
HAMMARÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 

Servicenämnden 
 

2016-10-19 1(17) 

 
Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet, kl. 13.00-17.30  

Beslutande Margareta Ivarsson (C), ordförande 
Thomas Bäckman (S) 
Therese Gunnarsson (S) 
Knut Magnusson (V) 
Nils Safferson (M) 
Lennart Lämgren (L) 
Marianne Carlsson (KD)  
Maja Sundkvist-Kräutner (S) 
Lars Larsson (KD) (ers. för Birgitta Kahn) 

 

Övriga närvarande Johan Rosqvist, förvaltningschef 
Charlotte Gustafsson, verksamhetschef 
Emilia Carlman, gatuchef § 220 
Fredrik Jarälv, fastighetschef § 220 
Lena Vesterlund, lokalvårdschef, § 220 
Sandra Ferneborg, kostekonom, § 220 
Anna Alvkäll, arbetsledare park  § 220 
Peter Carlsson, enhetschef § 220-223 
Anna Bengtsson, fritidskonsulent, § 220-223 
Lars-Åke Tärnbro, trafikingenjör, § 224, 230 
Kjell E Andersson, sekreterare 
Helen Bergman, förvaltningssekreterare (tillträdande) 
 

 

Utses att justera Thomas Bäckman  
Justeringens plats och tid Serviceförvaltningens kontor, 2016-10-21  

Under- 
skrifter Sekreterare …………………………………………... Paragrafer: 219-234 

 

  Kjell E Andersson  

 
Ordförande …………………………………………...  

  Margareta Ivarsson  

 
Justerande ……………………………………………  

  Thomas Bäckman  

 ANSLAG/BEVIS  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag  

Organ Servicenämnden 

Sammanträdesdatum 2016-10-19 

Datum för anslagets 
uppsättande 

2016-10-21 Datum för anslags 
nedtagande 

2016-11-14 

Förvaringsplats för protokollet Serviceförvaltningens kontor 

Underskrift ……………………………………………………...  

 Kjell E Andersson  



HAMMARÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 

Servicenämnden 
 

2016-10-19 2 

 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
   

 

Svn § 219   
 

Månadsrapport 
 
Förvaltningschefen föredrar budgetuppföljning med helårsprognos 
per 31 augusti. 
 
Sjukfrånvaron till och med september 2016 redovisas i 
diagramform med jämförelse tre år bakåt i tiden. 
 
 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden uppdrar till förvaltningschefen att redovisa förslag 
till åtgärder med anledning av prognosen samt att redovisa 
förslagen till Servicenämndens Au. 
Uppföljning av investeringar redovisas vid nästa sammanträde 
med nämnden. 
 
Servicenämnden godkänner redovisningen av rapporterna 
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Svn § 220    
 

Redovisning av vår- och sommaraktiviteter per 
enhet 
 
Sammanfattning 
Förvaltningens enheter redovisar erfarenheter från sommaren 
2016. I det stora hela är erfarenheterna från sommaren mycket 
positiva. Några enheter, fastighet och kost, har haft en lugn 
sommar. Park, gata&va och fritid har haft betydligt intensivare 
arbete under sommaren. 
Semesterplanläggningen berörs av flera enheter. I vissa delar bör 
den ses över. 
 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden tackar för den information som förvaltningen 
lämnat. 
 
____________ 
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Svn § 221   Dnr 2015/378  
 

Redovisning av Hammarölägret sommar 2016 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen redovisar Hammarölägret sommaren 2016. 
220 barn, 26 från asylboendet, 42 ledare och nio 
föreningar har deltagit i lägren. Utvärderingen visar att 
både barn och föräldrar är mycket nöjda med 
verksamheten och hoppas att lägren återkommer nästa 
år. 
  
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 20 september 2016. 
Redovisning/bildspel av Hammarölägret sommaren 2016. 
Utvärdering av lägren, 4 bilagor 
Budget med slutredovisning  
Svn Au § 219 
 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden godkänner redovisningen av 
Hammarölägret sommar 2016 och planerar för en 
fortsättning 2017. 
 
____________ 
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Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
   

 

Svn § 222   Dnr 2016/158  
 

Ekonomisk redovisning av kontantbidragen 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen gör en ekonomisk redovisning av utbetalda 
föreningsbidrag till och med 25 september. 
57 tkr för Bidrag till nämndens förfogande samt för 
Stimulansbidrag värdegrund återstår av den totala 
bidragsbudgeten. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomisk redovisning av kontantbidragen 
Svn Au § 220  
 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden godkänner redovisningen. 
 
 
____________ 
 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen  
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Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
   

 

Svn § 223   Dnr 2015/412  
 

Diskussion om riktlinjer för föreningsbidrag  
 
Sammanfattning 
Förvaltningen redovisar åtgärder som har genomförts efter 
kommunstyrelsens anvisningar som gällde från 2016-01-01. Ett 
utkast till nya bidragsbestämmelser för föreningsbidrag redovisas 
för nämndens ledamöter. 
 
Beslutsunderlag 
Utkast till nya bidragsregler 
Svn Au § 221 
 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden tackar för redovisningen och uppmanar partierna 
att diskutera förslaget till bidragsbestämmelser. 
Bidragsreglerna kommer att behandlas vid kommande möten med 
Servicenämnden. 
 
____________ 
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Svn § 224   Dnr 2015/267  
 

Gång- och cykelväg i befintlig vägbana på 
karlstadsvägen 
 
Sammanfattning 
Serviceförvaltningen har utrett frågan om att anlägga en gång- och 
cykelbana på Karlstadsvägens befintliga vägbredd. Tre olika 
alternativ utreddes och förslaget är att ha dubbelriktad biltrafik med 
cykelbanor belagda med röd asfalt på båda sidor. Vägen ska vara 
belyst och även befintlig gång- och cykelväg efter älvfåran mellan 
Karlstadsvägen och Industrileden belyses. På vägen anläggs totalt 
sju portar som ska markera hur trafiken är tänkt att gå. För att 
ytterligare förbättra trafiksäkerheten på vägen föreslås att 
serviceförvaltningen rekommenderar den lägre hastigheten 40  
km/h på hela vägsträckan, samt tar fram en lokala trafikföreskrift 
för förbud mot trafik med tung lastbil. Total kostnad uppskattas till 
5 700 000 kr.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-09-23.  
Bilaga 1: PM för GC-väg längs Karlstadsvägen i Hammarö 
kommun, 2016-06-20.  
Bilaga 2: Förslag på utplacering av ”portar”, 2016-09-20  
Bilaga 3: Typritning för ”port” på by-miljöväg, 2016-09-20  
Bilaga 4: Kostnadsberäkning bymiljöväg 
Svn Au § 222  
 
Yrkanden 
Lennart Lämgren (L) föreslår bordläggning av ärendet 
 
Servicenämndens beslut 
Ärendet bordläggs. 
 
 
____________ 
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Svn § 225   Dnr 2016/319  
 

Yttrande över motion om att bygga en 
rullstolsgunga 
 
Sammanfattning 
Anders Ahl (SD) och Catarina Andreasson (SD) har för 
Sverigedemokraterna lämnat in en motion om att bygga 
en rullstolsgunga. I motionen anförs att alla partier är 
överens om att det är en grundläggande rättighet att barn 
som sitter i rullstol i möjligaste mån ska kunna delta i lek 
och aktiviteter. Sverigedemokraterna yrkar att kommunen 
undersöker möjligheterna att installera en eller flera 
rullstolsgungor i kommunen med målet att minst en sådan 
gunga ska byggas där det är tillgängligt och säkert. 
Förvaltningen planerar att sätta upp en gungsits för 
rörelsehindrade, en så kallad rullstolsgunga i 
Skoghallsparken. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-09-07 
Motion om att bygga en rullstolsgunga 
Svn Au § 224 
 
 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå 
motionen med motiveringen att servicenämnden redan 
arbetar med frågan. 
 
____________ 
 
Sändlista: 
Kommunfullmäktige  
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Svn § 226   Dnr 2016/202  
 

Översyn av kostnader för kosten 
 
Sammanfattning 
Serviceförvaltningen har jämfört livsmedelsbudgetens rimlighet i 
Hammarö kommun med 10 jämförbara kommuner. Resultat visar 
att livsmedelsbudgeten för Hammarö kommun är likvärdig med de 
kommuner som jämförts. 
 
Beslutsunderlag 
Jämförelse livsmedelsbudget 
Livsmedelsbudget kommunexempel 
Svn Au § 225 
 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden tackar för informationen. 
 
____________ 
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Svn § 227   Dnr 2016/350  
 

Diskussion om förslag till riktlinjer för 
investeringsprojekt 
 
Sammanfattning 
Hammarö kommun är inne i ett mycket expansivt skede vilket 
leder till ett hårt tryck på den kommunala organisationen i att möta 
upp med att verkställa nödvändiga investeringar så som 
nya/förändrade skolor, förskolor, gator, GC-vägar VA-anläggningar 
mm. Utöver den pågående resurs- och kompetensförstärkningen 
inom detta område behövs en tydlig struktur för att hantera hela 
kedjan från behov till drift av dessa anläggningar. Denna struktur 
behövs för att säkerställa effektiva och kvalitativa projekt. Samtliga 
nuvarande projektledarresurser inom denna typ av investeringar 
har samlats vid ett antal tillfällen och tillsammans arbetat fram ett 
förslag på riktlinjer för investeringsprojekt för att på så vis uppnå 
den efterfrågade strukturen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 6 april 2016 
Förslag till ”Riktlinjer för investeringsprojekt i Hammarö kommun” 
Flödesschema för investeringsprojekt 
Svn Au § 227 
 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden beslutar skicka förslaget, Riktlinjer för 
investeringsprojekt, till övriga nämnder för yttrande.  
____________ 
 
 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen  
Bildningsnämnden 
Socialnämnden 
Miljö- och byggnadsnämnden 
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Svn § 228   Dnr 2016/154  
 

Besparing 2017 
 
Sammanfattning 
Servicenämnden har i linje med den av kommunfullmäktige 
antagna budgeten för 2017 i uppdrag att hantera en minskad 
ekonomisk ram om 2,7 mkr. Uppdraget har föregåtts av 
djupgående utredningar och diskussioner sedan slutet av 2015 
vilka då således även legat till grund för den antagna budgeten. 
De föreslagna besparingarna rör bemanning, men inte öppettider, 
för ishallen och Kilenegården, minskade åtagande för 
parkgruppens uppdrag mot fritidsverksamheten, bemanning inom 
kosten, andelen ekologiska livsmedel samt energibesparing inom 
gatljusverksamheten genom nyinvestering.  
  
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse daterad 30 september 2016  
Bilaga, besparing 2 700 000 kr  
Svn Au § 228 
 
Yrkanden 
Lennart Lämgren (L) föreslår att en tjänst vid Kilenegården, 250tkr, 
inte ska ingå i nämndens besparingar och att motsvarande belopp 
istället sparas på ekologiska inköp inom kostenheten. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot 
Lennart Lämgrens förslag och finner att nämnden beslutat enligt 
arbetsutskottets förslag. 
 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden beslutar om en besparing om 2,7 mkr inför 2017 
fördelat på: 
- Fritid 550tkr, bemanning men inte öppettider, för ishallen och  
  Kilenegården,  
- Kost 1 400tkr, bemanning och neddragning andelen ekologiska  
  livsmedel  
- Gata 750tkr, energibesparing inom gatljusverksamheten genom  
  nyinvestering.  
____________ 
 
Reservation 
Lennart Lämgren reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget 
förslag. 
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Svn § 229    
 

Diskussion om plan för internkontroll 2017 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen har gjort ett förslag till internkontrollplan för 2017 
avseende Servicenämndens verksamhet.  
 
Beslutsunderlag 
Förslag till internkontrollplan för 2017 
Svn Au § 229 
 
 
Servicenämndens beslut 
Ärendet flyttas till nästa sammanträde med Servicenämnden 
 
 
____________ 
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Svn § 230   Dnr 2016/91  
 

Information om gång- och cykelväg från 
Hovlandavägen till Mörudden 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen informerar om utredningsuppdrag avseende gång- 
och cykelväg från Hovlandavägen till Mörudden. Olika alternativ 
har diskuterats och förslag om gång- och cykelväg beräknas bli 
färdig under november. Projektet ska ingå i 2017 års 
investeringsbudget 
 
Beslutsunderlag 
Muntlig redovisning 
Svn Au § 230 
 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden godkänner informationen. 
 
____________ 
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Svn § 231    
 

Information om utredning om effekten av 
ytbaserad taxa 
 
Sammanfattning  
Förvaltningen informerar om utredning om effekten av ytbaserad 
taxa. Utredningen är förskjuten och presenteras under november 
månad. 

 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden tackar för informationen. 
 
____________
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Svn § 232   
 

Delegeringsbeslut 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen anmäler tre delegeringsbeslut fattade under 
perioden 1 september – 11 oktober. 
 
Beslutsunderlag 
Förteckning över delegeringsbeslut  
 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden godkänner redovisningen av besluten. 
 
____________ 
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Svn § 233 
 

Rapporter och information 
 
Följande anmäls: 
- Sammanträdesplan 2017 för Servicenämnden 
- Ärendebalanslista 2016-10-12. 
- Protokoll från arbetsutskottets sammanträde 2016-10-06 
- Förteckning över aktuella annonserade upphandlingar. 
 
Rapport och information om följande ges: 
- Servicenämnden har lämnat ansökan om utökad driftbudget 

avseende kost och lokalvård till paviljonger som ska ge 67 
förskolebarn plats inom förskolan. 

- Arbetet med förberedelser för att anlägga en isbana i  
Skoghallsparken fortgår. 

- Servicenämndens vårprocess är planerad till den 2-3 mars 
2017. 
 
 

Servicenämndens beslut 
Servicenämnden lägger rapporterna till handlingarna. 
 
____________ 
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Svn § 234 
 

Övriga frågor 
 
Nils Saffersson efterlyser information planen för Lillängshamnen 
och särskilt hur parkeringsfrågorna ska lösas. 
 
Information om detaljplanen för Lillängshamnsområdet lämnas vid 
kommande sammanträde med Servicenämnden 

 
____________ 
 
 
 
  
 


