
  

 
 
 

 

PROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum 
2018-09-26 

Servicenämnden 
 

 

 
 
Anslaget på kommunens anslagstavla den 4 oktober 2018 

 
 

Tid 
Onsdagen den 26 september 2018 kl. 13:00 – 17:02 

Plats 
Magistern 

Omfattning 
§ 88-106 

Beslutande 
Johanna Petersson (C), ordförande 
Kajsa Hedin (M), vice ordförande § 88 – 94, 96-97 
Mikael Lindberg (S) 
Sven-Erik Ekblad (S) 
Gunilla Johansson (S) 
Anna Thore (S) 
Staffan Ljungar (C) § 88 - 102 
Nura Mahmutagic (S) § 88 - 98 
Alexander Critén (M) 
Krister Thornberg (SD) 
Lasse Karlsson (L) 
Magnus Jernetz Gustavsson (M) § 95, 98 - 106 
Junita Karlsson (KD) § 99- 106 

Ersättare 
 
Magnus Jernetz Gustavsson (M) § 88 – 94, 96-97 
Junita Karlsson (KD) § 88 - 98 
 

Övriga 
Martina Adiels Balk, administrativ chef 
Sara Andersson, ekonom 
Robert Carlsson, IT-chef 
Björn Hedbäck, supportchef 
Karolin Gleisner, chef kost omsorg 
Tomas Lexinger, stab 
Ola Jonsson Sennefjord, projektledare 
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Sekreterare 
 
 
 
Marcus Kindahl 
 

Justeras 
 
 
 
Johanna Petersson Mikael Lindberg 
ordförande  
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§ 88 

Information från chefer 
Dnr  
 

Information 
Närvarande verksamhetschefer och enhetschefer informerar om vad som är på 
gång inom den egna verksamheten. 
 
 

Beslut 
Servicenämnden fattar inget beslut med anledning av informationen.  
 
 
 

§ 89 

Delårsuppföljning och prognos augusti 
servicenämnden 2018 
Dnr SFN 2018/0291 

Handlingar 
Förvaltningens skrivelse 2018-09-17 
Delårsuppföljning och prognos augusti servicenämnden 2018 
Uppföljningsrapport verksamhetsmål 
Uppföljningsrapport intern kontroll 

Bakgrund 
Enligt anvisningar för ekonomi- och verksamhetsuppföljning ska 
servicenämnden lämna en uppföljning och prognos efter andra tertialet till 
kommunstyrelsen. 
 
 

Beslut 
Servicenämnden beslutar att godkänna förvaltningens delårsuppföljning, 
prognos och måluppföljning efter augusti, och överlämna den till 
kommunstyrelsen.  
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§ 90 

Beslutsattestanter serviceförvaltningen 2018 - 
uppdatering 
Dnr SFN 2018/0294 

Handlingar 
Förvaltningens skrivelse 2018-09-18 
Beslutsattestanter Serviceförvaltningen 2018 - uppdatering 

Bakgrund 
Uppdatering av serviceförvaltningens attestförteckning har gjorts med 
anledning av personalförändringar inom organisationen. 
 
 

Beslut 
Servicenämnden beslutar att anta uppdaterad förteckning över 
beslutsattestanter och ersättare 2018. 
 
 

§ 91 

Delegationsordning för servicenämnden 
Dnr SFN 2018/0282 

Handlingar 
Förvaltningens skrivelse 2018-08-30 
Delegationsordning för servicenämnden 

Bakgrund 
Två justeringar har gjorts i servicenämndens delegationsordning.  

 

1. Efter revision av Kalmar kommuns upphandlingsförfarande uppmanar 
kommunstyrelsen samtliga nämnder att i sina delegationsordningar 
skriver in en informationstext för att tydliggöra ansvarsfördelning och 
reglering för upphandling. Texten finns till stora delar redan i 
servicenämndens delegationsordning men har förtydligats något.  
 

2. Servicenämndens delegationsordning har tidigare saknat en tydlig 
delegation gällande hantering vid, av olika anledningar, uppsägning av 
tjänst. Delegationsordningen kompletteras nu med detta.  

 
En större översyn av nämndernas delegationsordningar pågår och förslag till ny 
delegationsordning för kommande mandatperiod kommer behandlas av 
servicenämnden senare under året. 
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Beslut 
Servicenämnden beslutar att anta den uppdaterade delegationsordningen för 
servicenämnden.  
 

§ 92 

Ombyggnation Ingelstorpsvägens kök 
Dnr SFN 2018/0296 
 

Handlingar 
Förvaltningens skrivelse 2018-09-10 

Bakgrund 
Verksamheterna på Ingelstorpsvägen har förändrats över tid.  
 
Köket på Ingelstorpsvägen byggdes år 1980. Boendet var då ett så kallat 
sjukhem med 120 sängplatser. Köksverksamheten bestod då i att koka gröt och 
vissa dagar ägg samt ibland en lättare middag, smörgås beredning, husets disk 
samt leverans av matvaror till avdelningarna. 

Köket på Ingelstorpvägen lagar idag lunch och middag till de 68 boende i 
husets vård och omsorgsboende, till besökande av träffpunkt, alla måltider 
inklusive upplägg till de 91 inskrivna barnen på smedängens förskola, 
pedagogisk lunch samt måltider till förskolans barnomsorg på kvällar, nätter 
och helger. Lunch till boendet innebär en fullvärdig måltid inklusive dessert. 
Middag är en måltid likvärdig lunch exklusive dessert. Köket förser också 
avdelningarna med smoothies samt matvaror till dygnets övriga måltider. 

Sammanfattningsvis har verksamheten med tiden utökats och blivit mer 
varierad än den som köket ursprungligen byggdes för. Köket har lappats och 
lagats samt utrustning har köps in men är inte längre ändamålsenligt och är i 
stort behov av renovering. Det är för litet, dåligt flöde samt slitet både i ytskikt 
och i maskinpark. 

Eftersom att omsorgsverksamheterna och köket finns i samma hus kan 
principen om matlagning nära matgästen tillämpas och ingen yttre transport 
behövs. Om vi inte bygger om köket kommer vi inom överskådlig framtid 
behöva sprida ut matlagningen på flera kök. Det skulle innebära bland annat 
sämre tillgänglighet, ökade transporter, längre varmhållningstider med 
försämrad kvalitet som följd. Dessutom har förskolan behov av att få sina 
måltider upplagda per avdelning vilket skulle innebära att viss yta ändå behövs 
för detta. 

 

Omfattning 
Den totala ytan är oförändrad. Ombyggnationen innebär en omfördelning där 
omsorgsförvaltningen minskar och serviceförvaltningen ökar i yta. 

                     45 kvm 
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Tidplan 
Byggtid för ombyggnationen beräknas vara fyra till sex månader. Under 
byggtiden lagas maten i andra kök inom kostverksamheten. 

 

Ekonomi 
Utökad hyra pga av ombyggnation Ingelstorpsvägen kök (2018 års hyresnivå) 

                 750tkr/år 

Övriga hyresförändringar: 

Smedbygård: Serviceförvaltningen har lämnat köket men betalar hyra tom ny 
hyresgäst tar över. Beslutsprocess pågår, preliminärt beslut under 2019. 

                     151 tkr/år 

Beslut 
Servicenämnden beslutar att Ingelstorpsvägens kök behöver byggas om för att 
tillmötesgå verksamhetens behov samt att verksamheten kompenseras för 
hyreshöjning.  
 
Servicenämnden överlämnar investeringsbehovet till kommunfullmäktige för 
beslut. 
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§ 93 

Uppföljning direktupphandlingar serviceförvaltningen 
Dnr SFN 2018/0292 

Handlingar 
Förvaltningens skrivelse 2018-09-10 
Direktupphandling – anvisning 
Protokoll vid direktupphandling – blankett 
Inköp och upphandling - process 

Bakgrund 
Under servicenämndens sammanträde 2018-04-25 beslutade servicenämnden 
ge förvaltningen i uppdrag att: 
 

- Serviceförvaltningen ska ge information och utbildning till 
förvaltningens medarbetare för att öka kunskapen om inköp och 
direktupphandling. 
 

- Serviceförvaltningen upprättar rutiner för hur direktupphandlingar ska 
redovisas till upphandlingsenheten 

Utförande 
Serviceförvaltningens chefer har av dåvarande upphandlingschef Maria 
Kleveborn under förvaltningens chefsdag fått information och ökad kunskap 
om inköp och direktupphandling. Respektive chef har sedan blivit ombedda att 
sprida denna kunskap till de medarbetare som genomför inköp. 

 

Serviceförvaltningen arbetar med införandet av Proceedo där inköp endast kan 
göras av produkter och tjänster som följer kommunens avtal. Vid beställning 
krävs också att respektive medarbetares chef godkänner inköpet. Förutom att 
skapa en större säkerhet vid inköp och en enklare hantering för beställaren så 
minskar det också administrationen och effektiviserar fakturaflödet. 

 

Upphandlingsenheten har arbetat fram uppdaterade rutiner och mallar som ska 
användas vid direktupphandling. Dessa mallar ska tydligt visa 
upphandlingsförfarande och övrig hantering så som redovisning till 
upphandlingsenheten. 

 

Stickprov vid intern revision i våra verksamheter våren 2018 visade inga 
avvikelser mot satt rutiner. Ytterligare stickprov kommer att genomföras under 
hösten.  
 
 

Beslut 
Servicenämnden beslutar att förvaltningen besvarat nämndens uppdrag och 
lägger ärendet till handlingarna.  
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§ 94 

Uppföljning specificering av kontrollplan 
serviceförvaltningen 
Dnr SFN 2018/0293 

Handlingar 
Förvaltningens skrivelse 2018-09-10 
 

Bakgrund 
I juni 2018 var servicenämndens presidium på hearing hos kommunens 
revisorer. Under hearingen diskuterades bland annat förvaltningens 
kontrollplan.  

 

Under servicenämndens sammanträde 2018-06-29 gav nämnden förvaltningen 
i uppdrag att arbeta fram förslag på mer specificerade risker i kontrollplanen 
samt se över behovet att på ett tydligare sätt komplettera övergripande 
riskanalyser med underrubriker och mer specificerade risker.   
 

Utförande 
Den hearing som har genomförts omfattade samtliga kommunens 
förvaltningar.  Kommunledningskontoret ansvarar för de 
kommunövergripande rutiner som förvaltningarna använder vid upprättandet 
av kontrollplaner. Dessa rutiner kommer att anpassas efter revisionsrapporten. 

 

Under hösten 2018 ska servicenämnden besluta om en ny kontrollplan för 
2019. Förvaltningen är bunden till kommungemensamma bestämmelser vid 
upprättande av förvaltningens kontrollplan och följer de kommunövergripande 
rutinerna. Vi kommer uppmärksamt följa uppdateringen av dessa rutiner från 
centralt håll för att säkerställa en internkontroll enligt revisorernas önskemål.  

 

Beslut 
Servicenämnden beslutar att förvaltningen besvarat nämndens uppdrag och 
lägger ärendet till handlingarna.  
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§ 95 

Medborgarförslag om höjd säkerhet vid våra 
badplatser 
Dnr SFN 2018/0276 
 
Handlingar 
Medborgarförslag om höjd säkerhet vid badplatser 
 

Information 
Tomas Lexinger informerar nämnden om medborgarförslag som inkommit. 
Förslaget avser höjd säkerhet vid kommunens badplatser. Förslagsställaren 
föreslår att sommarjobbare utbildas i livräddning och arbetar på kommunens 
badplatser.  
 
Syftet är att minska antal drunkningsolyckor och höja säkerheten kring Kalmar 
kommuns badplatser.  
 
I handläggningen av medborgarförslaget har förvaltningen varit i kontakt med 
räddningstjänsten, svenska livräddningssällskapet, kultur- och fritidsnämnden, 
barn- och ungdomsnämnden, ölandskommunerna samt andra kustkommuner.  
 
Hänsyn har också tagits till Myndigheten för samhällskydd- och beredskaps 
rekommendationer samt gällande lagstiftning.  
 
I utredningen konstateras att två av elva drunkningstillbud under sommaren 
inträffat på badplats varav ett kopplats till hjärtstopp och ett till försvunnet 
barn som senare återfanns på land. I övrigt är larm om drunkning mer 
relaterade till välta kanoter och liknande. 
 
Det konstateras också att en stor majoritet av drunkningstillbuden förorsakas 
av äldre män som ger sig ut i vatten utan sällskap. 

Beslut 
Servicenämnden fattar inget beslut med anledning av informationen. 
 
 
 

§ 96 

Målbeskrivning vinterväghållning 
Dnr SFN 2018/0288 
 
Handlingar 
Förvaltningens skrivelse 2018-09-04 
Vinterväghållning 2018-2019 
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Information 
Marcus Kindahl informerar servicenämnden om målbeskrivning för 
vinterväghållning 2018-2019.  
 
Inför fjolårets målbeskrivning, 2017-2018, gjordes justeringar för att 
tillmötesgå önskemål från handeln i centrumkärnan. Till årets målbeskrivning 
kvarstår dessa förändringar.  
 
Nytt för årets målbeskrivning är datum för beredskap, denna förändring görs 
årligen för att anpassa datum efter gällande kalender. 
 

Beslut 
Servicenämnden fattar inget beslut med anledning av informationen. 
 
 

§ 97 

Servicenämndens sammanträdesdagar 
Dnr SFN 2018/0295 
 
Handlingar 
Förvaltningens skrivelse 2018-09-06 
 

Information 
Marcus Kindahl informerar nämnden om förslag för servicenämndens 
sammanträdesdagar 2019.  
 
Hänsyn har tagit till skollov och andra klämdagar. Nämndsmötena planeras i 
övrigt till sista onsdagen varje månad bortsett från juni månad där hänsyn tas 
till semesterperiod samt juli månad då nämnden har sommaruppehåll.  
 
Beslut 
Servicenämnden fattar inget beslut med anledning av informationen.  
 
 
 

§ 98 

Levande vattendrag 
Dnr  
 

Information 
Ola Jonsson Sennefjord informerar nämnden om sitt arbete med levande 
vattendrag. 
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Projektet är ett samarbete med Nybro kommun. Förutom det kommunala 
sammarbetet är projektet beroende av att samverka med konsulter och 
markägare. Markägare är centrala och att sprida information och kunskap till 
markägare är av stor vikt för att utfört arbete ska underhållas över tid.  
 
Små åtgärder får stora effekter för våra vattendrag. Under arbetet görs också 
inventeringar av exempelvis fågelliv och insektsbestånd.  
 
Exempel på åtgärder som genomförs är kvävefällor, omlöp och borttagande av 
hinder i vattendrag.  
 
Projektet är omfattande och utförs under tre år med planerat avslut sommaren 
2019. 
 

Beslut 
Servicenämnden fattar inget beslut med anledning av informationen.  
 
 
 

§ 99 

Tillgänglighet 
Dnr  
 

Information 
Johanna Petersson (C) informerar servicenämnden om tillgänglighetsrådets 
senaste sammanträde. KIFAB var på plats och informerade om sitt arbete med 
tillgänglighetsfrågor. Vidare diskuterades arbete med könsneutrala 
omklädningsrum och duschar samt vikten av att tänka in tillgänglighetsfrågor 
redan vid planering av byggnation. 
 
Johanna hänvisar övriga ledamöter i nämnden att delge henne frågeställningar 
att lyfta vidare till tillgänglighetsrådet.  
 
Magnus Jernetz Gustavsson (M) lyfter frågan om nya drickfontänen vid 
jordbroporten som inte är tillgänglig för exempelvis rullstolsburna personer på 
grund av höjd. Det är svårt att ta sig fram på stadens kullerstenar vilket 
begränsar tillgängligheten i Kalmar. Under valrörselen framkom också att 
valstugorna inte är tillgänglighetsanpassade och svåra att ta sig in i.  
 

Beslut 
Servicenämnden beslutar att påtala dessa observationer och 
förbättringsområden via kommunens tyck till funktion.  
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§ 100 

Serviceförvaltningens jämställdhetsarbete 
Dnr  
 

Information 
Marcus Kindahl informerar nämnden om förvaltningens jämställdhetsarbete.  
 
Under våren 2018 fattade kommunfullmäktige beslut om strategi för 
jämställdhet 2018 – 2022. Utifrån det beslutet arbetar nu kommunens 
förvaltningar för att uppnå uppsatta mål till 2022. 
 
Ett kommungemensamt nätverk med representanter från samtliga 
förvaltningar finns. I nätverket får respektive jämställdhetssamordnare stöd för 
sitt arbete i sin förvaltning. I nätverket arbetas också utbildningsplaner och 
övergripande processer fram. Serviceförvaltningen använder också ett internt 
nätverk för att sprida information och utveckla arbetet.  
 
Ett dokument med riktlinjer för serviceförvaltningens jämställdhetsarbete har 
tagits fram. Fokus ligger på: 

- Jämställdhetssäkra förvaltningens målarbete 
- Utbilda samtliga medarbetare utefter behov 
- Jämställdhetssäkra beslut i förvaltningens ledningsgrupper 
- Jämställdhetssäkra samtliga medarbetares bemötande både internt och 

externt. 
 
Arbetet med utbildning och implementering startas upp fullt ut under 2019. 
 

Beslut 
Servicenämnden fattar inget beslut med anledning av informationen. 
 
 

§ 101 

Servicenämndens beslut 2015 - 2018 
Dnr  
 
Handlingar 
Servicenämndens beslut 2015 - 2018 
 
Information 
Marcus Kindahl informerar nämnden om beslut som fattats i servicenämnden 
under innevarande mandatperiod 2015 – 2018. 
 
Totalt har nämnden hanterat 569 ärenden varav cirka 30 procent varit 
beslutsärenden. Det konstateras att det under perioden funnits ett stadigt 
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inflöde av medborgarförslag samt att det inkommit få motioner och skrivelser 
till nämnden att hantera.  
 
Vidare konstateras att Serviceförvaltningen är en utförarförvaltning och 
därmed är beroende av beslut i andra nämnder.  
 

Beslut 
Servicenämnden fattar inget beslut med anledning av informationen. 
 
 
 
 

§ 102 

Information från förvaltningschefen 
Dnr  
Martina Adiels Balk informerar servicenämnden om aktuella händelser i 
förvaltningen: 
 

- Benny Wennberg har sagt upp sig. Ersättare rekryteras av 
kommunledningskontoret och kommunstyrelsen.  

- Elupphandlingen som pågått under längre tid är nu avslutad. Ny 
leverantör tar över från 1 januari 2019.  

- Produktionsavdelningen har varit på ett lyckat studiebesök i 
Helsingborg. 

 
 
 
 

§ 103 

Rapport från kontaktmannaskap 
Dnr  
 

Information 
Gunilla Johansson (S), Sven-Erik Ekblad (S) och Johanna Petersson (C) har 
varit på studiebesök vid Ingelstorpsvägens kök. Där framkom ett stort behov 
av renovering för att tillmötesgå de behov som finns i dagens verksamhet.  
 

Beslut 
Servicenämnden fattar inget beslut med anledning av informationen. 
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§ 104 

Anmälan av delegationsbeslut 
Dnr SFN 2018/0007 

Handlingar 
Förvaltningens skrivelse 2018-09-18 

Följande delegationsbeslut anmäls den 26 september 
 
Rekrytering serviceförvaltningen juni – augusti 2018 
Avtal lokaler, bostäder och arrenden H190 – 198 
Grävtillstånd juni – augusti 2018 
 

Beslut 
Servicenämnden godkänner redovisningen av anmälda delegationsbeslut. 
 
 

§ 105 

Anmälningsärenden 
Dnr SFN 2018/0008 

Handlingar 
Förvaltningens skrivelse 2018-09-18 

Följande ärenden anmäls den 26 september 
1. Presidieprotokoll 2018-09-12 
2. Protokollsutdrag KF 2018-05-28 § 98 Motion från Thoralf Alfsson 

(SD) angående redovisning av det ekonomiska resultatet för 
kommunens vindkraftverk. 

3. Protokollsutdrag KF 2018-06-18 § 119 Begäran om extra medel till 
enskilda vägar 2018. 

4. Protokoll SF centrala samverkansgrupp 2018-06-14 
5. Protokoll SF produktion lokal samverkan 2018-01-19 
6. Protokoll SF produktion lokal samverkan 2018-02-26 
7. Protokoll SF produktion lokal samverkan 2018-03-19 
8. Protokoll SF produktion lokal samverkan 2018-04-23 
9. Protokoll SF produktion lokal samverkan 2018-05-28 
10. Protokoll SF produktion lokal samverkan 2018-06-26 
11. Protokoll SF produktion lokal samverkan 2018-08-28 
12. Protokoll SF produktion lokal samverkan 2018-08-31 

 

Beslut 
Servicenämnden godkänner redovisningen av anmälda anmälningsärenden. 
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§ 106 

Övriga frågor 
Dnr  
 

a. Krisberedskap 
Servicenämnden överlämnar till serviceförvaltningen att redovisa 
förvaltningens krisberedskap. Serviceförvaltningen återkommer till 
nämnden i frågan.  
 

b. Båttvätt och latrintömning 
Anna Thore (S) frågar hur förvaltningen ser på möjlighet till 
båtbottentvätt samt hur latrintömningsstationerna anses fungera.  
Tomas Lexinger svarar att det inte inkommit några klagomål på 
latrintömningsstationerna och att förvaltningen inte känner till att det 
finns en problematik. Gällande båtbottentvätt så finns det en 
funktionsproblematik samt frågeställningen om ägande och underhåll 
av en eventuell anläggning. Finansiering behöver också vara utrett och 
tydligt. 
 

c. Asfaltering 
Gunilla Johansson (S) frågar när nämnden kommer få den utlovade 
informationen om kvalitén på kommunens asfalt.  
Marcus Kindahl svarar att planering pågår och målet är att kunna göra 
ett studiebesök hos tillverkaren i samband med ett planerat 
nämndsammanträde. Mer information kommer framöver. 
 

d. Arbetsmiljö på Serviceförvaltningen 
Servicenämnden har uppmärksammat en stor personalomsättning samt 
att det finns en hög arbetsbelastning på förvaltningen. Servicenämnden 
ser på utvecklingen med oro och vill att frågan om arbetsmiljö på 
förvaltningen lyfts. Servicenämnden vill att förvaltningen återkommer 
till nämnden med frågeställningen. 
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