
HAMMARÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 

   
Servicenämnden 
 

2017-02-15 1(17) 

 
Plats och tid Nämndrummet, kl. 13.15-16.00  

Beslutande Margareta Ivarsson (C), ordförande 
Thomas Bäckman (S)  
Andreas Hellgren (S) ersätter Maja Sundkvist-Kräutner (S) 
Hans-Inge Wall (S) 
Knut Magnusson (V) 
Nils Safferson (M) 
Lennart Lämgren (L)  
Peter Johansson (L) Willy Ociansson (MP) 
Marianne Carlsson (KD) 
 

 

Övriga närvarande Johan Rosqvist, förvaltningschef 
Monica Gordon, ekonom 
Lars-Åke Tärnbro, trafikingenjör 
Anna Alvkäll, enhetschef teknisk drift 
Peter Carlsson, enhetschef fritidsenheten 
Anna Bengtsson, fritidskonsulent 
Emil Florell, renhållningssamordnare 
Helén Bergman, förvaltningssekreterare 
 
 

 

Utses att justera Thomas Bäckman  

Justeringens plats och tid Kontaktcenter, 2017-  

Under- 
skrifter Sekreterare …………………………………………... Paragrafer:  23-38 

 

  Helén Bergman  

 
Ordförande …………………………………………... 

 

  Margareta Ivarsson  

 
Justerande …………………………………………… 

 

  Thomas Bäckman  
  

 ANSLAG/BEVIS  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag  

Organ Servicenämnden 

Sammanträdesdatum 2017-02-15 

Datum för anslagets 
uppsättande 

2017- Datum för anslags 
nedtagande 

2017- 

Förvaringsplats för protokollet Serviceförvaltningens kontor 

Underskrift ……………………………………………………...  

 Helén Bergman  
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Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
   

 

Svn § 23   
 

Fastställande av föredragningslistan 

 
Föredragningslistan godkänns. 
 
____________   
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Svn § 24   
 

Månadsrapport 
 
Ärendet utgår. 
 
____________ 
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Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
   

 

Svn § 25    
 

Yttrande över remiss om motion om 
idrottspolitiskt program och utvecklingsplan för 
kommunens idrottsanläggningar 
 
Sammanfattning 
Motion har inkommit från Miljöpartiet till 
kommunfullmäktige i Hammarö gällande att ta fram ett 
idrottspolitiskt program inkluderande utvecklingsplan för 
kommunens anläggningar. Servicenämnden ska lämna 
ett yttrande angående denna. 
 
Peter Carlsson, enhetschef fritidsenheten, och Anna Bengtsson, 
fritidskonsulent, redogör för förvaltningens förslag på yttrande. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 6 december 2016 
Motion om idrottspolitiskt program 
Skrivelse från Riksidrottsförbundet 
 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden ger följande yttrande:  
”Servicenämnden föreslår fullmäktige att avslå motionen med 
hänvisning till att ett ständigt utvecklingsarbete redan pågår 
tillsammans med föreningarna, för att i bred dialog kunna 
tillmötesgå tankar och idéer utifrån de förutsättningar som finns.”  
 
Skrivelse från Riksidrottsförbundet gällande intressepolitiskt 
program biläggs yttrandet med motiveringen att skrivelsen kommer 
att användas i förvaltningens fortsatta kontakt och arbete med 
föreningarna i kommunen. 
 
____________ 
 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
   

 

Svn § 26  
 

Utvärdering av idrottsskolan Bärstad 2016 
 
Sammanfattning 
Fritidskonsulent Anna Bengtsson och enhetschef för fritidsenheten 
Peter Carlsson redovisar utvärdering av idrottsskolan vid Bärstad 
2016. 
 
Beslutsunderlag 
Muntligt 
 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden godkänner redovisningen och beslutar att årets 
upplaga av idrottsskolan kommer att bedrivas under åtta veckor på 
höstterminen 2017. Anna Bengtsson återkommer vid nästa 
arbetsutskott för att rapportera hur planeringsarbetet fortlöper. 
 
____________ 
 



HAMMARÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 

   
Servicenämnden 
 

2017-02-15 
 

6 
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Svn § 27  Dnr 2016/296 45 
 

Renhållningsordning 
 
Sammanfattning 
Grums, Kil, Forshaga och Hammarö kommuner har 
tillsammans arbetat fram en ny renhållningsordning som 
består av Avfallsplan inklusive bilagor för åren 2017-2027 
samt Lokala föreskrifter för avfallshantering. 
Renhållningsordningen ställdes ut under perioden 17 
oktober till 13 november 2016 och inkomna synpunkter 
har beaktats vid upprättandet av slutversion av 
renhållningsordningen. 
 
Beslutsunderlag 
Avfallsplan för 2017-2027 inklusive bilagor 
Lokala föreskrifter om avfallshantering 
SVN 2016-08-24 § 191 Renhållningsordning 

Servicenämndens beslut 
Servicenämnden föreslår att renhållningsordning för 
Hammarö kommun innehållande Avfallsplan för åren 
2017-2027 med bilagor samt Lokala föreskrifter för 
avfallshantering antas. 
 
____________ 
 
Sändlista 
Kommunstyrelsen  
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Svn § 28   Dnr 2016/373 06   
 

Yttrande över remiss från kommunstyrelsen på 
riktlinjer för exploateringsavtal 
 
Ärendet utgår och tas upp vid nästkommande 
nämndsammanträde. 
 
____________ 
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Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
   

 

Svn § 29   Dnr 2016/135             332  
 

Riktlinjer för lekplatser  
 
Sammanfattning 
Servicenämnden gav förvaltningen den 23 mars 2016 i uppdrag att 
återkomma till nämnden med förslag till bestämmelser för 
lekplatser. I riktlinjerna för lekplatser fastställs nämndens 
inställning till kategorier av lekplatser, avstånd till närmaste 
lekplats, antal lekplatser, lekplatser i nya områden, underhåll och 
tillsyn samt konsekvenser av riktlinjerna.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 5 januari 2017 
Riktlinjer för lekplatser i Hammarö kommun 
 
Yrkanden 
Ordförande Margareta Ivarsson (C) frågar nämnden om 
riktlinjerna kan fastställas enligt förvaltningens förslag.  
 
Marianne Carlsson (KD) yrkar då en justering i 
beslutstexten. Istället för att ange ett exakt avstånd till 
närmsta lekplats (300 m/500 m), bör det stå ”inom rimligt 
avstånd”.  
 
Ordförande ställer de båda förslagen mot varandra och 
finner då att nämnden beslutar ändra formuleringen till 
”inom rimligt avstånd” istället för avståndsangivelsen på 
300 m/500m. 
 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden fastställer riktlinjer för lekplatser i 
Hammarö kommun med justeringen att 
avståndsangivelsen på 300 m/500 m till närmsta lekplats 
ändras till ”inom rimligt avstånd”.  
 
____________ 
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Svn § 30   Dnr 2015/152             452  
 

Optisk sortering av hushållsavfall  
 
Sammanfattning 
Emil Florell, renhållningssamordnare, redovisar nuläget i 
planeringen av optisk sortering av hushållsavfall.  
 
Beslutsunderlag 
Muntligt  
 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden beslutar att ta inriktningsbeslut på optisk 
sortering som ska införas tillsammans med 
samarbetskommunerna Grums, Forshaga och Kil, men om det 
anses skäligt börjar Hammarö kommun med en temporär lösning 
gällande att sortera ut matavfall innan det gemensamma arbetet 
med optisk sortering startar. 
 
____________ 
 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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Svn § 31   Dnr 2016/395 290
  

Yttrande över JO-anmälan 
 
Sammanfattning 
Servicenämnden blev 2016-12-27 anmäld till 
justitieombudsmannen av privatperson. Nämnden har nu 
tillfälle att yttra sig i frågan. 

 
Beslutsunderlag 
Begäran om yttrande, JO Riksdagens ombudsman, daterat 2016-
12-23 
Kompletterande skrivelse, JO Riksdagens ombudsman, daterad 
2017-02-14 
 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden ger arbetsutskottet delegering att besluta i 
frågan. 
 
____________ 
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Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
   

 

Svn § 32  Dnr 2016/154 041 
 

Detaljbudget 2017 
 
Sammanfattning 
Hammarö kommun växer vilket innebär att trycket på 
servicenämndens verksamheter ökar. Viss kompensation 
har skett för detta inför 2017 avseende tillkommande 
kostnader för kost och lokalvård till nya 
förskoleavdelningar samt täckning för de utökade 
områden som lokalvården fått under 2016. Total 
ramökning för att möta detta inför 2017 är 2,6 mkr. 

 
Parallellt med detta ökar kommunens övergripande 
kostnader i form av bland annat kapitaltjänstkostnader för 
de nya anläggningar som byggs, vilket har föranlett ett 
sparkrav på samtliga av kommunens nämnder. För 
servicenämndens del innebar det en ramsänkning inför 
2017 med 2,6 mkr. En besparing som i huvudsak 
hanterats inom kost-, fritids- och gatljusverksamheten. 
Den totala ramen är således inte sänkt, men 
budgetfördelningen mellan verksamheterna ser 
annorlunda ut. 
 
En bibehållen ram som möter ett växande behov innebär 
fortsatt tuffa utmaningar inom nämndens område. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 3 januari 2016 
Detaljbudget 2017 
Antal anställda 
Intäkter skattefinansierad del 
 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden godkänner detaljbudget 2017 och ger 
förvaltningen i uppdrag att presentera personalkostnader 
och antal anställda per enhet, samt intäkter och kostnader 
per enhet vid varje månadsrapport. 
 
____________ 
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Svn § 33 
  

Moduler 
 
Sammanfattning 
Servicenämnden diskuterar för- och nackdelar med att hyra 
respektive köpa moduler.  
 
Beslutsunderlag 
Muntligt 
 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden ger förvaltningen i uppdrag att undersöka 
kostnaderna för att köpa, hyra alternativt ingå ramavtal för 
införskaffande av moduler. 
 
____________ 
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Svn § 34 
 

Riskhanteringsplan för översvämning i 
Klarälven och Vänern 
 
Sammanfattning 
Förvaltningschef Johan Rosqvist redovisar 
riskhanteringsplan för översvämning i Klarälven och 
Vänern, framtagen av Länsstyrelsen och MSB. 
 
Beslutsunderlag 
Muntligt 
 
Arbetsutskottets beslut 
Servicenämnden ger förvaltningen i uppdrag att lista 
punkterna ur riskhanteringsplanen som berör Hammarö 
kommun och att sedan presentera dessa för 
arbetsutskottet. 
 
____________ 
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Svn § 35  Dnr 2015/121 041 
 

Bokslut 2016 
 
Sammanfattning 
Ekonom Monica Gordon presenterar bokslut för 2016. 
 
Beslutsunderlag 
Nämndernas verksamhetsberättelse 2016: Servicenämnd 
Budgetuppföljning december 2016 
 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden godkänner redovisningen.  
 
____________ 
  
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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Svn § 36  
 

Delegeringsbeslut 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen anmäler ett delegeringsbeslut för perioden  
19 januari till och med 14 februari 2017. 
 
Beslutsunderlag 
Förteckning över delegeringsbeslut under perioden 19 januari till 
och med 14 februari 2017 
 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden godkänner redovisningen av besluten. 
 
____________ 
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Svn § 37  
 

Rapporter och information 
 
Följande anmäls: 
- Protokoll från arbetsutskottets sammanträden den 16 januari, 8 

februari samt 13 februari 2017 
- Ärendebalanslista skapad den 14 februari 2017 
 
Rapport och information om följande ges: 
- Samverkansgruppens senaste sammanträde 
- Avtal 
- Förvaltningschef Johan Rosqvist informerar om Rudsvägarnas 

samfällighetsförening som har inkommit med 
ersättningsanspråk för den belastning som gjordes på vägarna 
vid införande av kommunalt VA 2009-2010.  

- Johan Rosqvist informerar om markägartvisten på Tynäsvägen 
som nu är löst, varför arbetet med införande av kommunalt VA 
nu pågår i full takt.  

 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden lägger rapporten och informationen till 
handlingarna.  
 
____________ 
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Svn § 38 
 

Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor. 
 
____________ 
 
 
 
  
 


