
  

 
 
 

 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2018-09-19 

Södermöre kommundelsnämnd 
 

 

 
 
Anslaget på kommunens anslagstavla den  27 september 

 
 

Tid 
Onsdagen den 19 september 2018 kl. 17:00-18:50                                     
Ajournering kl. 18:10-18:20 

Plats 
Kommundelssalen, Ljungbyholm 

Omfattning 
§ 55-64 

Beslutande 
Christopher Dywik (KD), ordförande 
Johan Kesselmark (S) 
Elisabeth Sjögren Heimark (S) 
Karin Nilsson (C) 
Magnus Uhr (S) 
Annika Lindwall (S) 
Carina Sjögren (C) 
Jan Martinsson (V) 
Pia Waldem (L) 
Christian Lindström (L) 
Lars Rosén (SD) 

Ersättare 
Kurt Hallberg (C) 
 

Övriga 
Lena Thor, förvaltningschef, § 56, 60 
Martin Westbrandt, verksamhetsutvecklare, § 56, 57 
Hanna Ivarsson, kommundelsutvecklare, § 55, 56, 59 
Mia Lindgren, verksamhetsutvecklare, § 56 
Maria Engblom, förvaltningsekonom, § 56, 58a 
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Sekreterare 
 
 
 
Martin Westbrandt 
 

Justeras 
 
 
 
Christopher Dywik Carina Sjögren 
ordförande  
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§ 55 

Betalning vid bibliotekens evenemang 
Dnr SKDN 2018/0093 

Handlingar 
Förvaltningskontorets skrivelse 2018-08-30 

Bakgrund 
2017 kom frågan från bibliotekarierna i Södermöre kommundelsförvaltning 
om det är möjligt att ta betalt för vissa evenemang i bibliotekets regi. Frågan 
väcktes eftersom bibliotekarierna upplever att det inte kommer lika många 
besökare på publika evenemang som tidigare. En teori är att det är lättare att i 
sista stund besluta sig för att inte besöka ett evenemang när man inte betalt för 
en biljett. Ett annat perspektiv som blivit verklighet under utredningens gång är 
att de evenemang som lockat en stor publik har inneburit att besökare inte fått 
plats i lokalen och några har fått vända i dörren Det är inte bra för bibliotekens 
publika verksamhet och det skapar irritation och frustration för alla inblandade.  

Södermöre kommundelsförvaltningen fick i uppdrag att undersöka möjligheten 
att införa biljetter till en kostnad samt att undersöka vad medborgarna tyckte i 
frågan. Detta gjordes genom en enkät till medborgarpanelen samt under en 
äldredialog. Södermöre kommundelsförvaltning har även inhämtat information 
om hur andra bibliotek arbetar evenemang.  

Södermöre kommundelsförvaltning föreslår att det införs biljettpris på de eve-
nemang som är av kommersiellt intresse, det vill säga de författare/föreläsare 
som är kända för en större publik, under en försöksperiod på ett år. Därefter 
utvärderas systemet. Kommundelsförvaltningen föreslår införandet mot bak-
grund av att besökare inte ska bli nekade inträde på plats, på grund av en redan 
fullsatt lokal samt att sätta värde på kulturnäringar som är ett yrke precis som 
andra näringar. Ytterliggare en aspekt är att biljettpris gör det möjligt att få ut 
mer kultur till invånarna alternativt att förstärk ett evenemang genom att ex-
empelvis bjuda på fika/mat. 

Överläggning 
Under överläggningen redovisas följande förslag: 
 

1. Jan Martinsson (V) föreslår att Södermöre kommundelsnämnd ska av-
slå förvaltningskontorets förslag. 
 

2. Christopher Dywik (KD) föreslår att Södermöre kommundelsnämnd 
ska bifalla förvaltningskontorets förslag. 
 

Efter att överläggningen avslutats frågar ordföranden om Södermöre kom-
mundelsnämnd kan bifalla förvaltningskontorets förslag. Han finner att Sö-
dermöre kommundelsnämnd bifaller förvaltningskontorets förslag. 
 
Omröstning begärs. Södermöre kommundelsnämnd godkänner följande om-
röstningsproposition: ”Den som vill bifalla förvaltningskontorets förslag röstar 
ja, den som vill avslå förvaltningskontorets förslag röstar nej”. Vid omröst-
ningen avges 8 ja-röster och 3 nej-röster enligt följande: 
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Ja-röst: Christopher Dywik (KD), Elisabeth Heimark Sjögren (S), Magnus Uhr 
(S), Karin Nilsson (C), Pia Waldem (L), Carina Sjögren (C), Christian Lind-
ström (L) och Lars Rosén (SD). 
 
Nej-röst:  
Annika Lindwall (S), Jan Martinsson (V), Johan Kesselmark (S). 
 
Det innebär att Södermöre kommundelsnämnd bifaller förvaltningskontorets 
förslag. 

Beslut 
Södermöre kommundelsnämnd beslutar i enlighet med förvaltningskontorets 
förslag. 
 

Reservation 
Jan Martinsson (V) reserverar sig skriftligen mot beslutet och anför: 
”Södermöre kommundelsnämnd har den 24 april 2017 § 26 beslutat om färd-
riktningen för biblioteksverksamheten i Södermöre. Där framgår att publika 
aktiviteter ska vara öppna och gratis för allmänheten. I en tid när klyftan mel-
lan fattig och rik ökar dramatiskt känns det fel att börja ta betalt för skattefi-
nansierad verksamhet. Det sticker i ögonen att kulturarrangemang som t.ex. 
stadsfesten, där kommunen lägger hundratusentals kronor, är helt gratis, me-
dan man skulle få betala för att lyssna på en författare i Södermöre. På olika 
sätt försöker kommunen arbeta för att alla ska ha möjlighet att ta del av kom-
munens kultur- och fritidsutbud, t.ex. genom den nyinrättade fritidsbanken. 
Andra exempel är förslaget att göra det gratis att inte bara besöka statliga utan 
dessutom regionala muséer. Majoritetens beslut att införa möjligheten att ta 
betalt för bibliotekens evenemang strider mot denna allmänna viljeinriktning 
och riskerar att cementera den målgrupp som redan nås av arrangemangen och 
inte nå ut till nya. Vi reserverar oss därför mot detta beslut.” 
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§ 56 

Tertialrapport augusti 2018 
Dnr SKDN 2017/0166 

Handlingar 
Förvaltningskontorets skrivelse 2018-08-30 

Bakgrund 
Under första halvåret av 2018 har invigning av det nya biblioteket i Hagby 
skett. Biblioteket inryms nu i moderna lokaler med bättre tillgänglighet med 
syfte att vara en mötesplats för alla. Invigning av Halltorpsskolans om och 
nybyggnation har också den gått av stapeln och kantades med pompa och ståt. 

En medborgarunderssökning utfördes i Påryd under 2017 senare hälft, under-
sökningen visade på ett behov av hyreslägenheter i Påryd, Kalmarhem planerar 
nu för 10 stycken nya lägenheter fördelade i enplans småhus. I Påryd byggs det 
även en ny lekplats som ska stå färdig i september 2018. Under våren har om-
sorgsboendena i Södermöre tillsammans med Kalmar länsmuseum genomfört 
en tidsresa till 50-talet. En aktivitet i arbetet för att ytterligare förbättra sociala 
innehållet på vård och omsorgsboende i Södermöre. 

Hittills 2018 visar Södermöre kommundelsnämnd att samtliga verksamheter 
inom förskola och skola bibehåller eller ökar nöjdheten bland vårdnadshavare, 
som elev är man trygg i Södermöres verksamheter och enligt eleverna själva 
hålls en god kvalité på undervisningen. Meritvärdet har ökat från föregående år 
både i årskurs 6 och 9, dock nås ej det modellberäknade värdet fullt ut. Nöjd-
heten på våra omsorgsboende och hemtjänsten ökar i flera kvalitetsparametrar 
och fokus under 2018 ligger på sociala aktiviteter samt ökad utevistelse i vård 
och omsorgsboende. 

Den ekonomiska prognosen efter augusti visar budget i balans, prognosen vi-
sar dock ett ansträngt ekonomiskt läge och alla verksamheter i Södermöre 
kommundelsförvaltning behöver vara återhållsamma för att det prognostise-
rade nollresultatet ska kvarstå. Den pedagogiska verksamhetens underskott är 
ett resultat av sambandet mellan den tillfälliga minskningen av antal barn och 
elever och budgetminskning samtidigt som personalkostnaderna ligger kvar på 
samma nivå. Överskottet inom omsorgsverksamheten är resultatet av en effek-
tivitetssatsning inom hemtjänstverksamheten samt samarbete både över avdel-
ningar på omsorgsboendena. 

Södermöre kommundelsförvaltning har under första delen av 2018 arbetat med 
att skapa ett visionshus, vars syfte är att skapa en tydlig röd tråd genom Sö-
dermöre kommundels fortsatta målarbete. Tillsammans arbetar vi mot Söder-
möre kommundel - Steget före i en livskraftig landsbygd. 
 

Beslut 
Södermöre kommundelsnämnd beslutar att lägga rapporten ”Tertialrapport 
augusti 2018” till handlingarna. 
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§ 57 

Funktion skolchef 
Dnr SKDN 2018/0102 

Handlingar 
Förvaltningskontorets skrivelse 2018-09-11 

Bakgrund 
Skollagen (2010:800) har förändrats från 2018-07-01.  

I 2 kap. 8 a § står numera: ”Huvudmannen ska utse en skolchef som ska biträda hu-
vudmannen med att tillse att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens 
verksamhet inom skolväsendet. Huvudmannen kan utse en skolchef för hela verksamheten 
eller flera skolchefer för delar av verksamheten.” 

Däremot kopplas inte i skollagen funktionen ”skolchef” till anställningen, som 
den gör för t.ex. rektor och förskolechef (2 kap. 9 § andra stycket).  

I praktiken innebär det att mindre kommuner kan besluta att t.ex. kommundi-
rektören eller annan tjänsteperson kan fullgöra funktionen skolchef men ha 
kvar sin ursprungliga titel.  

 

Beslut 
Södermöre kommundelsnämnd utser Södermöre kommundels förvaltnings-
chef till att fullgöra funktionen skolchef. 
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§ 58 

Informationsärenden 
 

a) Avtal om patientnämndsverksamhet 

Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som enligt lag ska 
finnas i alla landsting/regioner. Syftet är att beskriva, informera, reda ut 
och förklara, och på så sätt bidra till att patienter och vårdgivare förstår 
varandra bättre.  

Verksamhetsutvecklare Mia Lindgren informerar att from den 1 januari 
2018 gäller en ny lag för Lag om stöd och klagomål mot hälso- sjukvården 
därav nytt avtal mellan kommun och Patientnämnd. Det nya avtalet (tidi-
gare avtal 1999) innebär ingen ändring av ersättningsnivåer utan är en an-
passning till nya lagen. Avtalet gäller Södermöre kommundelsförvaltning, 
omsorgsförvaltningen, socialförvaltningen och patientnämnden. 

Beslut 
Södermöre kommundelsnämnd fattar inget beslut med anledning av informat-
ionen. 
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§ 59 

Lägesrapport kommundelsutveckling 
 
Kommundelutvecklare Hanna Ivarsson informerar: 
 
• Demokrativecka 

- 4 oktober: Föreningsdialog på Björkhaga kl. 18.00 
- 9 oktober: Äldredialog på Träffpunkten i Ljungbyholm kl. 14-16 
- 10 oktober: Barnpanel på Halltorpsskolan 
- 11 oktober: Ungdomsdialog på Hobban kl. 16.00 
- 13 oktober: Event Södermöre kl. 10-14 
 
Hanna framför önskemål om nämndens medverkan på Event Södermöre 
såsom tidigare år. Hanna skickar ut ett schema till nämnden som fylls i. 
 

• Färdriktning för bibliotek gäller under 2018,  
Under presidiet diskuterades färdriktningens framtid och ett förslag på 
nästa steg är att istället ta fram ett kultur- och fritidspolitiskt program. 
 

• Återvinningsstation Ljungbyholm 
En återvinningsstation kommer börja byggas inom kort bakom stinsen på 
”parkmarken”. Bygget har vunnit laga kraft men behöver samordnas med 
Kalmar kommuns byggnation av gång- och cykelvägen på Tunnbindarevä-
gen, innan det kan sättas igång. Preliminär byggstart enligt FTI är en må-
nad. Återvinningsstationen på Backsippvägen kommer att vara kvar så 
länge den används. 
 

• Bensinmack Ljungbyholm 
Bygglovsansökan om en bensinstation har gjorts från en lokal entreprenör. 
Länsstyrelsens uppfattning är dock att kommunens riskbedömning inte var 
korrekt och har därför skickat tillbaka ärendet till kommunen för ett omtag.  
 

• Konst runt  
Konst runt genomfördes den 8-9 september med samlingsutställning i 
Bjursnäs bygdegård. Det kom drygt 600 besökare till utställningen vilket är 
mycket bra. Skapandeaktiviteten med FabFreddie var också lyckad och 
drog många barn och föräldrar till utställningen. 
 

Beslut 
Södermöre kommundelsnämnd fattar inget beslut med anledning av informat-
ionen. 
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§ 60 

Förvaltningschefen informerar 
 
Förvaltningschef Lena Thor informerar: 
 
• Medarbetarenkät 2018 

Alla förvaltningar i Kalmar kommun genomför nu medarbetarenkäter årli-
gen. Enkätfrågor är utsända till chefer i Södermöre kommundel som i sin 
tur går igenom dessa med sin personal på arbetsplatsträffar. Resultatet av 
enkäterna kommer till chefer under vecka 45 och senast vecka 10 ska hand-
lingsplaner utifrån resultaten ha skapats. 
 

• Frukost 30 november i kommundelshuset  
Pridefrukosten 5 september blev mycket lyckad och över 50 personer kom. 
Nästa frukosttillfälle är 30 november i kommundelshuset och som vanligt 
är alla invånare och arbetande i Södermöre kommundel välkomna med 
start 06:45. 
 

• Tf rektor Hagby- och Halltorpsskolan  
Biträdande rektor på Hagby- och Halltorpsskolan, June Nilsson, är tillför-
ordnad rektor under tiden 17 september till 31 oktober. 

 

Beslut 
Södermöre kommundelsnämnd fattar inget beslut med anledning av informat-
ionen. 
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§ 61 

Kontaktmannaskap 
 
• Magnus Uhr (S) redogör för besök på Björkhaga. Önskemål framkom om 

att vikarier med språkförbristningar som tas in under sommartid ska få en 
längre introduktionstid.  
 

• Magnus Uhr (S) redogör för besök på Pårydsskolan. Synpunkter framför-
des kring användning av Pårydsbadet under fritidstid.  

 
Förvaltningschef Lena Thor meddelar att hon återkommer med information 
efter kontakt med chefer inom de båda verksamheterna. 
 

Beslut 
Södermöre kommundelsnämnd fattar inget beslut med anledning av informat-
ionen. 
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§ 62 

Kommande aktiviteter 
 
• ”Friska steg” anordnas 26 september med start klockan 08:00. Företagare 

bjuds in att tillsammans med kommunens näringslivschef och kommunal-
råd Johan Persson gå en morgonpromenad. Under promenaden knyts nya 
kontakter och information ges om vad som är på gång i närmiljön Delta-
gare bjuds på frukost och anmälan görs till Hanna.ivarsson@kalmar.se eller 
0480-45 29 00. 

 
• Föreläsning ”I hälsans tecken” anordnas onsdagen den 3 oktober klockan 

18:00. Björn Mårtensen och Siw ”Augustina” Carlsson deltar, arrangör är 
Hagbybiblioteket. 

 

Beslut 
Södermöre kommundelsnämnd fattar inget beslut med anledning av informat-
ionen. 
  

mailto:Hanna.ivarsson@kalmar.se
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§ 63 

Delegationsbeslut 
 
• E: 21 Förskolechefs/rektors beslut om att utreda och vidta åtgärder mot 

kränkande behandling. 

• F:1 Biståndshandläggares beslut om bistånd i form av hjälp i hemmet. 

• F:5 Biståndshandläggares Beslut om bistånd i form av avlösnings-
plats/korttidsboende. 
 

Beslut 
Södermöre kommundelsnämnd fattar inget beslut med anledning av informat-
ionen. 
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§ 64 

Anmälnings- och kännedomsärenden 
 
• Centrala samverkansgruppens protokoll 2018-08-21 
 
Beslut  
Informationen om anmälnings- och kännedomsärenden noteras i protokollet. 
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