
HAMMARÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 
   
Servicenämnden 
 

2016-01-19 1(16) 

 

Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet, kl. 13.00-16.15 med ajournering  
                                                                            kl. 13.55-14.05 

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

Övriga närvarande Bertil Jonasson (C), ersättare 
Henrik Smedberg (M), ersättare 
Peter Johansson (L), ersättare §§ 9-14 
Johan Rosqvist, förvaltningschef 
Anna Alvkäll, förvaltningssekreterare 
Peter Carlsson, fritidschef § 4 
Lena Vesterlund, lokalvårdschef § 5 
Emil Florell, renhållningssamordnare § 6 
Emilia Carlman, gatuchef § 7 
 
 

Utses att justera Nils Safferson 

Justeringens plats och tid Serviceförvaltningens kontor, 2016-01-22 

Under- 
skrifter Sekreterare …………………………………………... Paragrafer: 1-14 

 Anna Alvkäll 

Ordförande …………………………………………... 
 Margareta Ivarsson 

Justerande …………………………………………… 
 Nils Safferson 

 

 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Servicenämnden 

Sammanträdesdatum 2016-01-19 

Datum för anslagets 
uppsättande 

2016-01-25 Datum för anslags 
nedtagande 

2016-02-16 

Förvaringsplats för protokollet Serviceförvaltningens kontor 

Underskrift ……………………………………………………...  

 Anna Alvkäll  
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Svn § 1   
 

Fastställande av föredragningslista 
 
Föredragningslistan fastställs. 
 
____________ 
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Svn § 2   Dnr 2014/118  
 

Redovisning av sjukfrånvaron 2015 
 
Sammanfattning 
Förvaltningschef Johan Rosqvist redovisar sjukfrånvaron 2015. 
 
Beslutsunderlag 
Statistik sjukfrånvaro 
 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden godkänner redovisningen. 
 
____________ 
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Svn § 3   Dnr 2015/479  
 

Revidering av riktlinjer för maten i 
förskoleverksamhet, skola och fritidsverksamhet 
 
Sammanfattning 
Livsmedelsverket har ändrat sina rekommendationer under 2015 
angående bland annat servering av ris. Med anledning av det har 
serviceförvaltningen tillsammans med bildningsförvaltningen sett 
över kommunens riktlinjer för maten i förskoleverksamhet, skolor 
och fritidsverksamhet.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 27 november 2015 
Förslag till revidering av riktlinjer för maten i förskoleverksamhet, 
skolor och fritidsverksamhet  
AU § 3 
 
Beslutsgång 
Servicenämnden ställer sig bakom arbetsutskottets förslag. 
 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden fastställer reviderade riktlinjer för maten i 
förskoleverksamhet, skolor och fritidsverksamhet i Hammarö 
kommun.  
 
____________ 
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Svn § 4   Dnr 2016/11  
 

Administrativ tjänst fritidsenheten 
 
Sammanfattning 
Fritidsenheten har behov av förstärkning med en administrativ 
resurs för att bättre kunna hantera ett strategiskt och proaktivt 
arbete tillsammans med kommunens föreningar. Ett sådant arbete 
möjliggör en styrning mot givna kärnvärden genom fördelning av 
de bidrag som kommunen betalar ut. Det ger också möjligheten till 
att stötta föreningarna i sökandet av övriga tillgängliga medel och 
dessutom bistå dem i utvecklingsarbetet. Vidare kan denna resurs 
även hjälpa de som av olika anledningar inte knutit sig till någon 
förening, både genom folkhälsa som socialt. Tjänsten ska också 
innehålla arbete med lägerverksamhet och idrottsskola. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 8 januari 2016 
AU § 18 
 
Yrkande 
Ordföranden Margareta Ivarsson (C) yrkar att servicenämnden 
ställer sig bakom arbetsutskottets förslag med tillägget att en 
förutsättning är att finansiering av tjänsten kan lösas. 
 
Beslutsgång 
Servicenämnden ställer sig bakom arbetsutskottets förslag med 
ordförandens yrkande om tillägg. 
 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden tillskapar en heltidstjänst för administration inom 
fritidsenheten, förutsatt att finansiering av tjänsten kan lösas. 
 
____________ 
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Svn § 5   Dnr 2015/495 
 

Äskande av utökade budgetramar för 
lokalvårdsenheten på grund av utökade 
verksamheter 
 
Sammanfattning 
Lokalvårdsenheten har fått utökade verksamheter, bland annat 
nya förskolepaviljongen Tallvägen som startar i januari, vilket gör 
att förvaltningen ser ett behov av att äska medel för utökade 
budgetramar om ca 207 000 kronor.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 10 december 2015 
AU § 2 
 
Beslutsgång 
Servicenämnden ställer sig bakom arbetsutskottets förslag. 
 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden äskar utökade budgetramar om totalt  
207 000 kronor för lokalvårdsenheten på grund av utökade 
verksamheter enligt följande:  
- Sätterstrand hus 28, IT-enheten och Hammarö stadsnät,  

57 000 kronor  
- Förskolepaviljong Tallvägen, 120 000 kronor  
- Sätterstrand Stjärnan/Triaden, 30 000 kronor  
 
____________ 
 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen 
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Svn § 6   Dnr 2015/435  
 

Yttrande över motion om belysning på 
återvinningsstationer 
 
Sammanfattning 
Charlotta Blom (M), Peter Johansson (FP), Mattias Joelsson (KD), 
Mikael Jern (MP) och Bosse Henriksson (M) har lämnat in en 
motion angående ljus vid återvinningsstationer. Motionen lyfter 
återvinningsstationernas betydelse, och påpekar att belysning är 
viktigt för att förbättra sorteringsmöjligheten och minska  
skaderisken. Belysningen är i flera fall bristfällig. Motionen yrkar på 
att Hammarö kommun gör en översyn av samtliga återvinnings-
stationer på Hammarö, och ser till att det finns sensorstyrd 
belysning, samt att kommunen undersöker möjligheter till 
samfinansiering med Förpacknings- och tidningsinsamlingen.   
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 26 november  
Motion angående ljus vid återvinningsstationer 
AU § 8 
 
Ajournering 
Sammanträdet ajourneras klockan 13.55 och återupptas 14.05. 
 
Yrkande 
Ordföranden Margareta Ivarsson (C) yrkar att servicenämnden 
föreslår kommunfullmäktige bifalla motionens första att-sats vad 
gäller att göra en översyn och avslå motionens andra att-sats. 
 
Beslutsgång 
Servicenämnden ställer sig bakom ordförandens yrkande. 
 
Servicenämndens beslut 
1. Servicenämnden föreslår kommunfullmäktige bifalla motionens 

första att-sats vad gäller att göra en översyn.  
2. Servicenämnden föreslår kommunfullmäktige avslå motionens 

andra att-sats. 
 
____________ 
 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen 
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Svn § 7   Dnr 2015/420  
 

Målning av gång- och cykelvägar 
 
Sammanfattning 
I samband med att Karlstads kommun målade upp cykelvägar, och 
då framförallt parallellt med Hammaröleden, lyftes frågan från 
nämnden om vilken strategi Hammarö kommun bör ha angående 
målning av gång- och cykelvägar. Förvaltningen föreslår inriktning 
för separerad gång- och cykelbana i tjänsteskrivelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 9 december 2015 
AU § 10  
 
Yrkande 
Ordföranden Margareta Ivarsson (C) yrkar att ärendet går tillbaka 
till arbetsutskottet. 
 
Beslutsgång 
Servicenämnden ställer sig bakom ordförandens yrkande. 
 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden beslutar att ärendet går tillbaka till 
arbetsutskottet. 
 
____________ 
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Svn § 8   Dnr 2014/175  
 

Utförda åtgärder 2015 för 
tillgänglighetsanpassning av centrum 
 
Sammanfattning 
Ur servicenämndens investeringsram 2015 tilldelades projektet  
tillgänglighetsanpassningar 1,5 mkr. Tillgänglighetsarbetet 
baserades på den tillgänglighetsutredning för centrum som utförts 
på konsultbasis och redovisades under våren 2015. Behoven är 
stora i centrum men det framgår med tydlighet att ansvaret för 
åtgärderna i hög grad ligger på andra fastighetsägare än 
kommunen. Av den anledningen har den tilldelade ramen varit 
tillräcklig för att åtgärda merparten av de problem som legat under 
kommunens ansvarsområde.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 11 december 2015  
Redovisning av utförda tillgänglighetsåtgärder, Björn Wennerström  
Tillgänglighetsutredning Skoghalls centrum, Hammarö kommun, 
Mars 2015, WSP 
AU § 12 
 
Beslutsgång 
Servicenämnden ställer sig bakom arbetsutskottets förslag. 
 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden godkänner redovisningen. Ärendet redovisas för 
handikapprådet och pensionärsrådet. 
 
____________ 
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Svn § 9   Dnr 2015/145  
 

Revidering av delegeringsordningen 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ser ett behov av att revidera nuvarande 
delegationsordning i vissa delar avseende väg- och 
upphandlingsfrågor. Behovet är uppkommet ur nya förutsättningar 
vad gäller vägfrågan och nya arbetssätt vad gäller 
upphandlingsfrågorna där förvaltningen ser en 
återrapporteringsskyldighet till nämnden på aktuella beslut.   
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 11 december 2015 
AU § 13 
 
Beslutsgång 
Servicenämnden ställer sig bakom arbetsutskottets förslag. 
 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden beslutar att: 
1. Beslut om anslutning till allmän väg delegeras till trafikingenjör. 
2. Tilldelningsbeslut i samband med upphandling delegeras till 

förvaltningschef.  
3. Att delegeringsbesluten 4.1-4.6 i nuvarande 

delegationsordning kompletteras med texten ”samt beslut om 
förnyad konkurrensutsättning”.  

4. Beslutet gäller omedelbart. 
 
____________ 
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Svn § 10   Dnr 2015/375  
 

Verksamhetsplan – information  
 
Sammanfattning 
Förvaltningschef Johan Rosqvist informerar om 
verksamhetsplanen.  
 
Beslutsunderlag 
Muntlig information 
AU § 14 
 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden tackar för informationen. 
 
____________ 
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Svn § 11   Dnr 2014/118, 2015/121  
 

Begäran om att investeringsmedel för 2015 ska 
flyttas till kommande år 
 
Sammanfattning 
Prognosen per 31 december visar på att det finns en relativt stor 
andel beviljade investeringsmedel som ännu inte upparbetats. Det 
är till avgörande del en naturlig följd av att verkställigheten av 
investeringsprojekten i praktiken var möjlig att påbörja först under 
andra tertialen i år, samtidigt som ledtiderna i många projekt är 
relativt långa. Det är även så att det finns en viss eftersläpning i 
det ekonomiska utfallet då fakturor inväntas på relativt stora 
arbeten som utförts. Avseende medel beviljade för 2015 finns 
enbart ett projekt som varken slutförts/påbörjats eller planerats och 
det är införskaffandet av ett nytt bokningssystem för 
idrottsanläggningar och övriga lokaler.   
  
Förvaltningen ser inte det som ekonomiskt försvarbart att avbryta 
pågående projekt och förordar således att de kvarvarande medlen 
i pågående projekt förs med till 2016 och framåt för att kunna 
fullfölja projekten. 
 
Beslutsunderlag 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 december 2015  
Bilaga 1, servicenämndens investeringsramar 2015  
Bilaga 2, servicenämndens investeringsramar beslutade 2014 och tidigare  
Bilaga 3, kommunstyrelsens investeringsramar för verkställighet av service 
AU § 15 
 
Yrkande 
Ordföranden Margareta Ivarsson (C) yrkar att servicenämnden 
ställer sig bakom arbetsutskottets förslag med tillägget att 
förvaltningen får i uppdrag att skapa rutiner för slutbesiktning och 
garantibesiktning och återkomma till nämnden. 
 
Beslutsgång 
Servicenämnden ställer sig bakom arbetsutskottets förslag med 
ordförandens yrkande om tillägg. 
 
 

forts.  
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Svn § 11, forts. 
 
Servicenämndens beslut 
1. Servicenämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att 

samtliga kvarvarande medel från beslutade ramar avseende 
de i tjänsteskrivelsens bilagor redovisade investeringsprojekten 
flyttas med till 2016 och kommande år för att möjliggöra 
projektavslut för samtliga av dem.  

2. Servicenämnden omfördelar 4,5mkr från den flera år gamla 
ramen "investeringspott renhållning" till att delfinansiera 
kostnaden om 8 mkr för att renovera taket på Hammarlunden 
7-9, då behoven av en omställning för insamling av 
hushållsavfall ligger längre fram än 2016. 

3. Servicenämnden ger förvaltningen i uppdrag att skapa rutiner 
för slutbesiktning och garantibesiktning och återkomma till 
nämnden. 
 

____________ 
 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen 
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Svn § 12 
 

Delegeringsbeslut 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen anmäler ett delegeringsbeslut för perioden  
9 december 2015 till och med 10 januari 2016. 
 
Beslutsunderlag 
Förteckning över delegeringsbeslut under perioden 9 december 
2015 till och med 10 januari 2016 
 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden godkänner redovisningen av besluten. 
 
____________ 
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Svn § 13 
 

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

23 december 2015. 
- Protokoll från arbetsutskottets sammanträde den  

11 januari 2016. 
- Ärendebalanslista utskriven den 12 januari 2016. 
 
Rapport och information om följande ges: 
- Information om parkgruppen. 
- Samverkansgruppens senaste sammanträde. 
- Beläggningsavtalet är förlängt.  
- Kommunen har ett nytt väktaravtal med ett nytt bolag. 
- Arbetsförmedlingen har sagt upp sin lokal och lämnar den 

formellt den 30 september. 
- Information om samfinansieringsavtal med Trafikverket.  
- En utredning är gjord av gång- och cykelnätet inom och kring 

Kileneområdet. 
- Undersökningen ”Kritik på teknik” går ut till hushåll i februari. 
- Handbollskansliet kan vara kvar i lokal på Hammarlundens 

skola. 
- Karlstads kommun har ett uppdrag att muddra Klarälven. Den 

aktuella sträckan går in i Hammarö kommun. 
- Information om koncept Hammaröcykel. 
- En stor eloge ges till personalen som arbetade i samband med 

branden vid Götetorpsskolan. Information ges om 
försäkringsärendet. 

- Information om kommunens besparingsprogram. 
 

Servicenämndens beslut 
Servicenämnden tackar för rapporterna och informationen. 
 
____________ 
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Svn 14 
 

Övriga frågor 
 
Servicenämnden beslutar att sammanträdet den 23 februari 2015 
börjar klockan 15.00 i stället för klockan 13.00. 
 
Information ges om synpunkter på skolväg Anneberg-Bärstad. 
 
Marianne Carlsson (KD) ställer fråga om vassröjning. 
Förvaltningschef Johan Rosqvist informerar om förvaltningens 
arbete och att det finns en vassröjningsplan, som ska revideras. 
 
Information ges om vårprocessen 1-2 mars. 
 
Marianne Carlsson (KD) efterfrågar en redovisning av 
fokusgruppen gällande generationsmötesplatsen. Ordförande 
Margareta Ivarsson (C) informerar om att det kommer på nästa 
sammanträde. 
 
____________ 
 
 
 
  
 


