Överenskommelse om politisk majoritetssamverkan mellan
Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet
Under mandatperioden 2014-2018 kommer Kalmar kommun att ledas av en majoritet bestående
av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet.
Vi kommer som majoritet i Kalmar kommun ha ansvar för hela den politiska verksamheten och
tillsammans utgöra den politiska kommunledningen.
Vi kommer gemensamt bereda ärenden rörande kommunstyrelsens arbetsutskott,
kommunstyrelse och Kalmar kommunbolag.
Tillsammans med övriga ledamöter i kommunstyrelsen har vi ansvar för att leda och samordna
planeringen och uppföljningen av kommunens verksamhet och ekonomi.
Vi ansvarar för den övergripande politiska samordningen inom våra respektive områden. Vi
kommer arbeta som en majoritet med ett gemensamt ansvar.
Detta sker utan att det politiska ansvaret i övrigt förändras när det gäller nämndernas och de
kommunala bolagens verksamhet. Varje nämnd och styrelse är således verksamhetsansvarig på
det sätt och i den omfattning som anges i till exempel kommunallagen, budgeten eller av i
kommunfullmäktige fastställda reglementen.
En viktig uppgift för oss är att ha en nära dialog med kommunens invånare och det omgivande
samhället.
För att underlätta det praktiska arbetet har vi gjort en arbetsfördelning enligt nedan.

Arbetsfördelning mellan kommunalråden
Johan Persson
Johan Persson är kommunstyrelsen ordförande, ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott och
Kalmar Kommunbolag.
Johan Persson har ett särskilt ansvar att följa:
Den ekonomiska utvecklingen
Näringslivs‐ och sysselsättningsfrågor
Internationella frågorna
Kustmiljöfrågorna
Samhällsbyggnadsnämnd
Omsorgsnämnden
Kultur och Fritidsnämnd
Styrelsen för vuxenutbildning

Tillsammans med Anders Andersson:
Landsbygdsutveckling
Övergripande fysiska planering
Dzenita Abaza
Kommunalrådet Dzenita Abaza är ledamot i kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott,
Kalmar kommunbolag och personaldelegationen samt ordförande i Kalmarsunds
gymnasieförbund.
Dzenita Abaza har ett särskilt ansvar att följa:
Socialnämnden
Överförmyndarnämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Södermöre Kommundelsnämnd
Servicenämnden
Arbetsmarknadsfrågor
Tillsammans med Bertil Dahl:
Demokratifrågor
Folkhälsofrågor
Integrationsfrågor
Anders Andersson
Kommunalrådet Anders Andersson är ledamot i kommunstyrelsen och ordförande i
kommunstyrelsens arbetsutskott samt Kalmar kommunbolag.
Anders Andersson har ett särskilt ansvar att följa:
Kalmar kommunbolag med dess dotterbolag
Kalmarsunds Gymnasieförbund
Tillsammans med Johan Persson:
Landsbygdsutveckling
Övergripande fysisk planering
Tillsammans med Bertil Dahl:
Miljö och hållbar utveckling
Bertil Dahl
Kommunalrådet Bertil Dahl är 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen, ledamot i
kommunstyrelsens arbetsutskott och Kalmar kommunbolag samt ordförande i
personaldelegationen.
Bertil Dahl har ett särskilt ansvar att följa:
Personalfrågor
Jämställdhetsfrågor

Tillsammans med Dzenita Abaza:
Demokratifrågor
Folkhälsofrågor
Integrationsfrågor
Tillsammans med Anders Andersson:
Miljö och hållbar utveckling

