
HAMMARÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 

   
Servicenämnden 
 

2016-09-21 1(21) 

 

 

Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet, kl. 8.30-16.00  

Beslutande Margareta Ivarsson (C), ordförande 
Thomas Bäckman (S) 
Hans-Inge Wall (S) 
Knut Magnusson (V) 
Nils Safferson (M) 
Lennart Lämgren (L) 
Birgitta Kahn (MP) 
Marianne Carlsson (KD)  
Bertil Jonasson (C), ersätter Maja Sundkvist-Kräutner (S) 

 

Övriga närvarande Peter Johansson (L), ersättare 
Lars Larsson (KD), ersättare 
Johan Rosqvist, förvaltningschef 
Charlotte Gustafsson, verksamhetschef 
Emilia Carlman, gatuchef § 206 
Fredrik Jarälv, fastighetschef 
Eva-Lotte Falk-Olsen, personalutvecklare § 203 
Monica Gordon, ekonom § 204 
Jonna Hedberg, handläggare 
 
 

 

Utses att justera Knut Magnusson  

Justeringens plats och tid Serviceförvaltningens kontor, 2016-09-29  

Under- 
skrifter Sekreterare …………………………………………... Paragrafer:  201-218 

 

  Anna Alvkäll  

 
Ordförande …………………………………………... 

 

  Margareta Ivarsson  

 
Justerande …………………………………………… 

 

  Knut Magnusson  
  

 ANSLAG/BEVIS  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag  

Organ Servicenämnden 

Sammanträdesdatum 2016-09-21 

Datum för anslagets 
uppsättande 

2016-09-29 Datum för anslags 
nedtagande 

2016-10-21 

Förvaringsplats för protokollet Serviceförvaltningens kontor 

Underskrift ……………………………………………………...  

 Anna Alvkäll  
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Svn § 201   
 

Fastställande av föredragningslista 

 
Extra ärende Utökad projektledarorganisation läggs till 
föredragningslistan. Med denna ändring fastställs 
föredragningslistan. 
 
____________ 
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Svn § 202    
 

Arbete inför internkontrollplan 2017 

 
Sammanfattning 
Servicenämnden arbetar fram punkter till internkontrollplanen 
2017. 
 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden återkommer i ärendet. 
 
____________ 
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Svn § 203   Dnr 2015/121  
 

Sjukfrånvaro 

 
Sammanfattning 
Personalutvecklare Eva-Lotte Falk Olsen rapporterar om 
jämförelse av sjuktal från andra kommuner vad avser kost och 
lokalvård samt redovisning om hantering av korttidsfrånvaro över 
hela förvaltningen. 
 
Beslutsunderlag 
Muntlig redovisning 
 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden godkänner redovisningen. 
 
____________ 
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Svn § 204   Dnr 2015/121  
 

Delårsrapport per 31 augusti 2016 

 
Sammanfattning 
Förvaltningen redovisar delårsrapport per 31 augusti 2016. 
 
Beslutsunderlag 
Delårsrapport per 31 augusti 2016 
AU § 204 
 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden godkänner delårsrapporten. 
 
____________ 
 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen 
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Svn § 205   Dnr 2015/398  
 

Uppföljning av internkontroll 2016 

 
Sammanfattning 
Internkontroll handlar om tydlighet, ordning och reda. Det 
handlar om att säkra att det som ska göras blir gjort på 
det sätt som är tänkt. Internkontroll är det samlade 
begreppet för den organisering och de system, processer 
och rutiner som bidrar till detta.  
 
Servicenämnden har fastställt en internkontrollplan för 
2016. Uppföljning av delar av den redovisades i maj och 
juni. Nu redovisas en samlad bild av samtliga områden i 
internkontrollplanen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 16 augusti 2016  
Servicenämndens plan för internkontroll för 2016 

 
Bilagor till tjänsteskrivelsen: 
1. Nyttjandegrad av maskiner och fordon 
2. Tidigare redovisat svar gällande leasing alternativt 

inköp av maskin och fordon 
3. Tidigare redovisat svar gällande beställarkompetens  
4. Riskanalyser vid driftsstopp gällande kostenheten 

respektive driftsstopp dricksvatten 
5. Tidigare redovisat svar gällande sjukfrånvaron 
6. Tidigare redovisat svar gällande leverantörsfakturor 
7. Tidigare redovisat svar gällande underhållsplanen, 

revisionsrapport 2013 och inställelsetid vid 
felanmälan. 

 
AU § 202 
 
Beslutsgång 
Servicenämnden ställer sig bakom arbetsutskottets förslag. 
 
 

forts. 
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Svn § 205, forts. 
 
Servicenämndens beslut 
1. Utnyttjandet av maskiner bedöms inte fullt optimalt, 

servicenämnden vill fortsätta ha internkontrollpunkten 
2017, bland annat för att säkerställa vilka fordon som 
är i drift. Servicenämnden ger i samband med det 
förvaltningen i uppdrag att sätta lägstanivå på varje 
maskin och fordon för att kunna se om maskinerna 
och fordonen är lönsamma eller inte i förhållande till 
att köpa tjänsten. 

2. Driftsstopp för fastighet och fritid redovisas inte, 
servicenämnden kommer att diskutera driftsstopp för 
de enheterna i samband med framtagandet av 
internkontrollplanen 2017. 

3. Servicenämnden godkänner uppföljningen av 
internkontrollen september 2016. 

 
____________ 
 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen 
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Svn § 206   Dnr 2016/313  
 

Kvalitetsplan för vinterväghållning 

 
Sammanfattning 
Arbetet med vinterväghållning är en stor del av den årliga 
budgeten och något som berör alla våra medborgare, 
både oskyddade trafikanter och bilister. Det finns även 
många synpunkter på prioriteringar och utförande. Det är 
därför viktigt att politiker och tjänstemän har kommit 
överens om inom vilka ramar vi ska utföra 
vinterväghållningen och har en förståelse av vilka 
konsekvenser varje nivå eller ram ger för utförandet.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 25 augusti 2016 
Kvalitetsplan för vinterväghållning  
AU § 203 
 
Beslutsgång 
Servicenämnden ställer sig bakom arbetsutskottets förslag. 
 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden fastställer den omarbetade 
kvalitetsplanen för vinterväghållning. 
 
____________ 
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Svn § 207   Dnr 2016/311  
 

Rutiner för parkskötsel 
 
Sammanfattning 
Servicenämnden har i samband med uppföljning av 
internkontrollen för 2016 gett förvaltningen i uppdrag att 
vid nämndens sammanträde i september återkomma med 
ny framtagen dokumentation om rutiner för park- och 
grönyteskötsel. Förvaltningen har tagit fram rutiner som 
innehåller en beskrivning av arbetet inom park- och 
grönyteskötseln. Dokumentationen är levande och 
uppdateras därför kontinuerligt då arbetet av någon 
anledning behöver ändras, exempelvis om nya 
skötselområden tillkommer eller om bättre arbetssätt 
hittas. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-08-19 
Rutiner för parkskötsel  
 
Bilagor till rutinerna: 
Produktionstidplan 
Karta med markerade grönytor 
Förteckning och planering för lekparker 
Karta med markerade latriner, sopkorgar och stationer för 
hundbajspåsar 
Information om feriearbete 
Rapport om internkontroll för grönytor och planteringar 
redovisad för servicenämnden i maj 2016 
 
AU § 204 
 
Beslutsgång 
Servicenämnden ställer sig bakom arbetsutskottets förslag. 
 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden godkänner redovisningen av rutinerna 
för parkskötseln. 
 
____________ 
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Svn § 208   Dnr 2016/287  
 

Yttrande över motion om utsmyckning av 
Hammaröleden 

 
Sammanfattning 
Anders Ahl (SD) och Per Erik Bengtsson (SD) har för 
Sverigedemokraterna lämnat in en motion om 
utsmyckning längs med Hammaröleden. Ett av 
servicenämndens mål 2016 är att Hammarö ska ha 
välskötta grönytor och planteringar. I linje med målet 
pågår ett arbete för att ta fram ny utformning av 
kommunens två infarter och Mörmorondellen för att 
entréerna till kommunen ska vara välkomnande och 
vackra. Arbete pågår således redan med frågan. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 19 augusti 2016 
Motion angående utsmyckning av Hammaröleden 
AU § 205 
 
Beslutsgång 
Servicenämnden ställer sig bakom arbetsutskottets förslag. 
 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden föreslår kommunfullmäktige avslå 
motionen då servicenämnden redan arbetar med frågan. 
 
____________ 
 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen 
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Svn § 209   Dnr 2016/312  
 

Synpunktshantering första halvåret 2016 

 
Sammanfattning 
Förvaltningen har sammanställt inkomna synpunkter 
under första halvåret 2016. Synpunkterna berör främst 
gatuenheten. Vanligt förekommande områden för 
synpunkter är bland annat plogning och trafiksituationer. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 19 augusti 2016 
Synpunkterna som diarieförts 
Synpunkter via Facebook 
AU § 206 
 
Beslutsgång 
Servicenämnden ställer sig bakom arbetsutskottets förslag. 
 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden godkänner redovisningen. 
 
____________ 
 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen 
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Svn § 210   Dnr 2015/145  
 

Revidering av delegeringsordningen gällande 
utseende av beslutsattestant 
 
Sammanfattning 
För att upprätta en kommungemensam hantering av en 
fråga som berörts i en revisionsgranskning föreslår 
förvaltningen att servicenämnden delegerar 
beslutanderätten för att utse beslutsattestanter till 
förvaltningschefen.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 23 augusti 2016 
AU § 207 
 
Beslutsgång 
Servicenämnden ställer sig bakom arbetsutskottets förslag. 
 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden delegerar beslutanderätten för att utse 
beslutsattestanter till förvaltningschefen.  
 
____________ 
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Svn § 211    
 

Kritik på teknik 2015 

 
Sammanfattning 
Förvaltningen redovisar sammanställning av resultatet av 
undersökningen Kritik på teknik 2015. 
 
Beslutsunderlag 
Sammanställning av resultatet av undersökningen Kritik på teknik 
 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden godkänner redovisningen. 
 
____________ 
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Svn § 212   Dnr 2016/281  
 

Yttrande över bostadsförsörjningsprogram, 
riktlinjer för bostadsförsörjning i Hammarö 
kommun 2016-2020 

 
Sammanfattning 
Servicenämnden har beretts tillfälle att yttra sig gällande 
samrådsremiss för det framarbetade 
bostadsförsörjningsprogrammet, ”Riktlinjer för bostadsförsörjning i 
Hammarö kommun 2016-2020”. 
 
Bostadsförsörjningsprogrammet har två huvudsyften, dels skall det 
vara ett styr- och planeringsinstrument för nämnder, förvaltningar 
och kommunala bolag när det gäller planering och beslut kring 
bostäder och boendeplanering, och dels skall det utgöra ett 
informationsmaterial som riktar sig till allmänheten och till olika 
intressenter på bostadsmarknaden såsom byggherrar och 
fastighetsförvaltare. Bostadsförsörjningsprogrammet kommer även 
att utgöra underlag för kommunens nya översiktsplan som är 
under framtagande. 
 
Serviceförvaltningen anser att bostadsförsörjningsprogrammet ger 
en god bild över var kommunen kommer att växa inom den 
närmsta framtiden. Serviceförvaltningen ser dock ett behov av att 
skyndsamt konkretisera delar av åtgärdsförslagen för att hantera 
de infrastrukturbehov som uppstår inom nya och befintliga 
bostadsområden såsom skolor, förskolor, vägar och VA. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 26 augusti 2016 
Förslag till bostadsförsörjningsprogram 
AU § 208 
 
Beslutsgång 
Servicenämnden ställer sig bakom arbetsutskottets förslag. 
 
 
 

forts. 
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Svn § 212, forts. 
 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden lämnar följande yttrande: 
Bostadsförsörjningsprogrammet ger en god bild över hur nya 
bostadsområden kan komma att växa fram inom kommunen. Dock 
saknas konkreta åtgärder beskrivna för att hantera behoven som 
uppstår inom dessa och befintliga områden genom kommunala 
infrastruktursatsningar såsom skolor, förskolor, vägar och VA. 
Servicenämnden ser inte att åtgärderna nödvändigtvis ska 
beskrivas i bostadsförsörjningsprogrammet men en konkret 
åtgärdslista med tydlig ansvarsfördelning mellan kommunstyrelsen 
och servicenämnden måste tas fram för att möta de kommande 
behoven. Det är viktigt med tydliga riktlinjer. 
 
____________ 
 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen 
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Svn § 213   Dnr 2016/315  
 

Kostnadstäckning för tomma lokaler 

 
Sammanfattning 
Vid årsskiftet avslutades det hyresavtal som tecknats mellan 
Hammarö och Karlstads kommun avseende lokalerna vid f.d 
Hammarö utbildningscenter. Kommunstyrelsen förde 
förhandlingarna som ledde fram till hyresavtalets avslut som 
annars skulle löpt fram till 2025. Då servicenämnden inte haft 
någon rådighet över den uppkomna situationen har 
kostnadstäckning för de tomställda lokalerna hela tiden förutsatts. 
För att formellt sett säkerställa detta inför årets fortsatta drift mot 
gällande budget lyfts här frågeställningen för besvarande. 
Situationen har utöver det ovan beskrivna komplicerats ytterligare 
då samtidigt som avtalet med Karlstads kommun avslutades så 
brann Götetorpskolan ner. Detta medförde kostnader som ska 
regleras mot kommande försäkringsersättningar men där det inte i 
beslut tydliggjorts mot vilken budget kostnaderna ska balanseras. 
Effekten av branden blev även att verksamheten i skolan flyttades 
till f.d Hammarö utbildningscenters lokaler och då även påverkade 
intäkts/kostnadsläget där. Servicenämnden hemställer om 
kostnadstäckning för samtliga kostnader/minskade intäkter utanför 
nämndes rådighet på dessa bägge objekt. 
 
Förvaltningschef Johan Rosqvist informerar om att summan för 
Götetorpsskolan har justerats upp till 1,9 mkr, i stället för 1,7 mkr 
som angavs i tjänsteskrivelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 30 augusti 2016 
Muntlig redovisning 
AU § 211 
 
Beslutsgång 
Servicenämnden ställer sig bakom arbetsutskottets förslag. 
 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden föreslår kommunstyrelsen att lämna 
kostnadstäckning för de lokalkostnader avseende f.d Hammarö 
utbildningscenter och Götetorpskolan som servicenämnden ej haft 
rådighet över under 2016. Kostnaderna prognostiseras att hamna 
på ca 1,9 mkr för Götetorpskolan och 3,3 mkr för f.d Hammarö 
utbildningscenter. 
 
____________ 
 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen 
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Svn § 214    
 

Arbetet med underhåll av gång- och cykelvägar 

 
Sammanfattning 
Vid servicenämndens sammanträde den 24 augusti ställde Nils 
Safferson (M) fråga om arbetet med underhåll av gång- och 
cykelvägar, vilket gatuchef Emilia Carlman nu informerar om. 
 
Beslutsunderlag 
Muntlig redovisning 
 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden tackar för informationen. 
 
____________ 
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Svn § 215   Dnr 2016/314 

 
Utökad projektorganisation 
 
Sammanfattning 
Hammarö kommun är inne i ett mycket expansivt skede och 
behovet av kompetens inom projektledning av entreprenadarbeten 
är högst påtagligt. Behovet är nu så stort att summan av de nu 
löpande investeringsprojekt och de som beslutats inför 2017 
kräver projektledarskap som översiktligt motsvarar 8-10 
projektledartjänster. I dagsläget finns motsvarande tre tjänster 
samt en ytterligare på väg in enligt tidigare beslut. För att utföra 
kvalitativa projekt saknas därmed i dagsläget 4-6 tjänster. Dessa 
tjänster kan finansieras inom ramen för de investeringsprojekt som 
funktionerna tilldelas ansvar för. Det går dock inte utgår från att 
mängden projekt kommer att kvarstå på samma höga nivå, även 
om behoven fortsatt är stora. Av den anledningen föreslås att 
utökning görs med ytterligare 3 projektledartjänster och att toppar 
utöver detta täcks med externa resurser. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 26 augusti 2016 
Tjänsteskrivelse daterad 22 april 2016 
Svnau § 210 
 
Beslutsgång 
Servicenämnden ställer sig bakom arbetsutskottets förslag. 
 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden beslutar om en utökning av 
förvaltningens organisation med 3 projektledartjänster 
som finansieras inom ramen för beviljade 
investeringsmedel. 
 
____________ 
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Svn § 216   
 

Delegeringsbeslut 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen anmäler nio delegeringsbeslut för perioden  
15 augusti 2016 till och med 13 september 2016. 
 
Beslutsunderlag 
Förteckning över delegeringsbeslut under perioden 15 augusti 
2016 till och med 13 september 2016 
 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden godkänner redovisningen av besluten. 
 
____________ 
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Svn § 217 
 

Rapporter och information 
 
Följande anmäls: 
- Protokoll från arbetsutskottets sammanträde den 7 september 

2016. 
- Protokoll från arbetsutskottets sammanträde den 19 september 

2016. 
- Ärendebalanslista utskriven den 14 september 2015. 
 
Rapport och information om följande ges: 
- Samverkansgruppen kommer att ha sitt möte 22 september. 

 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden lägger informationen till handlingarna. 
 
____________ 
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Svn § 218 
 

Övriga frågor 
 
Hans-Inge Wall (S) tar upp frågan om timmer som ligger och blir 
förstört, efter att skog blivit avverkat, som är märkt Hammarö 
kommun. Förvaltningen återkommer i frågan. 
 
Nils Safferson (M) tar upp frågan om belysning vid 
återvinningscentralen och vid returstationerna. 
Förvaltningschef Johan Rosqvist informerar om läget. 
 
Nya fastighetschefen Fredrik Jarälv presenterar sig. 

 
____________ 
 
 
 
  
 


