftelsen betalar en hyra till servicenämnden som täcker kostnaden för fastighetsunderhåll, kapitalkostnader m.m. För 2018 uppgår hyran till drygt 170 000
kr inklusive moms.
Stiftelsen får genom kultur- och fritidsnämnden ett årligt driftsbidrag som för
2018 uppgår till 500 000 kr. För 2017 fick stiftelsen utöver det årliga driftsbidraget även ett extra bidrag på 300 000 kr för att akut klara sin ekonomiska
situation.
Stiftelsen har dessutom intäkter från sommarteatern vilka utgör en betydande
del av de totala intäkterna.
Servicenämndens yttrande
Servicenämnden har den 31 januari 2018 yttrat sig över Vård- och underhållsplanen, vad gäller byggnader och trädgård, och därefter överlämnat ärendet till
kommunstyrelsen.
I servicenämndens yttrande skrivs: Allmänt välkomnar förvaltningen en Vårdoch underhållsplan för Krusenstiernska trädgården. Ambitionen att hålla en
trädgård bevarad i sin dåtid är dock en stor utmaning praktiskt och ekonomiskt
vilket i detta skede inte kan bedömas fullt ut utan kräver mer genomarbetning.
Ambitionsnivån och åtgärdsplanen behöver därför en mer följsam utveckling i
det avseendet.
Servicenämnden har beräknat kostnader för åtgärder för de byggnadsdelar som
är omtalade i Vård- och underhållsplanen, dvs. brunnsöverbyggnaden, piedestalerna och planket. Dessa kostnader har beräknats till minst 562 000 kronor.
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Här tillkommer också kostnader för projektering, kontroll och antikvarisk
medverkan.
Planen nämner ej heller huvudbyggnaden, caféet eller den nyligen uppförda
servicebyggnaden. Därför reserverar vi oss för underhållskostnader som är
kopplade till dessa.
När det gäller att följa Vård- och underhållsplanen för trädgården bedömer
servicenämnden att planen motsvarar en årlig drift på cirka 1,8 mnkr/år. I
denna beräkning ingår personalkostnad där det över året beräknas finnas behov av i snitt två personer varav en trädgårdsmästare. Därtill kommer det finnas behov av köpta tjänster av exempelvis arborister. Arbetet kräver stora manuella insatser.
Avslutningsvis pekar servicenämnden på att det tillkommer åtgärder för den
upprustning som ligger i handlingsplanen. Dessa insatser är inte kostnadsbedömda utan måste bedömas mer genomarbetat. En nivå på 300-500 tkr/år kan
initialt ligga i ett rimligt härad.
Kommunledningskontorets yttrande
Krusenstiernska gården och i synnerhet dess trädgård är ett viktigt kulturarv att
förvalta. Som skrivs i Vård- och underhållsplanen finns idag i Sverige i princip
ingen annan liknande välbevarad stadsgård där även trädgården finns kvar.
Vår bedömning är att den framtagna Vård- och underhållsplanen ger en praktisk vägledning för hur den unika trädgården i vissa delar kan restaureras men
också vårdas och utvecklas. Enligt planen måste berörda parter bli överens om
mål och tillvägagångssätt samt tider och etapper för genomförandet. Vi anser
att trädgårdens kulturhistoriska värden bäst kommer till sin rätt genom rätt
utnyttjande, öppenhet och tillgänglighet. Då skapas även resurser för vård- och
underhåll, samtidigt som besökare får glädjen av att ta del av denna fantastiska
miljö.
Kalmar kommun har tidigare tillsammans med Statens Fastighetsverk skapat
en framgångsrik utvecklingsplan för Kalmar Slott. Där är målet är att Kalmar
Slott ska vara regionens mest välbesökta kulturhistoriska plats. Slottets unika
och kulturhistoriska värde tillvaratas, vårdas och utvecklas. Utfallet har visat att
med investeringar och satsningar har tillgängligheten och antalet besökare ökat.
Detta har medfört ekonomiska möjligheter till ytterligare satsningar. Våra erfarenheter från Kalmar Slott visar att med ett liknande synsätt så ökas möjligheterna till att ta tillvara Krusenstiernska gården.
Genom samarbetet med Statens Fastighetsverk runt Kalmar Slott har vi förstått att Riksantikvarieämbetet ser positivt på att ansvariga myndigheter, organisationer och lokala aktörer bevarar, använder och brukar kulturarv inom ramen för befintlig lagstiftning och gällande förordningar. Riksantikvarieämbetet
ser även mycket positivt på att kulturarv tillgängliggörs, i synnerhet för barn
och ungdomar.
Krusenstiernska gården är en del av den gamla staden och Kalmar kommun
vill levandegöra den historiska platsen på dess egna villkor. Vi är beredda att på
sikt tillföra ytterligare resurser för bevarandet av trädgårdens kulturhistoriska
värden efter överenskommelse om mål och tillvägagångssätt enligt underhålls-
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planens intentioner. Förutsättningen är dock att vi, berörda parter, tillsammans
kan enas om hur trädgården också kan göras öppen och tillgänglig för besökare
där, som ovan nämnts, olika verksamheter, evenemang och aktiviteter kan bidra till en ekonomi som ger resurser för drift och underhåll.
När länsstyrelsen fastställt Vård- och underhållsplanen kan kommunstyrelsens
arbetsutskott ta initiativ till utredning om förutsättningar för på vilket sätt,
driftsform, m.m. som Krusenstiernska gården ska hanteras framåt.

Anders Saur
verksamhetsutvecklare
Bilagor
Remiss angående Krusenstiernska trädgården
Vård- och underhållsplan för Krusenstiernska trädgården
Servicenämndens yttrande över remissen
Serviceförvaltningen skrivelse den 22 januari 2018
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432-4410-16

Enligt sändlista

Remiss angående Krusenstiernska trädgården
Länsstyrelsen har under 2017 genom Sven Plasgård, Trädgårdslunden i Vickleby låtit
ta fram en Vård- och Underhållsplan för Krusenstiernska trädgården. 2007 togs en
liknande plan för anläggningens byggnader fram.
För att skapa delaktighet och förståelse för trädgårdens höga kulturhistoriska värde
skickar därför Länsstyrelsen detta dokument på remiss. Tanken är att ni som brukare
av anläggningen på olika sätt kan komma med synpunkter på innehållet för att
dokumentet skall vara så tydligt och användbart för er som möjligt.
Länsstyrelsen önskar svar senast 2018-02-12. Synpunkterna kommer att i den mån
det är möjligt beaktas och inarbetas i planen.

Med vänliga hälsningar

Birgitta Eriksson
Katarina Sundberg

Postadress
391 86 Kalmar
Besöksadress Regeringsgatan 1

Telefon 010 223 80 00
Telefax 010 223 81 10

E-post
kalmar@lansstyrelsen.se
Hemsida www.lansstyrelsen.se/kalmar

Krusenstiernska trädgården
Byggnadsminne i Kalmar län
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Omslagsfoto: Sven Plasgård 2016.
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Krusenstiernska trädgården
Vård- och underhållsplan
Sven Plasgård, Trädgårdslunden i Vickleby, 20 juni 2017
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1. Inledning
”Det finns idag i Sverige i princip ingen annan liknande välbevarad stadsgård
där även trädgården finns kvar. Anläggningen är alltså ett unikt trädgårdshistoriskt och trädgårdsarkeologiskt tidsdokument, och hur den hanteras är
därför mycket viktigt.”*
Krusenstiernska trädgården är en mycket väl bevarad stadsträdgård från
senare delen av 1800-talet. Anläggningen visar en tydlig trädgårdsarkitektur
som representerar 1800-talets trädgårdsideal. Det är lustträdgården med det
slingrande gångsystemet, det är köksväxtlandet med fruktträd och bärbuskar
planterade i rader runtom köksväxterna. Här finns unika sorter av fruktträd,
prydnadsbuskar och perenner, ett levande museum. Ingen stad i Sverige har
en så välbevarad stadsträdgård.
En byggnadsminnesförklaring innebär att anläggningen inte får förändras
så att dess kulturhistoriska betydelse minskar eller riskerar att förstöras. För
parker och trädgårdar medför detta att träd och annan vegetation som ingår i
skyddet inte får tas bort eller förändras, utan tillstånd från Länsstyrelsen. Endast om det råder omedelbar fara för allmänheten får t.ex. ett träd fällas utan
att myndigheten kontaktas. Det innebär också att användandet av för trädgården moderna växter eller nya material, som inte funnits i trädgården tidigare
och som förändrar utseendet, inte får användas. Att välja tidsenligt slitlager på
trädgårdsgångarna är lika viktigt som att måla de byggnadsminnesförklarade
husen med historiskt rätt färg. Att välja tidsenlig klon av träd och buskar är
lika viktigt som den historiskt rätta takbeläggningen.
För varje park eller trädgård som skyddas av Kulturmiljölagen som byggnadsminne är det viktigt att det finns ett genomarbetat kulturhistoriskt underlag, en vård- och underhållsplan.
Den skall tydligt beskriva anläggningens kulturhistoriska värden samt hur
vård och underhåll skall göras för att dessa värden långsiktigt skall bevaras
för framtida generationer.
Det är ägarens ansvar att se till att eventuella åtgärder blir utförda med rätt
metod, material och följer de skyddsföreskrifter som finns. Länsstyrelsen kan
ge tillstånd med villkor rörande kompetens, material eller vilken metod som
skall användas och kan bevilja bidrag. När ägaren behöver experthjälp kan
Länsstyrelsen även hänvisa till regionalt museum eller fristående sakkunnig.
Vad gäller den aktuella trädgården måste berörda parter, tillståndsmyndigheten Länsstyrelsen, trädgårdens ägare Kalmar kommun och trädgårdens förvaltare Stiftelsen Krusenstiernska gården, vara överens om mål och tillvägagångssätt vid restaurering och skötsel av trädgården nu och i framtiden. Det
är mycket viktigt att förnyelsen går långsamt så att processen upplevs som ett
naturligt led i trädgårdens liv och utveckling. Det ger tid för efterforskningar
och detaljlösningar. Trädgårdens karaktär får inte gå förlorad under förnyelseprocessen.
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Slitaget som pågår, med ett stort antal besökare till olika evenemang är
ett problem framförallt för vegetationens långsiktiga överlevnad. Det är av
största vikt att Sverige bäst välbevarade trädgård av denna typ, med sitt unika
växtmaterial och utseende, vårdas och utvecklas på ett varsamt sätt och med
en professionell hand. Det gäller hela ledet, från de som leder besöksnäringens utveckling ända ner till den som håller i spaden och kanthugger gångarna.

Länsantikvarie Birgitta Eriksson och antikvarie Katarina Sundberg

*(Trädgårdsarkeolog Anna Andreasson om trädgårdsgångarna i Krusenstiernska trädgården 2011.)
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Syftet med vård- och underhållsplanen
Krusenstiernska gården ligger i Kalmar stad. Fastigheten ägs av Kalmar kommun, verksamheten drivs av Stiftelsen Krusenstiernska gården och gårdens
inventarier ägs av Länsmuseet i Kalmar. Gården med byggnader och trädgård
blev byggnadsminne 1985.
Undertecknad, Sven Plasgård, fick våren 2016 i uppdrag av Länsstyrelsen,
Kalmar, att skriva en vård- och underhållsplan för Krusenstiernska trädgården
i Kalmar. Katja Meissner, vid BYGGKULT - Byggnadsvård och kulturmiljö,
har utfört arbetet med beskrivning och tillstånds och skadebedömningen av
trädgårdens byggda delar, brunnshuset, piedestaler och planket.
Syftet med planen är att för trädgårdens ägare och förvaltare underhålla och
vårda trädgården. Planen blir också ett underlag för tillstånd av olika åtgärder
i trädgården, vilket underlättar för Länsstyrelsens arbete.
Planen ska innehålla:
• en nulägesbeskrivning av trädgården
• trädgårdens historia med händelselista
• en kulturhistorisk bedömning
• en karta med hänvisning till en växtinventeringslista
• en växtinventeringslista med detaljbeskrivningar
• skador och åtgärdsförslag
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Metod
Kartan från Gaddefors inventering 1999 har legat som grund i inventeringsarbetet. Växterna har om de finns kvar idag fått samma nummer i denna inventering. Olika personer med fackkunskaper inom olika växtgrupper har bidragit med rätt växtsortnamn. Bland dessa kan nämnas trädgårdsmästare Erik
Håkansson i Urshult som hjälpt till med plommonsorterna, trädgårdsarkeolog
Anna Andreasson har sortbestämt syrenerna och Åke Karlsson, Norrköping
från POM:s rosinventering har gett sortnamn åt rosorna. Körsbärsträden har
sortbestämts av hortonom Victor Traikovski, Stubbaröd. Lindarna har fått
namn av Per-Ola Fritzon, Stockholm från POM:s trädinventering. POM:s
genbankskurator Linnea Oskarsson har namnsatt olika pioner. Åtskilliga pomologer i norra Europa har försökt sortbestämma vissa äpple- och päronsorter
i trädgården. Vid genomgång av trädens hälsostatus har arborist Cornelis van
Dijk, Asarum, varit behjälplig. Varje träd har besiktigats okulärt. Grusgångarnas utformning, skötsel och underhåll har diskuterats med trädgårdsarkeolog
Anna Andreasson och trädgårdsmästare Joakim Seiler, Gunnebo slott.
Den historiska delen har sammanställts efter källmaterial i arkiven på Länsmuseet i Kalmar och i Kalmar kommuns arkiv, samt i Manne Hofrens beskrivning av trädgården. Undertecknad har följt trädgården under en period
av nästan 30 år och många uppgifter kommer från tidigare inventeringar och
kontakt med olika personer knutna till trädgården under årens lopp. Bland dem
kan nämnas f d föreståndaren Christin Kihl Olofsson, f d trädgårdsmästaren
Sven Pettersson, dagens trädgårdsmästare Bo Jonsson, framlidne trädgårdskonsulent Gösta Engstedt, landskapsarkitekt Helena Brämerson Gaddefors,
trädgårdens odlingslottsarrendatorer och personal på Länsmuseets arkiv mfl.

Vickleby 20 juni 2017
Sven Plasgård
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2. Karta över Krusenstiernska trädgården år 2016
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3. Trädgårdens historia
Krusenstiernska trädgården ligger i Kalmar gamla stad. Det medeltida Kalmars stadsmur, från runt år 1300, gick rakt igenom dagens huvudbyggnad
och trädgård. Staden flyttades till Kvarnholmen efter den stora stadsbranden
1647. Den äldre stadens resterande hus revs, liksom den gamla stadsmuren.
Olika slags bebyggelse tillkom efter hand under 1700-talet i området. Området användes av stadsborna till bl.a. odlingar.

3.1. Krusenstiernas trädgård 1700-talet
Det som idag kallas Krusenstiernska trädgården består år 1706 av tre tomter.
En ägs av slottsvaktmästare Westman, en av Peter Forslunds änka och den
tredje av en soldat, Thomas Johansson. De nämns som träd-, krydd-, kålgård och tobaksplantage. År 1746 är det också tre tomter. Peter Weidlings
tobaksplantage, borgmästare Gallatz kålgård och hökaren Isak Wiedlings tobaksplantage. Det är stadens borgare som odlar för sin försörjning. Dessa
tre tomter köps 1746 av Jonas Löfberg, varigenom trädgården blir en enhet.
Dottern Greta Stina ärver fastigheten 1789 med sin man bränneribokhållaren
Daniel Peter Milander.

3.2. Krusenstiernas trädgård 1800-1874
Nästa ägare blir deras son skeppsmäklare Otto Johan Milander som ärver anläggningen 1820. Han försätts i konkurs 1826 och vid konkursauktionen beskrivs trädgården ha ca 160 fruktträd och en mängd bärbuskar. Skeppsredare
Anders Lorentz Kreuger är den nye ägaren och trädgården kallas nu Kreugers
trädgård.
Nästa ägarbyte är 1839 då Kreuger säljer gården till assessor Carl Ulric
Roman och hans fru Ulrica von Roxendorff. De är ägare i fyra år fram till
1843 då Kreuger köper tillbaka trädgården vid en skuldutmätning. Trädgården beskrivs som en utmärkt vacker trädgård med särdeles många fruktträd,
bärbuskar, bersåer och ett lusthus. Samma år säljer Kreuger trädgården för
andra gången, nu till kofferdikaptenen Heinrich Christopher Kraefft.
Nästa i ägarlängden är skeppsredare och konsul Sven Söderberg, som efter
Kraeffts änka, blir ägare 1871. Köpebrevet är bevittnat av en trädgårdsmästare Lesseur, som kanske är den förste namngivne trädgårdsmästaren i trädgården? En ritning från 1872 över konsul S. Söderbergs trädgård visar hur
anläggningen kan ha sett från denna tid. Se bild 1 och bilaga 3.
På Söderbergs ritning kan vi tydligt känna igen gångsystemet från dagens
trädgård. Gångarna är på planen betydligt bredare än dagens gångar som är
mellan 0,85 till 1,2 meter breda. Gångbredden på kartan varierar mellan 1,8
till 2,4 meter. Notabelt är att hela anläggningen kantas av gångar i köksväxt-
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avdelningen. Köksväxtkvarteren har raka gångar som kantas av fruktträd
planterade i förband. Avstånd mellan träden varierar mellan sex och åtta meter. En öppen plats där fyra gångar möts finns mitt i kökslandet. Den omgärdas av några buskar i rader och fyra träd. Mitt i platsen står ett större träd.
En del av köksväxtkvarteren är utmärkta som sparrissängar. Nio sparrissängar
finns inritade och de är ungefär 1,4 meter breda med 0,4 meter breda gångar
emellan. Bäddarna är ca 24 meter långa på planen. Här finns ungefär 216 löpmeter sparrissängar, vilket med ett plantavstånd på 0,35-0,5 meter ger mellan
430 till runt 600 sparrisplantor.
Ett lusthus finns framför trädgårdsmästarbostaden liksom idag. Huset omges av två rundlar som troligen är blomsterplanteringar på ca fyra meter i
diameter. Den raka gången som från sydöst leder fram till lusthuset kantas på
båda sidor av en list med någon plantering. I trädgården finns fyra bänkfönster
med halmmattor för täckning kalla nätter, vilka nämns i en inventarieförteckning 1874, tillsammans med åtskilliga trädgårdsverktyg. Se bild 2.
I den västra delen av trädgården är gångarna organiskt formade runt tre
gräskvarter. Här finns två öppna platser i gångsystemet. Det finns en rund
plats där fyra gångar möts omgiven av träd. På en oval formad yta finns en
rund ”pavillon” på ca 5,2 m i diameter. Här är också ett träd utritat i ytan. I
gränsen mot söder växer växter mot planket. I nordväst är åtta fruktträd spaljerade och framför dem finns ett smultronland. Två parallella rader med totalt
15 fruktträd, som utgår från huvudbyggnadens dörr, skär rakt igenom gräsytorna. Det finns två valnötsträd framför huvudbyggnaden som har planterats
under första hälften av 1800-talet. Se bild 6.
F ö finns det buskar i kanterna av gräsytorna solitärt eller i grupper. Två
ovalformade ytor och två blåfärgade rundlar, som kan vara blomsterplanteringar finns i gräsytorna. Väster om huvudbyggnaden finns några droppstensformade ytor, några rundlar och en gulfärgad organisk form som också kan
tolkas som blomsterplanteringar. Söder om ekonomibyggnaden finns en långsmal buskplantering.
Gräsytorna är inte som dagens välklippta jämna gräsmattor. Gräsytor vid
denna tid består vanligen av fodergräs som timotej, rajgräs och ängssvingel,
som ger en ganska tuvig och ojämn matta. Växtförädlingen av finbladiga
gräs som rödsvingel, rödven och ängsgröe som ger jämna gräsytor kommer
igång på 1920-talet. Ytorna slås med lie eller skära. Den första gräsklipparen kommer till Växjö stadspark på 1870-talet, troligen ungefär samtidigt till
Kalmars stadspark. Det tar nog åtskilliga decennier tills den gör entré i den
Krusenstiernska anläggningen.
Uppskattningsvis finns runt 120-130 fruktträd i anläggning från tidigare
160 stycken 50 år tidigare. Det fanns åtskilliga sittplatser i trädgården. Söderberg inventarieförteckning över verktyg nämner också många olika trädgårdsmöbler, 22 trädgårdsstolar, sju soffor och två bord samt sex gungbrädor
med bockar. Söderberg har ett kontrakt med en trädgårdsmästare som heter
Alfred Johansson. I Söderbergs plan känner vi mycket väl igen oss från dagens trädgård 144 år senare. Efter bara några år som ägare övergår trädgården
till fröken Hermina von Krusenstierna 1874.
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Bild 1. Söderbergs ritning från 1872. Länsmuseets arkiv.

Bild 6. Två valnötsträd står framför huvudbyggnaden. Trädgårdsstolar med hög rygg. Foto från tidigt 1900-tal. Länsmuseets arkiv.
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Bild 2. Inventarieförteckning 1874. Länsmuseets arkiv.
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3.3. Hermina von Krusenstiernas trädgård 1874-1915
Hermina är dotter till major Carl Mauritz von Krusenstierna, 1791-1862, och
hans fru Louise von Bäerenfels-Warnow, 1792-1870. De köper i slutet av sin
levnad den Britthellska gården, som ligger i nuvarande Kalmar stadspark.
Trädgården där är en varierad köksväxtodling. Där finns de kvadratiska odlingskvarteren med lister av bärbuskar och fruktträd. En prydnadsträdgård
innehåller lövsalar av poppel och hassel och en berså. Särskilt uppskattade
Louise de blå riddarsporrarna. En förteckning över fruktsorterna i trädgården
finns kvar. Carl Mauritz avlider 1862 och Louise 1870. Kalmar stad vill anlägga en del av sin stadspark i den Britthelska trädgården och gården säljs till
staden 1873. Alla hus, uthus, staket, stenmurar, buskar och prydnadsväxter,
samt en del träd ingår i sterbhuset von Krusenstierna.
Hermina köper av Söderberg 1874 den anläggning som vi idag kallar för
Krusenstiernska gården. Hennes syster Ebba flyttar också med. Hermina gifter sig med sin kusin Philip von Krusenstierna, 1836-1908. De får inga barn,
men tar sig an en flicka vid namn Hulda Nydell, som växer upp som parets
fosterdotter. Söderbergs trädgårdsmästare Alfred Johansson fortsätter att arbeta för de nya ägarna. Han gör dagsverken i trädgården 1876. Hans dagslön
är 2 kr under fyra dagar i april. Även kvinnor gör dagsverken samma år. Under fyra månader april-juli görs 270 kvinnodagsverken i trädgården till ett pris
av 2/3 kr per dag, vilket ger en kostnad av 180 kr.
1876 köps frön in av olika köksväxter såsom morot, rödbeta, lök, palsternacka, persilja och rädisor och av aster, lövkoja och andra blomster. Rajgräsfrön inköps också till en gräsyta. En fruktförteckning från denna tid visar på
20 sorter av äpple, 15 sorter av päron och sju sorters plommon i trädgården.
Se bild 3.
Hermina har också hjälp av en dräng i trädgården, Oscar Lindquist, som blir
gårdens trotjänare och trädgårdsmästare fram till 1950-talet. Trädgården är en
viktig källa för inkomster. Hon arrenderar en bit mark av Kalmar stad norr
om trädgården. Det är en varierad köksväxt- och blomsterodling med många
olika sorter som odlas. Trädgårdsprodukterna, snittblommor, grönsaker, frukt
och bär, säljs på torget i Kalmar och till Stockholm.
Redan i början av 1900-talet vill Kalmar stad göra stadsbebyggelse och
anlägga gator och tomter i trädgården. Man vill också ta den nordliga delen
av trädgården för att anlägga Kungsgatan. Se bild 4.
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Bild 3. Fruktförteckning. Länsmuseets arkiv.
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Bild 4. Plan för att göra om Krusenst. trädgården till stadsbebyggelse, 1909. Kalmar kommuns arkiv.

Följande sorter finns i trädgården under slutet av 1800-talet. En del fruktsorter
kan ha mer än ett sortnamn. Sortnamnen som nämns i förteckningen har en
kommentar i tabellen med dagens sortnamn.
Äpple

Kommentar

1.

Gul Grafvenstein

Gravensteiner

2.

Citron –

Citron, Melon-, Klock-äpple

3.

Glas –

Kan vara Kalmar glasäpple

4.

Kungs-

Ölands kungsäpple

5.

Hollänska Kant –

En form av Borgherre, Bullerhus

6.

Grön Grafvenstein Winter

7.

Gul Renett

8.

Grön Renett

9.

Guld Pipping

10.

Röd Pipping
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Äpple

Kommentar

11.

Prinses Pipping

Princess-äpple

12.

Citron – (Okänd)

Melon, Citron-, Klock-äpple

13.

Jern –

14.

Canada renett

15.

Hvit Kallvill Calvil (ungt träd)

16.

Höst äpple

17.

Gyllen

18.

Röd Astrakan

19.

Hvit Astrakan

20.

Grå pipping
Päron

Kommentar

1.

Börrégri Napoleon, (Beurre-gris)

2.

Kejserlig Taffel

3.

Fikon

4.

Erkehertig päron (ungt träd)

5.

Winter päron Okänt (ungt träd)

6.

Röd päron (ungt träd)

7.

Gråpäron

8.

Wertlång

9.

Höst Bergamott

10.

Winter Bergamott

11.

Muskatell

Små tidigmognande kryddiga päron.

12.

Socker päron

Hovsta

13.

Svanhalsar

Kan vara Windsor

14.

Winter päron (okänt)

15.

Höst päron (okänt)
Plommon

1.

Stor Gul äggplommon

2.

Stor Röd äggplommon

3.

Blå Catharin plommon

4.

Rhenklor

5.

Gul Aprikos

6.

Röd Perdrigo

7.

Blå Perdrigo

Holländskt fikonpäron eller Danskt d:o

Troligen Gränna rödpäron

Epargne, kallades också för Vattlångor i
Kalmar under 1800-talet

Kommentar

Reine Claude
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3.4. Hulda Nydells trädgård 1915-1940
1915 avlider Hermina och gården testamenteras till Hulda Nydell. Hon fortsätter att sköta den i samma anda. Det är en varierad trädgårdsodling med
många olika sorters köksväxter, snittblommor, fruktträd och bärbuskar. 1915
finns 68 drivbänkar och 30 halmmattor i trädgården. Bland redskapen finns
en skottkärra och fyra dragkärror, sex trädgårdsstegar och nio vattentunnor,
jämte övriga trädgårdsredskap. Här finns en ko, 32 höns och ett bisamhälle.
Se bild 5.
Lustgården har 19 trädgårdsstolar, fem soffor och sex bord. Sex gungbrädor
med bockar finns fortfarande som det var 1874. Utmed gångarna ligger 142
trädgårdssnäckor och det finns två prydnadskulor. En tidig bild från Herminas
tid visar på trädgårdsstolarnas utseende. Bild 5a och 6. Trädgårdsmöblerna är
vitmålade och stolarna har en hög rygg. Valnötsträden som står framför huset
är av ansenlig ålder, sannolikt planterade under första hälften av 1800-talet.
Se bild 5a och 6.
Mot planket i norr växer tjugo spaljeträd 1920. Bland fruktträden finns flera
äppelträd av Gravensteiner och en Renett. Av päron finns sorterna Rödpäron,
Amanlis, Beurre, Vinterbergamott och det finns plommon och bigarråer. Hallon, svarta och röda vinbär, liksom krusbär odlas också. Se bild 7.
Utsäde och plantor köps från Göteborgs trädgårdsförening. 1925 köps
plantor av 50 kronärtskockor och året därpå beställs 500 jordgubbsplantor.
Samma år innehåller fröbeställningen många olika köksväxter, av vilka de
flesta innehåller flera olika sorter. Det är en omfattande köksväxtodling som
bedrivs i Krusenstiernska trädgården med intilliggande arrenderade ytor. Av
frömängden kan den ungefärliga ytan av varje kultur uppskattas. Här odlas
morot på ca 600 m2, lök på ca 600 m2, blomkål på ca 1000 m2, grönkål på ca
300 m2 och purjo på ca 500 m2. Rädisodlingen omfattas av ca 400 m2, persiljan av ca 150 m2, spenat av ca 1500 m2. Det finns sallatsodling på ca 1000
m2 och bönor på ca 500 m2. Dessutom köps frön av tomater in för att räcka
till 5 000 plantor och drivgurka till 200 plantor. Nu kan det vara så att man
har äldre frön kvar i lagret som nyttjas och en del frön blir över som används
nästa år, vilket gör att de nämnda ytorna inte är helt överensstämmande med
verkligheten.
Snittblomsodlingen är betydande. Här odlas framför allt otaliga sommarastrar. I nämnda fröinköp finns tolv olika sorter av amerikansk buskaster,
men här odlas också blandade färger av pionpyramidaster, rosenaster, strutsfjäderaster, hohenzolleraster, unicumaster, jättekometaster mignonaster och
hög victoriaaster. Under förutsättning att allt frö nyttjas, och om 75 % av
utsädesmängden resulterar i färdig plantor så odlas 4 000 asterplantor 1926 i
trädgården. En annan snittblomma är lövkojor av vilka 10 000 frön köps in,
liksom zinnior 3 500 frön och luktärter 250 frön. Även reseda odlas av vilka
40 000 frön köps in.
1932 köps 30 buxbomsplantor och 1933 inköps 35 st till. Buxbom brukar
vanligen användas till formklippta infattningshäckar av en plantering med ungefär åtta plantor per löpmeter. Antalet inköpta räcker till knappt åtta meters
infattningshäck.
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Hulda för noggranna anteckningar över gårdens ekonomi. 1932 har Hulda
noterat att gårdens intäkter är 3770 kr varav försäljning av trädgårdsprodukter
är 2030 kr och resten hyresintäkter. Kostnaderna är 3637 kr vari ingår bl a
trädgårdsmästare Oscar Lindkvists lön på 900 kr, torgplatsen 30 kr och utlägg
för inhyrda trädgårdsarbeten på 875 kr. En åkare utför plöjning, harvning,
gödsling och upptagning av potatis. Den största kostnaden är räntan 1300 kr
på ett lån på 26 000 kr.

Bild 5a. Två valnötsträd står framför huvudbyggnaden.
Trädgårdsstolar med hög rygg. Foto från tidigt 1900-tal.
Länsmuseets arkiv.

Bild 5b. Inventarieförteckning 1915. Länsmuseets arkiv.
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Bild 7. Förteckning över fruktträd och bärbuskar 1920 i den
del av trädgården som övergår i Kalmar stads ägo 1944.
Kalmar kommuns arkiv.
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3.5. Trädgården efter 1940
Hulda Nydell dör 1940 och testamenterar gården till Kalmar stad och Kalmar
fornminnesförening. En stiftelse bildas som ska förvalta platsen. Husen och
trädgården blir ett museum. Trädgårdsmästare Oscar Lindqvist blir kvar och
fortsätter att odla och sälja grönsaker och frukt på torget fram till 1950-talet.
Köksväxtodlingen tycks vara av samma omfattning som under Hulda Nydells
dagar. Kassaböcker visar att den Krusenstiernska stiftelsen huvudsakliga inkomster kommer från försäljning av trädgårdsprodukter.
Gårdens föreståndare Hulda Nilsson inhandlar köksväxt- och blomsterfrön
för 105 kr 1942. 1943-45 köps fröer, fortfarande från Göteborgs trädgårdsförening, av en stor mängd olika köksväxter. Utsädesmängderna ger en bild av
att bondböna odlas på ca 50 m2, lökodlingen har minskat till ca 60 m2, (konkurrens från Öland?), morot odlas på ca 300 m2, rädisor på ca 200 m2 och
bönor på ca 200 m2. Spritärt, märgärt och sockerärtsodlingen omfattas av ca
500 m2. Spenat odlas på ungefär 500 m2, grönkål på ca 300 m2 och purjo på
ca 800 m2 och det köps in tomatfröer motsvarande 5 000 plantor. Blomkålsfrömängden ger 25 000 plantor, vilket kräver en yta av 6 000 m2, om alla frön
nyttjas, vilket låter osannolikt. Se bild 8.

Bild 8. Fakturor på inhandlat köksväxtfrö. Länsmuseets arkiv.
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En stor mångfald sommarblommor odlas också i trädgården, framför allt
många tidigare nämnda sorter av sommaraster. 1943-44 inhandlas också
frön av andra snittblommor och eterneller. Bland dem kan nämnas lejongap,
Antirrhinum, riddarsporre, Delphinium elatior, jätteeternell, Helichrysum, rosenblomster, Rhodanthe, luktärt, Lathyrus, jungfrun i det gröna, Nigella, Zinnia, jätteprästkrage, Chrysanthemum maximum, trädgårdsaurikel, Primula
auricula, och penséer, Viola. Fröbeställningen 1944 innehåller också bellis,
Bellis, akleja, Aquilegia, tagetes, Tagetes erecta, bukettanemon, Anemone
coronaria, reseda, Reseda, kärleksblomster, Nemophila, praktvädd, Scabiosa
atropurpurea, mm.
Med tanke på den stora mängden astrar, lövkojor och andra blomster och
den omfattande odlingen av kål och purjo som är växter som förkultiveras
i drivbänkar bör trädgården ha haft en stor bänkgård. Även meloner finns
bland fröinköpen, vilka odlas i drivbänkar efter utplantering av köksväxter
och blomsterplantor. Ungefärliga mått på ett bänkfönster brukar vara 1,05 m
x 1,65 m. De 68 drivbänkarna, som nämns 1915, bör, om det är fyra bänkrader
med 17 fönster och gång emellan, ha upptagit en yta av ca 20 x 20 m, dvs 400
m2.
Hösten 1944 köps ett antal nya fruktträd in, äpple Cox´s Pomona, Gul Richard och Melon, päron Bonne Louise, samt tre Hackman plommon, två Klarbär och 14 träd av Allmän gulröd bigarrå. Jämte gårdens trädgårdsmästare
Oscar Lindkvist är två kvinnor anställda under säsong som trädgårdsarbetare
under åren 1939-45. Trädgården blir mindre 1944 och planket flyttas då Kalmar stad anlägger Kungsgatan och Västerlånggatan. Här försvinner 682 m2
köksväxtland och många fruktträd.
I början av 1950-talet tycks trädgårdens skötsel ha blivit mer extensiv. 1952
ber stiftelsen Kalmar stads parkpersonal om hjälp med en restaurering av
trädgården. Parkavdelningen plöjer, gräver i köksväxtlanden, röjer träd och
buskar som kommit upp på oönskade ställen, kör bort skräphögar, tar upp
igenväxta gångar, tar bort matjordslagret på vissa gångar och fyller på med
grus. Trädgårdsmästaren Oscar flyttar från trädgården och stadsparkens personal övertar skötseln.
De första odlingslotterna kommer till under 1950-talet. Vid denna tid tas
också rundeln bort där fyra gångar går ihop mitt i köksväxtlandet. En uppmätningsritning från 1950 visar trädgårdens utseende. Se bilaga 4 och bild 9.
Ytterligare en uppmätningsritning av Kalmars stadsträdgårdsmästare Magnus
Erlandsson visar trädgårdens utseende 1953, se bilaga 5 och bild 10. Gångsystemet är detsamma och har inte förändrats sedan Söderbergs dagar 1872.
Runt den stora centrala ytan i köksväxtlandet kantas gångarna av fruktträd
och däremellan finns dubbelrader av bärbuskar. Gången som leder fram till
lusthuset kantas av en blomsterlist. Se bild 11 och 13. De åtta odlingslotterna
är enhetligt gestaltade med blomsterlist, några jordgubbsrader, grönsaker och
potatis, som täcker halva ytan. De avgränsas mot varandra med någon smal
växtrad och varje lott har en bärbuskrad. Se bild 12.
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Bild 9. Uppmätningsritning 1950. Länsmuseets arkiv.

Bild 10. Uppmätningsritning, 1953. Stadsträdgårdsmästare
Erlandsson. Länsmuseets arkiv.
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Bild 11. Blomsterlist utmed gången som leder fram till lusthuset. 1940-tal. Länsmuseets arkiv.

Bild 12. Odlingslotterna 1953. Alla skulle ha samma utseende. Del av uppmätningsritning 1953. Länsmuseets arkiv.
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1955 görs också en ritning över den del som ligger närmast uthusen. Här syns
tydligt blomsterlisterna som kantar gången fram till lusthuset. På en stor yta
odlas rabarber och övriga delar är utmärkta som köksväxter, bärbuskar, hallon
och blommor och fröken Nybloms blomsterland. Området kantas av buskar,
troligen plommonskott. Se bild 13.
Under 1970-talet beskrivs trädgården ha många fruktträd, däribland äpplen
av sorten gula Gravensteiner, päronsorten Marquise, många mirabellplommon, storfruktiga krusbär, stora röda vinbärsbuskar och stora bestånd av rabarber. 1977 görs ett förslag till skötselplan på initiativ av Magnus Erlandsson.
I stiftelsens styrelseprotokoll nämns att på många ställen växer ”rotäkta och
därmed rätt dåliga plommon”, mirabeller och ”ofruktbara krusbärsbuskar”. I
den södra delen tillkommer nu björnbärsplantorna, persiko- och aprikosträd.
I planen vill man att bigarråträden i anläggningen ska ersätta fågelbären. Det
bör röjas bland plommonskotten, och krusbären bör förökas. Bersån av lind
och lönn bör kompletteras med några fler träd och några träd som lutar bör tas
bort. Stora bestånd av rotäkta mirabeller och rabarber växer framför uthusen
och här kommer ett förslag på en kryddgård. Se bild 15. De krusbärsbuskar
som idag växer i ytan söder om brunnen nämns som ett gammalt bestånd och
här finns också rester av ett vinbärsland. På sydsidan av planket i norr vill man
plantera aprikos, persika, mullbär och vin. Den Krusenstiernska Gravensteinern nämns flera gånger som något viktigt.
En karta med inventering av träd och buskar från 1981 finns. Här har en
del fruktträd sortnamn, medan vissa saknar det. Buskar finns inte med i inventeringen. Det finns 12 odlingslotter i trädgården. Se bilaga 6 och bild 14.
I slutet av 1980-talet anläggs en kryddgård med steninramade rutor och en
stjärna i sten för blomsterbäddarna framför husen. Under 1980-talet planteras
också sju nya fruktträd i den nytillkomna södra delen. 1985 blir gården ett
byggnadsminne. Sedan 1980-talet har en året-runt anställd trädgårdsmästare
funnits på gården. Under sommaren har säsongsanställd personal tillkommit.
En café-verksamhet har utvecklats.
1990 finns en notering i ett styrelseprotokoll om att göra en förnyelse av
växtsortimentet. Det finns 12 odlingslotter 1992. Under 1990-talet kommer
den nya besöksentrén till i planket mot Kungsgatan. Det görs en trädgallring
1995, då många träd är gamla i trädgården. Under denna tid bistår trädgårdskonsulent Gösta Engstedt och hortonom Carl Bergsten med olika råd vad gäller trädgårdsskötseln. Runt sekelskiftet 2000 läggs en remsa med kalksten i
kullerstensytan vid huvudingången öster om huvudbyggnaden.
Någon fullständig växtförteckning har inte påträffats i arkiven förrän 1999
då landskapsarkitekt Helena Brämerson- Gaddefors gör en inventering av
växtmaterialet, jämte en historisk beskrivning, på uppdrag av Länsstyrelsen.
Den kompletteras med en skötselplan 2006 för lignoserna och under åren
2010-12 startas en varsam restaurering av träd och buskbeståndet. Riskträd tas
ner och det röjs delvis bland alla uppkomna plommonskott. Vissa fröplantor
av fläder och fågelbär tas bort och det planteras över 30 nya fruktträd, många
av dem är sorter som tidigare funnits i trädgården eller i den Britthelska.
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Bild 13 Ytan närmast uthusen. Uppmätningsritning från 1955. Erlandsson. Kalmar läns museums arkiv.

Bild 14. Uppmätningskarta 1981. Här finns 12 odlingslotter. Idag finns sju, nr 5-10 och nr 12. Länsmuseets arkiv.
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Bild 15. Högstammiga plommonträd växer på många
platser i trädgården under andra hälften av 1900-talet. Här i
det s k blomsterlandet år 1990. Länsmuséets arkiv.

Idag är Krusenstiernska trädgården en del av Sveriges klonarkiv för bevarande av äldre fruktsorter i samarbete med Nordgen. 2012 planteras äldre
sorter av äpple och päron som hör till sydöstra Sverige, jämte andra fruktsorter, som går under namnet mandatsorter inom Nordgens bevarande-program.
Olika kulturella arrangemang anordnas i trädgården vars caféverksamhet har
utvecklats under åren. Sedan början av 2010-talet är Krusenstiernska trädgården en plats för en sommarteater med en stor scen och läktare. Se bild 16.

Bild 16. Krusenstiernska trädgårdens köksväxtland med fruktträd en junidag 2016.
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3.6. Olika delars utveckling i trädgården
Genom olika tidsdokument går det att följa hur olika delar av trädgården har
förändrats sedan slutet av 1800-talet. Här följer en beskrivning av hur olika
delar sett ut under årens lopp.

3.6.1. Övergripande utseende
Om vi jämför dagens anläggning med 1872 års plan över Söderbergs trädgård, finns i stort sett hela anläggningen intakt. Ytmässigt skiljer de sig åt
genom att en del av Söderbergs anläggning försvunnit i norr och öster i och
med att planket flyttades under 1940-talet. En yta i väster har tillkommit 1944
liksom en yta i söder. Ytan i väster har väl passats in i anläggningens stil med
organiskt formade gångar och de spaljeträd som finns 1872 finns det idag tre
mycket gamla ex av i samma del av trädgården, men mot det flyttade planket.

3.6.2. Träd och buskar
Träd åldras och det är tvivelaktigt om några av Söderbergs träd har överlevt
till idag, dock kan exempelvis buskar som syrener finnas kvar. Men det finns
träd på ungefär samma platser i köksväxtlandet som det gjorde för 144 år sedan. De två valnötsträden från första hälften av 1800-talet dog under 1940-talet och ersattes av två nya träd, alternativt släpptes rotskott upp. I lustgården
har dubbelraden med träd som utgår från huvudbyggnaden försvunnit. Runt
den s k lövsalen, där alla träd togs ner 2010, förutom ett, stod träden före 2010
som på den äldre planen. Söderbergs plan har färre buskar och träd inritade i
lustgården än vad där finns idag.
I beskrivningar av trädgården under 1940- och 50-talet nämns många rotskott av plommon, som troligen är underlag som tillåtits skjuta ut skott på
många platser i anläggningen. En del har tagits bort under åren framför allt
närmast husen. En del av dessa togs bort vid restaureringen 2010-2012.
Körsbär nämns som en viktig inkomstkälla för trädgården under första hälften av 1900-talet. Några körsbärsträd framför huvudbyggnaden avlägsnades
under 1990-talet. I inventeringen 1999 fanns 27 träd av Prunus avium, fågelbär eller bigarråer. Vid genomgång av dessa 27 träd år 2009 är åtta träd
döda eller borttagna, tio bedöms som frösådder, åtta är Allmän gulröd bigarrå.
Endast två exemplar av Allmän gulröd bigarrå är i sådant skicka att de bedöms som värda att ha kvar. Under årens lopp har många frösådder tillåtits bli
träd i anläggningen. Tre nya körsbärsträd av 1800-talssorter planteras 2012 i
trädgården.
Den bärbusklist runt stora odlingsytan som det finns rester av idag syns
tydligt på bl a ritningen från 1955. Här finns en dubbelrad med bärbuskar
och även 1999 finns denna dubbelrad nästan intakt på östra och södra sidan.
Det finns en rad med buskar framför uthusen på Söderbergs ritning 1872. På
samma plats finns en rad med syrener idag.
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3.6.3. Blomsterplanteringar
De blomsterplanteringar som finns på 1872 års ritning finns inte på samma
platser idag. Den ena blomsterrundeln vid lusthuset är borta, men det finns
idag en rundel med spansk körvel, dock något förskjuten mot norr av den
idag stora syrenen. Blomsterlisten utmed gången som leder fram till lusthuset
finns som oregelbundna ytor med albarosor och en pion idag. På foton från
1940-talet syns den tydligt, och den är också utritad på Söderbergs ritning
1872. Många av de blomsterrabatter som finns i dagens gräsytor har tagits
över av gullris och kirskål, men tittar man noggrant så finns små exemplar av
riddarsporrar och pioner som kämpar om ljuset i ogräsfloran.

3.6.4. Gångsystemet

Gångsträckning
Hur gångsystemets sträckning varit i anläggningen går att följa på fem olika
planritningar under årens lopp. Äldst är Söderbergs plan från 1872. Sedan
finns de två uppmätningsritningarna från 1950-talet, Kalmar kommuns inventeringskarta från 1981 och Gaddefors ritningar från 1999. Gångsträckningarna är i stort sett identiska under årens lopp.
En ny gång anläggs i gräskvarteret framför huvudbyggnaden i början av
1950-talet. Den är smalare än övriga gångar i anläggningen. Samtidigt tillkommer en gång mellan den öppna platsen med höga träd och köksväxtlandets sydligaste hörn, som finns tidigare på Söderbergs ritning 1872. Några
slingrande gångar är utritade som smalare än övriga, i den västra delen på
ritningen 1953.

Gångbredd

På Söderbergs ritning varierar gångarnas bredd på mellan 1,8 till 2,4 meter.
1955 års ritningar har en ungefärlig gångbredd av 1,50 cm på de flesta gångarna. Några slingrande gångar i väster är ca 1 meter breda. Den nygjorda
gången i gräset framför huset är endast ca 60 cm bred på ritningen. På uppmätningsritningen 1981 varierar gångarnas bredd mellan 1,2 till 1,6 meter.
Gaddefors anger 1999 att gångarna varierar mellan 1 och 1,50 meter.
Vid en gångarkeologisk utredning av arkeolog Anna Andreasson 2011 grävdes fem tvärsnitt på fyra olika gångar i trädgården, (Krusenstiernska trädgården – Trädgårdsarkeologisk undersökning av gångar. Archeogarden. Rapport
2011:1). Ett tvärsnitt av en gång gjordes i den västra delen, medan två gjordes
i gången som löper österut från brunnen, dvs f d köksväxtlandets södra långsida. Ett tvärsnitt grävdes också i f d köksväxtlandets östra kortsidas gång. Det
femte schaktet grävdes i gräset för att hitta en gång som löpte från södra hörnet av gångarna i köksväxtlandet till en port i planket mot Västerlånggatan.
Anna Andreassons resultat visar på att huvudgångarna, dvs köksväxtlandets
södra kortsidas gång och den försvunna gången har haft en bredd av ca 1,05
cm. Andra gångar, såsom den som löper från brunnen, vilken utgör en gräns
mellan lustgården och produktionsdelen i trädgården, och gångarna i västra
delen, dvs lustgården, har haft en bredd av ca 0,85 cm.

31

Det finns en järnkratta i uthuset på gården med en bredd av 95 cm. Tyvärr blev
den kapad i ändarna 2016 med vinkelslip. De två avkapade bitarna har inte
återfunnits, men krattan kan ha haft en bredd av ca 110-120 cm. Det ger en indikation av en gångbredd med samma mått. Den kan ha används varje lördag
eftermiddag då alla gångarna i lustträdgården blev krattade av trädgårdsfolket
för att det skulle vara fint över helgen. Den fungerar dock inte om gångarna är
bomberade, de måste vara helt plana om krattan ska kunna användas.

Gånguppbyggnad

Enligt Andreassons resultat av gångutgrävningarna tycks de, vid grävningarna 2011, bestå av ett 18 cm tjockt lager av hårt packad sandig jord med
inslag av grus och enstaka tegelfragment. De har byggts upp av hård packning
av trädgårdens befintliga jord med en inblandning av naturlig sand och grus
och krossat tegel. Sand och fingrus har troligen lagts på efter hand. Se bild 17.
De lager av natursingel som idag täcker vissa gångar är troligen av senare
datum, dvs andra hälften av 1900-talet. Natursingelgångarna finns närmast
huvudbyggnaden 1999. Se bild 18 och bilaga 7. Det är svårt att se om gångarna täckts med natursingel på fotografier från trädgården från mitten av
1900-talet. Natursinglet har troligen lagts på under andra hälften av 1900-talet. En sådan förändring av underhållet som att lägga på nytt material av slitlager är vanligen förekommande vid ett ägarbyte i en trädgård. Natursinglet
kan ha tillkommit när Oscar Lindkvist slutade i trädgården. Vissa gångar fick
här och var en mycket tunn slityta av makadam våren 2016.

Skötsel och underhåll av gångarna

Hur skötseln av gångarna varit finns mycket lite kännedom om. Det vanligaste sättet att hålla gångar fria från ogräs är användandet av olika slags skyffeljärn och krattor och till kanthuggning brukar spadar användas. Få dokument
finns i arkiven om gångunderhåll. 1930 och 1938 inköps ett lass sand av åkare
Johansson. De kan ha använts till att lägga på trädgårdsgångarna.
1955 frågar Stiftelsen Kalmars stads parkförvaltning om hjälp med att restaurera gångarna. Man vill ha borttagning av matjordslagret och nytt grus
pålagt.
När Sven Pettersson började arbeta i trädgården 1990 var gångarna framför
huvudbyggnaden och fram till och runt lusthuset, belagda med natursingel.
Sven ansvarade för trädgården fram till 2007. Nya lager av natursingel tillfördes vid behov under denna tid. Övriga gångar i anläggningen var jordgångar.
Om det uppstod svackor i gångarna lades ny jord på, som man tog från odlingsytorna. Ingen ny jord tillfördes utifrån trädgården. Gångarna hölls rena
från ogräs och kanthöggs två gånger per år. Järnkrattan i uthuset på gården
med en bredd av ca 110-120 cm indikerar att gångarna krattats. På Gaddefors kartor från 1999 framkommer att gångarna framför huvudbyggnaden och
fram till lusthuset är belagda med natursingel. Bild 18 och bilaga 7. Idag är
vissa gångar belagda med natursingel. Våren 2016 fick vissa delar en yta av
makadam och vissa fick en Round-up-besprutning mot ogräs.
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Det finns väldigt lite skrivet om hur trädgårdsgångarna sköttes under 1800-talet i litteraturen. Ett forskningsarbete, finansierat av Riksantikvariearbetet,
som leds av Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs Universitet har påbörjats
för att få ett svar hur man skötte trädgårdar förr i tiden. Däri ingår historisk
skötsel av trädgårdsgångar. Arbetet beräknas vara färdigt 2017.

Bild 18. Karta 1999. Helena Gaddefors. Gångarna närmast huvudbyggnaden har en yta av gångsingel.

Bild 17. Jordgång i norra delen av f d köksväxtlandet. Foto
från 1950-1960-talet. Länsmuseets arkiv.
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3.6.5. Huvudbyggnadens framsida
Bilder från tidigt 1900-tal visar på två stora valnötsträd som sedan dör under
1940-talet p g a stympning eller kalla vintrar och ersätts av två nya träd, som
kan vara rotskott eller nya plantor. Bild 19-25.

Bild 19. Huvudbyggnaden från tidigt 1900-tal. Valnötsträden är stora.

Bild 20-21. Vänstra bilden. Ena valnötsträdet är stort och det andra ser dött ut. Högra bilden. Södra valnötsträdet är riktigt
stort och tycks ha någon form av kronstabilisering. Bilderna är från 1940-talet. Länsmuseets arkiv.

Bild 22-23. Huvudbyggnaden med ett stympat valnötsträd och en bild utan valnötsträd. Fotografier från 1940-talet. Länsmuseets arkiv.

Bild 24-25. Huvudbyggnaden 1977. Foto Rolf Lind. Länsmuseets arkiv. Högra bilden med medelstora valnötsträd. Länsmuseets arkiv.
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3.6.6. Huvudbyggnadens gavel.
Bilder från första hälften av 1900-tal visar på en solig plats vid huvudbyggnadens gavel med mycket blomsterprakt. Bild 26-27. Idag är gaveln i total
skugga av höga träd. Buxbomsplantan tycks planteras någon gång på 1930-talet. 65 buxbomsplantor köps in åren 1934-35. Kanske det är en av dem som
blivit så stor idag? Fotografier visar på hur buxbomen lämnas oklippt och blir
för sin plats för stor. Bild 28-33.

Bild 26-27. Vänstra bilden på södra gaveln av huvudbyggnaden 1911. En ros växter mellan fönstren och blomster syns i förgrunden. Högra bilden är från tidigt 1900-tal. Här växer någon
form av spaljeväxt på sydgaveln. Länsmuseets arkiv.

Bild 28. Husgaveln. Buske av något slag växer under ett fönster. Buxbomen syns ej. Årtal okänt. Länsmuseets arkiv.
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Bild 29-30. Växter vid södra gaveln av huset. Fotografier från 1940-talet. Buxbomsplantan är liten. Lökväxter växer i gräsytorna. Länsmuseets arkiv.

Bild 31-32. Växter vid södra gaveln av huset på 1970-talet. Det högra fotografiet är från 1977. Buxbomen har växt. En spaljé
har tillkommit. Foto högra bild: K Petersson. Länsmuseets arkiv.

Bild 33. Dagens gavel. Buxbomen har blivit stor.

Bild 34. Uppmätningsritning 1955 av området vid uthusen.
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3.6.7. Området framför uthusen.
Inventarieförteckning från 1874 och 1910 visar på att det funnits drivbänkar
i trädgården. Bänkgården, som var den mest arbetsintensiva delen av trädgården, placerades ofta nära trädgårdsmästarbostaden, för att den krävde mycket
skötsel och tillsyn. Den kan ha funnits närmast trädgårdsmästarbostaden i
Krusenstiernska trädgården.
Uppmätningsritningen från 1955 visar på att området framför uthusen är ett
rabarberland, ett blomsterland, lite grönsaker och bärbuskar. I kanterna växer
plommonskott. Bild 34. Ett foto av senare datum visar en öppen odlingsyta.
Bild 35-37. I den östra delen växer många plommonskott under andra hälften
av 1900-talet. Under 1980-talet anläggs en helt ny skapelse i anläggningen.
Halva ytan fortsätter att vara blomsterland med en liten sparrissäng. Bild 38
och 39.

Bild 35. Ytan närmast uthusen, som idag är en örtagård.
Årtal okänt. Länsmuseets arkiv.

Bild 36 och 37. Vänstra fotot. Åtskilliga plommonskott i ytan framför uthusen. Foto D. Selling, 1969. Högra fotot. Höga plommonstammar med riddarsporrar i blomsterlandet. Foto G Sörensen. Okänt årtal. Länsmuseets arkiv.

Bild 38. Blomsterlandet med höga plommonstammar. Foto
1990. Länsmuseets arkiv.

Bild 39. Området framför uthusen 2016.
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4. Trädgårdens nulägesbeskrivning

Bild 40. Huvudbyggnaden.

Krusenstiernska trädgården ligger i Kalmar gamla stad. Trädgården omfattar
en yta av ca ett hektar och omges av ett högt rödmålat plank.

Byggnader
I trädgårdens norra del finns ett antal byggnader, huvudbyggnad, trädgårdsmästarbostaden samt flera uthus. Bild 40. Mindre byggnader finns på andra
platser. Vid ingången i planket mot Kungsgatan finns ett WC för besökare
med ett redskapsförråd för odlingslottägarna. I söder mot planket finns ett
nybyggt redskapsförråd och i den sydvästra delen har en ny WC-byggnad
uppförts de senaste åren.

Mindre byggnader
Ett lusthus och ett brunnshus finns i trädgården.

Trädgårdens ytor
Större delen av ytorna är gräsytor med smala grus- och jord-gångar. Kullerstensbelagd yta finns i norr vid huvudingången, söder om uthusen och vid
trädgårdsmästarbostaden. Odlingslotter för köksväxter finns i sydöstra delen
mot Västerlånggatan, en odlingslott finns mot planket mot Kungsgatan och en
i södra delen. Ett brunnshus ligger på en liten kulle med en kalkstensyta och
två stenlagda trappor. En upphöjd gräskulle finns i väster. Söder om uthusen
finns en kryddgård där en del är en grusad yta.
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Vegetation
Det som dominerar anläggningen är fruktträden, som det finns runt 140 st av.
Flera stora körsbärsträd utgör ett dominerande inslag. Här finns också många
andra träd, både inhemska och exoter. Prydnadsbuskar är planterade på många
platser och här växer också bärbuskar. Rosor finns i rabatter i gräsytorna.
Många arter av perenner finns framför allt i blomsterlisterna runt odlingslotterna, men också i rabatter i gräskvarteren, i örtagården och blomsterlandet
framför uthusen. Den lökväxt som dominerar är rysk blåstjärna, Scilla sibirica, som i april färgar trädgården blå, men här finns också många krolliljor,
Lilium martagon, och andra lökväxter. Sommarblommor planteras årligen i
olika rabatter i trädgården och i krukor och lådor. En fullständig förteckning
över lignoser och perenner finns i bilaga 2.1 och 2.2.

Klonarkiv
Bland fruktträden i trädgården finns ett antal träd som ingår i ett klonarkiv i
samarbete med Nordgen, (tidigare Nordiska genbanken), www.nordgen.org/
index.php/skand/content/view/full/324. Klonarkiv eller genbanker för vegetativt förökat växtmaterial upprättas idag för att bevara äldre kulturväxter som
annars skulle försvinna. De äldre sorterna har ett stort kulturhistoriskt värde.
Huvudsyftet med de nationella fruktklonarkiven eller genbankerna, som är
14 till antalet, är att bevara det pomologiska arvet på lång sikt. Varje arkiv
har kontrakt med Programmet för Odlad Mångfald, (POM), http://www.slu.
se/pom, och får en årlig ekonomisk ersättning för att bevara två exemplar av
olika fruktsorter, s k mandatsorter. Till mandatsorter ska räknas fruktsorter
av svenskt ursprung eller utländska med lång dokumenterad odlingstradition
i Sverige. Klonarkivet i Krusenstiernska trädgården, som ska bevara sorter
som hör till sydöstra Sverige, tillkom 2011, då det flyttades från Skälby gård
i Kalmar. F n finns ett tiotal äppelsorter och fyra päronsorter bland de s k
mandatsort-träd.

Markutrustning
Krusenstiernska gården omges av ett högt plank. Planket som omgärdar trädgården är rödmålat och har ett antal portar. Två portar finns mot Kungsgatan,
där den ena blir den naturliga entrén för besökare till anläggningen och den
andra används normalt inte. Tre portar finns i nordvästra planket, en vid trädgårdsmästarbostaden och två vid huvudbyggnaden. Porten väster om byggnaden används normalt inte idag. Det finns också två portar mot Västerlånggatan, där den norra inte används och den södra används bl a för att köra ut
containrar ur trädgården.
En spaljékonstruktion finns i väster som täcks av några formklippta
doftschersminbuskar som bildar ett valv. En annan spaljé finns vid en kant av
det s k blomsterlandet. Ett staket avgränsar vid ett av uthusen och ett staket
vid en ramp finns vid ett av uthusens café. Två piedestaler för glasklot finns
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framför huvudbyggnaden. Överallt i trädgården finns trädgårdsmöbler utsatta
för cafégäster. Några gjutjärnssoffor finns framför huvudbyggnaden. Trädgården har nyligen fått en flaggstång.

4.1. Trädgårdens olika delar
Trädgården har delats in i den följande beskrivningen i fyra olika delar med
olika karaktärer. Se bild 41 och bilaga 1.2.
1. Östra delen, köksträdgården, som domineras idag av en stor gräsyta
och odlingslotter. Här finns ett rektangulärt gångsystem som kantas av
fruktträd.
2. Västra delen, lustträdgården, med dess organiskt formade gräsytor och
slingrande gångsystem och med prydnadsträd- och buskar jämte fruktträd.
3. Den södra delen, södra trädgården, som tillkom då trädgårdsplanket
flyttades under 1940-talet, är en gräsyta utan gångsystem med både
fruktträd, björnbär och prydnadsbuskar.
4. Ytan framför uthusen, blomsterträdgården, är idag en från 1980-talet
anlagd örtagård och ett blomsterland.
Varje del beskrivs var för sig.

40

Bild 41. Indelning av trädgården i fyra delar.
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4.1.1. Del 1 - Köksträdgården
Det f d köksväxtlandet i anläggningen har raka gångar som kantas av fruktträd
och här och var rester av en bärbusklist. Mellan gångarna finns tre gräsytor.
En stor öppen gräsmatta finns i mitten, en i norr mot Kungsgatan och en öster
om dessa två ytor. Odlingslotter finns mot Västerlånggatan och en lott mot
Kungsgatan. Fruktträd finns också i en rad i odlingslotterna mot Västerlånggatan och innanför planket mot Kungsgatan, samt i en rad i gräset väster om
nämnda odlingslotter. Bild 42.

Gräsytor

En stor gräsyta finns centralt i anläggningen. En gräsyta finns också mot
Kungsgatan i norr och en gräsyta mot odlingslotterna i öster.

Gångsystem och hårdgjorda ytor

De raka jordgångarna bildar en rektangel runt den stora centrala gräsytan.
Gångarna är jordgångar som är nedsänkta i förhållande till det omgivande
gräset. Bredden varierar mellan 90 och 150 cm. Ett slitlager av natursingel
8-12 mm finns på gångarna runt huvudbyggnaden. Se bild 44 och bilaga 7.
På övriga gångar finns här och var har ett tunt slitlager av natursingel 8-12
mm och av makadam 4-8 mm. Bild 45. I en del gångar syns större stenar
sticka upp i markytan. Som besökare leds man in på en smal gång ”bakvägen”
genom porten från Kungsgatan. Vid WC-huset mot Kungsgatan finns en liten
kalkstensyta. Den är fogad med betong. Bild 47. Vid porten i planket vid trädgårdsmästarbostaden är också kullersten med några kalkstenar. Här och var
ligger makadam 4-8 mm, typ halkgrus. Bild 48.
På en kulle mitt i anläggningen står ett brunnshus över en brunn. Kullen är
upphöjd över omgivande gräsytor och har en ungefärlig diameter av sju meter. Den plana ytan närmast brunnen är täckt av kalkstensplattor och kullens
kanter har en kullerstensyta blandat med gräs och några kalkstensplattor. Två
gångar leder upp till brunnen, en från sydost och en från nordväst. Gången
från sydost är en grusgång som sluttar upp mot brunnen. Två trappor är synliga, båda uppbyggda av kalksten. En smalare trappa från norr med tre trappsteg leder upp till ytan runt brunnen. Från nordväst finns också en kalkstenstrappa, som är överbyggd av en nybyggd trappa av tryckimpregnerat virke.

Odlingslotter

Fem odlingslotter finns i öster mot Västerlånggatan. En odlingslott finns mot
Kungsgatan. Odlingslotterna arrenderas av privatpersoner. Vissa lotter har
haft samma arrendator i flera generationer. Här odlas ett stort sortiment av
köksväxter, jordgubbar, hallon och sommarblommor. Lotterna mot Västerlånggatan kantas av en blomsterlist i väster med en varierad bredd av mellan
1,5 och två meter med många olika arter av perenner. Söder och öster om
odlingslotten mot Kungsgatan finns också en blomsterlist.
Odlingsbäddarna, som är upphöjda, varierar i både längd och bredd, vanligen är bredden 120 cm. Gångarna mellan bäddarna varierar också i bredd,
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men runt 60 cm är vanligt. Bäddarna ligger både i öst-västlig och nord-sydlig
riktning. Odlingslotterna håller en mycket hög skötselnivå. Bild 49-50.

Fruktträd

Fruktträden är i varierande ålder, ett visst generationsskifte har påbörjats med
nya individer som ska bära trädgården in i framtiden. Fortfarande finns många
äldre träd kvar, men med rötskador i stammarna. Huvuddelen är äpple, men
päronträd finns också, liksom några sötkörsbär/fågelbär och plommon. Några
träd skuggas eller trängs ned av stora körsbärsträd.

Norra långsidegången

Här finns tre träd norr om gången och sju söder om. Bild 51.

Norra kortsidegången

Väster om gången finns fem träd och öster därom tre.

Södra kortsidegången

Väster om gången växer sex träd och öster om den sex träd.

Södra långsidegången

Här växer på södra sidan sex träd inkl. de som står runt brunnen. Norra sidan
kantas av sju träd. Bild 52-53.

Träd i gräsytan närmast Kungsgatan

Tio träd står utmed planket i norr. Två träd står fritt i gräskvarteret. Här finns
en vinstock mot planket.

Träd i rad i odlingslotterna mot Västerlånggatan

Här växer elva fruktträd. Två träd står i odlingslotten längst i norr. En vinstock växer mot planket.

Trädrad i gräsyta väster om odlingslotterna
Här växer tio fruktträd idag.

Bärbuskar

I kanten innanför fruktträden finns en rest av en bärbusklist. Den södra långsidan har 14 röda vinbärsbuskar. I den östra kortsidan finns tre röda vinbär och
en svarta vinbär. Svarta vinbärsbuskarna är starkt angripna av gallkvalster.
Några av de röda är angripna av platticka vid basen. Bild 54-55.

Rester av blomsterlist

Rester av blomsterlisten utmed gången fram till lusthuset är idag några albarosbuskar i organiskt formade planteringar, liksom en solitär pion. En rabattros av nyare årgång står i gräset framför lusthuset. En stor klätterros, troligen ett underlag som tagit över, med en liten gren av New Dawn vid marken,
växer på en spalje i det nordvästra hörnet av den stora gräsytan. Bild 56.
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Vårblommande lökväxter
Olika lökväxter avlöser varandra i blomning från tidig vår till försommaren
börjar. De finns markerade på kartan i bilaga 1.4. En förteckning finns i bilaga
2.2. I blomsterlisten vid odlingslotterna växer olika lökväxter. Påskliljor av
olika sorter växer i rundeln väster om lusthuset. Några pärlhyacinter omringar
stammen på ett äppelträd vid odlingslotterna.

Syrener

Två stora syrenbuskar växer, där tre gångar möts, i nordöstra hörnet av den
stora gräsytan. Ett mycket stort syrenbuskage finns i gräset framför trädgårdsmästarbostaden. Bild 57.

Andra prydnadsbuskar och träd

En paradisbuske, en syrenbuddleja och en snöbär växer i odlingslotten mot
Kungsgatan. En sockertoppsgran och en tuja står mot Västerlånggatans-planket. Vid brunnshuset växer några måbärsbuskar. Det finns också en vinstock
mot planket och en rosbuske står innanför hörnet av planket mot Västerlånggatan-Kungsgatan. En rosbuske växer mot trädgårdsmästarbostadens sydvägg.

Markutrustning

Ett staket avgränsar mot trädgårdsmästarbostaden. Här är de fyra stolparna
70 x 70 mm och de tre tvärplankorna har måtten 140 x 22 mm. Staketet är
svartmålat. Höjden är ca 103 cm till översta plankans överkant. Staketet är i
gott skick. Bild 58. Olika skyltar finns i trädgården. De signalerar om WC,
privat odlingslott, skörda ej våra frukter osv. En spaljeställning står i den stora
gräsytans sydvästra hörn för en klätterros. Bredvid brunnshuset finns en cementring med ett lock som sticker upp ca 20 cm ovan jorden. Ringens yttermått är 116 cm. I jorden finns fyra 30 cm ringar ovanpå varandra och däri
finns en sommarvattenledning som kommer in från Kungsgatan. Ringen har
ett metallträlock. En stor yta med ett tryckimpregnerat trägolv finns på en
gräsyta bredvid lusthuset.

Kulle med brunnshus

På en kulle mitt i anläggningen står ett brunnshus över en brunn. Runt brunnshuset växer höga träd, på sydsidan två körsbär och på norrsidan tre högstammiga smala plommonträd och några måbärsbuskar, några av dem i själva
stenkullens sluttning. Bild 59-64.

Lusthus

Framför trädgårdsmästarbostaden finns ett lusthus. Beskrivning av det ingår
inte i arbetet.
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Bild 42. Fruktträd i varierande ålder kantar gångarna. Bild 43. Fruktträd kantar gångarna i det f d köksväxtlandet.

Bild 45. Tunt lager med natursingel och makadam utlagt på
vissa ytor i trädgården.

Bild 44. Karta 1999. Gaddefors. Gångar med natursingel finns utmärkta.
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Bild 47. Kalkstensyta vid WC-byggnaden. Bild 48. Kullerstensyta vid ingången mellan trädgårdsmästarbostaden och
uthusen.

Bild 51. Norra långsidans gång kantad av fruktträd i
varierande ålder.

Bild 49-50. Odlingslotter mot Kungsgatan och mot Västerlånggatan. Blomsterlisten kantar odlingslotterna.

Bild 54. Rester av bärbusklist utmed södra långsidan.

Bild 52. Södra långsidans gång med fruktträd i rader och rester av bärbusklist. Bild 53. Rad med fruktträd i gräsyta utmed
odlingslotterna.

Bild 55. Rester av bärbusklist, endast en svarta vinbärsbuske finns kvar vid södra kortsidan
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Bild 56. Rester av det som en gång var en blomsterlist
utmed gången som leder fram till lusthuset.

Bild 57. Två syrenbuskar där tre gångar möts.

Bild 58. Staket vid trädgårdsmästarbostaden.

Bild 59-60. Kalkstensyta och kullerstensyta vid lusthuskullen.

Bild 64. Brunnskullen från norr, här växer högstammiga
plommonträd och ett måbärsbuskage.

Bild 61-62. Två trappor leder upp till brunnskullen. Den ena har en överbyggnad av tryckimpregnerat virke.

Bild 63. Brunnskullen är omgiven av höga körsbärsträd i
söder.
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4.1.2. Del 2 - Lustträdgården
I väster består trädgården av mjukt bågformade smala gångar som omger
gräskvarter. Det finns totalt nio gräsytor. Se bilaga 1.1. I denna del finns prydnadsträd och -buskar, fruktträd och blomsterrabatter med rosor eller perenner.

Gräsytor

Det slingrande gångsystemet avgränsar totalt nio gräsytor i varierande storlek. I västra hörnet finns en jordhög, en trolig rest efter en kompost, som är
övervuxen med ogräs. Bild 66.

Upphöjd gräsrundel

Idag finns en upphöjd rund gräsyta, ca sex meter i diameter och 45 cm hög,
med en gråstenskallmur runtom. Muren är något raserad på vissa sidor. Bild
67.

Liten gräskulle

Väster om den öppna platsen där fyra gångar möts finns en liten gräs-jordkulle på ca tre meters diameter.

Gångsystem och hårdgjorda ytor

Gångarnas bredd varierar mellan 85 cm och 110 cm. Gångarna närmast huset
är belagda med ett tunt lager av natursingel 8-12 mm, övriga är jordgångar.
Bild 44. En öppen plats finns i söder i mötet mellan fyra gångar. En nyanlagd
gång som leder fram till den nybyggda WC-byggnaden är uppbyggd av krossmaterial med ett slitlager av makadam 4-8. De hårdgjorda ytan vid porten
mellan huvudbyggnaden och uthusen är kullersten och däri lagda kalkstensplattor. Kullerstenarna är fogade med ett lager stenmjöl, 0-4 mm, och ovanpå
stenarna ligger här och var halkgrus, makadam 4-8 mm. Bild 68.

Träd och buskar

Här finns många olika arter av träd och buskar, både inhemska och exoter.
I gräsytan mot planket växer högre träd och buskar. Här följer en kortfattad
beskrivning: Gräsytan mot planket innehåller ett antal lite högre lignoser som
bildar en krans innanför planket. Här finns några städsegröna växter. Söder
om huvudbyggnaden växer en mycket stor buxbom, som täcker i stort sett
hela söderväggen av huset. Bild 70. Utmed Stora Dammgatans plank finns
från öster en robinia, en flerstammig tuja och en stor benved. Sedan följer
tre spaljerade fruktträd i kandelaberform, två päron och ett äpple. Bild 71. I
västra hörnet växer en mycket stor idegran och en flerstammig tuja. Ett sötkörsbär trängs med barrväxterna i samma hörn. Längre västerut finns en friväxande och en, på en spaljeställning formklippt, doftschersmin, samt fyra
prydnadsbuskar till, en forsythia, en syren, ytterligare en doftschersmin och
en rosenrips. Bild 72.
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Två mycket höga parklindar står bredvid den nybyggda WC-byggnaden. Öster och norr om nämnda byggnad hittar vi flera prydnadsbuskar, såsom syrener, flera doftschersminer, en norsk brudspirea, en hassel och några träd, en
kraftigt nedskuren hägg och en sykomorlönn. Längst i öster finns några yngre
plommonträd mot planket. Söder om huvudbyggnaden bildar gångsystemet
en ovalform som genomkorsas av flera böjda gångar. Rakt framför huvudbyggnaden, dvs sydost om densamma finns tre gräskvarter. Se bilaga 1.1.
I ovalformen söder om huset finns fem gräsytor, alla organiskt formade i
olika storlekar. I den västra i nämnda oval finns två stora äppelträd och ett
stort päron. Dessutom finns ett litet äppelträd och två schersminbuskar, som
är formklippta över nämnda träspaljeställning. Den norra gräsytan i nämnda oval innehåller både träd, buskar. Här finns tre stora sötkörsbär, ett stort
valnötsträd som lutar åt söder, ett snöbärssnår som breder ut sig och en syren i skuggan i norr. Bild 73. I ytan söder om denna finns fem plommonträd
i varierande ålder, där många är rotskott som släppts upp. Här finns också
ett litet körsbärsträd. Öster om nämnda ytor finns en triangelformad gräsyta
med tre sötkörsbärsträd, ett mycket stort, ett nyplanterat och ett stympat. Här
finns också ett antal prydnadsbuskar i små grupper, parksyren, måbär, trädgårdsprakttry och doftschersmin. En stor parklind växer vid den lite större
hårdgjorda ytan. Den femte gräsytan i nämnda oval är en liten triangel med
två plommonträd. Framför huvudbyggnaden finns tre gräsytor. Se bilaga 1.1.
Den närmast huset domineras av två stora valnötsträd som skuggar entrén till
byggnaden.
Nästa gräsyta kantas av sju fruktträd i varierande ålder och storlek. Här
finns också en deutzia. I den stora triangelformade ytan söder om trädgårdens stora gräsyta finns en mängd med plommonträd, som står tätt med höga
kronor som sträcker sig mot ljuset. Bild 74. Under träden i skuggan är små
förkrympta krusbärsbuskar. Ytan ger intryck av många träd som står för tätt.
Två unga fruktträd är planterade i de två trädrader som börjar med de två
valnötsträden framför huset. Vid brunnen finns några höga sötkörsbär och ett
mindre päronträd. Två mycket gamla äppelträd finns vid den raka gången i
söder och några unga träd växer vid gången i norr. Det finns en syrenbuske i
öster. Framför uthusen finns en rad med stora syrener. Väster om kryddgården
finns en gräsyta med en grupp höga syrener och några fruktträd i varierande
ålder.

Blomsterplanteringar

Det finns ett antal blomsterplanteringar med perenner och rosor i den västra
delen. Bild 75 och bilaga 1.3. Här är de fyra gräsytorna med blomsterplanteringar utmärkta med bokstäverna A-D. I gräsyta A framför huvudbyggnaden
finns fyra blomsterplanteringar av varierande storlek. Bild 76-77. Rabatterna
är numrerade från 1-4. En plantering, nr 4 har en solitär pion, en, nr 3, har en
annan pion, en rabatt, nr 2, har två rosor och ytterligare en rabatt, nr 1, innehåller pioner, riddarsporrar och gullris.
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I gräsyta B sydost om den förra gräsytan finns fem blomsterrabatter. En plantering, nr 1, har en ros, en annan plantering, nr 2, har två pioner. Det finns två
solitära pioner, nr 3 och 4, samt en avlång plantering, nr 5, med dagliljor. Bild
78. I en ovalformad gräsyta betecknad C på kartan, sydväst om huvudbyggnaden hittar vi en avlång plantering, nr 2, med ett tiotal pioner och gullris. I
två mindre fyrkanter, nr 3, växer albarosor. Det finns två planteringar till, nr
1, med solitära rosor. I en femkantig gräsyta, nr D, i sydväst finns en rabatt
med tre-fyra pioner och gullris. Bild 79. I grusytan öster om huvudbyggnaden
finns en cirkelformad blomsterplantering med rabattrosor och sommarblommor. Bild 80.

Vårblommande lökväxter

Olika lökväxter avlöser varandra i blomning från tidig vår till försommaren
börjar. De finns framför allt i gräsytor och i rabatter i lustträdgården. De finns
markerade på kartan i bilaga 1.4. En förteckning finns i bilaga 2.2. Snödroppar
finns i den halvmåneformade gräsytan i väster. I april färgas många gräsytor
blåa av rysk blåstjärna, som bildar stora mattor i större delen av lustträdgårdens gräsytor. Aftonstjärna finns i gräsytan framför huvudbyggnaden där den
växer i två stora rundlar i gräset. Växterna syns på fotografier från 1940-talet. Den växer också i gräsytan mot planket vid Stora Dammgatan. I samma
gräsyta mot planket finns också stora fina exemplar av krolliljor. Liljorna har
fröat av sig i andra gräsytor och många små exemplar växer också i den stora
trekantiga gräsmattan rakt söder om huvudbyggnaden.

Bärbuskar

Några krusbärsbuskar kämpar i skuggan under plommonträden söder om
brunnen. Bild 74.

Markutrustning

En valvformad spaljeställning finns i väster med formklippta doftschersminbuskar. De sex stolparna, tre på vardera gången, har måtten 48 x 98 mm.
Ribbverket är 48 x 24 mm. Valvbågarna är tre stycken och består av vardera
av åtta träbitar. Alvbågar och ribbverk är rötskadat längst upp i valvet. Bild 81
och 83. Ett ÅM-kors i gjutjärn finns i samma gräsyta. Två piedestaler för glasklot finns framför huvudbyggnaden. En flaggstång står i ytan väster om den
höga parklinden. En brunn finns söder om huvudbyggnaden, med ett fyrkantigt cementfundament, fyrkantigt trälock och två kalkstenar ovanpå locket. En
träspaljeställning finns på huvudbyggnadens södra kortsida, där det tidigare
växt en klätterros. Otaliga trädgårdsmöbler finns överallt på gräsytorna. Två
gjutjärnssoffor står framför huvudbyggnaden.
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Bild 66. Jordhög, rester av en kompost, i västra hörnet.

Bild 67. Upphöjd gräsrundel

Bild 68. Kullersten och kalkstensytor mellan huvudbyggnaden och uthusen.

Bild 69. Roundup-behandlad gång i västra delen med ett
lager av gånggrus, maj 2016.

Bild 70. Buxbom vid husets sydgavel.

Bild 71. Spaljeträd mot planket som skjutit i höjden.

Bild 72. Spaljeställning med doftschersmin.

Bild 73. Snöbärsbuskage som breder ut sig.

Bild 74. I den stora gräsytan söder om brunnshuset växer
många plommonträd och krusbärsbuskar som kämpar
om ljuset.

Bild 76-77. Blomsterplanteringar med en pion i gräsyta framför huvudbyggnaden.

Bild 78. Dagliljor i en plantering i en gräsyta.
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Bild 79. Pioner och gullris i blomsterplanteringar.

Bild 80. Cirkelformad rabatt med rabattros och sommarblommor.

Bild 83. Valvformad spaljeställning med doftschersminer.

Bild 84. Gjutjärnsoffa framför huvudbyggnaden.

Bild 81. Spaljeställning för formklippta doftschersminer.

Bild 82. Piedestal med glasklot.
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Bild 75. Karta. Blomsterplanteringarna är rödmärkta 2016.

53

4.1.3. Del 3 - Södra trädgården
I den södra delen, som ger ett intryck av att vara trädgårdens baksida, finns ett
redskapsskjul och två plåtcontainrar för sopor och organiskt trädgårdsavfall.
Bild 41. Trädbeståndet består av sju fruktträd, planterade för ca 25 år sedan
i två rader, två mycket stora skogsalmar, ett antal plommonträd och två stora
valnötsträd. Några prydnadsbuskar kantar gången i norr. Här finns också en
odlingslott. En port finns i planket mot Västerlånggatan.

Gräsytor

Klippt gräsmatta finns på hela ytan utom odlingslotten.

Gångsystem

I denna del finns inget gångsystem eller några hårdgjorda ytor.

Träd och buskar

Denna trädgårdsdel domineras av två mycket stora skogsalmar som står tätt
mot varandra. I södra hörnet står ett sötkörsbär fullständigt överväxt med murgröna. Utmed jordgången i norr finns en hasselbuske, ett stort päronträd, två
syrener, några höga plommonträd, en parkolvon, och en fläder, en doftschersmin och en stor syrenbuske. Sju fruktträd planterades för ca 25 år sedan i två
rader i gräset. Ytterligare ett träd står öster om dessa sju. Ett stort valnötsträd
finns i väster, ett i öster och ett utmed gången i norr. Här finns också två björnbärsrader, växande i två rader som formar ett L. I öster mot odlingslotterna
finns två halvdöda fläderbuskar och några höga plommonträd. Norr om almen
finns några svarta vinbärsbuskar. Bredvid odlingslotten finns en syrenbuske.

Odlingslott

Nordväst om de stora almarna finns en odlingslott.

Blomsterplantering

En rabatt med höstrudbeckia finns söder om odlingslotterna utmed Västerlånggatan.

Markutrustning

Div. plank finns runt trädgårdsredskapsboden. De är provisoriskt uppsatta.
Två containrar för trädgårdsavfall resp. sopor finns i denna del.
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4.1.4. Del 4 - Blomsterträdgården
Denna del ligger närmast trädgårdsmästarbostaden och uthusen. Här finns
idag en örtagård i rutmönster med fem blomsterbäddar, där den i mitten är en
av sten och trä stjärnformad plantering med blomster. Bild 41. Övriga fyra är
rektangelformade och kantade av huggen kalksten av ca sju cm bredd. Två
av dessa är indelade i rutor med olika perenna medicinalväxter och sommarblommor. I en rektangel i söder växer pioner. Rektangeln i norr har sommarblommor. Övrig yta i örtagården är natursingel. Nordost om örtagården finns
också en odlingsyta med blomster, här kallat blomsterland.

Gräsytor

En gräsremsa omgärdar blomsterlandet. En smal gräsremsa finns också mellan jordgången och kullerstensytan vid uthusen.

Gångsystem och hårdgjorda ytor

Vid huvudbyggnadens port finns en kullerstenslagd yta med kalkstensplattor, som sträcker sig söder om uthusen. Se bild 68. Ytorna har fogats med
stenmjöl 0-4 mm och översta lagret består här och var av halkgrus, makadam
4-8 mm. En ramp leder upp till en dörr på uthusen, där en caféverksamhet
bedrivs. Rampens yta är kalkstensplattor som fogats med stenmjöl. Rampens
kant i sydost är en järnplåt och av ca 6 mm tjocklek. I den f d gödselstaden
mellan uthusen är markytan sprucken betong och kalksten. Här finns också ett
tunt lager av makadam 4-8 mm.

Träd och buskar

I gräset i öster finns fem fruktträd som tidigare nämnts i beskrivningen av det
f d köksväxtlandet. Ett plommonträd står i blomsterlandets nordöstra hörn.
Två äppelträd växer söder om örtagården. En rad syrener växer i gräsremsan
mot uthusen. Några syrener står i grupp sydväst om örtagården. En stor levande ca fem meter högstubbe av skogsalm växer in i väggen på uthuset. Den
är överväxt med murgröna.

Örtagård

Örtagården avgränsas mot omgivande gräsytor av en kantsten av huggen
kalksten med en bredd av ca sju cm. I anläggningen finns fem större blomsterplanteringsytor som är upphöjda, ca 15-20 cm i förhållande till det omgivande
gruset. Grusytan är också nedsänkt i förhållande till omgivande gräsytor. Gruset ligger ca 20 cm lägre än gräset. Bild 85-86.
Fyra av planteringsytorna har en rektangulär form och är kantade av huggen
kalksten av ca sju cm tjocklek. Den femte blomsterplanteringen finns mitt i
anläggningen och har formen av en sex-hörning. Bild 87. Här är kanterna av
trä. I sexkanten finns en av betong formad stjärna. Inne i stjärnan planteras
blommor och på övrig yta i sexhörningen finns kullersten. Två av blomsterplanteringarna är indelade i rutor med en växt i varje ruta. Bild 85.
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Blomsterland
Blomsterlandet är en öppen-jordyta med sommarblommor och perenner. Här
fanns tidigare en sparrissäng. Bland växterna som finns här kan nämnas riddarsporre, höstanemon, kärleksört, såpnejlika och ålandsrot. Bild 89-90. Några kejsarkronor blommar i maj.

Andra blomsterplanteringar.

I gräsytan söder om örtalandet finns några planteringar i gräsytan. De är organiskt formade och fullständigt överväxta med gullris. Bland gullriset finns
riddarsporrar i varierande storlek som kämpar om ljuset. Bild 91. I gräsremsan sydost om örtagården finns också några blomsterplanteringar, en med
gullris och en med en kraftig riddarsporre.

Markutrustning

Ett staket avgränsar rampen upp till cafe-dörren. Staketet har byggts för några
år sedan. Staketstolparna har måtten 95 x 95 mm och överliggaren har måtten
45 x 145 mm. Två tvärplankor finns också med måtten 95 x 22 mm. Höjden
är ca 95 cm till överliggarens överkant. Staketet är rödmålat. Staketet är i gott
skick. Bild 92.
En spaljeställning avgränsar blomsterlandet i norr. Bild 93. Här är de fem
stolparna 55 x 45 mm. De fyra horisontella tvärribborna har måtten 20 x 45
mm. På dessa är i smala 10 x 20 mm ribbor fästade i formen av en solfjäder.
Det finns fyra sådana solfjädersformer på ställningen. Ställningen är svagt
förankrad i jorden med endast ett plattjärn i betongfundamentet per stolpe.
Det gungar betänkligt. Ställningen ser obehandlad ut, eventuellt kan den ha
varit behandlad med någon form av olja.
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Bild 85 och 86. Örtagården med några krydd- och medicinalväxter under tidig vår och i början av juni kompletterad med
sommarblommor.

Bild 87. Örtagården under högsommaren.

Bild 88. Örtagården under högsommaren.

Bild 89-90. Blomsterlandet under våren och under försommaren 2016.

Bild 91. Blomsterrabatter bredvid örtagården.

Bild 92. Staket vid uthuset, där det idag bedrivs ett café.

Bild 93. Spaljeställning vid blomsterlandet.
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4.2. Trädgårdens byggda delar
4.2.1. Brunnsöverbyggnad
Brunnsöverbygganden är placerad på en liten kulle i centrum av en grusgång
som sträcker sig från huvudbyggnaden i ostvästlig riktning. Kring brunnen
öppnar sig en liten cirkelrund plats som idag är belagd med kalksten. Två
kalkstenstrappor leder upp till brunnen. Den västra bildar fortsättningen av
grusgången, den nordvästliga trappan slutar på en gräsmatta. Genom sin något upphöjda placering bildar brunnen ett blickfång i trädgården. Byggnadens
fyra identiska fasader gör att arkitekturen, oberoende i vilken del av trädgården man befinner sig, upplevs på samma sätt. Idag stör dock en del tekniska
installationer på östra fasaden detta intryck och västra fasaden har blivit byggnadens huvudfasad.
Överbyggnaden består av fyra oktagonala pelare som bär ett valmat papptak
som i sin tur kröns av en skulpterad takspira. Runt takfoten löper en trekantlist
som leder vattnet till sydöstra hörnet där den genom en litet glapp mellan listerna rinner av. Innertaket består av synliga sparrar som är täckta med ett svall
av hyvlade, troligen spontade brädor. I en krok som är fäst i nocken hänger en
hissanordning i form av ett metallförstärkt trähjul. Själva brunnshålet täcks av
ett järngaller med hänglås som i sin tur täcks av en plywoodskiva med borrade
ventilationshål. Byggnadens färgsättning håller sig mellan ljusgrått på pelarna
och taket, samt ockragult på bröstningsfältet.
En sektionsritning från 1979, troligen upprättad i samband med en reparation av fundamentet och brunnsöverbyggnaden, upplyser om utformningen
av den djupa brunnen som gömmer sig under brunnshuset. Själva brunnen
är murad av natursten, 2,55 meter i diameter och 16 meter djup från bröstningens överliggare till botten. Över brunnshålet ligger två bjälkar i ek (20
x 20cm) som bildar brunnsöverbyggnadens fundament. Glappet mellan bjälkarna och brunnsmuren täcks av mindre bjälkar som bildar underlaget till
en betonggjutning. Runt brunnsöverbyggnaden ligger en cirkelformad yta av
kalkstensplattor som ansluter till en gräsyta.
Brunnsöverbyggnaden har genomgått ändringar i både färgsättning och
konstruktion. Som rester av äldre färgskikt samt bilddokumentationen visar
har byggnaden målats om vid minst två tillfällen. Dessutom var bröstningarna
1956 utfört som ramverk med fyllningar. Proportionerna var väl avstämda
och de stående ramstyckena bildade en optisk bas för pelarna. Idag består
bröstningen av liggande panel och hörnbrädor och pelarna har förlorat sin
arkitektoniska balans.
Brunnen är idag täckt med en plywoodskiva, under den finns ett äldre,
svartmålat galler bevarat. I brunnen är en elektrisk vattenpump installerad.
På östra sidan som numera framställer byggnadens baksida sitter en tappkran
samt en strömbrytare. Här samlas också trädgårdens vattenkannor.
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4.2.2. Piedestaler
I trädgårdens sydvästra del står två piedestaler med försilvrade glaskulor.
Denna typ av trädgårdsdekoration är ett typiskt element i romantiska trädgårdar. Kulans böjda yta fungerar som spegel där byggnader, växter och ljus
förenas i en bild. Kulorna är munblåsta och försilvrade, den ena kulans skaft
är dekorerat med en mässingskrona. En fotografi från 1956 visar en kula i en
annan utformning. Den är globformig med en mörk krackelerad yta. Det är
dock oklart on bilden visar samma piedestal eller om det handlar om ett annat
dekorativt element i trädgården. Om det är samma piedestal som idag så har
man någon gång efter 1956 bytt till nya glaskulor.
Piedestalen består av en fyrkantig fot av hyvlade brädor som täcks av en
limträplatta. På plattan sitter glaskulan som hölls på plats av en träpinne som
är fäst i plattan. Profilerade lister skapar övergången mellan plattan och foten,
mot marken avslutas foten med en profilerad sockellist. Piedestalerna är fästa
med bultar i två plattjärn i piedestalens fot. Plattjärnen är ingjutna i ett betongfundament som ligger under marknivån.
Piedestalernas fot är ockragul, lister och platta gröna. Utformning av listernas profiler är olika på de två piedestalerna. Om det beror på en senare
ändring eller att de två har kommit till vid olika tidspunkter är okänt.

4.2.3. Plank
Krusenstiernska gården omgärdas på alla sidor av ett träplank. Planket består
av både ramsågat och cirkelsågat virke och är mellan 1,6 och 3,6 meter högt. I
anslutning till gårdens bebyggelse är planket målat i samma ljusgrå respektive
beige kulör som de angränsande byggnaderna. I övrigt är virket målat med
röd slamfärg, överliggarna är delvis svarta och delvis röda. I vissa partier avslutas planket mot marken med kantsatt granitsten, i andra delar förekommer
vattenlist, några sektioner ansluter direkt mot marken.
Höga träplank är typiska för det sena 1700-talets och 1800-talets trädgårdar, som under den tiden började blir en privat sfär. Planket har därför högt
miljöskapande värde.
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4.3. Trädgårdsmöbler, blomsterlådor, skyltar mm.
Åtskilliga byggnader har anknytning till den trädgårdsskötsel som bedrivits
i anläggningen. Trädgårdsmästaren var en viktig person och hade egen tjänstebostad i trädgården. I uthusens källare finns en fruktkällare för lagring av
frukt.I uthusen finns trädgårdsredskap från äldre tid. Här finns förutom vanliga redskap såsom spadar av olika slag även en kratta för gångarna, radmarkörer för att dra upp rader i köksväxtlandet, sparrisjärn, en häcksax och korgar
för potatisskörden mm. Bild 94.

Skyltar

Skyltar av olika modeller finns i trädgården. Bild 95-101. Vissa är permanenta
och vissa endast tillfälliga.

Blomsterlådor

Olika modeller av blomsterlådor finns på olika platser. Bild 102-105. De står
bl a framför lusthuset och vid ingången till caféet.

Trädgårdsmöbler

Det finns många trädgårdsmöbler ståendes i grupper på gräsytor i anläggningen. De är av vitmålat trä och är av 1920-tals modell. Bild 106. Det finns
också en annan typ av möbel, lik den förstnämnda men med svarta metallben.

Bild 94. Järnkratta för gångar av äldre modell, stående i
ett av uthusen i Krusenstiernska trädgården. Tyvärr kapad
i ändarna med vinkelslip 2016, så två järnpinnar fattas på
varje sida.
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Bild 95-101. Ett potpurri av olika modeller av skyltar i
trädgården.

Bild 102-105. Olika typer av blomsterlådor och krukor
i olika material, trä, lera, plast och metall finns på olika
platser.

Bild 106. Trädgårdsmöbel av 1920-talsmodell.
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5. Kulturhistorisk värdering
Krusenstiernska trädgården är en väl bevarad borgarträdgård från senare delen av 1800-talet. Den vittnar om det trädgårdsideal, som var rådande under
1800-talet.

5.1. Trädgårdens form
I Anders Lundströms bok Handbok i trädgårds-skötseln från 1833 beskrivs
hur en trädgård ska se ut. Boken inleds med en kort beskrivning av trädgårdens olika delar. Den ska bestå av fyra olika delar, nämligen:
1. Köks-trädgården
2. Frukt-trädgården (förenas oftast med köksträdgården)
3. Blomster-trädgården
4. Lust-trädgården.
Lundström beskriver köksträdgårdens indelning. Den ska vara kvartersindelad med större och bredare huvudgångar och innanför huvudgångarna i kvarteren ska köksväxterna odlas i bäddar om två alnars bredd. Gångarna mellan
odlingsbäddarna ska vara av en halv alns bredd. Kvarteren ska kantas av rabatter eller lister på två alnars bredd vari planteras fruktträd och bärbuskar.
Mellan nämnda rabatt eller list och odlingsbäddarna ska en gång på en alns
bredd finnas. I rabatten eller listen planteras fruktträd på minst 15 alnars avstånd och mellan träden sätts bärbuskar och rosenbuskar. Bild 107-108.
I dagens Krusenstiernska trädgård, liksom på ritningen från 1872, syns
detta tydligt. Fruktträden kantar huvudgångarna. Rester av bärbuskar i listen
finns kvar, liksom rosbuskar. Ritningen från 1953 visar på en dubbelrad av
bärbuskar mellan fruktträden. Se bilaga 5.
Blomsterlisten i kanten på odlingarna nämns i Lundströms texter och finns
idag i kanten på dagens odlingslotter. Lundströms beskrivning innehåller också hur odlingarna fördelas i de olika odlingskvarteren. Kvarteren utgörs av bl
a av kall- och varmbänkarna, gurklisterna, sparrissängarna, jordgubbsplanteringen, kronärtskockorna, kardonerna, kryddorna och trädskolan. I andra
kvarter odlas rotfrukter, bladköksväxter, ärter, bönor, kål mm.
De odlingslotter som finns idag ger en bild av att en stor del av trädgården
har varit köksväxtland. Närmast huset anläggs blomstergården med blomstergrupper, skriver Anders Lundström. Lundström skriver att lustträdgården ska
ha slingrande gångar, runtom organiskt formade gräsytor.
I Daniel Müllers bok Trädgårdsskötsel från 1888 ska lustträdgården anläggas med slingrande gångar och upphöjda organiskt formade gräskvarter. I
gräskvarteren ska blomsterplanteringar finnas jämte prydnadsbuskar och träd.
Denna stil kom att kallas tysk stil i Sverige under andra hälften av 1800-talet.
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Det är också viktigt med olika händelser och överraskningar under promenaden i lustgården. Bakom några buskar då gången kröker sig ska något nytt
dyka upp. Sittplatser är viktiga.
I Krusenstiernska trädgården finns en doftschersminportal och det har funnits en lövsal med höga träd runtom. Buskar och blomsterplanteringar finns i
kanten av gräskvarteren. Dessutom ska trädgården i Lundströms och Müllers
böcker omgärdas med ex ett plank. Detta plank är något av det mest grundläggande för hela anläggningen eftersom en trädgård är helt privat och skall vara
ett slutet rum. Alla andra stora trädgårdar i stadsdelen runt Krusenstiernska
gården var ännu vid sekelskiftet 1900 omgärdade med dylika plank.
I dagens Krusenstiernska trädgård hittar vi allt detta från 1800-talets trädgårdsideal. Den rätvinkliga kvartersindelade köksträdgården och lustträdgården med slingrande gångar.

Bild 107 till vänster. Idealbild av en trädgård 1833. Bild i
Lundströms Handbok i trädgårds-skötseln visar hur en
trädgård ska se ut. Fruktträd i lister av bärbuskar kantar
köksväxtkvarteren. Lustgården har slingrande gångar och
organiskt formade gräsytor. Här finns växthus, drivbänkar
och trädgårdsmästarbostad.

Bild 108 till höger. Bild av anläggning i tysk stil från Mullers bok Trädgårdsskötsel 1888. Slingrande gångar med
organiskt formade blomsterplanteringarna finns kanten av
gräsytorna liksom prydnadsbuskar i små grupper om udda
antal. Högre prydnadsträd är placerade mot trädgårdens
kanter.
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5.2. Trädgårdens växtmaterial
I dagens trädgård finns många äldre fruktträd av äldre sorter. Det har sedan
2010 planterats sorter som tidigare funnits i trädgården. Sortimentet speglar
det som var vanligt i en anläggning från andra hälften av 1800-talet och början av 1900-talet. Här finns också äldre sorter av syrener. Det finns många
pioner och riddarsporrar som kan ha stått i trädgården under lång tid. Kontakt
har tagits med POM:s Perennaupprop, där ansvariga har visat ett stort intresse
för perennsortimentet i trädgården. En form av trädgårdsaurikel, som tidigare
växt i trädgården, har återplanterats i oktober 2016.
Sammanfattningsvis kan sägas att Krusenstiernska trädgården är en unik
anläggning i sitt slag i Sverige, där gångsystemet finns i stort sett intakt idag,
som på en ritning från 1872. Placeringen av fruktträden i listerna runt köksväxtlandet framkommer tydligt. Svårare är dock att se bärbusklisten, som tagit mycket stryk senaste 15 åren. Blomsterlisten vid gången mot lusthuset
saknar också sin tydliga form.
Lustträdgården har organiskt formade gräskvarter med blomsterplanteringar och prydnadsbuskar i grupper eller solitärt och prydnadsträd, allt enligt den
tyska stilen. Lusthuset och brunnshuset, piedestaler med glasklot, stora snäckor utmed gångarna vittnar om ett sätt att smycka en trädgård från samma tid.
Trädgårdsarkeolog Anna Andreasson skriver i sin utredning om trädgårdsgångarna i Krusenstiernska trädgården 2011 följande: ”Det finns idag i Sverige i princip ingen annan liknande välbevarad stadsgård där även trädgården finns kvar. Anläggningen är alltså ett unikt trädgårdshistoriskt och
trädgårdsarkeologiskt tidsdokument, och hur den hanteras är därför mycket
viktigt.”

64

6. Skador och åtgärdsförslag

Bild 41. Indelning av trädgården.

Här är anläggningen indelad i de fyra olika delarna vars skador och åtgärder
beskrivs var för sig. Bilaga 1.2. Bild 41. En förteckning över trädgårdens
lignoser finns i bilaga 2.1. Varje träd har ett nummer i denna inventering som
följer den numrering som gjordes 1999. Där finns också en bedömning av
varje träds hälsostatus samt för varje individ direkta åtgärder och löpande
skötselinsatser. Lignosernas placering finns utsatta på kartan i bilaga 1.1. I
bilaga 8 finns en karta över trädgården med träd och buskar som ska bort. Bilaga 9 visar på en karta var de nya träden och buskarna ska placeras. I bilaga
10 finns en sammanfattning i listform av alla lignoser som ska fällas, förökas
upp och nyplanteras. En förteckning över trädgårdens perenner, lök och knölväxter finns bilaga 2.2.
Vissa träd har bedömts som s k riskträd, dvs de är i så dålig kondition att
delar av eller hela trädet kan falla och skada människor eller egendom. I denna grupp finns bl. a. några äldre päronträd med kraftigt rötskadade stammar.
Andra träd och buskar, som också bör tas bort enligt denna plan, är de som
troligen spontant har kommit upp i trädgården och låtits växa upp och som nu
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tar för stor plats på bekostnad av andra planterade träd eller inte passar in i den
historiska helhetsbilden av trädgården. Exempel på dessa är ett antal stora fågelbärsträd, en tysklönn och fläderbuskar på olika platser i trädgården. Några
buskar får också ge vika för att de blivit för stora på den plats de planterats på.
Exempel på detta är den stora buxbomen vid huvudbyggnadens gavel. En stor
lind föreslås också tas bort för att börja om med nya träd i den s k lövsalen.
Förändringar i trädgården, såsom fällning av träd, behöver tillstånd av
Länsstyrelsen. Allmän skötsel såsom underhålls- eller uppbyggnadsbeskärning av lignoser är inte tillståndspliktigt.

6.1. Del 1 - Köksträdgården
6.1.1. Målsättning
Kartorna från 1872, 1950 och 1953 är vägledande för en framtida restaurering.
• Fruktträd ska stå utmed de raka gångarna i köksväxtlandet som på
kartan från 1870-talet. Fruktträd ska också finnas utmed planket mot
Kungsgatan och mot Västerlånggatan. Fruktträdsraden utmed kolonilotterna får vara kvar.
• Äldre fruktträd är viktiga då de ger en känsla av en gammal trädgård.
De får vara kvar så länge de inte utgör en fara för besökare. De som
har kraftiga stamskador får kronreduceringar för att stammen ska orka
bära kronan, inom rimliga gränser, utan att trädets utseende förfulas.
Varje träd ska få tillräckligt med ljus och plats för kronan för att kunna
utvecklas.
• Inga träd eller prydnadsbuskar får förekomma i odlingslotterna annat
än i nämnda rad mot Västerlånggatan och Kungsgatan.
• I odlingslotterna är blomsterlisten viktig. Köksväxterna ska odlas i
bäddar. Det finns plats för fler odlingslotter mot Kungsgatan, där det
tidigare funnits odlingslotter.
• Bärbusklisten restaureras utmed södra och östra huvudgångarna, liksom
blomster- och rosbusklisten i väster.
• Den kvadratiska platsen där idag tre gångar möts i köksväxtlandet
restaureras.
• En av de två runda blomsterplanteringarna på sidorna av lusthuset
återställs.
• Brunnshuset på kullen ska synas i trädgården.
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6.1.2. Underhållsplan

Köksväxtlandets fruktträd
•

På kartan över trädgården, bilaga 1.1, har alla träd och buskar ett nummer. Numreringen har utgått från den tidigare inventeringen som Helena Brämerson-Gaddefors gjorde 1999. I växtlistan, finns varje växts
art och sortnamn, (några arter är fortfarande inte sortbestämda), en kort
beskrivning av växtens kondition och utseende, växtens kulturhistoriska värde, en kort beskrivning av direkta åtgärder samt löpande skötsel.

Norra långsidegången
•

Här finns tre träd norr om gången och sju söder om. Ett nytt äppelträd
planteras norr om gången, nr 187 B. Träden får en underhålls- och
uppbyggnadsbeskärning.

Norra kortsidegången
•

Väster om gången finns fem träd och öster därom tre. Ett träd, nr 171,
norr om gången är ett riskträd och tas bort. Förökningsmaterial tas från
trädet och det nya trädet planteras i trädgården. Trädet ersätts av ett nytt
äppelträd. Träden får en underhålls- och uppbyggnadsbeskärning.

Södra kortsidegången
•

Väster om gången växer sex träd. Ett stort fågelbärsträd, nr 193, tas ner
vid ingången i planket. Ett äppelträd, nr 308, tas också bort efter att det
tagits förökningsmaterial av trädet. Ett nytt träd planteras i trädgården.
På östra sidan finns sex träd. De två plommonträden som har trimmerskador vid stambasen tas bort, och nya rotskott släpps upp. Det stora fågelbärsträdet, nr 208, som är en trolig fröplanta och blivit för stort, och
ett päronträd, nr 209, med stora stamskador fälls. Övriga träd får en
underhålls- och uppbyggnadsbeskärning. Två nya fruktträd planteras.

Södra långsidegången
•

Här växer på norra sidan tio träd inklusive de som står runt brun�nen. två plommonträd, nr 292-293, fälls för att frigöra brunnshuset. Ett
päronträd, nr 288, med kraftiga rötskador tas också bort. En död plommonstam inne i ett måbärsbuskage vid brunnen tas bort. Södra sidan
kantas av åtta träd. Ett päronträd, nr 123, som har kraftiga rötskador
tas bort. Två fågelbär, 134-135, tas bort för att frigöra brunnshuset. Ett
äppelträd, nr 140, med stamskador avlägsnas. Övriga träd underhållseller uppbyggnadsbeskäres. Nytt fruktträd planteras på norrsidan.
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Träd i gräsytan närmast Kungsgatan
•

Åtta träd står utmed planket i norr. Två träd står i en kolonilott och två
fritt i gräskvarteret. De två plommonträden, nr 192 C och D, i kolonilotten avlägsnas. Trädet, nr 184, öster om lusthuset fälls för att ge plats
för en blomsterrundel. Förökningsmaterial tas av trädet och ett nytt träd
görs. Träden uppbyggnads- och underhållsbeskäres. Här finns också en
vinstock som årligen beskärs i en tydlig form.

Träd i odlingslotterna mot Västerlånggatan
•

Här växer elva fruktträd. Två träd, nr 197 och 228, tas bort, och här kan
nya fylla i luckorna. Två träd står i odlingslotterna mot Kungsgatan och
av dessa tas ett, nr 196, bort som är i dåligt skick. F. ö. tas murgröna,
en sockertoppsgran och en tuja bort mot Västerlånggatans-planket.
Träden uppbyggnads- och underhållsbeskäres.

Trädrad i gräsyta väster om odlingslotterna
•

Här växer nio fruktträd idag. När körsbärsträdet, nr 208, tagits bort kan
en lucka fyllas med ett nytt äppelträd. Stubbe nr 203 tas bort. Träden
uppbyggnads- och underhållsbeskäres.

Köksväxtlandets bärbusklist

I Gaddefors inventering från -99 finns två rader med bärbuskar innanför hela trädraden i öster och innanför trädraden i söder. Samma
förhållande finns på ritningen från 1955. Utmed södra raden fanns fyra
svarta vinbär och 21 röda/vita vinbär 1999. Dessutom fanns två rader
med bärbuskar i köksväxtlandets östra del. Här växte 1999 sju svarta
vinbärsbuskar och fem röda. Dessutom fanns två krusbär.
• Idag finns endast en svarta vinbärsbuske och tre röda vinbärsbuskar
spridda i stora gräsytans östra kortsida. Här fylls luckorna ut med två
rader med bärbuskar på södra kortsidan och långsidan, så det blir en
tydlig bärbusklist som kantar gången. Förökningsmaterial tas av den
enda kvarvarande svarta vinbärsbusken, innan den också försvinner,
liksom av röda vinbärsbuskarna. De befintliga äldre buskarna föryngringsbeskäres försiktigt, rotogräs rensas bort, en ordentlig giva stallgödsel myllas ner. Samtliga buskarna får en underhållsbeskärning årligen.
• Om det bara finns medel till att göra en åtgärd i denna skötselplan så
se till att bevara och föröka denna svarta vinbärsbuske i flera exemplar.
Nu kämpar den enda kvarvarande svarta vinbärsbusken med problem
som gallkvalster, teaterscensbyggare och ivriga trimmerkörare, för
att överleva. Om den går ut finns inga rester av sortimentet av svarta
vinbärsbärbuskar som en gång funnits i trädgården.
•

Blomsterlist i nordväst
•
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Här görs tydliga raka blomsterlister på båda sidor om gången och
luckor fylls med det växtmaterial som finns i anläggningen idag, såsom
Rosa alba Maxima, eller andra sorter av buskrosor från 1800-talet eller

äldre, pioner och riddarsporrar. Andra växter som kan trivas i halvskuggan är exempelvis akleja och fingerborgsblomma. Förökningsmaterial
tas från befintligt material i trädgården.
• En växtbädd grävs ur med största försiktighet med tanke på befintliga
trädrötter. Jorden förbättras med komposterad stallgödsel, kalk och
andra organiska gödselmedel. Den framtida skötseln består av årlig
nedmyllning av stallgödsel under tidig vår, kanthuggning, ogräsrensning, bevattning, uppbindning, puts etc.
• Spaljéställningen med en klätterros tas bort och rosen grävs upp och
avlägsnas.

Blomsterrundlar vid lusthuset

Ett äpple Gravensteiner, nr 184, fälls för att ge plats för en rundel öster
om lusthuset. Förökningsmaterial tas från trädet för uppförökning av ett
nytt. Rundeln anläggs med en diameter enligt kartan från 1872. Jorden
förbättras, och den framtida skötseln består av årlig nedmyllning av
stallgödsel under tidig vår, kanthuggning, ogräsrensning, bevattning,
puts etc. I rundeln planteras sommarblommor. Här kan väljas sommarblommor som inköpts under 1920- och 1940-talet, såsom luktärt,
ettårig riddarsporre, jungfrun i det gröna, zinnia, lövkoja, aster, reseda
mm mm.
• Blomsterrundeln nordväst om lusthuset, som idag innehåller spansk
körvel, kanthuggs, rensas, vattnas och gödslas med stallgödsel, så den
får ett prydligt utseende. Körveln kan klippas ned efter blomning för att
få ett nytt fräschare bladverk på eftersommaren.
•

Centrala platsen i köksväxtlandet med rundel, fyra fruktträd och
fyra buskrader

Platsens hårdgjorda yta görs större, enligt kartan från 1872.
• De två befintliga syrenbuskarna skärs in med varsamhet, så de på sikt
blir lägre.
• Två nya planteringar av syrener görs. Förökningsmaterial från befintliga syrener tas, nr 200 och nr 310. En yta av odlingslotten kommer att
tas i anspråk och den lotten kan utökas med någon meter i väster.
• Perenna blomster flyttas.
•

Brunnen och brunnskullen med omgivning

Den hårdgjorda ytan med kalksten och kullersten undersöks närmare
för att ev. finna fler trappor som leder upp till den lilla upphöjda ytan
med kalksten.
• Den del av kullen som täcks av kullersten restaureras, så att det blir en
tydlig kullerstenskulle. Kullerstenen läggs i naturgrus.
• Trätrappan från väster med tryckimpregnerat virke tas bort.
• Själva brunnshuset står på en kulle och är ett vackert blickfång i
trädgården. Nu är den skymd från många håll av höga träd och buskar.
Några buskar och plommonträd växer i själva kullens slänt. Här bör
•
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vegetationen tas bort så brunnshuset framträder mer i anläggningen.
Själva byggnaden skulle också må bättre av att slippa höga träd runtom.
Följande vegetation runt brunnen tas bort: Några måbärsbuskar, nr
294A och plommonträd, nr 292-293, liksom döda plommonstammar
inne bland måbären, samt två höga fågelbär, nr 134 och 135, söder om
brunnen. Ett nytt träd planteras norr om brunnen.

Gångsystemet

Idag bygger man upp en trädgårdsgång med ett bärlager av bergkross,
ovanpå detta läggs ett lager stenmjöl och sedan ett slitlager som är den
yta man går på. Så har inte gångarna byggts upp i Krusenstiernska gården. Gångarna är uppbyggda av den befintliga jorden blandat med en
naturlig sand-grusblandning. Natursand/grus har lagts på ibland för att
förbättra gångytorna. Det vore inte historiskt rätt att gräva ur gångsystemet och anlägga gångarna på ett nyare sätt med olika bergkrossprodukter, även om det skulle göra gångarna torrare vid snösmältning och
stora regnmängder.
• Två olika slitlager finns på gångarna, se Gaddefors karta från 1999.
Större delen av gångsystemet är rena jordgångar, medan de gångar som
finns runt huvudbyggnaden är belagda med natursingel.
• Vissa av jordgångarna har idag lite stenkross utkastat här och var på
gångarna. Krosset tas bort. På gångarna läggs sedan ett lager av 2-3 cm
med en naturlig sand-grusblandning som Andreasson tvättade ut ur det
befintliga gångmaterialet. Sand-grusblandningen ska huvudsakligen
bestå av fingrus, dvs 2-6 mm, med mindre inslag av grovgrus, 6-12
mm och grovsand, 0,6-2 mm. Materialet packas med en vibratorplatta.
Gångarna ska ha en svag bombering så kanten av gången intill gräsytan
ligger 1-2 cm lägre än mitten av gången.
• Gångarna sköts genom krattning och ogrässkyffling. Med ett antal års
mellanrum läggs ett nytt lager av grus/sand-blandningen på hela gångsystemet. Kanthuggning görs minst en gång per år. Gångbredden ska
vara 1,05 m på samtliga gångar utom den som går öster och västerut
från brunnshuset som ska vara 0,85 cm.
• De gångar som sedan andra hälften av 1900-talet haft en yta av natursingel får samma sand-grusblandning efter att natursingeln tagits bort.
•

Gräsytor
•

Gräset slås med gräsklippare en gång per vecka under säsong. Gräskanter trimmas varannan vecka. Tryckimpregnerade trägolvet tas bort från
gräsytan bredvid lusthuset.

Odlingslotterna
•
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Två plommonträd, en paradisbuske, en syrenbuddleja och en snöbär
tas bort i odlingslotten mot Kungsgatan. En tuja, en sockertoppsgran
och en murgröna avlägsnas i odlingslotterna mot Västerlånggatan. I
odlingslotterna får i princip inte planteras lignoser. Träd är absolut inte

tillåtet, men bärbuskar i form av det sortiment som användes under
1800-talet, såsom krusbär, vinbär och hallon är tillåtet. Inga ytor får
beläggas med sten eller grus i odlingslotterna.
• Krusbärsbuskar från en gräsyta vid brunnen planteras i en rad i en
odlingslott, helst i en kant.
• Köksväxter och snittblommor odlas i bäddar på det sätt som det görs
idag.

Syren vid trädgårdsmästarbostaden
•

Busken, nr 179, underhållsbeskäres.

Blomsterlist vid trädgårdsmästarbostaden, östra väggen, norr
om ingången
•

Här kan tidstypiska sommarblommor eller perenner planteras. Rabatten
gödslas, rensas, kanthuggs, putsas, vattnas mm, så den får ett prydligt
utseende.

Rosbuske vid husvägg
•

Den klätterros som växer mot trädgårdsmästarbostadens vägg är en
Rosa canina. Det kan ha varit ett underlag som slagit igenom. Den tas
bort och på platsen sätts en klätterros från andra hälften av 1800-talet.
Kontakt tas med expertis från Svenska Rosensällskapet för att få en
tidstypisk sort.
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6.2. Del 2 - Lustträdgården
6.2.1. Målsättning
Kartorna från 1870-talet, 1950 och 1953 ska vara vägledande utifrån en restaurering.
• Gångsystemen från 1872 ska bibehållas.
• Från huvudingången i bostadshuset ska finnas två parallella rader av
fruktträd.
• Fruktträden ska stå strödda utmed gångarna i gräskvarteren.
• Spaljerade träd ska växa mot planket vid Stora Dammgatan.
• Träd ska forma en lövsal vid den öppna platsen.
• Prydnadsbuskar ska växa solitärt eller i grupp i kanten av gräskvarteren.
• I gräskvarten ska organiskt formade blomsterrabatter finnas.

6.2.2. Underhållsplan
Fruktträd, prydnadsträd och buskar

Tre gräsytor sydost om huvudbyggnaden
I gräskvarteret söder om brunnen görs en rejäl gallring i plommonsnåren. Följande träd tas bort: nr 88, 89, 92-97, 99, 130-133, 137, 138.
• Krusbärsbuskarna under plommonträden flyttas till en rad i en odlingslott.
• Stamma upp mullbärsträdet, nr 90.
• Två äldre äppelträd, nr 101 och 115, i dåligt skick har gjort sitt i anläggningen och fälls. Nr 140 har också stora skador och tas bort.
• I de tre gräskvarteren framför huvudbyggnaden planteras nya fruktträd
i rader. Kartan från 1872 visar att det går två parallella trädrader ut från
huvudbyggnadens valnötsträd. Plantera tre träd i norra raden och två
träd i södra raden. Flytta ett litet träd, nr 108A, som blev planterat på
fel plats 2012.
•

I gräskvarteret utmed planket

Buxbomen, träd nr 1, tas bort. Den är ett unikt stort exemplar, men har
inte hållits tillbaka under åren och nu har den blivit för stor, vilket inte
var tanken när den sattes. Det syns hur den utvecklats under åren på
olika fotografier. Förökningsmaterial tas av befintlig planta innan den
avlägsnas. En ny buske planteras på samma plats. Bild 33.
• Stammar från tujan, nr 5, vid huvudbyggnaden avlägsnas.
• Idegranen, nr 11, i nordvästra hörnet beskärs kraftig under en längre
tidsperiod. Den slutliga storleken bestäms av hur busken reagerar på
beskärningen.
• Tujan, nr 10, tas också bort.
•
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En ny klätterros, en 1800-talassort, planteras vid spaljeen vid huvudbyggnadens gavel.
• I framtiden byts de stora i kandelaberform spaljerade fruktträden, nr 7,
8, 9, mot planket ut mot nya individer. I nuläget får de en avlastningsbeskärning.
• Fläderbusken, (utan nr i planen), i västra hörnet avlägsnas.
• Några buskar som troligen också är fröplantor tas bort: en benved, nr 6,
och en hägg, nr 35.
• En sykomorlönn, nr 31, en fröplanta, som kommer upp mitt i en trädgårdsprakttry, nr 32, fälls. Bild 109.
• De formklippta doftschersminerna, nr 14, 15, 16, vid spaljeställningen
skärs in kraftigt för att börja om med formklippningen från början. De
formas sedan till ett betydligt tunnare ”båge” än vad som är idag.
• De två lindarna, nr 21b och 22, vid planket invid nya WC-byggnaden
får en stamputsning av div. stamskott. Bild 33, 109, 72..
•

Ovalformad gräsytan sydväst om huvudbyggnaden

Två sötkörsbär, nr 46 och 47, i dåligt skick, där den ena troligen är en
fröplanta, tas bort.
• Snöbärsbuskaget röjs kraftigt, så det bildar tre separata buskar i kanten
av gräsytan. Bild 73.
• Valnöten, nr 57, söder om huvudbyggnaden får en avlastning i söder.
•

Triangelformad gräsytan söder om huvudbyggnaden

En trädgårdsprakttry, nr 63, har stambasskador och bör bytas mot ett
nytt ex. Ta förökningsmaterial från befintlig buske och plantera på
samma plats.
• Högstubben av sötkörsbär, troligen en fröplanta, nr 66, tas bort.
•

Femkantig gräsytan söder om den ovalformade
•

Ett plommonträd fälls, nr 42.

Lövsalen
•

I den s k lövsalen tas en stor parklind, nr 73, bort och nya träd av
parklind och skogslönn planteras i en ring. Dessa formklipps, hamlas
i framtiden. Plantera sex nya lindar av samma sort som den som finns
kvar och två skogslönnar.

Gångsystemet

Gångsystemet överensstämmer bra med konsul Söderbergs ritning från
1872.
• Idag bygger man upp en trädgårdsgång med ett bärlager av bergkross,
ovanpå detta läggs ett lager stenmjöl och sedan ett slitlager som är den
yta man går på. Så har inte gångarna byggts upp i Krusenstiernska gården. Gångarna är uppbyggda av den befintliga jorden blandat med en
naturlig sand-grusblandning. Natursand/grus har lagts på ibland för att
•
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förbättra gångytorna. Det vore inte historiskt rätt att gräva ur gångsystemet och anlägga gångarna på ett nyare sätt med olika bergkrossprodukter, även om det skulle göra gångarna torrare vid snösmältning och
stora regnmängder.
• Vissa av jordgångarna har idag lite stenkross utkastat här och var på
gångarna. Krosset tas bort. Även natursinglet på gångarna framför
huvudbyggnaden tas bort.
• På gångarna läggs sedan ett lager av 2-3 cm med en naturlig sand-grusblandning som Andreasson tvättade ut ur det befintliga gångmaterialet.
Grusblandningen ska huvudsakligen bestå av fingrus, dvs 2-6 mm, med
mindre inslag av grovgrus, 6-12 mm och grovsand, 0,6-2 mm. Materialet packas med en vibratorplatta. Gångarna ska ha en svag bombering
så kanten av gången intill gräsytan ligger 1-2 cm lägre än mitten av
gången.
• Gångarna sköts genom krattning och ogrässkyffling. Med ett antal års
mellanrum läggs ett nytt lager av grus/sand-blandningen på hela gångsystemet. Kanthuggning görs minst en gång per år. Gångbredden ska
vara 1,05 m. på samtliga gångar utom den som går öster och västerut
från brunnshuset som ska vara 0,85 cm.
• Kullerstensytan vid huvudentrén fogas med en natursandgrus-blandning från lokalt grustag och inte med krossat material. Ogräsbekämpning i fogarna kan utföras med flamning efter behov.

Gräsytor och däri växande vårblommande lökväxter

Skötsel av gräsytor och de lökväxter som växer däri hör ihop. Det är
viktigt att de lökväxter som man vill ska fröa av sig får hinna göra frön
innan gräsytan klipps med gräsklippare. Det är också viktigt att lökväxternas blad får vissna innan de klipps av, så att de kan samla kraft till
nästa års blomning.
• Den maskinklippta gräsmattan som vi idag möter i parker och trädgårdar fanns inte i Krusenstiernska trädgården i slutet av 1800-talet.
Att plantera lökväxter i gräsytor började man med under 1910-talet i
svenska trädgårdar.
• Gräsytorna i Krusenstiernska anläggningen slogs med något skärande
verktyg, ex lie eller skära ett antal gånger per år. Hur ofta är svårt att
avgöra. Ytorna framför huset där man placerade trädgårdsmöblerna
sköttes troligen mer noggrant än de perifera gräsytorna.
• De lökväxter som dominerar trädgården är framför allt den ryska blåstjärnan som fröat av sig i trädgården genom åren, aftonstjärnan, som
växer i två cirklar framför huvudbyggnaden och krolliljor som finns lite
här och var i trädgården.
• På fotografier från 1940-talet syns aftonstjärnan i två cirklar framför
huvudbyggnaden.
• De gräsytor som har en matta av blåstjärna klipps när lökens blad är på
nedgång, dvs mot slutet av maj. Det är alla gräskvarter i lust-trädgården
utom de två som finns framför huvudbyggnaden.
•
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Aftonstjärnans blad får också växa gröna tills de börjar vissna i slutet
av maj. Två rundlar med aftonstjärneblad sparas vid gräsklippningen
av ytan framför huvudbyggnaden i maj månad. Det är bra att gräva upp
lökar så de inte står för tätt i rundlarna. Överskottet av lökar kan sättas i
grupper i gräset mot planket mot Stora Dammgatan.
• Krolliljan växer i gräset mot Stora Dammgatan och i denna yta kan den
få fröa av sig, varför denna yta klipps betydligt senare än övriga ytor,
dvs framåt midsommartid.
• De krolliljor som växer i andra gräsytor tillåts blomma och få vissna
innan de klipps.
• För övrigt gäller att gräset klipps en gång per vecka under säsong.
Trimning av gräskanter görs vid varannan klippning. Något av gräskvarteren skulle kunna slås med lie, dock ej de som är närmast huvudbyggnaden.
• I västra hörnet röjs gamla komposthögen bort.
•

Blomsterplanteringarna
•

De befintliga blomsterplanteringarna hålls fria från ogräs såsom gullris
och kirskål. De kanthuggs två gånger per år och en årlig giva av komposterad stallgödsel luckras ner i jorden. Riddarsporrar putsas efter
blomningen. Vinterståndare klipps ned under tidig vår. Rosor beskärs
under vårvintern. Blomsterplanteringarna finns utmärkta på karta i
bilaga 1.3 . Följande blomsterplanteringar finns i anläggningen:

Gräsytan framför huvudbyggnaden, märkt med A på kartan
•

Fyra planteringar finns, en rabatt har två rosor, i en växer pioner, riddarsporrar och gullris. Här finns också två solitära pioner. På Söderbergs
karta finns två cirkelformade rabatter i ytorna framför huvudbyggnaden. Nu passar det inte in att återskapa dessa på exakt samma platser
eftersom det står träd i vägen i dagens anläggning. Men på den stora
solbelysta gräsytan framför huvudbyggnaden skulle två nya ovalformade rabatter kunna skapas. Förslaget är att i denna gräsyta anlägga två
nya ovalformade blomsterrabatter och ta bort de befintliga. Växterna i
de befintliga rabatterna flyttas till de två blomsterlisterna som ska kanta
gången fram till lusthuset. I de två nya ovalformade rabatterna skulle
sommarblommor som tidigare växt i trädgården kunna planteras årligen, såsom tagetes, lejongap, reseda, praktvädd, zinnia, sommarlövkoja
mm. Vårblommande växter kan vara penséer, tusensköna och gyllenlack. Andra sommarblommor som rekommenderas under andra hälften
av 1800-talet i samtida trädgårdslitteratur är solros, ringblomma, sommaraster, sömntuta, gossen i det gröna, trädgårdsnattviol, borstnejlika,
trädgårdsnejlika, pelargoner, dahlia och fuchsia.
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Gräsytan, B på kartan, sydost om den förra
•

Här finns en rabatt med en ros, en plantering med två pioner, en avlång
plantering med dagliljor och två solitära pioner. Dessa planteringar får
vara kvar.

Ovalformad gräsyta, C, sydväst om huvudbyggnaden
•

Här finns en avlång plantering med ett tiotal pioner o gullris. Två
mindre fyrkanter innehåller albarosor. Dessutom finns två andra solitära
rosor här också. Växterna har det kämpigt p g a konkurrens från stora
träd. Rabatten med albarosor, nr 3, tas bort p g a omgivande träd. Övriga rabatter i södra kanten behålls.

Femkantig gräsyta, D, i sydväst

Här finns en rabatt med tre-fyra pioner och gullris. Rabatten behålls.
I grusytan öster om huvudbyggnaden finns en cirkelformad blomsterplantering med rabattrosor och sommarblommor. Rabatten har på
tidigare kartor och bilder haft en triangelform och rabatten återställs till
den formen. Här planteras sommarblommor som tidigare nämnts. Då
rabatten har ett halvskuggigt läge väljs växter som trivs, exempelvis
fuchsia.
• Söder om huvudbyggnadens gavel finns flera små rabatter på Söderbergs karta. Här är tyvärr skuggigt idag p g a stora valnöts och
körsbärsträd och ont om plats p g a buxbomen som blivit stor. När
buxbomsträdet byts ut mot ett mindre exemplar skulle man kunna
prova göra några små planteringar, i likhet med Söderbergs karta, med
tidigblommande vårväxter och växter som tål skugga.
•
•

Markutrustningen

Flaggstång
•

Flaggstången är märkligt placerad och här finns inget i källmaterialet
som tyder på att anläggningen haft en flaggstång. Den bör omgående
tas bort.

Träspaljeer

Träspaljekonstruktionen för doftschersminbuskarna restaureras med
nytt virke som ersätter det murkna. Träet underhålls årligen med en
blandning av linolja, terpentin och trätjära.
• Träspaljeen vid söderväggen av huvudbyggnaden får samma årliga
behandling.
•

ÅM-kors
•
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Ett ÅM-kors finns mitt i parkdelen, fastsatt på en sten. Korset tvättas av
årligen.

Snäckor
•

Snäckor placeras utmed i gräskanten vid huvudbyggnaden och runt
rabatten öster om huvudbyggnaden.

Rundeln
•

Idag finns en upphöjd rund gräsyta, ca sex meter i diameter och 45 cm
hög, med en gråstenskallmur runtom. Muren är något raserad. Den
byggs upp. Bild 110.

Syrenerna framför uthusen
•

En försiktig nerskärning görs årligen efter blomningen, så buskarna på
sikt blir lägre.
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6.3. Del 3 - Södra trädgården
6.3.1. Målsättning
Denna del blev en del av trädgården under 1940-talet. Här finns idag redskapsbodar med verktyg och maskiner för skötsel av trädgården. Den skulle
så kunna förbli. Här skulle en kompostplats kunna iordningsställas för allt organiskt material i trädgården. Troligen behöver caféverksamheten en sopsorteringsstation. Den skulle också kunna få plats här.

6.3.2. Underhållsplan
Denna del hänger inte gestaltningsmässigt ihop med övriga delar av trädgården. Området domineras av två mycket stora almar, vars överlevnad i framtiden känns osäker. Om de försvinner skulle området få en helt annan karaktär.
I detta område skulle trädgårdens kompostplats med kompostfack byggas.
Lämpligt är att bygga olika träfack för olika material. I ett träfack skulle stallgödsel kunna lagras. Detta skulle kunna få plats i den sydligaste delen av
trädgården. En gång mot porten i planket anläggs som tidigare funnits där.

Fruktträd, prydnadsträd och buskar

Ett av äppelträden, nr 250, har stora stamskador och bör tas bort. Ett
plommonträd tas också bort, nr 263, liksom en rotvälta, nr 261.
• Flera fläderbuskar, nr 230, 235 och 257 tas bort.
• Björnbären flyttas så de avskärmar kompostplatsen. De får bindas till
en spaljé.
• Tre fruktträd planteras utmed den nya gången.
•

Odlingslotter
•

Om almarna försvinner p g a almsjuka kommer det att finnas plats för
fler odlingslotter.

Gräs och lökväxter

Där blåstjärnan växer väntar man med gräsklippningen tills bladen
vissnat, dvs mot slutet av maj.
• Gräset slås med gräsklippare en gång per vecka under säsong.
• Gräskanter trimmas varannan vecka.
•

Gångsystem
•

En gång mot porten i planket anläggs som tidigare funnits där. Beskrivning av var den exakt låg finns i Andreassons gångarkeologiska
arbete. Som slitlager påföres samma typ av natursand-grus-blandning
som beskrivits i skötseln av de andra gångarna i trädgården.

Markutrustning
•
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I detta område skulle trädgårdens kompostplats med kompostfack byggas. Lämpligt är att bygga olika träfack för olika material. I ett träfack

skulle stallgödsel kunna lagras. Sopsorteringsstation kan också byggas
i detta område.

Sopcontainern
•

Sopcontainern ersätts av kompostfack och en ny sopsorteringsstation.
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6.4. Del 4 - Blomsterträdgården
6.4.1. Målsättning
Kartor från 1872, 1950 och 1953 är vägledande för en framtida restaurering.
Denna del måste samspela med den övriga trädgården. Den nuvarande skapelsen med stjärnan och kullerstenen runtom har ingen förankring i historien.
Förslaget är att den tas bort och en yta av odlingskaraktär anläggs.

6.4.2. Underhållsplan

Odlingsyta
Här är odlingsytan närmast trädgårdsmästarbostaden och här fanns förr de odlingar som krävde mest uppmärksamhet från trädgårdsmästaren då de ligger
precis utanför hans dörr. Här fanns det första han såg till på morgonen och det
sista han kontrollerade innan dagens arbete avslutas. Det har funnits minst 64
drivbänkar i trädgården. De har använts för plantuppdragning av köksväxter
och blomster och odling av primörer under våren och meloner under sommaren. Källmaterialet visar också på att här funnits ett stort rabarberland och
ett blomsterland.
Drivbänkar anläggs och sätts i rader. Ett sparris- och rabarberland
iordningställs. En odlingsyta med blomster anläggs. Här kan de sommarblommor odlas som det köptes frön av 1926 och 1944, såsom aster,
zinnia, lövkoja mm.
• Det skulle kunna vara ett utmärkt examensarbete för någon trädgårdsstuderande att utifrån det äldre källmaterialet gestalta detta område
med ett tidstypiskt sortiment av sommarblommor, liksom drivbänkar,
sparris- och rabarberland.
•

Blomsterplanteringar
•

Idag finns fyra organiskt formade blomsterplanteringar i gräsytan i
söder. De samlas ihop till en tydlig blomsterlist mot gången som då
kommer att inrama den kommande odlingsytan.

Gångsystem och hårdgjorda ytor
•

Kullerstensytan ogräsbekämpas genom flamning ett par gånger under
säsongen.

Syrenrad framför uthusen
•

Syrenerna får en försiktig beskärning som på sikt sänker höjden och
gör dem tätare.

Staketet vid trädgårdsmästarbostaden
•
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Det nya trästaketet byts ut mot den modell av staket med smala stolpar
som funnits där tidigare. Bild 111.

6.5. Allmänna åtgärder i trädgården
Lignoser
Kontroll av trädens status görs en gång på vårvintern och en gång i
augusti. Kontrollprotokoll arkiveras för varje år, för att kunna bedöma
framtida åtgärder och känna varje träd/busk-individs historia. Vid
osäkerhet om trädens status tas hjälp av en kunnig arborist/trädgårdsmästare som kan bedöma ev. riskträd, förekomst av svampangrepp och
mekaniska skador. Vart femte år kontrolleras kronstabiliseringar av
arborist och vid detta tillfälle kan även andra träd bedömas. Varje nytt
träd som planteras får ett nr i växtlistorna som följer med i detta arbete.
Inspektionsprotokoll finns i bilaga 11. Åtgärder dokumenteras i årsredovisningar som finns i bilaga 12.
• All beskärning av lignoser görs av trädgårdsutbildad och beskärningskunnig personal som har dokumenterad utbildning av beskärning,
såsom RST: s Gröna kortet eller minst tre veckors kurs i beskärning
från YH-KY-utbildning, trädgårdsgymnasium eller annan likvärdig
beskärningskurs, samt under minst tre växtsäsonger praktiserat beskärning. Fruktträd, bärbuskar, rosor, prydnadsbuskar och -träd ska vanligen beskäras varje år.
•

Unga fruktträd, planterade från 2010 och de som kommer att
planteras i framtiden

Här är viktigt att bestämma kronform, stamhöjd etc för varje träd. Uppstamningen får inte påbörjas för sent. I Krusenstiernska trädgården bör
stamhöjden anpassas så besökare och de som arbetar i trädgården kan
gå på gångarna, dvs en slutlig stamhöjd på ca 1,80 m är lämpligt.
• De nya unga träden har beskurits av olika personer sedan de planterades eller så har de inte beskurits alls vissa år. De s k mandatträden
beskärs av andra personer än de som beskär övriga unga träd i anläggningen. Här är viktigt att det finns en kontinuitet vid uppbyggnadsbeskärningen.
• Vattning är viktigt, speciellt för de träd som stagnerat efter plantering.
Ett bevattningsschema görs för alla träd så alla som är verksamma i
trädgården vet hur mycket vatten varje träd har fått.
• Öppen trädspegel är viktigt under de första fem åren om trädet utvecklar sig normalt. Trimmerskydd sätts vid stambasen hos unga träd om
trädspegel inte finns.
• Påfyllnad av jord är viktig för de träd som planterats för högt.
• Stamskydd mot gnagare av god kvalitet sätts upp inför vintersäsongen
och tas bort inför sommarsäsongen.
• Stödstolpar ska inte vara tryckimpregnerade stolpar eller svarvade
rundstavar. Stolparna kan vara enestörar eller andra hållbara träslag.
Stödstolpar och uppbindningsband kontrolleras årligen och tas bort
när de inte behövs, vanligen efter två-tre växtsäsonger om trädet får en
normal utveckling.
• För uppbindning används juteband och inte plast- eller bilbältesband.
•
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Äldre fruktträd
Här har också olika personer beskurit träden under åren. Vissa av de
större fruktträden har inte beskurits alls. Ingen dokumentation har
förekommit av när varje träd beskurits eller hur tankarna är bakom.
Den vanligaste metoden har varit en häckklippningsmodell av fruktträden som praktiserats i trädgården under lång tid. Den modellen måste
upphöra. Bild 112-113.
• Avlägsnandet av friska grenar som på sötkörsbär nr 76 och valnöt nr
256 och 267 får inte förekomma. Här bjuder man in mikroorganismerna i stora öppna beskärningsytor som kommer att tillfoga träden en
rötskadad stam och på sikt förkorta livslängden hos ett för övrigt friskt
och vitalt träd.
• Om ett träd faller i storm eller liknande kontrolleras noggrant arten
och sorten innan trädet avlägsnas för att om möjligt ta nytt förökningsmaterial från det fallna trädet. Detta gjordes inte då plommonträdet nr
105 föll i en storm vintern 2015-16. Här försvann en intressant klon ur
trädgården, vars sortnamn var under utredning.
• Stor försiktighet iakttages vid trimning av gräs vid stambas hos träden.
•

Prydnadsbuskar

Stallgödsel myllas ner årligen. Nyplanterade buskar vattnas enligt vattenschema.
• Varje art beskärs för att dess tänkta form, blomning och fruktbildning
ska utvecklas optimalt.
•

Rosor
•

Varje art beskärs för att dess tänkta form och blomning ska utvecklas
optimalt. Stallgödsel myllas ner årligen. Varje nyplanterad ros vattnas
enligt vattenschema.

Bärbuskar
•

Många röda vinbärsbuskar har inte beskurits på decennier. Stallgödsel
myllas ner runt buskarna årligen. Nyplanterade bärbuskar vattnas enligt
bevattningsschema.

Fortsatt sortbestämning

Många fruktträd som planterats under perioden 2010-2012 börjar nu
bära frukt. Här är viktigt att frukterna kontrolleras så att det är rätt sort
som verkligen har planterats. Det kan förekomma förväxlingar i plantskolan så trädet fått fel namn på etiketten. Sortbestämningen för varje
träd bör göras av tre kunniga äppel-, päron-, plommon- eller körsbärspomologer oberoende av varandra. Denna sortbestämning görs under
två höstar. Detta är givetvis viktigast för de s k mandatsorterna som är
en del av Nordgens genbanker.
• Fortsatt sortutredning är också viktig för de träd som saknar sortnamn
eller som har ett, enligt lista från tidigare inventeringar, okänt namn
•
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såsom äppleträden Red Summer. Det råder också en osäkerhet för
plommonträdens sorter.
• Det finns också syrener och pioner utan sortnamn som bör undersökas.
Här är viktigt att ta kontakt med kunnig expertis för varje växtgrupp.

Kompostering, gödsel och jordförbättring

Under många årtionden har allt organiskt material körts bort från trädgården
i en container. Detta medför på sikt en minskad mullhalt i trädgården.
• Växtavfall komposteras i lämpliga träfack förslagsvis i den södra delen
av trädgården och den container, där allt organiskt material slängs i, tas
bort.
• Växtavfall sorteras upp i lämpliga avdelningar såsom: Vanligt trädgårdsavfall, rotogräs, löv, grenar och annat vedartat material.
• Komposterna täcks med halm och kompostplatsen sköts på ett snyggt
sätt.
• I dessa träfack kan också brunnen stallgödsel förvaras.
• I en historisk trädgård som Krusenstiernska trädgården används inte
konstgödsel.

Gräsytor
•

Beroende på lövmängd och vilken lignosart lövet kommer från kan på
hösten en del löv sönderdelas med gräsklippare, vilket ger en förbättrad
mullhalt i jorden, i stället för att räfsas ihop och köras bort i containern.

Skyltar
•

Olika skyltar signalerar om olika saker i trädgården. Ett enhetligt skyltutseende tas fram.

Blomsterlådor och krukor
•

Enhetliga lådor och krukor som har en karaktär från sekelskiftet 18001900 vore önskvärt i trädgården. Det finns två bilder på Länsmuseets
hemsida på krukor från Hulda Nydells dagar. De skulle kunna vara en
utgångspunkt för hur en enhetligt och tidstypisk blomsterkruka skulle
kunna se ut i trädgården. Bild 114.

Trädgårdsmöbler
•

En fortsatt användning av de trädgårdsmöbler av 1920-tals-karaktär
som används idag i trädgården är önskvärt. Äldre fotografier visar på en
annan typ av möbel, som skulle kunna tillverkas. Bild 6.
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Krusenstiernska trädgården – det historiska
Dagens besökare möter i juli en trädgård med en stor scen med fotbollsläktare, partytält och öltält. Den historiska trädgården skulle kunna lyftas fram.
Bild 115.
• Hur såg ett köksväxtland ut för hundra år sedan? Hur såg lustgården ut?
• Trädgårdsmästarens arbete under ett odlingsår skulle kunna tydliggöras. Hans sådd i varmbänkarna, plantuppdragningen med olika krukor,
utplanteringen, vattningen, skötseln, skörden av frukt och grönsaker,
lagringen av frukt etc.
• Sortimentet av sommarblommor och köksväxter finns i äldre fröinköpslistor i det Krusenstiernska arkivet. Sortimentet av växter, blommor och
grönsaker i frökatalogerna och frukt och bärsortimentet i plantskolekatalogerna var betydligt större för hundra år sedan. Det fanns plantskolor
i Sverige som saluförde 100 päronsorter och antalet krusbärssorter i
en enda plantskola under 1800-talet kunde vara över 200. Detta skulle
kunna lyftas fram. Det skulle kunna delvis odlas. 1926 odlade Oscar
Lindkvist över 20 olika sorter av sommaraster i trädgården.
• Trädgårdsmästarens verktyg och redskap är en viktig del av historien
och visar på hur en trädgård sköttes förr. De trädgårdsverktyg som finns
i uthusen lyfts fram. De inventeras och katalogiseras.
• Informationsbroschyrer för besökare skulle kunna vara en början.
• Förebilder av hur man lyfter fram den historiska trädgården finns på
annat håll i Sverige, exempelvis Fredriksdals friluftsmuseum i Helsingborg, Gunnebo slott och trädgårdar i Mölndal eller Stabergs bergsmansgård utanför Falun.
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6.6. Trädgårdens byggda delar
6.6.1 Ambitionsnivå för åtgärderna.
Ambitionsnivån för alla åtgärder bör vara anpassade efter objektets kulturhistoriska värden. De byggda delarna i Krusenstiernska gården är både miljöskapande och viktiga dokument på 1800-talets trädgårdsgestaltning.
Dokument över renoveringshistorien av brunnsöverbygganden och piedestaler kunde inte hittas, bilddokumentationen från 1956 samt en akvarell från
1970 visar dock att brunnsöverbyggnaden har genomgått några förändringar,
mest iögonfallande i den ändrade bröstningen. Spår efter äldre färgskikt på
brunnsöverbyggnaden visar att färgställningen har ändrats minst två gånger.
Åtgärdsprogrammet fokuserar på att förbättra slitna ytor och kulörer samt
att reparera akuta skador. Dessutom rekommenderas att återställa brunnsöverbyggnadens bröstningar som ramverk med fyllningar. De tekniska installationerna på brunnens östra sida bör flyttas till en mindre synlig plats.

6.6.2. Regelbundet underhåll
Regelbundet underhåll kräver enligt 3. Kap KML inget tillstånd från länsstyrelsen. Förutsättning är dock att arbeten utförs i enlighet med antikvariska
principer samt att det används traditionella material och metoder. Även inte
tillståndpliktiga åtgärder kan kräva specialkompetens och bör utföras av hantverkare med kunskap inom byggnadsvård.
Ett årligt inspektionsprotokoll som är till för dem som sköter fastigheten
bifogas. Protokollet ska skrivas ut och bifogas planen så att den hålls uppdaterad.
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Bild 109. Sykomorlönn som kommit upp mitt i en
trädgårdsprakttry-buske.

Bild 73. Snöbärsbuskage som kan omformas till tre buskar. Tre äldre spaljeträd mot planket.

Bild 72. Formklippt doftschersmin över spaljeställning.

Bild 57. Två syrener där tre gångar möts.

Bild 110. Rundel med stenkant.
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Bild 33. Buxbom som blivit för stor.

Bild 111. Trästaket, som funnits tidigare vid trädgårdsmästarbostaden. Fotografi. Länsmuseets arkiv.

Bild 112 och 113. Häckbeskärning av fruktträd. Alla årsskott avlägsnas.

Bild 114. Kruka från Hulda Nydells tid. Den finns i ett av
uthusen i trädgården.
https://digitaltmuseum.se/021026904643/
blomkruka?i=1&aq=owner%3A%22SKA%22+text%3A%22blomkruka%22
https://digitaltmuseum.se/021026904651/blomkruka?i=0&
aq=text%3A%22blomkruka%22%2C%22klm034933%22+o
wner%3A%22S-KA%22
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Bild 6. Trädgårdsstolar med hög rygg. Foton från tidigt 1900-tal. Länsmuseets arkiv.

Bild 115. En byggnadsminnesmärkt trädgård. Oscar Lindkvists köksväxtträdgård år 2016.
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Bild 116. Oskar Lindkvists köksväxtträdgård 2016.

6.6.3. Tillståndsbedömning

Brunnsöverbyggnad
Inventeringsprotokoll
Undersökningen utfördes av
Bebyggelseantikvarie Katja Meissner
Byggkult – Byggnadsvård och kulturmiljö
Redskap och metoder
Enkel uppmätning med lasermätare och måttband, okulär skadebedömning, kontroll av
rötskador med kniv, fotodokumentation med digitalkamera
Undersökningsdatum
2016-09-23
Väder vid undersökningen
Växlande molnighet, 13 C
Otillgängliga delar av objektet
Fundamentering under marken. Delar av stommen är inbyggda bakom panel. Svallet
täckt med papp. Ytterligare utredningar krävs för fullständig skadebild.
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Beteckning:
Brunnsöverbyggnad, Krusenstiernska trädgården

Objektnamn:
Krusenstiernska gården

Besiktningsdatum:
2016-09-23

Registrerad av:
Katja Meissner

Närvarande vid undersökningen:
Katja Meissner

Överordnad tillståndsgrad:
3

Tillståndsbedömningen baserar på SS-EN 16096:2012 ”Bevarande av kulturarv – Tillståndsbedömning av fast kulturarv”. Bedömningen omfattar en förenklad beskrivning av byggnadsdelarna och deras
tillstånd, en bedömning av skadeorsak och skadornas konsekvenser samt rekommenderade åtgärder. Bedömning har som mål att säkra och bevara byggnadens kulturhistoriska värden.
I tillståndsbedömningen används det fyra olika tillståndsgrader (TG) och fyra olika prioriteringsgrad (PG).

Tillståndsgrad

Prioriteringsgrad

TG 0

Inga symptom

PG 0

Vanligt underhåll

TG 1

Lindriga symptom

PG 1

Åtgärd vidtas när behov och möjlighet finns (2-5 år)

TG 2

Väsentliga symptom

PG 2

På kort sikt, men ej akut vårdbehov (0-2 år)

TG 3

Starka/allvarliga symptom

PG 3

Akutåtgärd, åtgärdas snarast

*

Status ej bedömd

*

Status ej bedömd

Byggnadsdel

Beskrivning av konstruktion,
material, ytor mm.

Kulturhistorisk
kommentar

Tillstånd

Riskbedömning och rekommendationer

Tillståndsbeskrivning

TG

Teknisk status ej bedömd.

Orsak/konsekvens

Åtgärdsförslag

PG

*

Funktionalitet bör kontrolleras vid
regn.

2

Utredningsbehov av fundamentets
tillstånd.

2

Utredningsbehov av stommens
tillstånd.

2

KONSTRUKTION
Dränering

Naturlig dränering, placerad på en
liten kulle, belagd med kalkstensflisor, i anslutning gräsmatta, lutning
bort från brunnen.

Fundament

Trol. 2 traverser av ek (20 x 20
cm) som ligger över brunnshålet,
vilande på den murade brunnen.
Enligt ritning från 1979 är glappet
mellan traverserna och omgivande
marken täckt med mindre bjälkar
som fungerar som underlag för en
betonggjutning. Ovanpå ett lager
av sand och kalkstensplattor.

Sektionsritning 1979,
KLM.

Teknisk status ej bedömd.

*

Stomme

Stolpkonstruktion med 4 oktagonala pelare. Överst hammarband
av fyrkantsvirke, nedersta delen
inbyggd i en bröstning. Stolpkonstruktionen är inte fullt tillgänglig
eftersom den är in- och utvändigt
täckt av panel.

Pelarna hade tidigare
annan färgställning.
På NV-pelarna rester
av mörkbrun kulör,
på listerna grön kulör.
På en målning från
B. v. Campenhausen,
daterad 1970, är
brunnsöverbyggnaden mörkbrun och
ocker. Färgställning
idag motsvarer ungefär den på en fotografi
från 1956 (KLM).

Alla pelarna skarvade ca
50 cm över bröstningen.
I de synliga delarna inga
rötskador. Oklart tillstånd
av pelarna bakom hörnbrädor och invändig panel.
Färg flagar av, främst i nedre delen. Rester av äldre
färg i annan kulör syns vid
avflagade ställen.

2

Målade med ett tjockt lager ljusgrå
färg, okänt färgtyp, troligen oljebaserad.

Skarvning kan vara
ursprunglig, alternativt en
äldre lagning.
Pga. av hög fuktbelastning
i brunnen finns det stor
risk att inklädda delar av
pelarna är eller på sikt blir
rötskadade.
Slitage och fuktbelastning
bidrar till avflagningar.
Eventuellt för tät färgtyp
som inte släpper ut fukt.

Innan en ev. ommålning eller renovering bör ett antikvariskt åtgärdsprogram tas fram som också tar
ställning till en ev. rekonstruktion
av bröstningarna samt omfattar en
färgundersökning och färgdokumentation.
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Byggnadsdel

Tak (struktur,
täckning)

Beskrivning av konstruktion,

Kulturhistorisk

material, ytor mm.

kommentar

Valmat papptäckt tak med snidad
takspira. Trekantlist längs takfallens nedre kant, täckt med papp.
Listerna går inte parallella med
takfoten utan skapar fall så att
vattnet leds till takets SÖ-hörn där
det rinner av.
Sparrarna är synliga från takets
undersida. Svall av liggande hyvlad
panel. Takutsticket klädd med
panel. Snickerier målade med ett
tjockt lager ljusgrå färg, okänd färgtyp, troligen oljebaserad. Papptäckning trol. målad med asfalt. Inget
synligt skyddsskikt av sand/grus.

Tillstånd

Riskbedömning och rekommendationer

Tillståndsbeskrivning

TG

Orsak/konsekvens

Åtgärdsförslag

PG

På takets undersida flagar
färgen av i stora sjok. Virket under de lösa färgskikten är vitfläckigt, trol. av
svamppåväxt. Ingen röta
i de tillgängliga delarna.
Avflagningar också på takspiran. Rötskador i spiran
kunde inte kontrolleras.

3

Pågående läckage under
eller kring takspiran.
Färgen släpper pga. stark
fuktbelastning i svallet. Svampangreppet
signalerar att fuktskadan
har pågått över en längre
period.

Framtagandet av ett åtgärdsprogram för antikvarisk restaurering
med fokus på bevarande av takets
estetiska uttryck. Färgundersökning och färgdokumentation av
snickerier.

3

Fuktbelastning. Försämrad
ventilation genom täck-

Antikvarisk restaurering och
ommålning i lämplig kulör.

2

ning med plywood.

Plywoodskivan bör tas bort för att
säkerställa bra ventilation. Annan
form av avtäckning bör utredas.

Papptaket visar tecken
på eftersatt underhåll.
Ytskiktet är stark uttorkat
med sprickbildning som
följd. Risk för ytterligare
läckage och fler skador i
takkonstruktionen.

Papptaket är lappat på
flera ställen. Sprickbildningar, mest utpräglat på
S-takfallet.

ÖVRIGA BYGGNADSDELAR
Brunnslock

Brunnen är täckt med ett tvådelat
järngaller som är låst med hänglås,

Rostangrepp.

1

idag övertäckt med en plywoodskiva med borrade ventilationshål.

Hissanordning

Hissanordning med ett trähjul
förstärkt med järnbeslag, fäst med
en järnkrok i taket.

Mindre rostfläckar, i övrigt
i gott skick.

1

Antikvarisk restaurering i samband
med ommålning av innertaket.
Färgundersökning och dokumentation innan lämplig kulör bestäms.

2

Trappor

Två trappor av kalkstensflisor med
vagnstycke av stående sten. En
V om brunnen, en NV. V-trappan
överbyggd med en trätrappa av
tryckimpregnerat virke.

Teknisk status ej bedömd.

*

Trappöverbyggnaden över
V-trappan förvanskar uttrycket.
Mer lämpad teknisk lösning bör
värderas.

1

Byggnadsdel

Övrigt

Beskrivning av konstruktion,

Kulturhistorisk

material, ytor mm.

kommentar

I brunnen finns en träplatå av trä
med okänd funktion.

Tillstånd

Riskbedömning och rekommendationer

Tillståndsbeskrivning

TG

Orsak/konsekvens

Åtgärdsförslag

PG

Svamppåväxt.

2

Stark fuktbelastning.

Funktion och behov bör utredas.
Ev. byte mot rostfritt.

2

Rötskador i nedre delen
SÖ-hörnet. Algpåväxt och
färgavflagningar. Smutsig.

2

Panelbrädorna står dikt an
marken. Stark fuktbelastning från marken samt vattenstänk från tak och tappställ. Om fuktbelastningen
inte reduceras finns risk för
att rötskadorna förvärras.

Antikvarisk restaurering i samband
med ommålning av innertaket.
Färgundersökning och dokumentation innan lämplig kulör bestäms.

2

YTOR
Panel

I bröstningshöjd är pelarna klädda
med hörnbrädor. Bröstningsfält
klädd med liggande sågad panel.
Överliggare i form av en bred planka. Bröstningen på insidan klädd
med sågad panel. Hörnbrädor och
överliggare ljusgrå, liggande panel
ockragul, okänd färgtyp.

Ingen originalpanel.
Ändrad konstruktion.
Ursprungligen bröstning i ramverk med
fyllningar. Se fotografi
från 1956. Idag saknas
de liggande ramstyckena. Skapar obalans i
proportionen.

Överliggare målningssliten
och otäta geringar.

Gräs och jord nära panelen tas
bort och bra terränglutning och
dränering säkerställs.

En ljusare gul kulör
under det ockragula
färglagret.

Utredningsbehov om vattenstänk
kan minskas utan att brunnsöverbyggnadens kulturhistoriska

På en målning från
B. v. Campenhausen,
daterad 1970, är
brunnsöverbyggnaden mörkbrun och
ocker. Färgställningen
idag motsvarer ungefär den på en fotografi
från 1956 (KLM).

Foder, lister

Pelarna avslutas mot hammarbandet med en krans av profilerade
lister. Överst en hålkälslist som
fortsätter längs hammarbandet.
Skarven mellan pelarna och bröstningen täcks av kvartstavslister.

Grön kulör syns under
avflagningar på några
lister.

Återställning av gavelfältet i enlighet med dokumenterad utförande
från 1956.

värden minskas..

Några lister på bröstningen sitter lösa och
geringar är otäta på de
flesta. Färgen flagnar av. I
övrigt gott skick.

3

Fuktbelastning, ålder och
slitage.

Antikvarisk restaurering i samband
med ommålning av innertaket.
Färgundersökning och dokumentation innan lämplig kulör bestäms.

2
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Byggnadsdel

Beskrivning av konstruktion,

Kulturhistorisk

material, ytor mm.

kommentar

Tillstånd

Riskbedömning och rekommendationer

Tillståndsbeskrivning

TG

Kalkstensplattor runt brunnsöverbyggnad.

Ogräs i fogarna.

2

Elektrisk pump monterad på en
liten metallplatå i brunnsöverbygganden.

Teknisk status ej bedömd.

*

Tappkran

Ö-sida, monterad mot bröstningen.
samlingsplats av vattenkannor.

Teknisk status ej bedömd.

*

Strömbrytare

Ö-sida, monterad mot bröstningen.

Teknisk status ej bedömd.

Väderstation

En liten digital väderstation
med sändare sitter på insidan av
N-hammarbandet. Väl synlig från
marken.

Stenläggningar

Orsak/konsekvens

Åtgärdsförslag

PG

Ogräs rensas bort.

2

TEKNISKA INSTALLATIONER
Pump

Oklart vem som har
satt upp den.

*

Estetiskt otillfredsställande. Vattenstänk.

Tappkranen bör flyttas bort från
brunnen till en plats där vattenkannorna inte exponeras som de gör
idag.

2

*

Bör flyttas till en mindre synlig
plats.

2

Teknisk status ej bedömd.

*

Bör flyttas till en mindre synlig
plats.

2

Genom sin centrala och
upphöjda placering är
brunnen väl synlig från alla
håll. Brunnen har dock en
tydlig framsida mot V och
en baksida mot Ö där vattenkran och strömbrytare
är monterade och där vattenkannor är placerade.

2

Möjligheter att återställa brunnsöverbyggnadens baksida bör
utredas. Den runda platsen kring
brunnen bör tas upp, växter hålls
bort.

2

OMGIVANDE
MILJÖ
Brunnsöverbyggnaden ligger på en
liten kulle placerad på en väg från
Ö till V. Den utgör ett viktigt blickfång i siktaxeln. Västra trappan är
grusgångens fortsättning och leder
upp till brunnen. Trappan mot NV
leder inte till någon väg utan slutar
i gräsmattan.

Brunnens estetiska uttryck
som centralplacerad byggnad förvanskas genom
tekniska installationer och
plats för vattenkannesamlingen.

Sammanfattning
Den följande tabellen redovisar en sammanfattning av alla åtgärdsrekommendationer baserad på prioriteringsgrad (1-3). För detaljerad beskrivning av
åtgärderna, se inventeringen i kapitel 3.
PG 3 = Akutåtgärd (åtgärdas snarast)
PG 2 = På kort sikt, men ej akut vårdbehov (inom 0-2 år)
PG 1 = Åtgärd vidtas när behov och möjlighet finns (inom 2-5 år)

PG

Åtgärdsrekommendationer baserad på prioriteringsgrad (PG)

Genomförs

3

Antikvarisk restaurering av tak

2017

2

Kontroll fundamentets tillstånd

2017/2018

2

Kontroll av de inbyggda delarna av stolpkonstruktionen

2017/2018

2

Lagning och ommålning av stomme, panel och listverk

2017/2018

2

Återställning av bröstningar/ramverk

2017/2018

2

Antikvarisk restaurering av järndetaljer

2017/2018

2

Översyn stensättningar, rensning

2017/2018

2

Återställning av Ö-fasaden genom borttagning av tappkran, strömbrytare
och väderstation

2017/2018

2

Borttagning av plywoodavtäckning

2017/2018

2

Kontroll funktionalitet av dränering

2017/2018

2

Borttagning/byte träplatå i brunnen

2017/2018

1

Borttagning och ev. byte av trappöverbyggnad

2018

Kostnader
(Plats för egen anteckning)
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Sammanfattande beskrivning av byggnadens tillstånd
Brunnsöverbyggnaden är i akut behov för renovering. Taket har pågående läckage med
synliga fuktskador på innertaket. Fundamentets tillstånd är inte undersökt. Det finns
även en del osäkerheter gällande tillståndet av stolpkonstruktionen som inte är tillgänglig eftersom den in- och utvändig är täckt av panel.

Överordnad prioriteringsgrad
3
Akutåtgärder
Antikvarisk restaurering av tak.
Andra åtgärder
Översyn av dränering, fundament, stomme och panel. Ommålning. Återställning av
ursprunglig bröstning i ramverk med fyllningar.
Behov för ytterligare utredningar
Funktionalitet dränering
Tillstånd fundament
Tillstånd pelarna bakom panelen
Åtgärdsprogram tak
Tidigare färgställning av alla byggnadsdetaljer
Alternativ till nuvarande trappöverbyggand i trä
Funktion och behov av träplatå i brunnen
Möjligheter att minska fuktbelastning från tak och vattenstänk
Möjligheter att flytta tappkran och strömbrytare
Behov specialkompetens
Snickare och målare med bakgrund inom byggnadsvården. Byggnadsingenjör.
Behov specialmaterial
Tätvuxen kärnfuru, linoljefärg, traditionell takpapp.
Bilagor
Uppmätningsritningar 1:50, Fotodokumentation.

96

Piedestaler
Inventeringsprotokoll
Undersökningen utfördes av
Bebyggelseantikvarie Katja Meissner
Byggkult – Byggnadsvård och kulturmiljö
Redskap och metoder
Enkel uppmätning med lasermätare och måttband, okulär skadebedömning, kontroll av
rötskador med kniv, fotodokumentation med digitalkamera
Undersökningsdatum
2016-09-23
Väder vid undersökningen
Växlande molnighet, 13 C
Otillgängliga delar av objektet
Fundamentering under marken. Delar av stommen är inbyggda bakom panel. Svallet
täckt med papp. Ytterligare utredningar krävs för fullständig skadebild.
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Beteckning:
Piedestaler, Krusenstiernska trädgården

Objektnamn:
Krusenstiernska gården

Besiktningsdatum:
2016-09-23

Registrerad av:
Katja Meissner

Närvarande vid undersökningen:
Katja Meissner

Överordnad tillståndsgrad:
2

Tillståndsbedömningen baserar på SS-EN 16096:2012 ”Bevarande av kulturarv – Tillståndsbedömning av fast kulturarv”. Bedömningen omfattar en förenklad beskrivning av byggnadsdelarna och deras
tillstånd, en bedömning av skadeorsak och skadornas konsekvenser samt rekommenderade åtgärder. Bedömning har som mål att säkra och bevara byggnadens kulturhistoriska värden.
I tillståndsbedömningen används det fyra olika tillståndsgrader (TG) och fyra olika prioriteringsgrad (PG).

Tillståndsgrad

Prioriteringsgrad

TG 0

Inga symptom

PG 0

Vanligt underhåll

TG 1

Lindriga symptom

PG 1

Åtgärd vidtas när behov och möjlighet finns (2-5 år)

TG 2

Väsentliga symptom

PG 2

På kort sikt, men ej akut vårdbehov (0-2 år)

TG 3

Starka/alvarliga symptom

PG 3

Akutåtgärd, åtgärdas snarast

*

Status ej bedömd

*

Status ej bedömd

Byggnadsdel

Piedestal 1

Piedestal 2

Beskrivning av konstruktion,

Kulturhistorisk

material, ytor mm.

kommentar

Piedestal med en fot av 4 hyvlade
brädor, täckt med en limträplatta.
Mot marken har foten en hög
sockellist, under täckplattan en
profilerad list. På plattan sitter en
munblåst försilvrad glaskula med
skaft. Skaftet dekoreras med en
mässingskrona. Kulan hålls på plats
av en träpinne som är fäst i plattan.
Piedestalen är fäst med bultar som
sitter i 2 plattjärn i piedestalens
fot. Plattjärnen är ingjutna i ett betongfundament som ligger under
marknivån.
Piedestalens fot är ockragul, lister
och platta gröna. Okänd färgtyp.
Piedestal med en fot av 4 hyvlade
brädor, täckt med en limträplatta.
Mot marken har foten en hög
sockellist, under täckplattan en
profilerad list. På plattan sitter en
munblåst försilvrad glaskula med
skaft. Skaftet dekoreras med en
mässingskrona. Kulan hålls på plats
av en träpinne som är fäst i plattan.
Piedestalen är fäst med bultar som
sitter i 2 plattjärn i piedestalens
fot. Plattjärnen är ingjutna i ett betongfundament som ligger under
marknivån.
Piedestalens fot är ockragul, lister
och platta gröna.

På fotografi från 1956
har glaskulan en annan utformning.

Tillstånd

Riskbedömning och rekommendationer

Tillståndsbeskrivning

TG

Orsak/konsekvens

Åtgärdsförslag

PG

På fotografi från 1956
har glaskulan en annan utformning.

Plattjärn rostangripna.

2

Antikvarisk restaurering.
Färgundersökning och dokumentation innan lämplig kulör bestäms.

2

Spår efter en annan
färgställning under
nuvarande ytskikt.

Limträplattan är spikat
från översidan och har
öppna limfogar.

Ålder och slitage. Fukt
tränger in genom spikhål,
öppna fogar och sprickor,
med risk för rötskador i
virket.

2

Ålder och slitage. Fukt
tränger in genom spikhål,
öppna fogar och sprickor,
med risk för rötskador i
virket.

Antikvarisk restaurering.
Färgundersökning och dokumentation innan lämplig kulör bestäms.

2

Sockellisterna sitter lösa.

Färgen flagar av.

Plattjärn rostangripna.
Sockellisterna är trasiga
och sitter lösa.
Lavpåväxt på plattan.
Glaskulan saknar mäs�singskrona.
Färgen flagar av.

Glaskulan kompletteras med ny
mässingskrona likt den andra.
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Sammanfattning
Den följande tabellen redovisar en sammanfattning av alla åtgärdsrekommendationer baserad på prioriteringsgrad (1-3). För detaljerad beskrivning av
åtgärderna, se inventeringen i kapitel 3.
PG 3 = Akutåtgärd (åtgärdas snarast)
PG 2 = På kort sikt, men ej akut vårdbehov (inom 0-2 år)
PG 1 = Åtgärd vidtas när behov och möjlighet finns (inom 2-5 år)

PG

Åtgärdsrekommendationer baserad på prioriteringsgrad (PG)

Genomförs år

2

Antikvarisk restaurering

2018

Sammanfattande beskrivning av byggnadens tillstånd
De två piedestalerna är överlag slitna och i behov för en omfattande restaurering. Lister
och limträytor är skadade och hela ytan är målningssliten.
Överordnad prioriteringsgrad
2
Akutåtgärder
Andra åtgärder
Lagning av skadade delar, ommålning.
Behov för ytterligare utredningar
Färgundersökning och färgdokumentation.
Behov specialkompetens
Snickare med bakgrund inom byggnadsvården.
Behov specialmaterial
TTätvuxen kärnfuru, linoljefärg.
Bilagor
Fotodokumentation.
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Kostnader
(Plats för egen anteckning)

Plank
Inventeringsprotokoll
Undersökningen utfördes av
Bebyggelseantikvarie Katja Meissner och Ewa Juneborg
Byggkult – Byggnadsvård och kulturmiljö
Redskap och metoder
Okulär skadebedömning, kontroll av rötskador med kniv, fotodokumentation med
digitalkamera
Undersökningsdatum
2016-11-06
Väder vid undersökningen
Regn, 3 C
Otillgängliga delar av objektet
Stolpkonstruktionen på insidan kunde inte undersökas
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Beteckning:
Plank, Krusenstiernska trädgården

Objektnamn:
Krusenstiernska gården

Besiktningsdatum:
2016-11-06

Registrerad av:
Katja Meissner

Närvarande vid undersökningen:
Katja Meissner och Ewa Juneborg

Överordnad tillståndsgrad:
2

Tillståndsbedömningen baserar på SS-EN 16096:2012 ”Bevarande av kulturarv – Tillståndsbedömning av fast kulturarv”. Bedömningen omfattar en förenklad beskrivning av byggnadsdelarna och deras
tillstånd, en bedömning av skadeorsak och skadornas konsekvenser samt rekommenderade åtgärder. Bedömning har som mål att säkra och bevara byggnadens kulturhistoriska värden.
I tillståndsbedömningen används det fyra olika tillståndsgrader (TG) och fyra olika prioriteringsgrad (PG).

Tillståndsgrad

Prioriteringsgrad

TG 0

Inga symptom

PG 0

Vanligt underhåll

TG 1

Lindriga symptom

PG 1

Åtgärd vidtas när behov och möjlighet finns (2-5 år)

TG 2

Väsentliga symptom

PG 2

På kort sikt, men ej akut vårdbehov (0-2 år)

TG 3

Starka/allvarliga symptom

PG 3

Akutåtgärd, åtgärdas snarast

*

Status ej bedömd

*

Status ej bedömd

Byggnadsdel

Beskrivning av konstruktion,

Kulturhistorisk

material, ytor mm.

kommentar

Sektion 1

h. 290 cm. Lockpanel med profilerade locklister, vattenbräda,
överliggare. Ramsågat virke, varierande bredd. Målad i grå kulör. Mot
marken avslutas planket med en
liggande bräda (offerbräda).
Dubbelport i liggande panel,
brunmålad. Omramas av vitmålad
portal.

Sektion 2

Sektion 3

Tillstånd

Riskbedömning och rekommendationer

Tillståndsbeskrivning

TG

Tillhör trol. plankets
äldsta delar.

Lagningar vid stupröret
i ramsågat virke, omålat.
Algpåväxt vid stuprören.

h. 360 cm. Lockpanel med profilerade locklister, överliggare. Ramsågat virke, varierande bredd. Målad i
beige kulör. Dubbelport i liggande
panel, brunmålad. Omramas av
vitmålad portal.

Tillhör trol. plankets
äldsta delar.

h. 280 cm. Lockpanel med fasade
locklister, överliggare. Ramsågat
virke. Målat i beige kulör. Mot
marken avslutas planket med en

Inmålat elskåp.

Orsak/konsekvens

Åtgärdsförslag

PG

1

Rengöring.

1

Anligger tätt mot marken,
algpåväxt nederst.

1

Jord nära virket bör grävas bort för
att undgå fuktbelastning.

2

Klotter på porten.

1

Klottret bör fjärnas.

1

Sliten yta, stark algpåväxt,
klotter. En del kantstenar
har fallit omkull.

3

Rengörs grundligt och målas om.
Kantstenen rättas upp.

2

rad stående granitflisor.
Dubbelport i stående panel, beige.
Omramas av en enkel portal i
samma kulör.
Sektion 4

h. 280 cm. Panel av både ramoch cirkelsågat virke. Målad i röd
slamfärg. Svart överliggare. Mot
marken avslutas planket med en
rad stående granitflisor.

Hög fuktbelastning genom skuggning från träd.
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Byggnadsdel

Beskrivning av konstruktion,

Kulturhistorisk

material, ytor mm.

kommentar

Sektion 5

h. 250 cm. Panel av både ram- och
cirkelsågat virke. Målad i röd slamfärg. Svart överliggare. Mot marken
avslutas planket med en liggande
bräda.

Enligt skiss från 1974
var det här vid denna
tidspunkt ett trästaket.

Sektion 6

Tillstånd

Riskbedömning och rekommendationer

Tillståndsbeskrivning

TG

Orsak/konsekvens

Åtgärdsförslag

PG

Sliten yta, stark algpåväxt,
klotter. Överliggare stark
målningssliten. Avslutningsbräda trasig vid flera
ställen.

3

Hög fuktbelastning genom skuggning från träd.

Lagning och ommålning. Vegetation bör hållas bort från planket.

2

h. 250 cm. Panel av både ram- och
cirkelsågat virke. Målad i röd slamfärg. Svart överliggare. Mot marken
avslutas planket med tre resp. fyra
liggande brädor.

Algpåväxt, klotter.
Målningssliten. Avslutningsbräda trasig vid flera
ställen.

2

Lagning och ommålning.

2

Sektion 7

h. 160cm. Panel, rödmålad svart
överliggare.

Teknisk status ej bedömd,
tillgång endast via en
privatfastighet. Mycket
vegetation i nedre delen.

*

Översyn.

1

Sektion 8

h. 160cm. Panel av både ram- och
cirkelsågat virke. Målad i röd slamfärg. Svart överliggare. Avstånd
mot marken, postar på hörnsten.

Algpåväxt, lite rötskador i brädändarna. Nya
lagningar i industrisågat
virke, omålat.

1

Nya partier målas med röd slamfärg.

2

Sektion 9
Söder om infartsporten

h. 200 cm. Panel av både ramoch cirkelsågat virke. Målad i röd
slamfärg. Svart överliggare. Mot
marken avslutas planket med en
rad stående granitflisor, i södra
delen direkt markkontakt. Dubbel
inkörsport i stående panel med
bandgångjärn. Rostiga beslag

Murgröna på södra delen.
Algpåväxt, en del rötskador i nedre delen. En del
kantstenar har rasat.

2

Lagning och ommålning. Kantstenar rättas upp. Vegetation bör
hållas bort från planket.

2

Enligt skiss från 1974
var det vid denna tidpunkt ett trästaket.

Byggnadsdel

Beskrivning av konstruktion,

Kulturhistorisk

material, ytor mm.

kommentar

Tillstånd

Riskbedömning och rekommendationer

Tillståndsbeskrivning

TG

Orsak/konsekvens

Åtgärdsförslag

PG

Sektion 9
Norr om infartsporten

h 210 cm. Panel av både ram- och
cirkelsågat virke. Målad i röd slamfärg. Röd överliggare. Mot marken
avslutas planket med en rad
stående granitflisor, i södra delen
direkt markkontakt. Mindre port i
stående panel med smidda dekorativa bandgångjärn, nytillverkade.

Klängväxter. Algpåväxt.
Rötskador i nedre delen.
Kantstenar har rasat.

2

Lagning och ommålning. Kantstenar rättas upp. Vegetation bör
hållas bort från planket.

2

Sektion 10

h 210 cm. Panel av både ram- och
cirkelsågat virke i varierande
bredder. Målad i röd slamfärg. Röd
överliggare. Mot marken avslutas
planket med en rad stående granitflisor. Utsågade kikhål i en del av
planket.

Klängväxter. Algpåväxt,
klotter. Kantstenar har
rasat.

2

Ommålning. Kantstenar rättas upp.
Vegetation bör hållas bort från
planket.

2

Sektion 11

h 210 cm. Panel av både ram- och
cirkelsågat virke i varierande bredder. Målad i röd slamfärg. Svart
överliggare. Mot marken avslutas

Algpåväxt, mindre rötskador. Kantstenar har rasat.
Elskåp och skyltar på olika
ställen.

1

Lagning och ommålning. Kantstenar rättas upp.

2

planket med en rad stående
granitflisor.

Mindre lönnport i stående
panel.

Översyn av skyltning, skyltprogram
bör tas fram.
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Sammanfattning
Den följande tabellen redovisar en sammanfattning av alla åtgärdsrekommendationer baserad på prioriteringsgrad (1-3). För detaljerad beskrivning av
åtgärderna, se inventeringen i kapitel 3.
PG 3 = Akutåtgärd (åtgärdas snarast)
PG 2 = På kort sikt, men ej akut vårdbehov (inom 0-2 år)
PG 1 = Åtgärd vidtas när behov och möjlighet finns (inom 2-5 år)

PG

Åtgärdsrekommendationer baserad på prioriteringsgrad (PG)

Genomförs år

2

Sänka marknivån vid sektion 2

2017/2018

2

Renovering sektion 4, 5, 6, 9,10, 11

2017/2018

2

Målning av nya partier sektion 8

2017/2018

1

Rengöring algpåväxt sektion 1

2018/2019

1

Borttagning av klotter sektion 3

2018/2019

1

Översyn sektion 7

2018/2019
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Kostnader
(Plats för egen anteckning)

Sammanfattande beskrivning av byggnadens tillstånd
Planket är i behov för översyn och reparation. Största skador observerades i SV-delen.
Rötskador är begränsade på några ställen. Algpåväxt. Kantstenarna måste rättas upp.
Överordnad prioriteringsgrad
2
Akutåtgärder
Andra åtgärder
Lagning av skadade delar, ommålning, upprättning av kantstenar.
Behov för ytterligare utredningar
Färgundersökning och färgdokumentation.
Behov specialkompetens
Snickare med bakgrund inom byggnadsvården.
Behov specialmaterial
Tätvuxen kärnfuru, slamfärg, linoljefärg.
Bilagor
Fotodokumentation.
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Bilaga 1.1 Krusenstiernska trädgården, karta 2016
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Bilaga 1.2 Krusenstiernska trädgården, indelning av trädgården
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Bilaga 1.3 Krusenstiernska trädgården, blomsterplanteringar
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Bilaga 1.4 Krusenstiernska trädgården, vårblommande lökväxter
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Bilaga 2.1. Trädgårdens växtmaterial. Nulägesbeskrivning. Lignoser. – status, kulturhistoriskt värde, åtgärdsförslag.
Växtlista VEDARTADE VÄXTER
Nr

Art

Art

Allmänt utseende, status,
kondition

Kulturhistoriskt värde

Åtgärdshistorik

Åtgärdsförslag.
Engångsåtgärd

Åtgärdsförslag.
Underhållsåtgärder

1

Buxus sempervirens
Arborescens

Buxbom

Ca 6 m högt exemplar som
överlevt krigsvintrarna

Intressant härdig klon

Planterad första häften
av 1900-talet

Ta förökningsmaterial av växten och plantera nytt ex.
Ta bort när nya ex nått tillräcklig storlek.

Årlig beskärning i tät
klotform, ej högre än
byggnadens fönsters
nedre kant.

3

Ulmus glabra

Skogsalm

Stubbe

4

Robinia pseudoacacia

Robinia

Ca 9 m högt träd

Ta bort rotskott

Rotskott avlägsnas

5

Thuja occidentalis

Tuja

Medelhög tuja, flerstammig

Skär in, sp över grusgången

6

Euvonymus europeus

Benved

Flerstammigt ex/alt flera ex
i grupp

Trolig fröplanta

Fäll.

7

Pyrus communis Bonne
Louise d´Avranches

Päron

F d spaljerat träd s skjutit i
höjden, stamskador

Spaljebeskuret

Avlasta i toppen

Byt ut på sikt

8

Pyrus communis Bonne
Louise d´Avranches

Päron

F d spaljerat träd s skjutit i
höjden, stamskador

Spaljebeskuret

Avlasta i toppen

Byt ut på sikt

9

Malus domestica okänd
sort

Äpple

F d spaljerat träd s skjutit i
höjden, stamskada

Spaljebeskuret

Avlasta kronan

Byt ut om några år

10

Thuja occidentalis

Tuja

Flerstammig, hög med
rotvälta, lutar ö. gången

Fäll

11

Taxus baccata

Idegran

Mycket stort ngt uppstammat ex

Skär in kraftigt t en rundad
form, ca 3 m hög.

12

Prunus avium Allmän
gulröd bigarrå

Sötkörsbär

Stort tvåstammigt. Gummiflöde.

fälld 2007

14 ex av sorten inköptes
1944.

Minska kronan ngt.

Återkommande
beskärning i rundad
form

Nr

Art

Art

Allmänt utseende, status,
kondition

13

Philadelphus coronarius

Doftschersmin

14

Philadelphus coronarius

15

Kulturhistoriskt värde

Åtgärdshistorik

Åtgärdsförslag.
Engångsåtgärd

Åtgärdsförslag.
Underhållsåtgärder

Äldre ex, del av bågformad
lövgång

Årlig beskärning

Skär in i kupolform över
ribbverket

Klippes v 31 enligt
formen.
Ung vart 4:e år, vårvinterbeskärning
till ursprungsmåttet.

Doftschersmin

Äldre ex, del av bågformad
lövgång

Årlig beskärning

,,,

””

Philadelphus coronarius

Doftschersmin

Äldre ex, del av bågformad
lövgång

Årlig beskärning

,,,

””

16

Philadelphus coronarius

Doftschersmin

Äldre ex, del av bågformad
lövgång

Årlig beskärning

,,,

””

17

Forsythia x intermedia

Forsythia

Medelstor buske

Underhållsbeskärning

Underhållsbeskärning

18

Syringa vulgaris Michel
Buchner

Syren

Stor syrenbuske

Sänk ngt efter blomning

Årlig försiktig
beskärning efter
blomning

19

Philadelphus coronarius

Doftschersmin

Stor schersminbuske

Underhållsbeskärning

Underhållsbeskärning

20

Ribes aureum

Rosenribs

Liten buske i dåligt skick

Försiktig
föryngringsbeskärning

21A

Syringa vulgaris

Syren

Lutande syren

Ta bort lutande stam

Försiktig underhållsbeskärning efter
blomning

21B

Tilia x europaea, klongrupp C

Parklind

Stort högt ex. Torra grenar.

Avlägsna stamskott
o torra grenar.

Avlägsna stamskott
o torra grenar

22

Tilia x europaea, klongrupp C

Parklind

Stort två-stammigt ex. Torra
grenar

Avlägsna stamskott
o torra grenar.

Avlägsna stamskott
o torra grenar

31

Acer pesudoplatanus

Sykomorlönn

Medelstort träd

Fäll, fröplanta.
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Nr

Art

Art

Allmänt utseende, status,

Åtgärdsförslag.

Åtgärdsförslag.

kondition

Kulturhistoriskt värde

Åtgärdshistorik

Engångsåtgärd

Underhållsåtgärder

32

Weigela sp.

Trädgårdsprakttry

Litet ex. vid lönnens rothals

Rensa i buskspegeln

Underhållsbeskärning

33

Syringa vulgaris alba

Syren, vit

Medelstor syrenbuske

Skär ner gren över gång,
forma kronan

Försiktig underhållsbeskärning efter blomning.

34

Philadelphus coronarius

Doftschersmin

Nästan död stor schersminbuske

Underh.-beskärning

Underhållsbeskärning

35

Prunus padus

Hägg

Nedsågad häggbuske med
unga kraftiga skott

36

Philadelphus coronarius

Doftschersmin

Nästan död stor schersminbuske

Ta bort döda grenar

Underhållsbeskärning

37

Deutzia sp

Deutzia

Medelstora buskar, skuggad av lönnen

Föryngringsbeskär

Beskärning efter
buskens växtsätt

38

Deutzia sp

Deutzia

Medelstora buskar, skuggad av lönnen

Föryngringsbeskär

Beskärning efter
buskens växtsätt

39

Prunus sp.

Mirabellplommon?

Rotskott av varierande höjd

nr 39-42, 43-44. Utredning av
frukterna
Mirabellplommon eller körsbärsplommon
Myrobalan

Underhållsbeskärning

40

Prunus sp.

Mirabellplommon?

Rotskott av varierande höjd

Se 39

””

41

Prunus sp.

Mirabellplommon?

Rotskott av varierande höjd

Se 39

””

42

Prunus sp.

Mirabellplommon?

Högt plommonträd med
hög krona

Fäll. Trädet har blivit f högt
pga att det stått för trångt.

Kan vara fröplanta

Tidigare kapad vid roten

Ta bort f att ge plats åt
andra buskar

Nr

Art

Art

Allmänt utseende, status,

Kulturhistoriskt värde

Åtgärdshistorik

kondition
1800-talssort

planterat 2012

Åtgärdsförslag.

Åtgärdsförslag.

Engångsåtgärd

Underhållsåtgärder

Vattna, bind upp, öppen
trädspegel. Uppbyggnadsbeskärning när trädet kommer
igång.

Vattna, bind upp, öppen
trädspegel. Uppbyggnadsbeskärning.

42A

Prunus avium Napoleon

Sötkörsbär

Litet träd som stagnerat i
växten

43

Prunus cerasifera Mirabell

Mirabellplommon?

Rotskott av varierande höjd

Se 39

Underhållsbeskärning

44

Prunus cerasifera Mirabell

Mirabellplommon?

Rotskott av varierande höjd

Se 39

Underhållsbeskärning

46

Prunus avium Allmän
gulröd bigarrå

Sötkörsbär

Stort träd, invuxen bark,
döda grenar

Dåligt träd, fäll
f att få in ljus

47

Prunus avium

Fågelbär

Stort träd, döda grenar

48

Symphoricarpus rivularis

Snöbär

Rotskott som sprider sig

Gallra ur o forma tre buskar i
gräskant

Klipp rotskott
vid gräsklippning

49

Rosa x kamtschatica `Hollandica`

Ros nedklippt vid marken

Rensa, gödsla

Årlig beskärning o
gödsling

50

Rosa x kamtschatica `Hollandica

Nedklippt till marken

Rensa, gödsla

Årlig beskärning o
gödsling

52

Rosa alba Maxima

Jungfruros

Nedklippt till marken

Rensa, gödsla

””

53

Rosa alba Maxima

Jungfruros

Nedklippt till marken

Rensa, gödsla

””

54

Rosa alba Maxima

Jungfruros

Nedklippt till marken

Rensa, gödsla

””

56

Prunus avium Allmän
gulröd bigarrå

Sötkörsbär

Stort brett träd

Ta in gren på väg
mot huset

57

Juglans regia

Valnöt

Stort, lutande åt söder

Avlasta i söder

Avlasta grenar
i söder

58

Syringa vulgaris

Syren

Lutande syren i skugga

Försiktig sänkning av kronan

Underhålls-

Trolig fröplanta

Fäll, träd på tillbakagång.

beskärning
60A

Prunus avium Stor svart
bigarrå

Sötkörsbär

Ungt träd i god kondition o
m bra tillväxt

planterad 2012

Öppen trädspegel. Uppbyggnadsbeskärning

Uppbyggnads-beskärning.
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Nr

Art

Art

Allmänt utseende, status,

Kulturhistoriskt värde

Åtgärdshistorik

kondition
Synonymt med Winter
Astrakan som fanns i
Brittelska trädg.

Åtgärdsförslag.

Engångsåtgärd

Underhållsåtgärder

Öppen trädspegel, vattna

Uppbyggnads-beskärning när trädet kommit
igång för att växa.

60B

Malus domestica Grågylling

Äpple

Ungt träd s stagnerat

61

Ribes alpinum

Måbär

Buske

Underhållsbeskärning

Underhållsbeskärning

62

Ribes alpinum

Måbär

Buske

Underhållsbeskärning

Underhållsbeskärning

63

Weigela sp.

Trädgårdsprakttry

Liten buske m svaga rötter
o rötskador vid basen

Ta förökningsmaterial
av växten o plantera
nytt ex.

64

Philadelphus coronarius

Doftschersmin

Fullständigt nedsågad
buske

65

Lonicera tatarica alba

Rosentry

Vitblommande ex

66

Prunus avium

Fågelbär

Högstubbe med en levande
gren

67

Lonicera tatarica

Rosentry

Buske m kraftig lutande
gren över gången

Ta bort kraftiga grenen f att se
om den skjuter fr basen

Underhållsbeskärning

68

Syringa chinensis

Parksyren

Äldre buske i grupp om tre

Underhållsbeskärning

Underhållsbeskärning

69

Syringa chinensis

Parksyren

Äldre buske i grupp om tre

Underhållsbeskärning

Underhållsbeskärning

70

Syringa chinensis

Parksyren

Äldre buske i grupp om tre

Underhållsbeskärning

Underhållsbeskärning

73

Tilia x europaea, klongrupp C

Parklind

Hög lind i gott skick

Fäll f att ge plats åt unga träd
i trädkrans runt lövsalen. Ta
förökningsmaterial från stubbskotten o plantera nya ex.

Plantera nya träd i
lövsalen.

76

Prunus avium

Fågelbär

Stort ex. Torra grenar.

77

Spirea x cineria Grefsheim

Norsk brudspirea

Nedklippt till marken

Nedskuren till marken.

planterad 2012

Åtgärdsförslag.

Nedskuren t marknivån

Frösådd.

Frösådd? Sura bär.

Släpp upp t nytt ex.

Underhållsbeskärning

Föryngringsbeskär mkt
försiktigt

Underhållsbeskärning

Fäll, blir aldrig något träd av
detta.

Felaktig grenkapning på
stam, s kommer att ge
rötskadad stam.

Ta bort döda grenar

Nedklippt nyligen

Låt växa upp.

Underhållsbeskärning

Nr

Art

Art

Allmänt utseende, status,

Kulturhistoriskt värde

Åtgärdshistorik

kondition
Sort???

En del avlägsnade grenar

Åtgärdsförslag.

Åtgärdsförslag.

Engångsåtgärd

Underhållsåtgärder

Gallra ur, kontrollera frukten.
Ta ner kronan på sikt.

Underhållsbeskärning

78

Corylus avellana

Hassel

Stor hasselbuske

79

Philadelphus coronarius

Doftschersmin

Stor doftschersmin

Föryngringsbeskärning

Underhållsbeskärning

80

Philadelphus coronarius

Doftschersmin

Stor doftschersmin

Föryngringsbeskärning

Underhållsbeskärning

81

Philadelphus coronarius

Doftschersmin

Stor doftschersmin

Föryngringsbeskärning

Underhållsbeskärning

82

Philadelphus coronarius

Doftschersmin

Stor doftschersmin

Föryngringsbeskärning

Underhållsbeskärning

83

Philadelphus coronarius

Doftschersmin

Stor doftschersmin

Föryngringsbeskärning

Underhållsbeskärning

86A

Prunus domestica Reine
Claude d´Oullins

Plommon

Ungt träd, ej uppbyggnbeskuret

Rhenklor nämns i
fruktförteckning fr
1870-talet

planterat 2012

Uppbyggnadsbeskärning

Uppbyggnadsbeskärning

87A

Prunus domestica Jeffersson

Plommon

Ungt träd, ej uppbyggnbeskuret

Jeffersson fanns i trädg.
1999.

planterat 2012

Uppbyggnadsbeskärning

Uppbyggnadsbeskärning

88

Prunus domestica Allmänt
gulplommon

Plommon

Troligen rotskott

Fällning

89

Prunus domestica
Allmänt gulplommon

Plommon

Troligen rotskott

Fällning

90

Morus acidosa

Mullbär

Litet träd med stöttor

91A

Prunus domestica Reine
Claude Althans

Plommon

Ungt träd, ej uppbyggnbeskuret

92

Prunus domestica Allmänt
gulplommon

93

Prunus domestica
Allmänt gulplommon

119

Beskär, lyft kronan

Lyft kronan

planterat 2012

Uppbyggnadsbeskärning

Uppbyggnadsbeskärning

Plommon

Troligen rotskott

Fällning. Plantera två nya
trädrader från huvudbyggnadens dörr.

Plommon

Troligen rotskott

Fällning. Plantera två nya
trädrader från huvudbyggnadens dörr.

120

Nr

Art

Art

Allmänt utseende, status,

Kulturhistoriskt värde

Åtgärdshistorik

kondition

Åtgärdsförslag.

Åtgärdsförslag.

Engångsåtgärd

Underhållsåtgärder

94

Prunus domestica
Allmänt gulplommon

Plommon

Troligen rotskott

Fällning. Plantera två nya
trädrader från huvudbyggnadens dörr.

95

Prunus domestica
Allmänt gulplommon

Plommon

Troligen rotskott

Fällning. Plantera två nya
trädrader från huvudbyggnadens dörr.

95

Prunus domestica
Allmänt gulplommon

Plommon

Troligen rotskott

Fällning. Plantera två nya
trädrader från huvudbyggnadens dörr.

96

Prunus domestica Allmänt
gulplommon

Plommon

Troligen rotskott

Fällning. Plantera två nya
trädrader från huvudbyggnadens dörr.

97

Prunus domestica
Allmänt gulplommon

Plommon

Troligen rotskott

Fällning. Plantera två nya
trädrader från huvudbyggnadens dörr.

98

Prunus domestica
Allmänt gulplommon

Plommon

Troligen rotskott

Underhållsbeskärning

99

Prunus domestica
Allmänt gulplommon

Plommon

Troligen rotskott

Fällning. Plantera två nya
trädrader från huvudbyggnadens dörr.

101

Malus domestica Ölands
kungsäpple

Äpple

Högt träd, lutande m stötta,
rötskadat

104

Malus domestica Åkerö

Äpple

Stort träd

105

Prunus domestica obestämd sort

Plommon

Borttaget, föll i storm 2016

106

Malus domestica Åkerö

Äpple

Stort träd

Nämns som Kungsäpple i förteckning från
1870-talet, vilket var
sortens namn på Öland
under 1800-talet.

Underhållsbeskärning

Fällning. Plantera två nya
trädrader från huvudbyggnadens dörr.

Underhållsbeskärning
Kan ha varit Persikeplommon

Ett misstag att inte ta
ympris av denna sort, då
den fallit.
Underhållsbeskärning

Underhållsbeskärning

Nr

Art

Art

Allmänt utseende, status,

Åtgärdsförslag.

Åtgärdsförslag.

kondition

Kulturhistoriskt värde

Åtgärdshistorik

Engångsåtgärd

Underhållsåtgärder

Avlasta kronan. Underhållsbeskärning.

Underhållsbeskärning

107

Pyrus communis Esperens
herre

Päron

Stort o högt päronträd,
stamskada

108A

Malus domestica Guldpipping

Äpple

Litet träd avstannat i tillväxt. Ympris från Brogdale

Nämns i fruktförteckning från 1870-talet.

Planterat 2012 på fel pl.

Flytta, vattna

Uppbyggnads-beskärning

109A

Malus domestica Röd
astrakan

Äpple

Litet träd avstannat i tillväxt

Nämns i fruktförteckning från 1870-talet

Planterat 2012

Vattna, öppen trädspegel

Uppbyggnads-beskärning

111A

Malus domestica Röd
höstkalvill

Äpple

Litet träd. Avstannat.

Mandatsort

Planterat 2012

Vattna så det kommer igång
och växa.

Uppbyggnads-beskärning

112

Prunus domestica Allmänt
gulplommon

Plommon

Litet träd.

Underhållsbeskärning

Underhållsbeskärning

113

Prunus domestica Allmänt
gulplommon

Plommon

Litet träd.

Underhållsbeskärning

Underhållsbeskärning

115

Malus domestica Kalmar
glas

Äpple

Högt träd m röta i stam på
flera ställen

Fällning, stora rötskador.
Plantera två nya trädrader från
huvudbyggnadens dörr.

123

Pyrus communis Höstbergamott

Päron

Stort träd, stamrötskadat.

124

Prunus domestica
Allmänt gulplommon

Plommon

Högstammigt plommon

Underhållsbeskärning

Underhållsbeskärning

125

Syringa vulgaris Alba

Syren, vit

Syrenbuske

Underhållsbeskärning

Underhållsbeskärning

130

Prunus domestica Allmänt
gulplommon

Plommon

Högstammiga plommonrotskott

Fäll. Plantera två nya trädrader
från huvudbyggnadens dörr.

131

Prunus domestica Allmänt
gulplommon

Plommon

Högstammiga plommonrotskott

Fäll. Plantera två nya trädrader
från huvudbyggnadens dörr.

132

Prunus domestica Allmänt
gulplommon

Plommon

Högstammiga plommonrotskott

Fäll. Plantera två nya trädrader
från huvudbyggnadens dörr.

133

Prunus domestica Allmänt
gulplommon

Plommon

Högstammiga plommonrotskott

Fäll. Plantera två nya trädrader
från huvudbyggnadens dörr.

Nämns i fruktförteckning från 1870-talet.

Stympade grenar

Fällning, stora rötskador.
Riskträd.

121

122

Nr

Art

Art

Allmänt utseende, status,

Kulturhistoriskt värde

Åtgärdshistorik

kondition

Åtgärdsförslag.

Åtgärdsförslag.

Engångsåtgärd

Underhållsåtgärder

134

Prunus avium

Fågelbär

Högt tvåstammig, ena
stammen infekterad

Vildart, svarta sent
mognande. Fröplanta?

Fäll för att brunnshuset ska
framträda

135

Prunus avium

Fågelbär

Högt ex.

Vildart, svarta sent
mogna. Fröplanta?

Fäll för att brunnshuset ska
framträda

136

Pyrus communis Doyenne
du Comice

Päron

Ungt träd

137

Prunus domestica

Plommon

Högstammiga plommonrotskott

Fäll. Plantera två nya trädrader
från huvudbyggnadens dörr.

138

Prunus domestica

Plommon

Högstammiga plommonrotskott

Fäll. Plantera två nya trädrader
från huvudbyggnadens dörr.

140

Malus domestica Cox ´s
Orange

Äpple

Litet träd m stambasskador

Fäll, ingen framtid

142

Pyrus communis Gråpäron

Päron

Högt träd. Lutande. Mindre
rötskador.

Avlasta nedersta grenen.

Underhållsbeskärning

142A

Malus domestica Guldparmän

Äpple

Ungt träd.

Uppbyggnadsbeskärning

Uppbyggnads-beskärning

143

Deutzia sp

Deutzia

Liten buske i dåligt skick

Avlägsna torra grenar,
gödsla.

144

Malus domestica

Äpple

Medelstort äppelträd,
häckbeskuret

Underhållsbeskärning

144B

Malus domestica Guldparmän

Äpple

Ungt träd

146A

Malus domestica nr 9
Okänd sort

Äpple

Ungt träd, ymp fr träd nr 9

147

Malus domestica Stensbergsäpple

Äpple

Medelstort äppelträd,
häckbeskuret

Planterat på 2000-talet

Mandatsort

Mandatsort

Lokalsort från Kalmar.
Ett träd växte norr om
Kungsgatan i del som
tidigare tillhörde trädgården. Det föll i storm
på 1980-talet.

Planterat 2012

planterat 2012

Uppbyggnadsbeskärning

Uppbyggnads-beskärning

Underhållsbeskärning

Uppbyggnadsbeskärning
Uppbyggnadsbeskärning

Uppbyggnads-beskärning

Underhållsbeskärning

Underhållsbeskärning

Nr

Art

Art

Allmänt utseende, status,

Kulturhistoriskt värde

Åtgärdshistorik

kondition

Åtgärdsförslag.

Engångsåtgärd

Underhållsåtgärder

Uppbyggnadsbeskärning

Uppbyggnads-beskärning

148A

Malus domestica nr 308
Okänd sort

Äpple

Ungt träd, ymp fr träd nr
308

149

Juglans regia

Valnöt

Stort träd framför huvudbyggnad

Ingen åtgärd

Kronstabliseringskontroll. Ta grenar som
går mot huset.

150

Juglans regia

Valnöt

Stort träd framför huvudbyggnad

Ingen åtgärd

Ta in grenar som går
mot huset.

151

Rosa x kamtschatica `Hollandica`

Nedklippt t. marken, överväxt av kirskål

Rensa, gödsla

Underhållsbeskärning

152

Malus domestica Lord
Suffield

153A

Malus domestica Höstparmän

154

Syringa vulgaris Alba

Syren, vit

finns ej längre

Borta

155

Syringa vulgaris

Syren

Hög syrenbuske

Försiktig beskärning

Underhållsbeskärning

156

Syringa vulgaris Andenken an Ludwig Späth

Syren

Hög syrenbuske

1800-talssort

Försiktig beskärning

Underhållsbeskärning

157

Syringa vulgaris Andenken an Ludwig Späth

Syren

Hög syrenbuske

1800-talssort

Försiktig beskärning

Underhållsbeskärning

158

Syringa vulgaris Andenken an Ludwig Späth

Syren

Hög syrenbuske

1800-talssort

Försiktig beskärning

Underhållsbeskärning

159

Syringa vulgaris Alba

Syren, vit

Hög syrenbuske

Försiktig beskärning

Underhållsbeskärning

160

Syringa vulgaris Andenken an Ludwig Späth

Syren

Hög syrenbuske

Försiktig beskärning

Underhållsbeskärning

161

Syringa vulgaris

Syren

Hög syrenbuske

Försiktig beskärning

Underhållsbeskärning

162

Syringa vulgaris Andenken an Ludwig Späth

Syren

Hög syrenbuske

Försiktig beskärning

Underhållsbeskärning

Äpple

Medelstort äppelträd i mkt
dåligt skick

planterat 2012

Åtgärdsförslag.

Ovanlig sort

Div. beskärningar

Ta ympris o gör nytt träd.
Avlägsna inom något år.

Mandatsort

Planterat 2012

Uppbyggnadsbeskärning

1800-talssort

1800-talssort

ok

Uppbyggnads-beskärning

123

124

Nr

Art

Art

Allmänt utseende, status,

Kulturhistoriskt värde

Åtgärdshistorik

Åtgärdsförslag.

Åtgärdsförslag.

Engångsåtgärd

Underhållsåtgärder

ok

Försiktig beskärning

Underhållsbeskärning

Nedklippt

Samtliga albarosor i den f d
blomsterlisten utmed gången
fram till lusthuset ska ingå i
den kommande blomsterlisten. De som spritt sig utanför
flyttas in.

Årlig buskrosbeskärning

kondition
163

Syringa vulgaris Andenken an Ludwig Späth

Syren

Hög syrenbuske

1800-talssort

164

Rosa alba Maxima

Jungfruros

Nedklippt Alba-ros, överväxt av kirskål

165

Prunus avium Allmän
gulröd bigarrå

Sötkörsbär

Högt två stammigt träd

167

Malus domestica Cox ´s
Orange

Äpple

Medelstort äppelträd.

169

Malus domestica Ribston

Äpple

Medelstort äppelträd

171

Malus domestica Gravensteiner

Äpple

Stort ex. Rötskador o
sprickor i stam.

Nämns i 1870-talsförteckning.

174A

Malus domestica Höstparmän

Äpple

Ungt träd

Mandatsort

175

Prunus domestica Reine
Claude d´0ullins ??

Plommon

Medelstort träd. Sortbestämning osäker.

176

Ulmus glabra

Skogsalm

Högstubbe som skjuter
skott i höjden.

176A

Hedera helix

Murgröna

Klätterväxt på nr 176

Försvinner om nr 176 tas bort.

177

Rosa alba Maxima

Jungfruros

Nedklippt Alba-ros, överväxt av kirskål

Gödsling. Beskärning.

178

Rosa Storblommiga
Klätterrros-gruppen
Danse du Feu

179

Syringa vulgaris

Ingen åtgärd
Häckbeskuret

Underhållsbeskärning

Underhållsbeskärning

Underhållsbeskärning

Underhållsbeskärning

Beskuret.

Sprickor i stam, riskträd. Fällning. Ta ympris, föröka upp.

Plantera nytt äppelträd.

Planterat 2012

Uppbyggnadsbeskärning

Uppbyggnads-beskärning

Avvakta områdets framtida
gestaltning.
Högt ex nedtaget f ca 10
år sedan.

Gödsling, beskärning

Syren

Stort praktexemplar, flerstammigt.

Borde tas bort.

Gödsling. Beskärning.

Gödsling, beskärning

Underhållsbeskärning,
försiktig

Underhållsbeskärning
försiktig

Nr

Art

Art

Allmänt utseende, status,

Åtgärdsförslag.

Åtgärdsförslag.

kondition

Engångsåtgärd

Underhållsåtgärder

Ta bort och plantera annan
1800-talssort av klätterros i
lämplig storlek.

179A

Rosa canina??

Stenros??

Underlag som tagit över.
Växer mot väggen.

180

Pyrus communis Greve
Moltke

Päron

Stort träd, häckklippt.

181

Pyrus communis Göteborgs diamant

Päron

182

Pyrus communis Göteborgs diamant

183

Kulturhistoriskt värde

vanlig sort

Åtgärdshistorik

125

Häckklippning

Underhållsbeskärning

Underhållsbeskärning

Stort träd, häckklippt.

Häckklippning

Underhållsbeskärning

Underhållsbeskärning

Päron

Stort träd, häckklippt.

Häckklippning

Underhållsbeskärning

Underhållsbeskärning

Pyrus communis Göteborgs diamant

Päron

Stort träd, häckklippt.

Häckklippning

Underhållsbeskärning

Underhållsbeskärning

183A

Vitis vinifera

Vin

Vinstock mot planket

Bestäm spaljeringsformen, beskär. Gör snygg träspalje mot
planket. Målas med rödfärg.

Vinbeskärning

184

Malus domestica Gravensteiner

Äpple

Stort vackert träd

Häckklippning

Ta bort när blomsterrundeln
anläggs. Ta förökningsmaterial
och gör nytt träd före fällning.

Underhållsbeskärning
tills det fälls.

186

Prunus avium Allmän
gulröd bigarrå

Sötkörsbär

Mycket stort ex, gummiflöde

Kronstab. 2012.

Avlasta grenar i söder o norr

Kontrollera kronstabiliseringen vart 5:e år.

187A

Malus domestica Kalmar
glasäpple

Äpple

Borttaget

Mandatsort. Glasäpple
nämns i 1870-talsförteckning

Plantera ett nytt träd av
Kalmar glas.

Uppbyggnads-beskärning

188B

Malus domestica Kalmar
glasäpple

Äpple

Ungt träd

Mandatsort

Uppbyggnadsbeskärning

Uppbyggnads-beskärning

191

Prunus domestica Opal

Plommon

Medelstort plommmonträd

Underhållsbeskärning

Underhållsbeskärning

191B

Prunus avium Buttners
Rote Späte Knorpelkirsche

Sötkörsbär

Ungt träd

1800-talssort

Planterat 2012

Uppbyggnadsbeskärning

Uppbyggnads-beskärning

191C

Prunus avium Hedelfinger

Sötkörsbär

Ungt träd

1800-talssort

Planterat 2012

Uppbyggnadsbeskärning

Uppbyggnads-beskärning

191D

Prunus domestica

Plommon

Medelstort träd

Planterat f ca 10 år sedan

Ta bort, felaktig placering

Sortnamnet nämns i
1870-talsförteckning

Planterat 2012

126

Nr

Art

Art

Allmänt utseende, status,

Kulturhistoriskt värde

Åtgärdshistorik

kondition

Åtgärdsförslag.

Åtgärdsförslag.

Engångsåtgärd

Underhållsåtgärder

191E

Prunus domestica

Plommon

Medelstort träd

Planterat f ca 10 år sedan

Ta bort, felaktig placering

192

Malus domestica Ingrid
Marie

Äpple

Litet äppelträd

Häckklippning

Underhållsbeskärning

193

Prunus avium

Fågelbär

Stort körsbärsträd

194

Malus domestica Ingrid
Marie

Äpple

Mindre äppelträd i gott
skick

195

Malus domestica okänd
sort

Äpple

Litet träd, skadade rötter,
begräns. livsl.

196

Malus domestica Cox ´s
Orange

Äpple

197

Malus domestica Cox ´s
Orange

197A

Trolig frösådd, vildart

Underhållsbeskärning

Ta bort
Häckklippning

Underhållsbeskärning

Underhållsbeskärning

Häckklippning

Underhållsbeskärning. Ta
ympris och gör nytt träd.

Underhållsbeskärning.
Avlägsna inom ett par
år.

Mindre träd, skadade rötter
och stam, döende

Häckklippning

Fäll.

Äpple

Mindre träd, skadade rötter
o stambas

Häckklippning

Fäll. Plantera nytt träd.

Pyrus communis Hovsta

Päron

Ungt träd

Planterat 2012

Uppbyggnadsbeskärning

Uppbyggnads-beskärning

199

Malus domestica Cox ´s
Pomona

Äpple

Mindre äppelträd

Underhållsbeskärning

Underhållsbeskärning

200

Malus domestica Cox´s
Orange

Äpple

Mindre äppelträd, stambasskador

Underhållsbeskärning

Underhållsbeskärning

201

Syringa vulgaris

Syren

Stort syrenbuskage

Underhållsbeskärning

Underhållsbeskärning

202A

Pyrus communis Gränna
rödpäron

Päron

Ungt träd

Nämns som Rödpäron i
1870-talsförteckning

Planterat 2012

Uppbyggnadsbeskärning

Uppbyggnads-beskärning

202B

Malus domestica Kölbyäpple

Äpple

Ungt träd

Mandatsort

Planterat 2012

Uppbyggnadsbeskärning

Uppbyggnads-beskärning

203

Malus domestica Ingrid

Sorten obestämd

Stubbe

Ta bort stubben, plantera nytt

Marie
204

Malus domestica Cox´s
Pomona

träd.
Äpple

Mindre äppelträd i gott
skick

Häckklippning

Underhållsbeskärning

Underhållsbeskärning

Nr

Art

Art

Allmänt utseende, status,

Kulturhistoriskt värde

Åtgärdshistorik

kondition
Planterat 2012

Åtgärdsförslag.

Åtgärdsförslag.

Engångsåtgärd

Underhållsåtgärder

Uppbyggnadsbeskärning

Uppbyggnads-beskärning

205A

Malus domestica Kanadarenett

Äpple

Ungt träd

Nämns i 1870-talsförteckning

208

Prunus avium

Fågelbär

Mycket stort körsbärsträd

Vildart, små bär

209

Pyrus communis Höstbergamott

Päron

Mycket stort päronträd,
kraftiga stamskador

211

Malus domestica Ingrid
Marie

Äpple

Mindre äppelträd

212B

Malus domestica Prinsessäpple

Äpple

Ungt träd

Nämns som Prinses
Pipping i 1870-talsförteckning

212C

Malus domestica Alexander

Äpple

Ungt träd

Mandatsort

212A

Malus domestica Cox´s
Pomona

Äpple

Mindre träd, små stamskador

215A

Pyrus communis Epargne

Päron

Ungt träd

216

Pyrus communis Göteborgs diamant

Päron

Mindre päronträd

Underhållsbeskärning

Underhållsbeskärning

217

Prunus domestica Opal

Plommon

Medelstort plommonträd i
gott skick

Underhållsbeskärning

Underhållsbeskärning

218A

Malus domestica Kölbyäpple

Äpple

Ungt träd

Uppbyggnadsbeskärning

Uppbyggnadsbeskärning

219

Prunus domestica Mirabell
?

Plommon

Två rotskott har släppts
upp, de har trimmerskador.

Fällning. Vildart.
Stympade grenar

Nämns som Wertlong
i 1870-talsförteckning.
Kallades Vattlångor i
Kalmartrakten

Mandatsort. Sorten aldrig såld eller beskriven
i svensk pomologisk
litteratur.

Fällning, stora stamskador.
Riskträd.
Underhållsbeskärning

Underhållsbeskärning

Planterat 2012

Uppbyggnadsbeskärning

Uppbyggnadsbeskärning

Planterat 2012

Uppbyggnadsbeskärning

Uppbyggnadsbeskärning

Underhållsbeskärning

Underhållsbeskärning

Planterat 2012

Planterat 2012

Uppbyggnadsbeskärning

Klipp ned för att få nya
rotskott, flytta och plantera på
lämplig plats. Gör sortutredning.

127

128

Nr

Art

Art

Allmänt utseende, status,

Åtgärdsförslag.

Åtgärdsförslag.

kondition

Kulturhistoriskt värde

Åtgärdshistorik

Engångsåtgärd

Underhållsåtgärder

220

Prunus domestica Mirabell
?

Plommon

Se 219

Se 219

225

Malus domestica Ingrid
Marie

Äpple

Mindre äppelträd

Underhållsbeskärning

Underhållsbeskärning

226

Malus domestica Cox´s
Orange

Äpple

Mindre äppelträd, några
stamskador

Underhållsbeskärning

Underhållsbeskärning

227A

Malus domestica Rosenhäger

Äpple

Ungt träd, kräftangripet

Uppbyggnadsbeskärn. Skär
rent kräftsår

Uppbyggnads-beskärning. Notera ev. utveckling av kräftsåren.

228

Malus domestica Cox´s
Orange

Äpple

Mindre äppelträd i mkt
dåligt skick

Fäll, plantera nytt träd.

228A

Thuja occidentalis

Tuja

Buske mot planket

Ta bort, felaktig växtplats

228B

Picea glauca Conica

Sockertoppsgran

Buske mot planket

Ta bort, felaktig växtplats

229

Juglans regia

Valnöt

Stort valnötsträd

Ingen åtgärd

230

Sambucus nigra

Fläder

Äldre fläderbuske i skugga
av valnöten

Trolig fröplanta

Ta bort

235

Sambucus nigra

Fläder

Mindre fläder i dåligt skick

Trolig fröplanta

Ta bort

236

Malus domestica Cox´s
Pomona

Äpple

Mindre äppelträd

Underhållsbeskärning

237

Prunus domestica v
insititia

Plommon/
Krikon?

nr 237-240. Högstammiga
plommonträd

Underhållsbeskärning. Sortutredning

238

Prunus domestica v
insititia

Plommon/
Krikon?

Fäll f att få rotskott o nya träd.

239

Prunus domestica v

Plommon/

Fäll f att få rotskott o nya träd.

insititia

Krikon?

Prunus domestica v
insititia

Plommon/
Krikon

240

Nämns i fruktförteckning från Brittelska
trädgården

Planterat 2012

Fäll f att få rotskott o nya träd.

Underhållsbeskärning

Nr

Art

Art

Allmänt utseende, status,

Åtgärdsförslag.

Åtgärdsförslag.

kondition

Kulturhistoriskt värde

Åtgärdshistorik

Engångsåtgärd

Underhållsåtgärder

241

Malus domestica okänd
sort

Äpple

Mindre äppelträd.

Underhållsbeskärning

Underhållsbeskärning

242

Malus domestica Cox´s
Orange

Äpple

Mindre äppelträd

Underhållsbeskärning

Underhållsbeskärning

243

Malus domestica Cox´s
Orange

Äpple

Mindre äppelträd

Underhållsbeskärning

Underhållsbeskärning

244

Malus domestica Gravensteiner

Äpple

Mindre äppelträd

Nämns i fruktförteckning från 1870-talet

Underhållsbeskärning

Underhållsbeskärning

245

Malus domestica Red
Summer

Äpple

Mindre äppelträd, dåligt
skick, tvåstammigt

Sortnamnet okänt

246

Ulmus glabra

Skogsalm

246A

Ulmus glabra

247

Underhållsbeskärning

Underhållsbeskärning

Stor alm, lutande, rötskador
vid hamling. Föll i storm i
okt 2016.

Tidigare hamlad

Torra grenar. Arboristkontroll.

Skogsalm

Stor alm, rötskador vid
hamling

Tidigare hamlad

Prunus avium

Fågelbär

Medelstort körsbärsträd,
övervuxet m murgröna

Vildart, små bär

247A

Hedera helix

Murgröna

Växer på körsbärsträd

Låt vara kvar.

248

Syringa vulgaris

Syren

Större syrenbuske

Underhållsbeskärning

Underhållsbeskärning

249A

Prunus domestica

Plommon

Högstammigt träd

Underhållsbeskärning

Underhållsbeskärning

250

Malus domestica McIntosh

Äpple

Mindre träd, stammen
kraftigt rötskadad

Ta ympris och gör nytt träd.
Fäll

252

Pyrus communis Greve
Moltke

Päron

Mindre päronträd

Underhållsbeskärning

Underhållsbeskärning

253

Malus domestica Red

Äpple

Mindre äppelträd

Underhållsbeskärning

Underhållsbeskärning

Sortnamn okänt

Låt stå kvar. Ingen åtgärd.

Summer

129

254

Syringa vulgaris Alba

Syren, vit

Syrenbuskage, lutande

Underhållsbeskärning

Underhållsbeskärning

255

Philadelphus coronarius

Doftschersmin

Stor schersminbuske

Underhållsbeskärning

Underhållsbeskärning

130

Nr

Art

Art

Allmänt utseende, status,

Kulturhistoriskt värde

Åtgärdshistorik

kondition

Åtgärdsförslag.

Åtgärdsförslag.

Engångsåtgärd

Underhållsåtgärder

256

Juglans regia

Valnöt

Tvåstammig stort träd,
lutande.

Stor frisk gren nyligen
kapad på stammen som
kommer att ge rötskadad
stam som kommer att
förkorta trädets livslängd.

257

Sambucus nigra

Fläder

Stor fläder m stamskada,
torra grenar

Fröplanta

258

Viburnum opulus Roseum

Snöbollsbuske

Liten buske i skugga

Underhållsbeskärning

261

Prunus domestica Mirabell

Mirabellplommon

Stubbe, rotvälta

Ta bort stubben

262

Syringa vulgaris

Syren

Syrenbuske

Underhållsbeskärning

263

Prunus domestica Mirabell

Plommon

Högstammigt träd m svavelticka i rötskada

Fällning.

264a

Syringa vulgaris

Syren

Liten syrenbuske i skugga

Underhållsbeskärning

Underhållsbeskärning

265

Pyrus communis Charneu

Päron

Högt smalt päronträd

Underhållsbeskärning

Underhållsbeskärning

266

Corylus avellana

Hassel

Stor hasselbuske

Fruktkontroll, sort? Sänk
kronan genom försiktig
beskärning.

267

Juglans regia

Valnöt

Stort träd, ngt lutande, stor
avsågad frisk gren

268

Rubus fruticosus

Björnbär

Rad av björnbär

Årlig beskärning. Flytta till
avskärmning av kompostplats.

Årlig beskärning

269

Rubus fruticosus

Björnbär

Rad av björnbär

Se 268.

Årlig beskärning

287A

Malus domestica Borgherre

Äpple

Litet träd.

Uppbyggnadsbeskärning.
Öppen trädspegel

Uppbyggnads-beskärning

Ta bort
Underhållsbeskärning

Underhållsbeskärning

Nyligen avsågad frisk
gren kommer att ge
stamskador

Mandatsort. Nämns
som Hollänska kant i
fruktförteckning från
1870-talet

Planterat 2012

Nr

Art

Art

Allmänt utseende, status,

Kulturhistoriskt värde

Åtgärdshistorik

kondition
Nämns i 1870-talsförteckning

Åtgärdsförslag.

Åtgärdsförslag.

Engångsåtgärd

Underhållsåtgärder

288

Pyrus domestica Höstbergamott

Päron

Stort päron, m stor stamskada

Fällning, riskträd, stora stamskador.

289

Malus domestica Hampus

Äpple

Litet äppelträd

290A

Malus domestica Rött
järnäpple

Äpple

Litet äppelträd

291B

Pyrus communis Johantorp

Päron

Litet päronträd

292

Prunus domestica Blå
sviskonplommon???

Plommon

Högstammiga plommonträd

Fäll f att få ett rotskott o för
att frigöra brunnshuset. Utred
sorten.

293

Prunus domestica Blå
sviskonplommon???

Plommon

Högstammiga plommonträd

Fäll f att få ett rotskott o för
att frigöra brunnshuset. Utred
sorten.

Utred sorten

294

Prunus domestica Blå
sviskonplommon???

Plommon

Högstammiga plommonträd

Sortutredning. Underhållsbeskärning.

Ta bort när ett rotskott
från 292-293 har flyttats.

294A

Ribes alpinum

Måbär

Buske vid brunnen

Ta bort f att frigöra
brunnshuset.

296

Prunus avium

Sötkörsbär

Stubbe

298

Malus domestica sort
okänd

Äpple

Medelstort äppelträd

Underhållsbeskärning

Underhållsbeskärning

299

Pyrus communis Esperens
herre

Päron

Stort brett o högt päronträd, stamskador

Underhållsbeskärning. Avlastning

Underhållsbeskärning

300

Pyrus communis Greve
Moltke

Päron

Stort högt päronträd,
stamskador

Underhållsbeskärning

Underhållsbeskärning

301A

Malus domestica Röd
höstkalvill

Äpple

Litet äppelträd, gott skick

Mandatsort

Pl. 2012

Uppbyggnadsbeskärning.
Öppen trädspegel

Uppbyggnads-beskärning

301B

Malus domestica Alexander

Äpple

Litet äppelträd.

Mandatsort

Pl. 2012

Uppbyggnadsbeskärning.
Öppen trädspegel

Uppbyggnads-beskärning

Häckbeskärning

Underhållsbeskärning

Underhållsbeskärning

Jern-äpple nämns i
1870-talsförteckning

Planterat 2012

Uppbyggnadsbeskärning.
Öppen trädspegel

Uppbyggnads-beskärning

Mandatsort

Pl. 2012

Uppbyggnadsbeskärning.
Öppen trädspegel

Uppbyggnads-beskärning

131

132

Nr

Art

Art

Allmänt utseende, status,

Kulturhistoriskt värde

Åtgärdshistorik

kondition
Sorten köps in 1944,
kanske detta träd?

Åtgärdsförslag.

Åtgärdsförslag.

Engångsåtgärd

Underhållsåtgärder

Underhållsbeskärning

Underhållsbeskärning

302

Malus domestica Cox´s
Pomona

Äpple

Medelstort äppelträd

303

Pyrus communis okänd
sort

Päron

Medelstort päronträd

Häckbeskärning

Underhållsbeskärning.

Underhållsbeskärning

304

Pyrus communis, okänd
sort

Päron

Medelstort träd, nedtryckt
av körsbär, kraftiga stamskador

Häckbeskärning

Underhållsbeskärning. Ta
ympris och gör nytt träd.

Underhållsbeskärning

Malus domestica Guldrenett

Äpple

Litet träd

Gul renett nämns i
1870-talsförteckning.

Planterat 2012. Ympris
från Brogdale.

Uppbyggnadsbeskärning.
Öppen trädspegel

Uppbyggnads-beskärning

306

Malus domestica Melonäpple

Äpple

Stort äppelträd

Sorten köps in 1944,
kanske detta träd?

Häckbeskärning

Underhållsbeskärning

Underhållsbeskärning

307

Malus domestica Gul
Richard

Äpple

Stort äppelträd, mjöldagg
i juni -16

Sorten köps in 1944,
kanske detta träd?

Häckbeskärning

Underhållsbeskärning

Underhållsbeskärning

308

Malus domestica okänd
sort

Äpple

Stort äppelträd, kraftiga
stamskador

Häckbeskärning

Ta bort. Riskträd. Trädet ska
vara identiskt med nr 148A.
Gör två nya träd, som får stå
i plantskola tills nr 148A bär
frukt och det därmed går att
konstatera att nr 148A är identisk med denna sort. Plantera
nytt träd.

308B

Pyrus communis Johantorp

Päron

Ungt päronträd, stagnerat

Mandatsort, planterat
2012

Vattna. Uppbyggnadsbeskärning

Uppbyggnads-beskärning

309A

Pyrus communis Holländskt fikonpäron

Päron

Ungt päronträd

Planterat 2012

Uppbyggnadsbeskärning.
Öppen trädspegel

Uppbyggnads-beskärning

310

Syringa vulgaris

Syren

Syrenbuskage

Underhållsbeskärning

Underhållsbeskärning

311A

Pyrus communis Höstbergamott

Päron

Ungt päronträd

Uppbyggnadsbeskärning

Uppbyggnads-beskärning

Nämns som Fikonpäron
i 1870-talsförteckning

Planterat 2012

Nr

Art

Art

Allmänt utseende, status,

Kulturhistoriskt värde

Åtgärdshistorik

kondition
312-323. Ett antal jungfrurosor som står i olika
planteringar under träden.

Nedklippta t marken i
dec. -15

Åtgärdsförslag.

Åtgärdsförslag.

Engångsåtgärd

Underhållsåtgärder

312

Rosa alba Maxima

Jungfruros

Ev. ska några flyttas när
blomsterlisten återställes.

313

Rosa alba Maxima

Jungfruros

314

Rosa alba Maxima

Jungfruros

315

Rosa alba Maxima

Jungfruros

316

Rosa alba Maxima

Jungfruros

317

Rosa dumalis/ Rosa wichuraiana New Dawn

Underlag
som tagit
över

318

Rosa alba Maxima

Jungfruros

319

Rosa alba Maxima

Jungfruros

320

Rosa alba Maxima

Jungfruros

321

Rosa alba Maxima

Jungfruros

322

Rosa alba Maxima

Jungfruros

323

Rosa alba Maxima

Jungfruros

350

Ribes nigrum

Svarta
vinbär

Ynkligt ex. Angripet av
vinbärsgallkvalster

351367

Ribes rubrum

Röda vinbär

Äldre exemplar. Platticka
hos några ex. De står i östra
och södra delen av stora
ytan i f d köksväxtlandet.

Gödsla upp. Underhållsbeskärning.
Plantera nya buskar i luckor i
bärlisten.

380388

Ribes uva-crispa

Krusbär

Krusbärsbuskar i skugga
och i dåligt skick under
plommonträden söder om
brunnen.

Flytta till köksväxtlandet.

400403

Ribes nigrum

Svarta
vinbär

Några buskar som står i
skugga av almen.

Ta bort

En sista rest av bärlisten.
Mycket värdefullt ex.

Ta förökningsmaterial och
föröka upp nya buskar

Planterade i slutet av
1980-talet.

133

Ta bort. Satsa på vinbären i
den blivande bärlisten i trädgårdslandet.

2.2. Växtmaterial. Perenner. Lök och knölväxter.
Perenner i blomsterlist vid odlingslotter mot Västerlånggatan
och mot Kungsgatan.
Achillea millefolium			
Aconitum napellus			
• Alchemilla mollis			
• Anemone hupehensis			
• Anemone sylvestris			
• Aquilegia vulgaris			
• Astilbe Arendsii			
• Astrantia major			
• Balsamita major			
• Bergenia cordifolia			
• Centaurea montana			
• Convallaria majalis			
• Delphinium sp.			
• Doronicum				
• Echinops ritro			
• Euphorbia polychroma		
• Galium odoratum			
• Geranium sp				
• Helleborus ruber			
• Hemerocallis sp.			
• Hylotelephium telephium		
• Iberis sempervirens			
• Iris germanica			
• Lamprocapnos spectabilis		
• Lavandula angustifolia		
• Leucanthemum sp. 			
• Lupinus sp				
• Lysimachia punctata			
• Myosotis sylvestris			
• Nepeta x fassennii			
• Peaonia sp.				
• Phlox paniculata			
• Pulmonaria sp.			
• Primula sp.				
• Salvia nemorosa			
• Sanguisorba minor			
• Solidago sp.				
• Stachys lanata			
• Trollius europeus			
• Eranthis hiemalis			
• Muscari botryoides			
•
•

134

Praktröllika
Stormhatt
Jättedaggkåpa		
Höstanemon
Tovsippa
Akleja
Astilbe
Stjärnflocka
Balsamblad
Hjärtbergenia
Bergklint
Liljekonvalj
Riddarsporre
Vårkrage
Blå bolltistel
Gulltörel
Myskmadra
Näva
Julros
Daglilja
Kärleksört
Vinteriberis
Trädgårdsiris
Löjtnantshjärta
Lavendel
Jätteprästkrage
Lupin
Praktlysing
Förgätmigej
Kantnepeta
Pion
Höstflox
Lungört
Primula
Stäppsalvia
Pimpinell
Gullris
Lammöron
Smörboll
Vintergäck
Porslinshyacint

Narcissus				
• Ornithogalum nutans			
• Tulipa				
•

Påsklilja
Aftonstjärna
Tulpan

Perenner i blomsterlandet och örtagården
Achillea filipendulina			
• Astrantia major			
• Balsamita major			
• Chrysanthemum vulgare f crispum
• Delphinium sp.			
• Inula helenium			
• Lamprocapnos spectabilis		
• Lysimachia punctata			
• Oregano vulgare			
• Paeonia x festiva			
• Sedum telephium			
• Solidago canadensis			
•

Praktrölleka
Stjärnflocka
Balsamblad
Munkrenfana
Riddarsporre
Ålandsrot
Löjtnantshjärta
Praktlysing
Oregano
Bondpion
Kärleksört
Kanadensiskt gullris

Perenner i planteringar i gräsytor i västra delen.
Hemerocallis liliosphodeles		
• Paeonia x festiva Rubra Plena		
• Paeonia lactiflora Festiva Maxima
• Papaver orientale			
• Delphinium sp.			
•

Gul daglilja
Bondpion
Luktpion
Jättevallmo
Riddarsporre

Vårblommande lök- och knölväxter.
Fritillaria imperialis			
• Galanthus nivalis			
• Lilium martagon			
• Muscari botryoides			
• Narcissus poeticus			
• Ornithogalum nutans			
• Scilla sibirica			
•

Kejsarkrona
Snödroppe
Krollilja
Pärlhyacint
Påsklilja
Aftonstjärna
Rysk blåstjärna

135

Bilaga 3 Karta 1872 Sven Söderberg

136

Bilaga 4 Karta 1950

137

Bilaga 5 Karta 1953 Erlandsson

138

Bilaga 6 Karta 1981

139

Bilaga 7 Karta 1999 Gaddefors

140

Bilaga 8 Karta, träd som ska fällas

141

Bilaga 9 Karta, nya träd

142

Bilaga 10 Karta, träd som ska fällas, förökas upp, planteras nytt
Bilaga 10. Träd och buskar
fällning/nyplantering/förökning.

Träd/buskar som ska fällas
1. Buxbom
7. Benved
10. Tuja
31. Sykomorlönn
35. Hägg

135. Fågelbär
137. Plommon
138. Plommon
140. Äpple Cox´s Orange
171. Äpple Gravensteiner
176. Skogsalm
176A. Murgröna
179A. Stenros

42. Plommon

184. Äpple Gravensteiner (när
blomsterrundel anläggs)

46. Sötkörsbär Allmän gulröd bigarrå

191D. Plommon

47. Fågelbär

191E. Plommon

66. Fågelbär

193. Fågelbär

73. Parklind

196. Äpple Cox ´s Orange

88. Plommon

197. Äpple Cox´s Orange

89. Plommon

203. Äpple stubbe

92. Plommon

208. Fågelbär

93. Plommon

209. Päron Höstbergamott

94. Plommon

228. Äpple Cox´s Orange

95. Plommon

228A. Tuja

96. Plommon

228B. Sockertoppsgran

97. Plommon

230. Fläder

99. Plommon

235. Fläder

101. Äpple Ölands kungsäpple

238. Plommon/krikon

115. Äpple Kalmar glas

239. Plommon/krikon

123. Päron Höstbergamott

240. Plommon/krikon

130. Plommon

250. Äpple McIntosh

131. Plommon

257. Fläder

132. Plommon

261. Plommon stubbe

133. Plommon

263. Plommon

134. Fågelbär

288. Päron Höstbergamott
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292. Plommon

208B. Päron Windsor

293. Plommon

228C. Päron

294A. Måbär

241A. Äpple

308. Äpple okänd sort

241B. Äpple nr 152 Lord Suffield

317. Nyponros

241C. Äpple nr 101 Ölands kungsäpple
292A. Plommon Perdrigo
296A. Plommon Perdrigo

Träd/buskar som ska nyplanteras
1. Buxbom nr 1

350A. Svarta vinbär, nr 350
350B. Svarta vinbär, nr 350

63. Weigela nr 67

352A. Svarta vinbär, nr 350

73A. Parklind nr 73

352B. Svarta vinbär, nr 350

73B. Parklind nr 73

352C. Svarta vinbär, nr 350

73C. Parklind nr 73

352D. Svarta vinbär, nr 350

73D. Skogslönn

352E. Svarta vinbär, nr 350

73E. Skogslönn

352F. Svarta vinbär, nr 350

73F. Parklind nr 73

352G. Svarta vinbär, nr 350

73G. Parklind nr 73

352H. Svarta vinbär, nr 350

73H. Parklind nr 73

354A. Röda vinbär, nr 362

108B. Äpple Skälby (mandatsort)

354B. Röda vinbär, nr 362

108C. Äpple Vit Astrakan

354C. Röda vinbär, nr 364

108D. Äpple nr 152

354D. Röda vinbär, nr 364

109B. Äpple Kvistrum (mandatsort)

354E. Röda vinbär, nr 355

109C. Äpple Kvistrum (mandatsort)

354F. Röda vinbär, nr 357

171A. Äpple Gravensteiner

354G. Röda vinbär, nr 359

179B. Klätterros, 1800-talssort
188C. Äpple Kalmar glas
197B. Päron Erkehertigpäron

Träd/buskar som ska flyttas

201A. Syren nr 201

108A. Äpple Guldpipping

201B. Syren nr 310

268. Björnbär

206A. Äpple

269 Björnbär

208A. Päron Windsor
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Träd/buskar som ska förökas upp
1. Buxbom.
63. Weigela
73. Parklind
101. Äpple Ölands kungsäpple
115. Äpple Kalmar glas
171. Äpple Gravensteiner
184. Äpple Gravensteiner
196. Äpple okänd sort
152. Äpple Lord Suffield
304. Päron okänd sort
308. Äpple okänd sort
350. Svarta vinbär
351-367. Vissa plantor av röda vinbär

Lämpliga fruktsorter f nyplantering.
Utgå ifrån fruktlistan från 1870-talet
Äpple

Kommentar

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Gravensteiner
Citron, Melon-, Klock-äpple
Kan vara Kalmar glasäpple
Ölands kungsäpple.
En form av Borgherre, Bullerhus

Gul Grafvenstein
Citron –
Glas –
KungsHollänska Kant –
Grön Grafvenstein Winter
Gul Renett
Grön Renett
Guld Pipping
Röd Pipping
Prinses Pipping
Citron – (Okänd)
Jern –
Canada renett
Hvit Kallvill Calvil (ungt träd)
Höst äpple
Gyllen
Röd Astrakan
Hvit Astrakan
Grå pipping

Princess-äpple
Melon, Citron-, Klock-äpple.

Päron
1.
2.
3.
4.

Börrégri Napoleon, (Beurre-gris)
Kejserlig Taffel
Fikon
Erkehertig päron (ungt träd)

Grå smörpäron dvs Gråpäron
Holländskt fikonpäron eller Danskt d:o
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5.
6.
7.
8.

Winter päron Okänt (ungt träd)
Röd päron (ungt träd)
Gråpäron
Wertlång

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Höst Bergamott
Winter Bergamott
Muskatell
Socker päron
Svanhalsar
Winter päron (okänt)
Höst päron (okänt)

Troligen Gränna rödpäron
Epargne, kallades också för Vattlångor i
Kalmar under 1800-talet

Hovsta
Kan vara Windsor

Plommon
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Stor Gul äggplommon
Stor Röd äggplommon
Blå Catharin plommon
Rhenklor
Gul Aprikos
Röd Perdrigo
Blå Perdrigo

Reine Claude

Samt
Päron Windsor (mandatsort)
Plommon Hackman

Äpple, päron och plommon ska vara förädlade på frösådda grundstammar.
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Bilaga 11 Årligt inspektionsprotokoll för träd
Bilaga 11. Krusenstiernska gården. Inspektionsprotokoll, årlig - träd
Datum och plats
Trädnummer
Art och sort
Vitalitet och allmänt
utseende. Om ungt
träd - hur är tillväxten?
Längden på
årsskotten?
Skador på trädets stam

Skador på grenar

Torra grenar

Frostsprickor
Andra iakttagelser

Åtgärdsplan
Åtgärder under
kommande säsong

Skötselåtgärder för
trädet på längre sikt
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Bilaga 12 Årsredovisning för varje träd
Bilaga 12. Krusenstiernska trädgården – årsredogörelse för varje träd
Större åtgärder och händelser.
Ex avverkningar, nyplanteringar, avgrävda rötter, kronstabiliseringar mm.
År
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022
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Trädnummer, art

Bilaga 13 Årlig checklista byggda delar
Bilaga 13. Checklista/inventeringsprotokoll. Brunn, piedestaler, plank.
Denna checklista ska användas för att göra en årlig teknisk kontroll av brunnsöverbyggnad och andra byggda delar i trädgården. Inspektionsprotokollet ska skrivas ut och fyllas i. Varje
åtgärd skall dokumenteras och bilder samt berättelser kring åtgärderna läggs tillsammans med inspektionsprotokollet till vårdplanen så att den hålls uppdaterad.

KONTROLLPUNKT

BRUNNSÖVERBYGGNAD
Dränering
Grund
Stolpkonstruktion
Panel, bröstning

Tak

Hissanordning
Brunnslock
Trappor
Stensättningar

ATT UNDERSÖKA

SKADOR

ÅTGÄRD

Är byggnaden/anläggningen i gott
skick med bibehållen funktion,
bärförmåga, stadga och
beständighet mot väder och vind?

JA

Beskrivning av befintlig status samt
åtgärd.
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Översyn av marknivån. Marken ska
aldrig nå upp till väggen. Säkerställ
vattenavrinning bort från huset.
Översyn av ev. stående vatten, hög
marknivå, sly och växtlighet.
Kontroll av ev. ventilation.
Översyn av mekaniska skador,
materialbortfall, sprickor, angrepp
av fukt, röta, lavar, skadedjur etc.
Översyn av ev. sprickor, färg,
deformationer, löst sittande spik
angrepp av fukt, röta, lavar,
skadedjur etc.
Kontroll av ev. sprickbildning, eller
skador i papptaket. Översyn av ev.
fuktfläckar, deformationer,
mekaniska skador, skadade ytskikt i
underlagstaket
Översyn av löst sittande delar,
mekaniska skador och skadade
ytskikt.
Översikt av rostskador
Översyn av sprickor, utfallna
stenar, hög marknivå, sly och
växtlighet.
Översyn av sprickor, utfallna
stenar, hög marknivå, sly och
växtlighet.

NEJ

Har tillstånd sökts?

ÅTGÄRDAS
SENAST

SIGN+
DATUM
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PIEDESTALER
Träfot

Glaskula

PLANK
Plank

Grindar, portar

Översyn av ev. sprickor, färg,
deformationer, löst sittande spik,
angrepp av fukt, röta, lavar,
skadedjur etc.
Översyn av ev. sprickor, löst
sittande delar.
Översyn av deformation,
mekaniska skador, fundament,
materialbortfall, färg, lösa spikar,
sprickor, stolpar, rost, röta, lavar,
hög marknivå, sly och växtlighet.
Översyn av deformation,
mekaniska skador, fundament,
materialbortfall, färg, lösa spikar,
sprickor, stolpar, beslag, lås,
upphängning, rost, röta, lavar, hög
marknivå, sly och växtlighet.

Bilaga 14 Uppmätningsritningar ”Brunnsöverbyggnad”
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152

153

Trädgårdslunden i Vickleby
Sven Plasgård
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Utdrag
Sammanträdesdatum

2018-01-31

Servicenämnden

§3
Remiss - vård och underhållsplan för Krusenstiernska
gårdens trädgård
Dnr SFN 2017/0342
Handlingar
Förvaltningens skrivelse 2018-01-22
Remiss – vård och underhållsplan för Krusenstiernska gårdens trädgård
Arkforum kostnadsberäkning Krusenstiernska
Bakgrund
Länsstyrelsen har under 2017 genom Sven Plasgård, Trädgårdslunden i
Vickleby låtit ta fram en Vård- och Underhållsplan för Krusenstiernska
trädgården. För att skapa delaktighet och förståelse för trädgårdens höga
kulturhistoriska värde har därför Länsstyrelsen skickat dokumentet på remiss
med tanken att vi som brukare av anläggningen kan komma med synpunkter
på innehållet för att dokumentet skall vara så tydligt och användbart som
möjligt. Synpunkterna kommer att i den mån det är möjligt beaktas och
inarbetas i planen.
I dokumentet kan inledningsvis läsas:
”Det finns idag i Sverige i princip ingen annan liknande välbevarad stadsgård där även
trädgården finns kvar. Anläggningen är alltså ett unikt trädgårdshistoriskt och
trädgårdsarkeologiskt tidsdokument, och hur den hanteras är därför mycket viktigt.”
”Här finns unika sorter av fruktträd, prydnadsbuskar och perenner, ett levande museum.
Ingen stad i Sverige har en så välbevarad stadsträdgård.”
”En byggnadsminnesförklaring innebär att anläggningen inte får förändras så att dess
kulturhistoriska betydelse minskar eller riskerar att förstöras. För parker och trädgårdar
medför detta att träd och annan vegetation som ingår i skyddet inte får tas bort eller
förändras, utan tillstånd från Länsstyrelsen.”
”För varje park eller trädgård som skyddas av Kulturmiljölagen som byggnadsminne är det
viktigt att det finns ett genomarbetat kulturhistoriskt underlag, en vård- och
underhållsplan.”

Anslaget på kommunens anslagstavla den 9 februari 2018
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Servicenämnden

Utdrag
Sammanträdesdatum

2018-01-31

”Det är ägarens ansvar att se till att eventuella åtgärder blir utförda med rätt
metod, material och följer de skyddsföreskrifter som finns.”
”Vad gäller den aktuella trädgården måste berörda parter, tillståndsmyndigheten
Länsstyrelsen, trädgårdens ägare Kalmar kommun och trädgårdens förvaltare Stiftelsen
Krusenstiernska gården, vara överens om mål och tillvägagångssätt vid restaurering och
skötsel av trädgården nu och i framtiden.”

Yttrande
Allmänt välkomnar förvaltningen en Vård- och Underhållsplan för
Krusenstiernska trädgården. Ambitionen att hålla en trädgård bevarad i sin
dåtid är dock en stor utmaning praktiskt och ekonomiskt vilket i detta skede
inte kan bedömas fullt ut utan kräver mer genomarbetning. Ambitionsnivån
och åtgärdsplanen behöver därför en mer följsam utveckling i det avseendet.
Byggnader
Åtgärder för de byggnadsdelar som är omtalade i vård- och underhållsplanen är
brunnsöverbyggnaden, piedestalerna och planket. Fokus är på att förbättra
slitna ytor och kulörer samt att reparera akuta skador. Inga akuta åtgärder har
konstaterats. Däremot bifogas en checklista för återkommande kontroller av
skicket.
Arkforum arkitekter & ingenjörer AB har varit behjälpliga med en kalkyl
daterad 2017-12-19 på föreslagna åtgärder. Dessa beräknas till 562 000 kronor,
bilaga Arkforum kostnadsberäkning. Summan inkluderar ej
brunnsöverbyggnadens stomme under mark. Byggherrekostnader såsom
projektering, kontroll och antikvarisk medverkan är ej medräknat i
kostnaderna.
Planen nämner ej heller huvudbyggnaden, caféet eller den nyligen uppförda
servicebyggnaden. Därför reserverar vi oss för underhållskostnader som är
kopplade till dessa.
Trädgård
Tomten är på ca 10 000 kvm med gångar och tät växlighet av stor variation.
För att följa Vård- och Underhållsplanen i en årlig drift så är bedömningen att
det ligger på cirka 1,8 mkr/år. I denna beräkning ingår personalkostnad där det
över året beräknas finnas behov av i snitt två personer varav en
trädgårdsmästare. Därtill kommer det finnas behov av köpta tjänster av
exempelvis arborister. Arbetet kräver stora manuella insatser.
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Servicenämnden

Utdrag
Sammanträdesdatum

2018-01-31
Till det tillkommer åtgärder för den upprustning som ligger i handlingsplanen.
Dessa insatser är inte kostnadsbedömda utan måste bedömas mer
genomarbetat. En nivå på 300-500 tkr/år kan initialt ligga i ett rimligt härad.

Beslut
Servicenämnden lämnar förvaltningens yttrande om byggnader och trädgård
som svar på länsstyrelsens remiss och överlämnar ärendet till
kommunstyrelsen.
Jäv
Sven-Erik Ekblad (S) deltog ej i handläggning eller beslut av detta ärende på
grund av jäv.

Sekreterare
Marcus Kindahl
Justeras

Johanna Petersson
Ordförande

Lasse Karlsson

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare

Datum

Ärendebeteckning

Tomas Lexinger
Gunilla Svensson

2018-01-22

SFN 2017/0342

Servicenämnden

Remiss - vård och underhållsplan för Krusenstiernska gårdens trädgård
Förslag till beslut
Servicenämnden lämnar förvaltningens yttrande om byggnader och trädgård
som svar på länsstyrelsens remiss och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.
Bakgrund
Länsstyrelsen har under 2017 genom Sven Plasgård, Trädgårdslunden i Vickleby låtit ta fram en Vård- och Underhållsplan för Krusenstiernska trädgården.
För att skapa delaktighet och förståelse för trädgårdens höga kulturhistoriska
värde har därför Länsstyrelsen skickat dokumentet på remiss med tanken att vi
som brukare av anläggningen kan komma med synpunkter på innehållet för att
dokumentet skall vara så tydligt och användbart som möjligt. Synpunkterna
kommer att i den mån det är möjligt beaktas och inarbetas i planen.
I dokumentet kan inledningsvis läsas:
”Det finns idag i Sverige i princip ingen annan liknande välbevarad stadsgård där även
trädgården finns kvar. Anläggningen är alltså ett unikt trädgårdshistoriskt och trädgårdsarkeologiskt tidsdokument, och hur den hanteras är därför mycket viktigt.”
”Här finns unika sorter av fruktträd, prydnadsbuskar och perenner, ett levande museum.
Ingen stad i Sverige har en så välbevarad stadsträdgård.”
”En byggnadsminnesförklaring innebär att anläggningen inte får förändras så att dess kulturhistoriska betydelse minskar eller riskerar att förstöras. För parker och trädgårdar medför
detta att träd och annan vegetation som ingår i skyddet inte får tas bort eller förändras, utan
tillstånd från Länsstyrelsen.”
”För varje park eller trädgård som skyddas av Kulturmiljölagen som byggnadsminne är det
viktigt att det finns ett genomarbetat kulturhistoriskt underlag, en vård- och underhållsplan.”
”Det är ägarens ansvar att se till att eventuella åtgärder blir utförda med rätt

Serviceförvaltningen

SFN 2017/0342
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metod, material och följer de skyddsföreskrifter som finns.”
”Vad gäller den aktuella trädgården måste berörda parter, tillståndsmyndigheten Länsstyrelsen, trädgårdens ägare Kalmar kommun och trädgårdens förvaltare Stiftelsen Krusenstiernska gården, vara överens om mål och tillvägagångssätt vid restaurering och skötsel av
trädgården nu och i framtiden.”
Yttrande
Allmänt välkomnar förvaltningen en Vård- och Underhållsplan för Krusenstiernska trädgården. Ambitionen att hålla en trädgård bevarad i sin dåtid är dock
en stor utmaning praktiskt och ekonomiskt vilket i detta skede inte kan bedömas fullt ut utan kräver mer genomarbetning. Ambitionsnivån och åtgärdsplanen behöver därför en mer följsam utveckling i det avseendet.
Byggnader
Åtgärder för de byggnadsdelar som är omtalade i vård- och underhållsplanen är
brunnsöverbyggnaden, piedestalerna och planket. Fokus är på att förbättra
slitna ytor och kulörer samt att reparera akuta skador. Inga akuta åtgärder har
konstaterats. Däremot bifogas en checklista för återkommande kontroller av
skicket.
Arkforum arkitekter & ingenjörer AB har varit behjälpliga med en kalkyl daterad 2017-12-19 på föreslagna åtgärder. Dessa beräknas till 562 000 kronor,
bilaga Arkforum kostnadsberäkning. Summan inkluderar ej brunnsöverbyggnadens stomme under mark. Byggherrekostnader såsom projektering, kontroll
och antikvarisk medverkan är ej medräknat i kostnaderna.
Planen nämner ej heller huvudbyggnaden, caféet eller den nyligen uppförda
servicebyggnaden. Därför reserverar vi oss för underhållskostnader som är
kopplade till dessa.
Trädgård
Tomten är på ca 10 000 kvm med gångar och tät växlighet av stor variation.
För att följa Vård- och Underhållsplanen i en årlig drift så är bedömningen att
det ligger på cirka 1,8 mkr/år. I denna beräkning ingår personalkostnad där det
över året beräknas finnas behov av i snitt två personer varav en trädgårdsmästare. Därtill kommer det finnas behov av köpta tjänster av exempelvis arborister. Arbetet kräver stora manuella insatser.
Till det tillkommer åtgärder för den upprustning som ligger i handlingsplanen.
Dessa insatser är inte kostnadsbedömda utan måste bedömas mer genomarbetat. En nivå på 300-500 tkr/år kan initialt ligga i ett rimligt härad.
Tomas Lexinger
Chef SF Produktion

Gunilla Svensson
Chef SF Fastighet

Bilagor
Remiss – vård och underhållsplan för Krusenstiernska
Arkforum kostnadsberäkning Krusenstiernska

Handläggare

Jeanette Johannssen

Datum

2018-02-12

Ärendebeteckning

KS 2018/0055

Förvaltningsrätten i Växjö
Box 42
351 03 VÄXJÖ

Komplettering och yttrande i mål nr 442-18;
överklagan om upphandling av personlig
assistans
Förvaltningsrätten i Växjö har den 7 februari 2018 förelagt Kalmar kommun
att skicka in kompletterande handlingar i ovan angivna mål. Kalmar kommun
har samtidigt beretts möjlighet att yttra sig i målet.
De begärda handlingarna bifogas denna skrivelse.
Kalmar kommun yrkar att begäran om överprövning av det aktuella
tilldelningsbeslutet ska avslås. Som skäl för yrkandet önskar kommunen anföra
följande:
Enligt 20 kap. 4 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) kan en
leverantör som anser sig ha lidit eller kan komma att lida skada ansöka om
överprövning av bland annat en upphandling hos förvaltningsdomstol. Ett
kommunalt beslut kan, enligt 13 kap. 1 § kommunallagen (2017:725), upphävas
om beslutet inte har kommit till i laga ordning. Det aktuella beslutet är
emellertid taget med stöd av LOU. Enligt 20 kap. 19 § LOU kan inte sådana
beslut överprövas med stöd av kommunallagens regler om laglighetsprövning.
Mot bakgrund av det anförda anser kommunen att överklagandet inte bör
vinna bifall.

Johan Persson
kommunstyrelsens ordförande
Bilagor:
1. Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-23
2. Kommunledningskontorets skrivelse 2018-01-12

Kommunledningskontoret Kansli- och omvärldsenheten
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Östra Sjögatan 18
el 0480-45 00 00 vx │ Fax +46 480-45 00 47│jeanette.johannssen@kalmar.se

Handläggare

Datum

2018-02-07

Ärendebeteckning

KS 2018/0140

Tilldelningsbeslut Universitetskajen, kajplats
18b-20, Kalmar kommun
Beslut
PEAB Anläggning AB (org.nr. 556568-6721) tilldelas entreprenad för
Universitetskajen, kajplats 18b-20, Kalmar kommun.
Tilldelningsbeslut är inte en accept och bindande avtal kommer till stånd först
när skriftligt upphandlingskontrakt tecknats mellan parterna.
Bakgrund
Samhällsbyggnadskontoret har föreslagit att PEAB Anläggning AB tilldelas
entreprenaden för rubricerat projekt. Anbudssumman är 19 280 000 kronor,
exklusive lagstadgad mervärdsskatt.
Fyra företag, NCC, Svensk sjöentreprenad, Skanska och PEAB, lämnade
anbud. Tre stycken anses uppfylla kraven enligt Lag om Offentlig upphandling
samt bedöms ha erforderliga resurser och kompetens för genomförandet.
Avtalsspärr löper t.o.m. 2018-02-19.
Beslutet är fattat enligt punkt A1 i delegationsordningen för kommunstyrelsen
(ordförandebeslut i brådskande fall).

Johan Persson
kommunstyrelsens ordförande

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

Handläggare

Datum

Ärendebeteckning

Anette Mellström
50029

2018-02-12

KS 2017/1179

Triangelteatern

Gästfrihet vid Triangelteaterns
amatörteaterfestival
Triangelteatern i Kalmar arrangerar den 20-22 april 2018 en amatörteaterfestival i Kalmar. Då träffas grupper från hela Småland som är anslutna till
Amatörteaterns riksförbund. Ca 120 personer beräknas delta.
Triangelteatern ansöker om ett gästfrihetsbidrag i samband med festivalen.
Beslut
Kalmar kommun bidrar med högst 10 000 kronor (högst 100 kronor/deltagare)
till en måltid i samband med Triangelteaterns amatörteaterfestival i Kalmar den
20-22 april 2018. Bidraget utgår under förutsättning att kommunens gästfrihetsregler följs.
Kostnaden ska tas ur anslaget för gästfrihet.

Johan Persson
kommunstyrelsens ordförande
Beslutet är fattat i enlighet med punkt A.7 i kommunstyrelsens
delegationsordning (beslut om gästfrihetsbidrag).

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

Handläggare

Datum

Ärendebeteckning

Anette Mellström
450029

2018-02-12

KS 2018/0152

Gästfrihet vid Kalmardrillen
Den 10-11 mars 2018 arrangerar Kalmar Gymnastikförening, sektion drill,
Kalmardrillen, som är en tävling i drill. Omkring 110 utövare från hela Sverige
beräknas delta.
Arrangören ansöker om ett gästfrihetsbidrag i samband med tävlingarna.
Beslut
Kalmar kommun bidrar med högst 10 000 kronor (högst 100 kronor/deltagare)
till en måltid i samband med tävlingarna i drill i Kalmar den 10-11 mars 2018.
Bidraget utgår under förutsättning att kommunens gästfrihetsregler följs.
Kostnaden ska tas ur anslaget för gästfrihet.

Johan Persson
kommunstyrelsens ordförande
Beslutet är fattat i enlighet med punkt A.7 i kommunstyrelsens
delegationsordning (beslut om gästfrihetsbidrag).

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

Handläggare

Datum

Anna Hallenberg
0480-45 04 28

Ärendebeteckning

2018-02-07

KS 2018/0015

01.01

Kommunstyrelsen

Anmälan av delegationsbeslut - Januari 2018
Projekt- och exploateringsenheten
Punkt i delegationsordning
Datum
Ärende/Beslut/Yttrande

Delegat/
Beslutsfattare

E1

Yttrande över förslag till detaljplaner m m

E4

Förlängning av markreservationer och markanvisningsavtal med högst tre månader

180108
180109

Förlängning av markanvisningsavtal för LW Fast – del av Sandås 2:7
Pär Svanfeldt
Förlängning av markreserv för Prospecta – del av Oxhagen 2:1 Kungsgårdsv. Pär Svanfeldt

E 6-7

Diarienummer

KS 2014/0758-9
KS 2016/0895-12

Försäljning eller köp av mark och byggnader eller ök om fastighetsreglering

180105
180108
180112
180116
180123

Försäljning Hagby 16:36 - köpekontrakt Privatperson
Försäljning Ljungby 38:13 Ljungbyholm - köpekontrakt Privatperson
Försäljning Ljungby 38:15 Ljungbyholm - köpekontrakt Privatperson
Försäljning Ljungby 38:10 Ljungbyholm – köpekontrakt Privatperson
Försäljning del av Dokumentet 5 – köpekontrakt M Kindberg Bygg AB

Helen Törnvall
Helen Törnvall
Helen Törnvall
Helen Törnvall
Helen Törnvall

KS 2018/0032-1
KS 2018/0033-1
KS 2018/0053-1
KS 2018/0058-1
KS 2016/0361-29

E9

Teckna exploateringsavtal – kommunens åtagande uppgår till högst 50 gånger prisbasbeloppet

E 12-13

Medge rätt till servitut eller ledningsrätt i kommunens fastigheter. Träffa avtal om servitut och ledningsrätt…

E 14

Besluta om kommunen som fastighetsägare ska ingå i gemensamhetsanläggning

E 15

Arrendera ut o upplåta mark med nyttjanderätt för högst 10 år, där årlig avgift ej överstiger 15 gånger prisbasbeloppet

E 16

Upplåta mark med tomträtt för kontor, handel o industri när fastigheten behöver utökas för pågående verksamhet

E 18

Ansöka och godkänna fastighetsbildning och yttra sig i sådana ärenden…

E 19

Yttrande över bygglov (grannintyg) samt grannmedgivande till bygglovsbefriade byggnationer

180108
180108
180108
180108
180108
180108
180111
180111

Gösbäck 1:6 – ingen erinran avs förhandsbesked nybyggnad av enbostadshus
och garage
Helen Törnvall
Matrosen 1 – ingen erinran avseende tillbyggnad av vårdcentral
Joakim Sköldén
Dalen 15 – ingen erinran avseende tillbyggnad av enbostadshus
Josefine Blomlöf
Hagbygärde 2:2 – ingen erinran avs tidsbegränsat lov för nytt skärmtak i 5 år Josefine Blomlöf
Sunnanäng 90 – ingen erinran avs tillbyggnad av enbostadshus samt rivning Helen Törnvall
Dörby 8:117 – erinran avs tidsbegränsat bygglov upplagsplats för bodar o mtrl,
inga synpunkter om ansökan revideras och plats ändras
Josefine Blomlöf
Teknikern 1 – erinran avseende nybyggnad av radhus, förråd o parkering då
detaljplanen bör följas under genomförandetiden
Maria Jakobsson
Teknikern 2 – erinran avseende nybyggnad av radhus, förråd o parkering då

Projekt- och exploateringsenheten │ Kommunledningskontoret
Adress Box 611, 391 26 Kalmar │ Besök Storgatan 35A, plan 4
Tel 0480-45 00 00 vx │anna.hallenberg@kalmar.se

KS 2017/1329-2
KS 2017/1333-2
KS 2018/0017-2
KS 2018/0018-2
KS 2018/0023-2
KS 2017/1332-3
KS 2017/1330-2
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180111
180111
180111
180111
180111
180111
180111
180123
180126
180126
180126
180126
G5

180118
180122
180123

180123

detaljplanen bör följas under genomförandetiden
Maria Jakobsson
Mästersmeden 2 – ingen erinran avs förlängn av begränsat lov 180101-221231 Josefine Blomlöf
Kvarnholmen 2:1 – ingen erinran avs off toalett begränsat lov 171231-211231 Joakim Sköldén
Sandås 2:7 – ingen erinran avseende TC/förråd permanentning begränsat lov Joakim Sköldén
Muttern 1 – ingen erinran avseende nybyggnad av verkstads-/kontorslokal
Maria Jakobsson
Spånskavaren 5 – ingen erinran avs tillbyggnad av enbostadshus samt rivning Maria Jakobsson
Diket 6 – ingen erinran avseende tillbyggnad av enbostadshus samt rivning
Josefine Blomlöf
Resedan 4 – ingen erinran avseende tillbyggnad av flerbostadshus
Joakim Sköldén
Ljungby 29:4 – ingen erinran avseende nybyggnad av tankstation
Josefine Blomlöf
Gesällen 2 – ingen erinran avseende ombyggnad av kontorshus till bostäder Joakim Sköldén
Djurängen 2:4 – ingen erinran avs nybyggnad av bullerskärm och bullervall
Joakim Sköldén
Gångåsen 1 – ingen erinran avseende tillbyggnad av enbostadshus
Maria Jakobsson
Kulltorp 1:13 – ingen erinran avseende nybyggnad av garage
Josefine Blomlöf

KS 2017/1331-3
KS 2018/0029-2
KS 2018/0030-2
KS 2018/0031-2
KS 2017/1237-4
KS 2018/0035-2
KS 2018/0036-2
KS 2018/0046-2
KS 2018/0060-2
KS 2018/0071-2
KS 2018/0072-2
KS 2018/0087-2
KS 2018/0088-2

Beslut och avtal i andra ärenden som till art o betydelse kan jämföras med ovan angivna

Sunnanäng 16 – granneintyg avseende värmepumpsanläggning
Yttrande VA-Förnyelse etapp 3302 Tellusvägen, KVAB – ingen erinran
Yttrande Grävtillstånd Spillvattenledning Storgatan 42 Rådhusets innergård,
ACE VS Teknik AB – inga synpunkter under förutsättning att hänsyn tas till
Näsduksträdet
Yttrande Grävtillstånd Stark- o svagströmsledning samt opto Funkabo –
Djurängen, Kalmar Energi Elnät AB – inga synpunkter

Josefine Blomlöf
Patrik Ihrman

KS 2018/0094-1
KS 2018/0093-2

Joakim Sköldén

KS 2018/0054-1

Maria Jakobsson

KS 2018/0057-1

Tillsyn 2017 1/1 till och med 31/1
Tillsyn enligt 5 kapitlet 1§ och 2§ i lag (2003:778) om skydd mot olyckor
2018-01-22 Dörbyskolan Tiltvägen 1
Gärdet 1
2018-01-22 Dörbyskolan
Gärdet 3
2018-01-24 Berhardinaskolan
Abborren 1
2018-01-29 Oxhagsskolan

2018-01-29
2018-01-29
2018-01-30
2018-01-31
2018-01-11
2018-01-15
2018-01-17
2018-01-17
2018-01-17
2018-01-24
2018-01-29
2018-01-30
2018-01-25
2018-01-30

Mottagningsenheten
Tullbroskolan
Åby skola
Ljungbyholmsskolan
Förskola Snickargården
Personalkoooperativ
Förskola Luftballongen
Förskola Svärdsliljan
Förskola Stensberg
Förskola Sälen (Svärdsliljan)
Förskola Lyckans
Daglig verksamhet Lustgården
Förskola Hjärtat
Gruppbostad Lindebo
Paradis kulturförening

Diamanten 2

Abborren 1
Abborren 1
Åby 1:25
Ljungby 16:131
HARBY 3:50, 3:72
Vävstolen 4
Svärdsliljan 8
Nya Stensberg 1
Pilträdet 10
Rockneby 17:1
Lövshult 1:19
Harby 5:26
Brasan 2
Spaden 4

Tillsyn enligt 5 kap 1 § och 2 § lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor,
samt 21§ i Lagen om brandfarliga och explosiva varor
2018-01-25 Kalmarsundskolan
Arkaden 6
2018-01-22 AD-Bildelar Kalmar
Vickern 3
2018-01-23 Tools Sverige AB
Timotejen 3
Tillstånd enligt 16§ i Lagen om brandfarliga och explosiva varor

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-02-13

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid
Tisdagen den 13 februari 2018 kl. 8:30-9:40
Plats
KS-salen, stadshuset
Omfattning
§§ 14-16
Beslutande
Ingemar Einarsson (C)
ordförande
Christina Fosnes (M)
vice ordförande
Johan Persson (S)
Dzenita Abaza (S)
Bertil Dahl (V)
Carl-Henrik Sölvinger (L)

Sekreterare

Anette Mellström
Justeras

Ingemar Einarsson
ordförande

Dzenita Abaza

Anslaget på kommunens anslagstavla den 22 februari 2018.

2 (4)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-02-13

§ 14
Redovisning av revisorernas granskning av
inköpsprocessen
Överläggning
Kristina Lindstedt, Ernst & Young, samt de förtroendevalda revisorerna
Göran Häggfors och Jan Bengtsson informerar om den granskning som EY
gjort av kommunens inköpsprocess på uppdrag av kommunens revisorer.
Beslut
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.

§ 15
Plan för resursbortfall inom samhällsviktig verksamhet
Dnr KS 2017/0544
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivselse den 5 februari 2018.
Förslag till plan för resursbortfall inom samhällsviktig verksamhet i Kalmar
kommun.
Bakgrund
Kalmar kommun har sedan tidigare en pandemiplanering som anger
kapaciteten hos en viss verksamhet vid ett visst mått av personell frånvaro.
Planen är från 2009 och efterhand som kommunens verksamheter har
förändrats, både organisatoriskt och i fråga om verksamhet, har planen fått
felaktigheter som idag inte går att applicera på kommunens verksamhet.
Ett förslag till plan för resursbortfall inom samhällsviktig verksamhet i Kalmar
kommun har nu tagits fram. Syftet med planen är att den samhällsviktiga
verksamheten inom Kalmar kommuns geografiska område ska ha förberett
verksamheten för ett bortfall av resurser i form av personal då kommunen i
praktiken får svårt att lösa alla förekommande uppgifter. Anledningarna till
bortfallet kan vara flera, bl.a. väderhändelser, epidemier eller en helt eller delvis
utslagen infrastruktur.
Representanter för de samhällsviktiga verksamheterna har tillsammans enats
om en grundstruktur för att hantera ett omfattande resursbortfall.
Verksamheterna har prioriterat alla förekommande arbetsuppgifter inom sin
verksamhet.
I den samhällsviktiga verksamheten ingår förvaltningar, kommunala bolag,
delvis kommunala bolag och förbund. För Kalmarsundsregionens renhållare
omfattas endast verksamheternas uppgifter inom Kalmar kommun.
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Sammanträdesdatum

2018-02-13
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 16 maj 2017 att skicka
förslaget på remiss till berörda instanser. Inga synpunkter har härefter kommit
in.
Överläggning
Peo Carlsson, kommunledningskontoret, går igenom plan för resursbortfall
inom samhällsviktig verksamhet.
Planen kommer att genomgå vissa mindre redaktionella ändringar inför
kommunstyrelsens behandling av ärendet.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige antar Plan för resursbortfall inom samhällsviktig
verksamhet i Kalmar kommun.
Pandemiplanering för Kalmar kommun upphör därmed att gälla.
Kommunstyrelsen bemyndigas att vid behov göra revideringar av plan för
resursbortfall inom samhällsviktig verksamhet.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut ovan, att bemyndiga kommunstyrelsens arbetsutskott att
behov göra revideringar av plan för resursbortfall inom samhällsviktig
verksamhet.

§ 16
Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) - Bevara
vinnarverket i sandskulpturfestivalen
Dnr KS 2017/1060
Handlingar
Utdrag ur kultur- och fritidsnämndens protokoll den 14 december 2017, § 140.
Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse den 2 november 2017.
Motion.
Bakgrund
Carl-Henrik Sölvinger (L) föreslår i en motion att ansvarig(a) förvaltning(ar)
tillsammans med Destination Kalmar och eventuella sponsorer avsätter medel
för att gjuta vinnaren i sandskulpturfestivalens bidrag i lämpligt material och att
detta verk placeras som utsmyckning i staden.
Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över motionen och föreslår att den
avslås.
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-02-13
Överläggning
Under överläggningen redovisas följande förslag:
1. Carl-Henrik Sölvinger (L) föreslår att arbetsutskottet ska tillstyrka
motionen.
2. Ingemar Einarsson (C) föreslår att arbetsutskottet ska avstyrka
motionen.
Efter att överläggningen avslutats beslutar arbetsutskottet att avstyrka
motionen.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige avslår motionen från Carl-Henrik Sölvinger (L) om att
bevara vinnarverket i sandskulpturfestivalen.
Reservation
Carl-Henrik Sölvinger (L) reserverar sig skriftligen mot beslutet:
”Kalmar har under sex år arrangerat sandskulpturfestivalen i Kalmar.
Arrangemanget är mycket uppskattat och välbesökt och har utvecklats till att
också innefatta skapande skola. Festivalen har internationella deltagare och
verken är helt unika i Sverige. Verken är i sand och är som anges i svaret på
min motion som jag fullt förstår av naturliga skäl är förgängliga.
Så kommer också de allra flesta av verken vara även enligt mitt förslag. Jag har
föreslagit att vinnarverket varje år förevigas. Vinnarverk som utses genom
Kalmarbornas röster och engagemang. Idag står verken några veckor efter
festivalen. Jag anser att Kalmar kommun säger nej till en möjlighet att skapa
något unikt i Kalmar, jag anser att festivalen skulle kunna behålla ett intresse
under större del av året då besökare och invånare kan påminnas om ’förra årets
vinnare’ och vara stolta över denna unika festival. Äran för vinnaren skulle
även bli större då verket förevigas.
Ett nytt treårsavtal är på väg att tecknas för sandskulpturfestivalen och mitt
förslag skulle på denna tid skapa tre fantastiska och helt unika utsmyckningar i
Kalmar. Den möjligheten missar man nu och jag beklagar detta.”

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-02-20

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid
Tisdagen den 20 februari 2018 kl. 8:30-8:50
Plats
KS-salen, stadshuset
Omfattning
§ 17
Beslutande
Ingemar Einarsson (C)
ordförande
Christina Fosnes (M)
vice ordförande
Johan Persson (S)
Dzenita Abaza (S)
Bertil Dahl (V)
Carl-Henrik Sölvinger (L)

Sekreterare

Anders Saur
Justeras

Ingemar Einarsson
ordförande

Dzenita Abaza

Anslaget på kommunens anslagstavla den 28 februari 2018.
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-02-20

Fastställande av föredragningslista
Ordföranden meddelar vid sammanträdets öppnande följande ändring i
föredragningslistan:
- Ärende 1 utgår: Redovisning av Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 2017

§ 17
Yttrande över Vård- och underhållsplan för
Krusenstiernska trädgården
Dnr KS 2017/1209
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 12 februari 2018.
Länsstyrelsens remiss angående Krusenstiernska trädgården.
Vård- och underhållsplan för Krusenstiernska trädgården.
Servicenämndens yttrande över remissen.
Serviceförvaltningen skrivelse den 22 januari 2018.
Bakgrund
Länsstyrelsen har under 2017 genom låtit ta fram en Vård- och underhållsplan
för Krusenstiernska trädgården. Kalmar kommun har nu fått möjlighet att yttra
sig över planen.
I Vård- och underhållsplanens inledning skrivs bland annat:
”Det finns idag i Sverige i princip ingen annan liknande välbevarad stadsgård
där även trädgården finns kvar. Anläggningen är alltså ett unikt trädgårdshistoriskt och trädgårdsarkeologiskt tidsdokument som visar en tydlig
trädgårdsarkitektur som representerar 1800-talets trädgårdsideal. och hur den
hanteras är därför mycket viktigt Det är lustträdgården med det slingrande
gångsystemet, det är köksväxtlandet med fruktträd och bärbuskar planterade i
rader runtom köksväxterna. Här finns unika sorter av fruktträd, prydnadsbuskar och perenner, ett levande museum.”
Verksamheten drivs av Stiftelsen Krusenstiernska gården där det finns
representanter för Kalmar kommun som äger fastigheten samt för Stiftelsen
Kalmar läns museum, som äger alla inventarier. För drift och underhåll av
trädgården svarar Stiftelsen Krusenstiernska gården och Kalmar kommun
svarar genom servicenämnden för byggnaderna.
Stiftelsen Krusenstiernska gården har en mycket ansträngd ekonomi och har
svårt att klara drift och underhåll av trädgården. Verksamhetens ekonomi har
varit beroende av arbetsmarknadspolitiska åtgärder, både vad gäller cafédelens
försäljning av eget bakat kaffebröd samt arbetskraft i trädgården.
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Stiftelsen betalar en hyra till servicenämnden och får genom kultur- och
fritidsnämnden ett årligt driftsbidrag som för 2018 uppgår till 500 000 kronor.
För 2017 fick stiftelsen utöver det årliga driftsbidraget även ett extra bidrag på
300 000 kronor för att akut klara sin ekonomiska situation. Stiftelsen har
dessutom intäkter från sommarteatern vilka utgör en betydande del av de totala
intäkterna.
Servicenämnden har den 31 januari 2018 yttrat sig över Vård- och underhållsplanen, vad gäller byggnader och trädgård, och därefter överlämnat ärendet till
kommunstyrelsen.
I servicenämndens yttrande skrivs bland annat: Allmänt välkomnar
förvaltningen en Vård- och underhållsplan för Krusenstiernska trädgården.
Ambitionen att hålla en trädgård bevarad i sin dåtid är dock en stor utmaning
praktiskt och ekonomiskt vilket i detta skede inte kan bedömas fullt ut utan
kräver mer genomarbetning. Ambitionsnivån och åtgärdsplanen behöver
därför en mer följsam utveckling i det avseendet.
Servicenämnden har beräknat kostnader för åtgärder för de byggnadsdelar som
är omtalade i Vård- och underhållsplanen. Planen nämner inte huvudbyggnaden, caféet eller den nyligen uppförda servicebyggnaden.
Även kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande över
planen:
Bedömningen är att den framtagna Vård- och underhållsplanen ger en praktisk
vägledning för hur den unika trädgården i vissa delar kan restaureras men också
vårdas och utvecklas. Enligt planen måste berörda parter bli överens om mål
och tillvägagångssätt samt tider och etapper för genomförandet. Trädgårdens
kulturhistoriska värden kommer bäst till sin rätt genom rätt utnyttjande,
öppenhet och tillgänglighet.
Kalmar kommun har tidigare tillsammans med Statens Fastighetsverk skapat
en framgångsrik utvecklingsplan för Kalmar Slott. Utfallet har visat att med
investeringar och satsningar har tillgängligheten och antalet besökare ökat.
Detta har medfört ekonomiska möjligheter till ytterligare satsningar. Våra
erfarenheter från Kalmar Slott visar att med ett liknande synsätt så ökas
möjligheterna till att ta tillvara Krusenstiernska gården.
Krusenstiernska gården är en del av den gamla staden och Kalmar kommun
vill levandegöra den historiska platsen på dess egna villkor och är beredda att
på sikt tillföra ytterligare resurser för bevarandet av trädgårdens kulturhistoriska värden efter överenskommelse om mål och tillvägagångssätt enligt
underhållsplanens intentioner. Förutsättningen är dock att berörda parter,
tillsammans kan enas om hur trädgården också kan göras öppen och tillgänglig
för besökare.
När länsstyrelsen fastställt Vård- och underhållsplanen kan kommunstyrelsens
arbetsutskott ta initiativ till utredning om förutsättningar för på vilket sätt,
driftsform, m.m. som Krusenstiernska gården ska hanteras framåt.
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Sammanträdesdatum

2018-02-20
Överläggning
Anders Saur, kommunledningskontoret, redogör för ärendet.
Under överläggningen föreslår Ingemar Einarsson (C) att arbetsutskottet ska
besluta i enlighet med servicenämndens och kommunledningskontorets förslag
med följande tillägg:
”Kommundirektören får i uppdrag att ta upp en dialog med Stiftelsen
Krusenstiernska gården om framtiden. ”
Efter att överläggningen avslutats beslutar arbetsutskottet i enlighet med
Ingemar Einarssons förslag.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsen lämnar servicenämndens och kommunledningskontorets
yttrande som svar på länsstyrelsens remiss om Vård- och underhållsplan för
Krusenstiernska gårdens trädgård.
Arbetsutskottet beslutar för egen del att kommundirektören får i uppdrag att ta
upp en dialog med Stiftelsen Krusenstiernska gården om framtiden.

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-02-27

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid
Tisdagen den 27 februari 2018 kl. 8:30-9:50
Plats
KS-salen, stadshuset
Omfattning
§§ 18-23
Beslutande
Ingemar Einarsson (C)
ordförande
Christina Fosnes (M)
vice ordförande
Johan Persson (S)
Dzenita Abaza (S)
Bertil Dahl (V)
Carl-Henrik Sölvinger (L)

Sekreterare

Anette Mellström
Justeras

Ingemar Einarsson
ordförande

Bertil Dahl

Anslaget på kommunens anslagstavla den 1 mars 2018.

2 (11)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-02-27

§ 18
Dialogmöte med Kalmarsunds gymnasieförbund kring
framtida finansiering
Överläggning
Joachim Håkansson och Carina Cerafiani, Kalmarsunds gymnasieförbund,
tillsammans med förbundets presidium, redovisar jämförande kostnadsnivåer,
informerar om aktuella och framtida utmaningar och förbundets finansiella
utveckling.
Beslut
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.

§ 19
Information om Kalmar kommun som eventuell
koordinator för Union of the Baltic Cities (UBC)
jämställdhetsgrupp
Dnr KS 2018/0177

Bakgrund
Sedan 2015 har Union of the Baltic Cities (UBC) arbetsgrupp för jämställdhet
”Gender Equally Working Group” koordinerats av Helsingfors kommun.
Helsingfors vill nu lämna över uppdraget och en förfrågan har skickats ut till
UBC:s medlemsstäder för att hitta en lämplig ersättare.
Överläggning
Anders Almqvist och Ann-Sofie Lagercrantz, kommunledningskontoret,
informerar om den förfrågan som UBC:s medlemsstäder fått om att
koordinera UBC:s jämställdhetsgrupp.
Beslut
Arbetsutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.

§ 20
Gemensam överförmyndarnämnd
Dnr KS 2017/1288

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 22 februari 2018.
Avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd.
Reglemente för gemensam överförmyndarnämnd.
Utdrag ur överförmyndarnämndens protokoll den 15 februari 2018, § 11.
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Bakgrund
Ett förslag om gemensam överförmyndarnämnd har tagits fram i samarbete
mellan Borgholms, Kalmar och Mörbylånga kommuner. Förutsättningarna för
en gemensam överförmyndarnämnd är att kommunfullmäktige i respektive
kommun godkänner förslag till samverkansavtal om gemensam nämnd och
reglemente för den gemensamma nämnden.
Samverkansavtalet om gemensam överförmyndarnämnd ersätter det tidigare
samverkansavtalet om gemensam organisation för överförmyndarverksamhet
mellan parterna.I förslag till reglemente framgår det att nämnden ska bestå av
sex ledamöter och sex ersättare. Samverkanskommunerna utser vardera två
ledamöter och två ersättare. Värdkommunen utser ordförande.
Under 2014 genomfördes en utredning kring att införa en gemensam
organisation för överförmyndarverksamheten i Kalmar, Mörbylånga och
Borgholms kommun. Kommunfullmäktige i respektive kommun beslutade att
införa modellen med gemensam tjänstemannaorganisation och egen
överförmyndare eller överförmyndarnämnd i respektive kommun från och
med 1 januari 2016.
Verksamheten har sedan samgåendet haft tre huvudmän, överförmyndarnämnden i Kalmar kommun, överförmyndaren i Borgholms kommun och
överförmyndaren i Mörbylånga kommun. Erfarenheterna hittills är att både det
löpande arbetet och det mer långsiktiga utvecklingsarbetet försvåras med tre
olika huvudmän. Både kostnader och effektivitet skulle bli bättre i ett
samarbete med en gemensam nämnd.
Förslaget om gemensam nämnd innebär ingen förändring avseende ekonomi
och kostnadsfördelning för verksamheten i jämförelse med det befintliga
samverkansavtalet. För huvudmannaskapet blir det en förändring när en
nämnd och två överförmyndare blir en gemensam nämnd med den förslagna
bemanningen, men gällande ersättningarna till nämnden föreslås ingen
förändring, d.v.s. att respektive kommun fastställer och bekostar ersättningen/
arvode till respektive ledamot/ersättare.
Kalmar kommun avser att säga upp befintligt samverkansavtal eftersom en
gemensam huvudman genom en gemensam nämnd anses som en förutsättning
för att på ett demokratiskt sätt genomföra den verksamhetsutveckling som
krävs för att möta de utmaningar som verksamheten står inför. Alternativet till
en gemensam nämnd för ingående kommuner är att återigen organisera
verksamheten i den egna kommunen.
Den gemensamma nämnden benämns ”Kalmarsunds överförmyndarnämnd”
och föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 23 januari 2018 att efter
genomförda ändringar i § 7 i avtalet och § 17 i reglementet sända förslaget om
gemensam överförmyndarnämnd på remiss till överförmyndarnämnden i
Kalmar kommun. Överförmyndarnämnden har i sitt remissvar ställt sig bakom
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förslaget om en gemensam nämnd tillsammans med Borgholms kommun och
Mörbylånga kommun men föreslagit en annan sammansättning av nämnden.
Överläggning
Ulrick Hultman, kommunledningskontoret, redovisar ärendet.
Under överläggningen redovisas följande förslag:
1. Carl-Henrik Sölvinger (L) föreslår att arbetsutskottet ska besluta i
enlighet med kommunledningskontorets förslag med den ändringen att
sista stycket i förslag till beslut ska ha följande lydelse:
”Kalmar kommun utser fyra ledamöter och fyra ersättare, Borgholm
och Mörbylånga kommun utser två ledamöter och två ersättare.
Värdkommun är Kalmar som utser ordförande.”
2. Ingemar Einarsson (C) föreslår att arbetsutskottet ska besluta i enlighet
med kommunledningskontorets förslag.
Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om arbetsutskottet vill
besluta i enlighet med Carl-Henrik Sölvingers eller Ingemar Einarssons förslag.
Han finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med Ingemar Einarssons
förslag.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige godkänner förslag till samverkansavtal om gemensam
överförmyndarnämnd samt reglemente för gemensam överförmyndarnämnd i
Borgholms kommun, Kalmar kommun och Mörbylånga kommun och att den
gemensamma nämnden träder i kraft den 1 januari 2019.
Respektive kommun utser två ledamöter och två ersättare. Värdkommun är
Kalmar som utser ordförande.
Reservation
Carl-Henrik Sölvinger (L) reserverar sig skriftligen mot beslutet:
”Jag är mycket positiv till en gemensam överförmyndarnämnd. Samarbetet
kommer skapa en verksamhet med högre kvalité, bättre kompetens som är
rustad för framtidens utmaningar till nytta för invånarna i samarbetskommunerna.
Jag har reserverat mig till förmån för mitt yrkande om att Kalmar kommun
borde ha 4 ledamöter i vår framtida gemensamma överförmyndarnämnd. Det
var en tydlig önskan i överförmyndarnämnden i Kalmars remissvar, tagen i
politisk enighet och jag håller med. Den gemensamma överförmyndarorganisationens nettokostnader ska enligt förslaget fördelas mellan samverkanskommunerna efter antalet invånare i respektive kommun. I andra
politiska samverkansorganisationer såsom regionförbundet, gymnasieförbundet
och KSRR där kostnadsfördelning sker på samma sätt efter invånarantal, har
också de större bidragsgivarna en större politisk representation. Jag tycker det
är rimligt att en gemensam överförmyndarnämnd med kostnadsfördelning
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efter invånarantal också har en representation efter invånarantal. 4 ledamöter
och 4 ersättare ger också bättre förutsättningar för bred politisk representation,
öppenhet och transperens.”

§ 21
Förslag till ny organisation inför mandatperioden 20192022
Dnr KS 2017/0577

Handlingar
Politiska majoritetens skrivelse den 26 februari 2018.
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 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.
Under remisstiden inkom synpunkter från barn- och ungdomsnämnden,
kultur- och 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.
Efter remissomgången har förslaget till ändrad organisation omarbetats och
resulterat i flera ändringar.
Kostnaderna för förändringar av organisationen som här föreslås ska i sin
helhet beaktas i budget för 2019.
Överläggning
Under överläggningen redovisas följande förslag:
1. Carl-Henrik Sölvinger (L) föreslår att arbetsutskottet ska besluta i
enlighet med den politiska majoritetens förslag med den ändringen att
punkt 16 ska ha följande lydelse:
”Det totala beloppet för partistöd skall motsvara antal mandat i
fullmäktige multiplicerat med 67 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.”
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Vidare föreslår Carl-Henrik Sölvinger (L) att en ny översyn av
organisationen ska göras inför mandatperioden 2023-2026.
2. Ingemar Einarsson (C) föreslår att arbetsutskottet ska besluta i enlighet
med den politiska majoritetens förslag.
Efter att överläggningen avslutats beslutar arbetsutskottet först i enlighet med
den politiska majoritetens förslag med undantag av de delar där det redovisats
motförslag. Härefter frågar ordföranden om arbetsutskottet vill besluta i
enlighet med Carl-Henrik Sölvingers förslag eller Ingemar Einarssons förslag
gällande punkt 16. Han finner att arbetsutskottet beslutar enligt Ingemar
Einarssons förslag. Avslutningsvis frågar ordföranden om arbetsutskottet vill
tillstyrka eller avstyrka Carl-Henrik Sölvingers tilläggsförslag om att en översyn
av organisationen ska göras inför nästa mandatperiod. Han finner att förslaget
tillstyrks.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
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.
2. Under kommunstyrelsen inrätta ett nytt utskott, utskottet för integration
och arbetsmarknad.
3. Kommunstyrelsen tillförs ansvar för IT-verksamheten från
servicenämnden.
4. Kommunstyrelsen tillförs ansvar för att samordna kommunens
upphandlingar av varor och tjänster från servicenämnden.
5. 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.
6. 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.
7. Barn- och ungdomsnämnden och dess förvaltning byter namn till
utbildningsnämnden respektive utbildningsförvaltningen.
8. Samhällsbyggnadsnämnden ska säkerställa servicenämndens behov av
landskapsarkitekt och projektör/ projektledare.
9. Utomhusvaktmästarorganisationen på idrottsanläggningar överförs från
servicenämnden till kultur- och fritidsnämnden.
10. 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

7 (11)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-02-27

11.
12.

13.

14.
15.
16.

17.
18.
19.

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
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.
Protokollsanteckning
Christina Fosnes (M) och Carl-Henrik Sölvinger (L) redovisar en protokollsanteckning enligt följande:
”Kalmar kommun har under de senaste månaderna genomfört ett omfattande
arbete för att ta fram förslag till ny politisk organisation inför mandatperioden
2019-2022. Vi har redan tidigt i detta arbete tydligt framhållit våra
gemensamma åsikter inom Allianspartierna – M, L, KD - med stöd från MP.
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En del av dessa har tillgodosetts helt och andra delvis. Vi har fått gehör för att
politiker återigen ska ingå i näringslivsrådet, att nämndernas delegationsordningar ur ett demokratiperspektiv ska ses över och att den nya politiska
organisationen ska utvärderas. Vi har delvis fått våra synpunkter tillgodosedda
gällande integrations- och arbetsmarknadsfrågorna och att Vatten- och
miljönämnden får ett större ansvarsområde i en större nämnd. Processen har
skett i goda samtal där vi kunnat presentera våra tankar. Vi har dock ett par
kvarstående invändningar.
- Vi vill se ett införande av insynsplatser i utskotten för gruppledare. Det är
enligt oss av största vikt för att kommunen skall vara öppen och
transparent.
- Vi hade velat att integrations- och arbetsmarknadsfrågorna gavs en större
politisk tyngd i en egen nämnd snarare än ett utskott under kommunstyrelsen. Med en nämnd ökar möjligheterna till öppenhet och bred politisk
representation, men vi har ställt oss bakom förslag till beslut om Utskott
som en kompromisslösning att utvärdera under kommande mandatperiod.
- Gällande Södermöre kommundelsnämnd anser vi, enligt vårt tidigare
förslag, att man bör ge nämnden ordentliga förutsättningar både vad det
gäller ekonomi och organisation att bedriva och styra sin egen verksamhet.
Vi behöver därför decentralisera mer för att ge Södermöre kommundelsnämnd verktygen för utökat självbestämmande. Detta innebär konkret att
nämnden tillförs ansvar och budget för kost-, städ- och gata- parkverksamhet inom sitt geografiska område. Detta är också nämndens vilja idag.”

§ 22
Ny grafisk profil för Kalmar kommun
Dnr KS 2017/0051

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 14 februari 2018.
Förslag till grafisk profil.
Bakgrund
Kalmar kommun har sedan juni 2007 en antagen grafisk profil som ger
riktlinjer för hur kommunens kommunikation ska se ut. Profilen svarar på
frågorna om vad, när och hur kommunikationen ska ske och se ut. Den
nuvarande grafiska profilen har setts över och ett nytt förslag till grafisk profil
har tagits fram.
Kalmar kommun är en stor koncern med många skilda verksamheter. En
grafisk profil behövs för att alla olika förvaltningar ska kunna visa upp ett
enhetligt ansikte utåt.
Genom tydlighet och enhetlighet blir det lättare för våra medborgare att
uppfatta att det är just Kalmar kommun som står som avsändare för
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informationen. Genom ett konsekvent och rätt användande av den grafiska
profilen bidrar den till att stärka bilden av Kalmar kommun.
All kommunikation ska följa den grafiska profilen och det är kommunikationsenheten som ska samordna arbetet och ansvara för tillämpningen. Den verkliga
genomslagskraften får vi först när den tillämpas av alla och att kommunikationen därmed är tydlig, särskiljande och konsekvent.
Överläggning
Henrik Nilsson, kommunledningskontoret, redovisar ärendet.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige fastställer ny grafisk profil för Kalmar kommun.
Kommunfullmäktige ger kommunledningskontoret i uppdrag att ansöka och
registrera Kalmar kommuns vapen i enlighet med Kungörelse (1973:686) om
registrering av svenska kommunala vapen.
Kommundirektören medges rätt att göra mindre justeringar i den grafiska
profilen.

§ 23
Motion från Björn Brändewall (L) om att tvätta rent utan
tvättmedel
Dnr KS 2017/1273

Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 16 februari 2018.
Motion.
Bakgrund
Björn Brändewall (L) föreslår i en motion att Kalmar kommun verkar för att
tvätt av textilier i den egna verksamheten sker med avjoniserat vatten samt att
Kalmar kommun i sina ägardirektiv till Kalmarhem AB uppdrar åt bolaget att
införa teknik med avjoniserat vatten i sina tvättstugor.
Kommunledningskontoret har i samråd med Kalmarhem AB tagit fram ett
yttrande över motionen:
”MKB Fastighets AB i Malmö har under 2016-2017 gjort en testpilot i två
tvättstugor med avjoniserat vatten. Piloten är först i världen på att testa en ny
teknik som använder kallt, avjoniserat vatten för att tvätta rent kläder istället
för varmt vatten med tvättmedel.
Avjoniserat vatten kan användas även i annan typ av rengöring. Under 2017
testade serviceförvaltningen avjoniserat vatten vid städning av Rinkabyholms-
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skolan med gott resultat. Tekniken anses dock i dagsläget vara för dyrt för
fortsatt användning.
Då tekniken som nu testas av MKB Fastighets AB är helt ny och endast testats
i en pilot så väljer både Kalmar kommun och Kalmarhem AB att avvakta
större omställningar till dess att tekniken är grundligare undersökt. Kalmar
kommuns befintliga tvätteriavtal kommer att förnyas under 2019-2020. Tills
dess kommer upphandlingsenheten bevaka marknaden och avjoniserat vatten
kan då vara intressant som alternativ.
Kalmarhem AB har följt utvecklingen av avjoniserat vatten med intresse och är
redan i diskussion med en leverantör om möjlighet finns att testa avjoniserat
vatten i 1-2 tvättstugor som en pilot, i likhet med de test som MKB Fastighets
AB gjort. Att införa avjoniserat vatten på samtliga tvättstugor är inte aktuellt
innan tekniken är ordentligt beprövad.”
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets yttrande ska
utgöra svar på Björn Brändewalls (L) motion om att tvätta rent utan
tvättmedel.
Motionen ska härmed anses besvarad.
Protokollsanteckning
Carl-Henrik Sölvinger (L) redovisar en protokollsanteckning enligt följande:
”Att tvätta med avjoniserat vatten har flera fördelar ur energi- och
miljösynpunkt. Tekniken gör att man slipper upphettning av tvättvattnet och
helt kan utesluta användningen av tvättmedel. Även slitaget på tvättmaskiner
kan minska och därmed ge lägre avskrivningstider. Lovvärda försök görs med
att minska tvättmedelsanvändningen inom Kalmarhem men tekniken med
avjoniserat vatten kan utesluta behovet av tvättmedel helt.
MKB Fastighets AB har mycket riktigt avslutat sin pilot och har installerat
denna teknik i ytterligare tvättstugor.
Syftet med att föreslå att detta skrivs in i Kalmarhems ägardirektiv är att precis
som i fallet med KalmarÖland Airport och biobränsle, vara tydlig från
kommunfullmäktiges sida om inriktning och prioritering. Det ger mandat och
utrymme för bolaget att faktiskt satsa. Ett sådant direktiv kunde lyda:
Undersöka praktiska och ekonomiska möjligheter att införa teknik med avjoniserat vatten i
bolagets tvättstugor.
I fallet med flygplatsens direktiv kunde bolaget sedan enkelt ges ett mer
konkret direktiv när detta uppdrag var genomfört.
Det finns företag lokalt som arbetar med denna teknik vilka säkert skulle kunna
informera mer om tekniken om frågor finns.
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Liberalerna anser att svaret på motionen är positivt men vi skulle vilja gå längre
än svaret genom att vara tydligare mot upphandlingsenhet och Kalmarhem att
detta är en teknik som vi ska prova i Kalmar kommun. Naturligvis ska detta
provas i en pilot för att sedan på ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt rullas ut för
bredare användning. Denna inriktning skulle vi vilja förtydliga.”

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-01-30

Kommunstyrelsens planutskott

Tid
Tisdagen den 30 januari 2018 kl. 10:00-11:00
Plats
KS-salen, stadshuset
Omfattning
§§ 1-8
Beslutande
Mattias Adolfson (S)
Jonas Lövgren (M)
Johan Persson (S)
Ingemar Einarsson (C)
Bertil Dahl (V)

ordförande
vice ordförande

Ersättare
Dzenita Abaza (S)
Erik Ciardi (C)

Sekreterare

Anette Mellström
Justeras

Mattias Adolfson
ordförande

Jonas Lövgren

Anslaget på kommunens anslagstavla den 12 februari 2018.
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PROTOKOLL
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2018-01-30

§1
Planbesked för fastigheten Valfisken 2, Malmen
Dnr KS 2017/1154
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 23 januari 2018.
Yttrande.
Bakgrund
Fastighetsägaren till Valfisken 2 har i augusti 2017 lämnat in en ansökan om
planbesked om att utveckla fastigheten för att möta framtidens behov.
Förslaget är att uppföra två tillbyggnader i form av punkthus, omkring 10
våningar, som vänder sig mot Trädgårdsgatan. Övriga byggnader i kvarteret byggs
om – och delvis på – med ytterligare våning/ar. Intentionen är att inrymma
verksamheter inom fastigheten såsom kontor, handel, utbildning, service och
bostäder. På sikt föreslås även en vårdcentral. I gatuplan mot Trädgårdsgatan
föreslås butiksytor som kan ge närservice till området. För att skapa tillgängliga
entréer kan Trädgårdsgatan behöva höjas.
Valfisken 2 ligger inom innerstaden som enligt översiktsplanen har goda
möjligheter att förtätas. Valfisken 2 gränsar till den fördjupade översiktsplanen för
Kvarnholmen och ska enligt den utvecklas upp mot Malmen. Sveaplan blir då
stadskärnans geografiska mitt. För att nå detta mål är det viktigt att bland annat
stärka kopplingen från Kvarnholmen ut mot Malmen via Sveaplan och
Systraströmmen. En utvecklingsplan håller i nuläget på att tas fram för området
runt Sveaplan.
I arbetet med en detaljplan för Valfisken 2 behöver bland annat den nya
bebyggelsens utformning, volym och höjd studeras så att tillbyggnaderna
kompletterar och utvecklar befintlig bebyggelse med hög kvalitet. Frågor om
dagvatten, parkering, trafikbuller, kulturmiljö, eventuella markföroreningar och
tillgängliga entréer mot Trädgårdsgatan kommer också att behöva utredas i
planarbetet.
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att detaljplanearbete ska påbörjas för ansökt
område och att detaljplanen beräknas vara antagen år 2021.
Överläggning
Björn Strimfors, samhällsbyggnadskontoret, redogör för ärendet.
Under överläggningen uttalar planutskottet att föravtal till exploateringsavtal ska
tecknas mellan Kalmar kommun och Stenvalvet där fastighetsägaren bär alla
kostnader för exploateringen. Utöver grundprincipen att parkering för projektets
behov ska lösas så ska parkeringslösningen även bidra till det allmänna
parkeringsbehovet.
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Beslut
Kommunstyrelsens planutskott beslutar att detaljplanearbete ska påbörjas för
Valfisken 2 under förutsättning att föravtal till exploateringsavtal tecknas mellan
Kalmar kommun och Stenvalvet där fastighetsägaren bär alla kostnader för
exploateringen. Utöver grundprincipen att parkering för projektets behov ska
lösas så ska parkeringslösningen även bidra till det allmänna parkeringsbehovet.
Detaljplanen beräknas antas under 2021.
Planbesked är inte juridiskt bindande och kan inte överklagas (PBL 2010:900 5
kap 2-5 §§ och 13 kap 2 § punkt 2).

§2
Planbesked för fastigheten Venenäs 3:18, Revsudden
Dnr KS 2018/0064
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 18 januari 2018.
Yttrande.
Bakgrund
Skäggenäs fiskehamnsförening vill möjliggöra husbilsuppställning inom en del av
sin fastighet som idag är reglerad för hamnändamål. De önskar att hamn- och
campingområdena ska slås samman i ett område så planen blir mer flexibel. De
vill också förlänga campingsäsongen till den 31 oktober.
Översiktsplanen är positiv till insatser som tillgängliggör Kalmarsund och
utvecklar besöksnäringen. Utökad camping kan bidra till att fler människor rör sig
i hamnen vilket är positivt ur trygghetssynpunkt.
I ett fortsatt planarbete för fastigheten är det viktigt att bevara en allmän
tillgänglighet i området, studera hur dagvatten ska tas omhand på fastigheten, att
bevara hamnens kulturhistoriska karaktär samt se till så campingen fortsatt har
karaktären som en naturcamping.
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att detaljplanearbete ska påbörjas för ansökt
område och att detaljplanen beräknas vara antagen år 2020.
Överläggning
Björn Strimfors, samhällsbyggnadskontoret, redogör för ärendet.
Under överläggning föreslår Johan Persson (S) att planutskottet uttalar att
detaljplanearbetet ligger helt i linje med verksamhetsplanens inriktning om att öka
kapaciteten för besöksnäringen genom fler möjliga platser inom hotell,
vandrarhem och camping.
Beslut
Kommunstyrelsens planutskott beslutar att detaljplanearbete ska påbörjas för
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fastigheten Venenäs 3:18, Revsudden. Detaljplanearbetet ligger helt i linje med
verksamhetsplanens inriktning om att öka kapaciteten för besöksnäringen genom
fler möjliga platser inom hotell, vandrarhem och camping. Detaljplanen beräknas
antas under 2020.
Planbesked är inte juridiskt bindande och kan inte överklagas (PBL 2010:900 5
kap 2-5 §§ och 13 kap 2 § punkt 2).

§3
Försäljning av fastigheten Storklas 1 i Lindsdal (friköp av
tomträtt)
Dnr KS 2017/1235
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 13 december 2017.
Karta.
Bakgrund
Fastigheten Storklas 1 är sedan 1 oktober 1979 upplåten med tomträtt till HSB:s
Bostadsrättsförening Storklas i Kalmar.
I enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 24 november 2008, § 182, om
riktlinjer för friköp av tomträttsmark för småhus och flerbostadshus har
tomträttshavaren erbjudits friköp motsvarande 75 % av ett friköpsunderlag.
Kommunledningskontorets projekt- och exploateringsenhet har erbjudit
bostadsrättsföreningen att friköpa fastigheten. Efter förhandling har föreningen
accepterat erbjudandet om att friköpa fastigheten för ett belopp av 5 973 975
kronor.
Ett genomförande av friköpet innebär ett årligt bortfall av tomträttsavgälder på
191 600 kronor för tomträttsfastigheten Storklas 1.
Beslut
Planutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsen får sälja tomträttsfastigheten Storklas 1 för 5 973 975 kronor
till HSB:s Bostadsrättsförening Storklas i Kalmar (org nr 732400-0798).

§4
Försäljning av fastigheten Månstenen 5
Dnr KS 2016/0493
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 22 januari 2018.
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Karta.
Köpekontrakt.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har den 7 juni 2016 godkänt förslag till markanvisningsavtal
mellan Kalmar kommun och Kalmarhem AB på del av fastigheten Oxhagen 2:1,
där priset för byggrätten anges med 1 700 kronor/m2 BTA exklusive anläggningsavgifter. Köpeskillingen 16 704 000 kronor bygger på ovan nämnt BTA-pris
(inklusive indexuppräkning) i förhållande till detaljplanens medgivna BTA på 9
600 m2.
Syftet med detaljplanen för del av Oxhagen 2:1, vid Kungsgårdsvägen, är att ge
möjlighet för uppförande av flerbostadshus längs med Kungsgårdsvägen och den
gamla banvallen.
Arealen på den nybildade fastigheten Månstenen 5 är 9 598 m2. Kalmarhem AB
har för avsikt att uppföra fem stycken flerbostadshus innehållande ca 218 stycken
lägenheter i hyresrättsform.
Beslut
Planutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen får sälja fastigheten
Månstenen 5 enligt kommunledningskontorets förslag till Kalmarhem AB (org.nr
556526-5906) för en köpeskilling om 16 704 000 kronor.

§5
Försäljning av fastigheten Blickfånget 1
Dnr KS 2017/0279
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 9 januari 2018.
Köpekontrakt.
Karta.
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade den 7 november 2017 om markreservation av
Blickfånget 1 till Kalmarhem AB som nu vill köpa fastigheten och bebygga den
med hyresrätter. Byggnationen omfattar två flerbostadshus med sammanlagt 64
lägenheter.
Köpeskillingen för den föreslagna försäljningen är 8 280 000 kronor.
Beslut
Planutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
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Kommunstyrelsen får sälja fastigheten Blickfånget 1 till Kalmarhem AB (org nr
556526-5906) för 8 280 000 kronor.

§6
Exploateringsavtal för fastigheten Flodhästen 5, f.d. Rifa
Dnr KS 2016/0836
Handlingar
Kommunledningskontorets skrivelse den 23 januari 2018.
Exploateringsavtal.
Bakgrund
Ett förslag till detaljplan för Flodhästen 5 har upprättats. Syfte och huvuddrag för
planen är ändrad markanvändning från industrimark till bostäder, centrumverksamhet, skola m.m. i en utvidgning av innerstaden i Kalmar. Planförslaget
omfattar cirka 600-700 bostäder och 3 500 m2 BTA handel på exploatörens mark.
Total byggrätt för exploatören är cirka 75 000 m2 BTA.
Planområdet ska bebyggas successivt och efterfrågestyrt. Exploatören har för
avsikt att påbörja byggnation av bostäder senast sex månader efter det att
detaljplanen vunnit laga kraft. Exploatören avser att bygga ca 100 lägenheter per
år inom området med en tidplan på tio år innan området är fullt utbyggt.
För att genomföra detaljplanen krävs ett exploateringsavtal i vilket villkoren och
förutsättningarna för det fysiska och fastighetsrättsliga genomförandet regleras
mellan exploatören och kommunen. Exploateringsavtalet reglerar villkor,
kostnads- och ansvarsfördelning för bl.a. plankostnader, marköverlåtelser,
exploatering på kvartersmark, utbyggnad och övertagande av allmän platsmark,
ersättningar parterna emellan samt villkor för skyddsåtgärder m.m.
Enligt exploateringsavtalet ska PPE Fastigheter i Kalmar AB bekosta och utföra
nya lokalgator och torg inklusive dagvattenhantering på sådan mark som enligt
detaljplanen ska utgöra allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap.
Marken ska överlåtas till kommunen utan ersättning och först när markföroreningar avhjälpts.
PPE Fastigheter i Kalmar AB ska vidare utföra parkåtgärder i parken mellan gångoch cykelvägen öster om Flodhästen 5 och kvarteret Stadsträdgården.
För fullgörandet av skyldigheter enligt exploateringsavtalet ska PPE Fastigheter i
Kalmar AB ställa en säkerhet till kommunen i form av en bankgaranti på
15 000 000 kronor.
Beslut
Planutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
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Kommunfullmäktige godkänner förslag till exploateringsavtal för fastigheten
Flodhästen 5, mellan Kalmar kommun och PPE Fastigheter i Kalmar AB (org.nr.
556909-4690).

§7
Information om Bastionen
Överläggning
Stadsarkitekt Björn Strimfors informerar om statusen i det planerade arbetet att
Bastionen ska bli en av stadens evenemangsarenor.
Beslut
Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.

§8
Information om Tjärhovspromenaden
Överläggning
Stadsarkitekt Björn Strimfors informerar om statusen i det planerade arbetet att
utveckla området kring Tjärhovsbågen till en mötes- och vistelseplats.
Beslut
Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-02-20

Kommunstyrelsens planutskott

Tid
Tisdagen den 20 februari 2018 kl. 10:00-10:45
Plats
KS-salen, stadshuset
Omfattning
§§ 9-10
Beslutande
Mattias Adolfson (S)
Jonas Lövgren (M)
Johan Persson (S)
Ingemar Einarsson (C)
Bertil Dahl (V)

ordförande
vice ordförande

Ersättare
Dzenita Abaza (S)
Erik Ciardi (C)

Sekreterare

Ann-Mari Nilsson
Justeras

Mattias Adolfson
ordförande

Ingemar Einarsson

Anslaget på kommunens anslagstavla den 28 februari 2018.
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§9
Uppföljning av investeringar 2017
Överläggning
Yvonne Norman, kommunledningskontoret, informerar om utfall av
investeringar 2017 och investeringar 2018.
Beslut
Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.

§ 10
Information om bad- och friskvårdsanläggningen
Överläggning
Mattias Andersson, kommunledningskontoret, och Birgit Endom,
samhällsbyggnadskontoret, informerar om det pågående planarbetet för badoch friskvårdsanläggningen.
Beslut
Planutskottet fattar inte något beslut med anledning av informationen.

Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Januari 2018
Portföljrapport

2018-01-31

KLP-Totalt

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

2 141 126 413
1 483 495 245
56 023 319
6 702 759
3 687 347 736

58,07 %
40,23 %
1,52 %
0,18 %
100,00 %

1 853 795 693
1 471 241 703

287 330 720
12 253 542

Marknadsvärde 2017-12-31
Värdeändring 2018

3 670 508 864
16 838 872

Förmögenheter för perioden 2017-02-28 - 2018-01-31
Likviditet
3 500 Mkr

Räntebärande
inkl uppl ränta

3 000 Mkr

Aktier

2 500 Mkr

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2018 1 368 431 000

2 000 Mkr
1 500 Mkr

Förmögenhetsutveckling utveckling 1996-05-23 - 2018-01-31

Insatt kapital

Avkastning

1 000 Mkr

4 000 MKr

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

0 Mkr

3 500 MKr

02-28

500 Mkr

3 000 MKr

Andelskursens utveckling för perioden 2017-02-28 - 2018-01-31

2 500 MKr

Insatt kapital
4 000 Kr

Avkastning

2 000 Mkr
3 500 Kr
3 000 Kr

1 500 Mkr

2 500 Kr
2 000 Kr

1 000 Mkr

1 500 Kr
500 Mkr

1000 Kr

KLP

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

0 Kr

02-28

2017-12-31

2018-01-31

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

2002-12-31

2000-12-31

2001-12-31

1999-12-31

1998-12-31

1997-12-31

1996-12-31

0 Mkr

1996-05-23

500 Kr

Torsdag 2018-02-08
Sida
1

Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Januari 2018
Portföljrapport

2018-01-31

Emmaboda kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

33 724 368
23 366 178
882 410
105 574
58 078 529

58,07 %
40,23 %
1,52 %
0,18 %
100,00 %

29 198 691
23 173 175

4 525 677
193 003

Marknadsvärde 2017-12-31
Värdeändring 2018

57 813 304
265 225

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2018
16 850 000
Andel i KLP per rapportdatum
1,575076000500%

Andelskurs per 2018-01-31
4 024,2915
Antal andelar per 2018-01-31 14 431,9886

Förmögenheter för perioden 2017-02-28 - 2018-01-31
Likviditet
90 Mkr

Räntebärande
inkl uppl ränta
Aktier

60 Mkr

30 Mkr

40 Mkr

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

0 Mkr

04-30

Avkastning

03-31

Insatt kapital

02-28

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2018-01-31

Andelskursens utveckling för perioden 2017-02-28 - 2018-01-31
Insatt kapital
4 000 Kr

Avkastning

3 500 Kr
3 000 Kr
2 500 Kr

20 Mkr

2 000 Kr
1 500 Kr
1000 Kr

KLP

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

2018-01-31

2017-12-31

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

02-28

500 Kr

Torsdag 2018-02-08
Sida
2
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Portföljrapport

2018-01-31

Hultsfreds kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

93 204 568
64 577 473
2 438 730
291 775
160 512 547

58,07 %
40,23 %
1,52 %
0,18 %
100,00 %

80 696 883
64 044 069

12 507 685
533 404

Marknadsvärde 2017-12-31
Värdeändring 2018

159 779 541
733 007

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2018
39 009 000
Andel i KLP per rapportdatum
4,353062380400%

Andelskurs per 2018-01-31
4 024,2915
Antal andelar per 2018-01-31 39 885,9146

Förmögenheter för perioden 2017-02-28 - 2018-01-31
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta
150 Mkr

Aktier

100 Mkr

50 Mkr

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

0 Mkr

05-31

150 Mkr

04-30

Avkastning

03-31

Insatt kapital

02-28

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2018-01-31

Andelskursens utveckling för perioden 2017-02-28 - 2018-01-31
100 Mkr

Insatt kapital
4 000 Kr

Avkastning

3 500 Kr
3 000 Kr
2 500 Kr
50 Mkr

2 000 Kr
1 500 Kr
1000 Kr

KLP

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

2018-01-31

2017-12-31

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

02-28

500 Kr

Torsdag 2018-02-08
Sida
3
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2018-01-31

Högsby kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

65 432 944
45 335 699
1 712 076
204 837
112 685 555

58,07 %
40,23 %
1,52 %
0,18 %
100,00 %

56 652 101
44 961 230

8 780 843
374 469

Marknadsvärde 2017-12-31
Värdeändring 2018

112 170 959
514 597

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2018
26 375 000
Andel i KLP per rapportdatum
3,056005657100%

Andelskurs per 2018-01-31
4 024,2915
Antal andelar per 2018-01-31 28 001,3402

Förmögenheter för perioden 2017-02-28 - 2018-01-31
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta

120 Mkr

Aktier

90 Mkr

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

0 Mkr
100 Mkr

05-31

30 Mkr

Avkastning

04-30

Insatt kapital

03-31

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2018-01-31

60 Mkr

02-28

Portföljrapport

Andelskursens utveckling för perioden 2017-02-28 - 2018-01-31
Insatt kapital
4 000 Kr

Avkastning

3 500 Kr
50 Mkr

3 000 Kr
2 500 Kr
2 000 Kr
1 500 Kr
1000 Kr

KLP

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

2018-01-31

2017-12-31

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

02-28

500 Kr

Torsdag 2018-02-08
Sida
4

Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Januari 2018
2018-01-31

Kalmar kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

73 071 871
50 628 385
1 911 951
228 750
125 840 957

58,07 %
40,23 %
1,52 %
0,18 %
100,00 %

63 265 914
50 210 199

9 805 957
418 186

Marknadsvärde 2017-12-31
Värdeändring 2018

125 266 284
574 673

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2018
50 000 000
Andel i KLP per rapportdatum
3,412777041600%

Andelskurs per 2018-01-31
4 024,2915
Antal andelar per 2018-01-31 31 270,3384

Förmögenheter för perioden 2017-02-28 - 2018-01-31
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta

120 Mkr

Aktier

90 Mkr

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

0 Mkr

05-31

30 Mkr

Avkastning

04-30

Insatt kapital

03-31

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2018-01-31

60 Mkr

02-28

Portföljrapport

100 Mkr

Andelskursens utveckling för perioden 2017-02-28 - 2018-01-31
Insatt kapital
4 000 Kr

Avkastning

3 500 Kr
3 000 Kr
50 Mkr
2 500 Kr
2 000 Kr
1 500 Kr
1000 Kr

KLP

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

2018-01-31

2017-12-31

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

02-28

500 Kr

Torsdag 2018-02-08
Sida
5

Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Januari 2018
Portföljrapport

2018-01-31

Landstinget i Kalmar

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

1 043 380 890
722 914 154
27 300 425
3 266 286
1 796 861 754

58,07 %
40,23 %
1,52 %
0,18 %
100,00 %

903 363 289
716 942 945

140 017 600
5 971 208

Marknadsvärde 2017-12-31
Värdeändring 2018

1 788 656 093
8 205 661

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2018 587 176 000
Andel i KLP per rapportdatum 48,730466507600%

Andelskurs per 2018-01-31
4 024,2915
Antal andelar per 2018-01-31 446 503,8762

Förmögenheter för perioden 2017-02-28 - 2018-01-31
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta
1 500 Mkr

Aktier

1 000 Mkr

500 Mkr

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

0 Mkr

04-30

Avkastning

03-31

Insatt kapital

02-28

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2018-01-31

1 500 Mkr

Andelskursens utveckling för perioden 2017-02-28 - 2018-01-31
Insatt kapital
4 000 Kr

1 000 Mkr

Avkastning

3 500 Kr
3 000 Kr
2 500 Kr
2 000 Kr

500 Mkr

1 500 Kr
1000 Kr

KLP

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

2018-01-31

2017-12-31

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

02-28

500 Kr

Torsdag 2018-02-08
Sida
6

Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Januari 2018
Portföljrapport

2018-01-31

Mönsterås kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

102 569 779
71 066 229
2 683 774
321 093
176 640 875

58,07 %
40,23 %
1,52 %
0,18 %
100,00 %

88 805 320
70 479 228

13 764 460
587 001

Marknadsvärde 2017-12-31
Värdeändring 2018

175 834 216
806 659

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2018
51 021 000
Andel i KLP per rapportdatum
4,790458836100%

Andelskurs per 2018-01-31
4 024,2915
Antal andelar per 2018-01-31 43 893,6582

Förmögenheter för perioden 2017-02-28 - 2018-01-31
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta
150 Mkr

Aktier

100 Mkr

50 Mkr

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

150 Mkr

05-31

0 Mkr

04-30

Avkastning

03-31

Insatt kapital

02-28

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2018-01-31

Andelskursens utveckling för perioden 2017-02-28 - 2018-01-31
Insatt kapital
100 Mkr

4 000 Kr

Avkastning

3 500 Kr
3 000 Kr
2 500 Kr
2 000 Kr

50 Mkr

1 500 Kr
1000 Kr

KLP

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

2018-01-31

2017-12-31

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

02-28

500 Kr

Torsdag 2018-02-08
Sida
7

Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Januari 2018
Portföljrapport

2018-01-31

Mörbylånga kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

58 777 130
40 724 169
1 537 924
184 001
101 223 223

58,07 %
40,23 %
1,52 %
0,18 %
100,00 %

50 889 471
40 387 790

7 887 659
336 378

Marknadsvärde 2017-12-31
Värdeändring 2018

100 760 971
462 252

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2018
24 500 000
Andel i KLP per rapportdatum
2,745149920900%

Andelskurs per 2018-01-31
4 024,2915
Antal andelar per 2018-01-31 25 153,0545

Förmögenheter för perioden 2017-02-28 - 2018-01-31
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta

120 Mkr

Aktier

90 Mkr

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2018-01-31

Insatt kapital

60 Mkr

30 Mkr

Avkastning

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

0 Mkr

02-28

100 Mkr

Andelskursens utveckling för perioden 2017-02-28 - 2018-01-31
Insatt kapital
4 000 Kr

Avkastning

3 500 Kr

50 Mkr

3 000 Kr
2 500 Kr
2 000 Kr
1 500 Kr
1000 Kr

KLP

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

2018-01-31

2017-12-31

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

02-28

500 Kr

Torsdag 2018-02-08
Sida
8

Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Januari 2018
2018-01-31

Nybro kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

77 089 848
53 412 271
2 017 083
241 328
132 760 530

58,07 %
40,23 %
1,52 %
0,18 %
100,00 %

66 744 695
52 971 090

10 345 154
441 181

Marknadsvärde 2017-12-31
Värdeändring 2018

132 154 258
606 273

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2018
50 000 000
Andel i KLP per rapportdatum
3,600434237600%

Andelskurs per 2018-01-31
4 024,2915
Antal andelar per 2018-01-31 32 989,7897

Förmögenheter för perioden 2017-02-28 - 2018-01-31
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta

120 Mkr

Aktier

90 Mkr

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

0 Mkr

05-31

30 Mkr

Avkastning

04-30

Insatt kapital

03-31

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2018-01-31

60 Mkr

02-28

Portföljrapport

100 Mkr

Andelskursens utveckling för perioden 2017-02-28 - 2018-01-31
Insatt kapital
4 000 Kr

Avkastning

3 500 Kr
3 000 Kr
50 Mkr

2 500 Kr
2 000 Kr
1 500 Kr
1000 Kr

KLP

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

2018-01-31

2017-12-31

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

02-28

500 Kr

Torsdag 2018-02-08
Sida
9

Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Januari 2018
Portföljrapport

2018-01-31

Oskarshamns kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

435 736 275
301 903 095
11 401 192
1 364 065
750 404 627

58,07 %
40,23 %
1,52 %
0,18 %
100,00 %

377 262 185
299 409 402

58 474 090
2 493 693

Marknadsvärde 2017-12-31
Värdeändring 2018

746 977 782
3 426 844

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2018 440 000 000
Andel i KLP per rapportdatum 20,350796299900%

Andelskurs per 2018-01-31
4 024,2915
Antal andelar per 2018-01-31 186 468,7552

Förmögenheter för perioden 2017-02-28 - 2018-01-31
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta
600 Mkr

Aktier

400 Mkr

200 Mkr

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

0 Mkr

04-30

Avkastning

03-31

Insatt kapital

02-28

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2018-01-31

600 Mkr

Andelskursens utveckling för perioden 2017-02-28 - 2018-01-31
Insatt kapital
4 000 Kr

Avkastning

400 Mkr
3 500 Kr
3 000 Kr
2 500 Kr
2 000 Kr
200 Mkr
1 500 Kr
1000 Kr

KLP

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

2018-01-31

2017-12-31

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

02-28

500 Kr

Torsdag 2018-02-08
Sida
10

Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Januari 2018
Portföljrapport

2018-01-31

Torsås kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

34 773 383
24 092 995
909 858
108 857
59 885 093

58,07 %
40,23 %
1,52 %
0,18 %
100,00 %

30 106 932
23 893 989

4 666 451
199 006

Marknadsvärde 2017-12-31
Värdeändring 2018

59 611 618
273 475

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2018
32 500 000
Andel i KLP per rapportdatum
1,624069587000%

Andelskurs per 2018-01-31
4 024,2915
Antal andelar per 2018-01-31 14 880,9034

Förmögenheter för perioden 2017-02-28 - 2018-01-31
Likviditet
90 Mkr

Räntebärande
inkl uppl ränta
Aktier

60 Mkr

30 Mkr

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

0 Mkr

04-30

Avkastning

03-31

Insatt kapital

02-28

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2018-01-31

Andelskursens utveckling för perioden 2017-02-28 - 2018-01-31

40 Mkr

Insatt kapital
4 000 Kr

Avkastning

3 500 Kr
3 000 Kr
2 500 Kr
20 Mkr
2 000 Kr
1 500 Kr
1000 Kr

KLP

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

2018-01-31

2017-12-31

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

02-28

500 Kr

Torsdag 2018-02-08
Sida
11

Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Januari 2018
2018-01-31

Vimmerby kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

123 365 356
85 474 598
3 227 898
386 193
212 454 045

58,07 %
40,23 %
1,52 %
0,18 %
100,00 %

106 810 212
84 768 585

16 555 144
706 013

Marknadsvärde 2017-12-31
Värdeändring 2018

211 483 839
970 206

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2018
51 000 000
Andel i KLP per rapportdatum
5,761703532200%

Andelskurs per 2018-01-31
4 024,2915
Antal andelar per 2018-01-31 52 792,9065

Förmögenheter för perioden 2017-02-28 - 2018-01-31
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta

250 Mkr

Aktier
200 Mkr

Avkastning

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

0 Mkr

06-30

200 Mkr

05-31

50 Mkr

04-30

Insatt kapital

100 Mkr

03-31

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2018-01-31

150 Mkr

02-28

Portföljrapport

150 Mkr

Andelskursens utveckling för perioden 2017-02-28 - 2018-01-31
Insatt kapital
4 000 Kr

Avkastning

3 500 Kr
100 Mkr
3 000 Kr
2 500 Kr
2 000 Kr
50 Mkr

1 500 Kr
1000 Kr

KLP

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

2018-01-31

2017-12-31

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

02-28

500 Kr

Torsdag 2018-02-08
Sida
12

Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Januari 2018
Portföljrapport

2018-01-31

KLP-Totalt

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

2 141 126 413
1 483 495 245
56 023 319
6 702 759
3 687 347 736

58,07 %
40,23 %
1,52 %
0,18 %
100,00 %

1 853 795 693
1 471 241 703

287 330 720
12 253 542

Marknadsvärde 2017-12-31
Värdeändring 2018

3 670 508 864
16 838 872

Förmögenheter för perioden 2017-02-28 - 2018-01-31
Likviditet
3 500 Mkr

Räntebärande
inkl uppl ränta

3 000 Mkr

Aktier

2 500 Mkr

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2018 1 368 431 000

2 000 Mkr
1 500 Mkr

Förmögenhetsutveckling utveckling 1996-05-23 - 2018-01-31

Insatt kapital

Avkastning

1 000 Mkr

4 000 MKr

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

0 Mkr

3 500 MKr

02-28

500 Mkr

3 000 MKr

Andelskursens utveckling för perioden 2017-02-28 - 2018-01-31

2 500 MKr

Insatt kapital
4 000 Kr

Avkastning

2 000 Mkr
3 500 Kr
3 000 Kr

1 500 Mkr

2 500 Kr
2 000 Kr

1 000 Mkr

1 500 Kr
500 Mkr

1000 Kr

KLP

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

0 Kr

02-28

2017-12-31

2018-01-31

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

2002-12-31

2000-12-31

2001-12-31

1999-12-31

1998-12-31

1997-12-31

1996-12-31

0 Mkr

1996-05-23

500 Kr

Torsdag 2018-02-08
Sida
1

Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Januari 2018
Portföljrapport

2018-01-31

Emmaboda kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

33 724 368
23 366 178
882 410
105 574
58 078 529

58,07 %
40,23 %
1,52 %
0,18 %
100,00 %

29 198 691
23 173 175

4 525 677
193 003

Marknadsvärde 2017-12-31
Värdeändring 2018

57 813 304
265 225

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2018
16 850 000
Andel i KLP per rapportdatum
1,575076000500%

Andelskurs per 2018-01-31
4 024,2915
Antal andelar per 2018-01-31 14 431,9886

Förmögenheter för perioden 2017-02-28 - 2018-01-31
Likviditet
90 Mkr

Räntebärande
inkl uppl ränta
Aktier

60 Mkr

30 Mkr

40 Mkr

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

0 Mkr

04-30

Avkastning

03-31

Insatt kapital

02-28

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2018-01-31

Andelskursens utveckling för perioden 2017-02-28 - 2018-01-31
Insatt kapital
4 000 Kr

Avkastning

3 500 Kr
3 000 Kr
2 500 Kr

20 Mkr

2 000 Kr
1 500 Kr
1000 Kr

KLP

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

2018-01-31

2017-12-31

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

02-28

500 Kr

Torsdag 2018-02-08
Sida
2

Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Januari 2018
Portföljrapport

2018-01-31

Hultsfreds kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

93 204 568
64 577 473
2 438 730
291 775
160 512 547

58,07 %
40,23 %
1,52 %
0,18 %
100,00 %

80 696 883
64 044 069

12 507 685
533 404

Marknadsvärde 2017-12-31
Värdeändring 2018

159 779 541
733 007

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2018
39 009 000
Andel i KLP per rapportdatum
4,353062380400%

Andelskurs per 2018-01-31
4 024,2915
Antal andelar per 2018-01-31 39 885,9146

Förmögenheter för perioden 2017-02-28 - 2018-01-31
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta
150 Mkr

Aktier

100 Mkr

50 Mkr

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

0 Mkr

05-31

150 Mkr

04-30

Avkastning

03-31

Insatt kapital

02-28

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2018-01-31

Andelskursens utveckling för perioden 2017-02-28 - 2018-01-31
100 Mkr

Insatt kapital
4 000 Kr

Avkastning

3 500 Kr
3 000 Kr
2 500 Kr
50 Mkr

2 000 Kr
1 500 Kr
1000 Kr

KLP

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

2018-01-31

2017-12-31

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

02-28

500 Kr

Torsdag 2018-02-08
Sida
3

Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Januari 2018
2018-01-31

Högsby kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

65 432 944
45 335 699
1 712 076
204 837
112 685 555

58,07 %
40,23 %
1,52 %
0,18 %
100,00 %

56 652 101
44 961 230

8 780 843
374 469

Marknadsvärde 2017-12-31
Värdeändring 2018

112 170 959
514 597

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2018
26 375 000
Andel i KLP per rapportdatum
3,056005657100%

Andelskurs per 2018-01-31
4 024,2915
Antal andelar per 2018-01-31 28 001,3402

Förmögenheter för perioden 2017-02-28 - 2018-01-31
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta

120 Mkr

Aktier

90 Mkr

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

0 Mkr
100 Mkr

05-31

30 Mkr

Avkastning

04-30

Insatt kapital

03-31

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2018-01-31

60 Mkr

02-28

Portföljrapport

Andelskursens utveckling för perioden 2017-02-28 - 2018-01-31
Insatt kapital
4 000 Kr

Avkastning

3 500 Kr
50 Mkr

3 000 Kr
2 500 Kr
2 000 Kr
1 500 Kr
1000 Kr

KLP

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

2018-01-31

2017-12-31

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

02-28

500 Kr

Torsdag 2018-02-08
Sida
4

Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Januari 2018
2018-01-31

Kalmar kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

73 071 871
50 628 385
1 911 951
228 750
125 840 957

58,07 %
40,23 %
1,52 %
0,18 %
100,00 %

63 265 914
50 210 199

9 805 957
418 186

Marknadsvärde 2017-12-31
Värdeändring 2018

125 266 284
574 673

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2018
50 000 000
Andel i KLP per rapportdatum
3,412777041600%

Andelskurs per 2018-01-31
4 024,2915
Antal andelar per 2018-01-31 31 270,3384

Förmögenheter för perioden 2017-02-28 - 2018-01-31
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta

120 Mkr

Aktier

90 Mkr

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

0 Mkr

05-31

30 Mkr

Avkastning

04-30

Insatt kapital

03-31

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2018-01-31

60 Mkr

02-28

Portföljrapport

100 Mkr

Andelskursens utveckling för perioden 2017-02-28 - 2018-01-31
Insatt kapital
4 000 Kr

Avkastning

3 500 Kr
3 000 Kr
50 Mkr
2 500 Kr
2 000 Kr
1 500 Kr
1000 Kr

KLP

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

2018-01-31

2017-12-31

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

02-28

500 Kr

Torsdag 2018-02-08
Sida
5

Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Januari 2018
Portföljrapport

2018-01-31

Landstinget i Kalmar

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

1 043 380 890
722 914 154
27 300 425
3 266 286
1 796 861 754

58,07 %
40,23 %
1,52 %
0,18 %
100,00 %

903 363 289
716 942 945

140 017 600
5 971 208

Marknadsvärde 2017-12-31
Värdeändring 2018

1 788 656 093
8 205 661

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2018 587 176 000
Andel i KLP per rapportdatum 48,730466507600%

Andelskurs per 2018-01-31
4 024,2915
Antal andelar per 2018-01-31 446 503,8762

Förmögenheter för perioden 2017-02-28 - 2018-01-31
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta
1 500 Mkr

Aktier

1 000 Mkr

500 Mkr

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

0 Mkr

04-30

Avkastning

03-31

Insatt kapital

02-28

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2018-01-31

1 500 Mkr

Andelskursens utveckling för perioden 2017-02-28 - 2018-01-31
Insatt kapital
4 000 Kr

1 000 Mkr

Avkastning

3 500 Kr
3 000 Kr
2 500 Kr
2 000 Kr

500 Mkr

1 500 Kr
1000 Kr

KLP

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

2018-01-31

2017-12-31

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

02-28

500 Kr

Torsdag 2018-02-08
Sida
6

Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Januari 2018
Portföljrapport

2018-01-31

Mönsterås kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

102 569 779
71 066 229
2 683 774
321 093
176 640 875

58,07 %
40,23 %
1,52 %
0,18 %
100,00 %

88 805 320
70 479 228

13 764 460
587 001

Marknadsvärde 2017-12-31
Värdeändring 2018

175 834 216
806 659

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2018
51 021 000
Andel i KLP per rapportdatum
4,790458836100%

Andelskurs per 2018-01-31
4 024,2915
Antal andelar per 2018-01-31 43 893,6582

Förmögenheter för perioden 2017-02-28 - 2018-01-31
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta
150 Mkr

Aktier

100 Mkr

50 Mkr

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

150 Mkr

05-31

0 Mkr

04-30

Avkastning

03-31

Insatt kapital

02-28

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2018-01-31

Andelskursens utveckling för perioden 2017-02-28 - 2018-01-31
Insatt kapital
100 Mkr

4 000 Kr

Avkastning

3 500 Kr
3 000 Kr
2 500 Kr
2 000 Kr

50 Mkr

1 500 Kr
1000 Kr

KLP

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

2018-01-31

2017-12-31

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

02-28

500 Kr

Torsdag 2018-02-08
Sida
7

Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Januari 2018
Portföljrapport

2018-01-31

Mörbylånga kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

58 777 130
40 724 169
1 537 924
184 001
101 223 223

58,07 %
40,23 %
1,52 %
0,18 %
100,00 %

50 889 471
40 387 790

7 887 659
336 378

Marknadsvärde 2017-12-31
Värdeändring 2018

100 760 971
462 252

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2018
24 500 000
Andel i KLP per rapportdatum
2,745149920900%

Andelskurs per 2018-01-31
4 024,2915
Antal andelar per 2018-01-31 25 153,0545

Förmögenheter för perioden 2017-02-28 - 2018-01-31
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta

120 Mkr

Aktier

90 Mkr

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2018-01-31

Insatt kapital

60 Mkr

30 Mkr

Avkastning

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

0 Mkr

02-28

100 Mkr

Andelskursens utveckling för perioden 2017-02-28 - 2018-01-31
Insatt kapital
4 000 Kr

Avkastning

3 500 Kr

50 Mkr

3 000 Kr
2 500 Kr
2 000 Kr
1 500 Kr
1000 Kr

KLP

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

2018-01-31

2017-12-31

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

02-28

500 Kr

Torsdag 2018-02-08
Sida
8

Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Januari 2018
2018-01-31

Nybro kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

77 089 848
53 412 271
2 017 083
241 328
132 760 530

58,07 %
40,23 %
1,52 %
0,18 %
100,00 %

66 744 695
52 971 090

10 345 154
441 181

Marknadsvärde 2017-12-31
Värdeändring 2018

132 154 258
606 273

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2018
50 000 000
Andel i KLP per rapportdatum
3,600434237600%

Andelskurs per 2018-01-31
4 024,2915
Antal andelar per 2018-01-31 32 989,7897

Förmögenheter för perioden 2017-02-28 - 2018-01-31
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta

120 Mkr

Aktier

90 Mkr

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

0 Mkr

05-31

30 Mkr

Avkastning

04-30

Insatt kapital

03-31

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2018-01-31

60 Mkr

02-28

Portföljrapport

100 Mkr

Andelskursens utveckling för perioden 2017-02-28 - 2018-01-31
Insatt kapital
4 000 Kr

Avkastning

3 500 Kr
3 000 Kr
50 Mkr

2 500 Kr
2 000 Kr
1 500 Kr
1000 Kr

KLP

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

2018-01-31

2017-12-31

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

02-28

500 Kr

Torsdag 2018-02-08
Sida
9

Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Januari 2018
Portföljrapport

2018-01-31

Oskarshamns kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

435 736 275
301 903 095
11 401 192
1 364 065
750 404 627

58,07 %
40,23 %
1,52 %
0,18 %
100,00 %

377 262 185
299 409 402

58 474 090
2 493 693

Marknadsvärde 2017-12-31
Värdeändring 2018

746 977 782
3 426 844

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2018 440 000 000
Andel i KLP per rapportdatum 20,350796299900%

Andelskurs per 2018-01-31
4 024,2915
Antal andelar per 2018-01-31 186 468,7552

Förmögenheter för perioden 2017-02-28 - 2018-01-31
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta
600 Mkr

Aktier

400 Mkr

200 Mkr

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

0 Mkr

04-30

Avkastning

03-31

Insatt kapital

02-28

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2018-01-31

600 Mkr

Andelskursens utveckling för perioden 2017-02-28 - 2018-01-31
Insatt kapital
4 000 Kr

Avkastning

400 Mkr
3 500 Kr
3 000 Kr
2 500 Kr
2 000 Kr
200 Mkr
1 500 Kr
1000 Kr

KLP

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

2018-01-31

2017-12-31

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

02-28

500 Kr

Torsdag 2018-02-08
Sida
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Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Januari 2018
Portföljrapport

2018-01-31

Torsås kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

34 773 383
24 092 995
909 858
108 857
59 885 093

58,07 %
40,23 %
1,52 %
0,18 %
100,00 %

30 106 932
23 893 989

4 666 451
199 006

Marknadsvärde 2017-12-31
Värdeändring 2018

59 611 618
273 475

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2018
32 500 000
Andel i KLP per rapportdatum
1,624069587000%

Andelskurs per 2018-01-31
4 024,2915
Antal andelar per 2018-01-31 14 880,9034

Förmögenheter för perioden 2017-02-28 - 2018-01-31
Likviditet
90 Mkr

Räntebärande
inkl uppl ränta
Aktier

60 Mkr

30 Mkr

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

0 Mkr

04-30

Avkastning

03-31

Insatt kapital

02-28

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2018-01-31

Andelskursens utveckling för perioden 2017-02-28 - 2018-01-31

40 Mkr

Insatt kapital
4 000 Kr

Avkastning

3 500 Kr
3 000 Kr
2 500 Kr
20 Mkr
2 000 Kr
1 500 Kr
1000 Kr

KLP

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

2018-01-31

2017-12-31

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

02-28

500 Kr

Torsdag 2018-02-08
Sida
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Portföljrapport för KLP-Totalt 31 Januari 2018
2018-01-31

Vimmerby kommun

Marknadsvärde
kronor

Andel, %

Anskaffningsvärde kronor

Vinst/förlust(-)
kronor

Aktier
Räntebärande
Likviditet inkl skuld optioner
Upplupna räntor
Totalt marknadsvärde

123 365 356
85 474 598
3 227 898
386 193
212 454 045

58,07 %
40,23 %
1,52 %
0,18 %
100,00 %

106 810 212
84 768 585

16 555 144
706 013

Marknadsvärde 2017-12-31
Värdeändring 2018

211 483 839
970 206

Varav insättning(+)/uttag(-) +0

Totala avsättningar 1996-2018
51 000 000
Andel i KLP per rapportdatum
5,761703532200%

Andelskurs per 2018-01-31
4 024,2915
Antal andelar per 2018-01-31 52 792,9065

Förmögenheter för perioden 2017-02-28 - 2018-01-31
Likviditet
Räntebärande
inkl uppl ränta

250 Mkr

Aktier
200 Mkr

Avkastning

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

0 Mkr

06-30

200 Mkr

05-31

50 Mkr

04-30

Insatt kapital

100 Mkr

03-31

Förmögenhetsutveckling från 2003-02-28 - 2018-01-31

150 Mkr

02-28

Portföljrapport

150 Mkr

Andelskursens utveckling för perioden 2017-02-28 - 2018-01-31
Insatt kapital
4 000 Kr

Avkastning

3 500 Kr
100 Mkr
3 000 Kr
2 500 Kr
2 000 Kr
50 Mkr

1 500 Kr
1000 Kr

KLP

01-31

12-31

11-30

10-31

09-30

08-31

07-31

06-30

05-31

04-30

03-31

2018-01-31

2017-12-31

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2011-12-31

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

2007-12-31

2006-12-31

2005-12-31

2004-12-31

2003-12-31

0 Kr
2003-02-28

0 Mkr

02-28

500 Kr

Torsdag 2018-02-08
Sida
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