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Servicenämnden 2017-09-27 
 
 

Tid och plats Onsdag 27 september 2017, kl. 13:00-17:00 
Ajournering mellan kl. 14:30-14:43 

 
 

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

 
 

Övriga närvarande Bertil Jonasson (C) 
Lars Larsson (KD) 
Johan Rosqvist, förvaltningschef 
Anna Alvkäll, teknisk driftschef 
William Healy Strömgren, VA-ingenjör 
Anna Lavendell, kostchef 
Lena Vesterlund, lokalvårdschef 
Anna Bengtsson, fritidskonsulent 
Helén Bergman, förvaltningssekreterare 

 
Utses att justera Marianne Carlsson 
Justeringens plats och tid Kontaktcenter, 2017-10-26 

 

Under- 
skrifter Sekreterare   …………………………………………... 

Helén Bergman 

 
Paragrafer:  §111-132 

 
 

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

 
Justerande …………………………………………… 

Marianne Carlsson 
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ANSLAG 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ Servicenämnden 

Sammanträdesdatum 2017-09-27 

Datum för anslagets 
uppsättande 

2017-10-27 Datum för anslags 
nedtagande 

2017-11-20 

Förvaringsplats för protokollet Servicenämnden 

Underskrift ……………………………………………………... 

Innehållsförteckning 

Ärende 

§ 111 Fastställande av  4 
 föredragningslista   

§ 112 Månadsrapport  5 
§ 113 Redovisning byggnation  6 

 skatepark   

§ 114 Mörmo idrottsplats 2016/308 7 
§ 115 Uppföljning av internkontrollplan 2017/40 8 

 - park- och grönyteskötsel   

§ 116 Uppföljning av internkontrollplan 2017/40 9 
 - vinterväghållning   

§ 117 Uppföljning av internkontrollplan 2017/40 10 
 - fastighetsförvaltning felavhjälp   

§ 118 Uppföljning av internkontrollplan 2017/40 11 
 - fastighetsförvaltning   

 underhållsplan   

§ 119 Uppföljning av internkontrollplan 2017/40 12 
 - VA saneringsplan   

§ 120 Äskande för tillkommande 2017/338 13 
 kostnader kost- och   
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 lokalvårdsenheten   
§ 121 Idrottsskola 2017  14 
§ 122 Redovisning av sommarläger 2017/134 15 
 och simskola 2017   

§ 123 Ansökan om dispens från 2017/48 16 
 anslutning till kommunalt vatten   

§ 124 Rapport om VA-utbyggnad Tye 2010/404 17 
§ 125 Uppföljning Karlstadsvägen 2015/267 18 
§ 126 Organisationsförändring - Nytt 2017/337 19 
 chefsled kost och lokalvård   

§ 127 Delårsrapport per 31/8 2016/154 20 
§ 128 Detaljbudget 2018 2017/150 21 
§ 129 Styrgrupper  22 
§ 130 Delegeringsbeslut  23 
§ 131 Rapporter och information  24 
§ 132 Övrigt  25 
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SVN § 111 
 

Fastställande av föredragningslista 

Föredragningslistan fastställs. 
 
 
 

Beslutet skickas till 
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SVN § 112 
 

Månadsrapport 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden godkänner rapporten. För att kunna vidta åtgärder inom 
kostenheten och lokalvårdsenheten, uppdrar nämnden till förvaltningen att 
inleda dialog med kommunstyrelsen samt att ta fram ett underlag som 
motsvarar faktiska kostnader för utökat elevantal inom skolan och utökade 
ytor att städa, vilket påverkar kostenhetens och lokalvårdsenhetens 
respektive budget och resultat. 

 
Sammanfattning 
Ekonomisk rapport för augusti månad redovisas av förvaltningschef Johan 
Rosqvist. 

 
Beslutsunderlag 
Månadsrapport 201708 

 
 
 

Beslutet skickas till 
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SVN § 113 
 

Redovisning byggnation skatepark 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden tackar för informationen. 

 
Sammanfattning 
Förvaltningschef Johan Rosqvist informerar om nuläget i byggnationen av 
skateparken. 

 
Beslutsunderlag 
Muntligt 

 
 
 

Beslutet skickas till 
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SVN § 114 2016/308 812 
 

Mörmo idrottsplats 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden tackar för informationen. 

 
Sammanfattning 
Förvaltningschef Johan Rosqvist informerar om byggnationen av Mörmo 
idrottsplats. 

 
Beslutsunderlag 
Muntligt 

 
 
 

Beslutet skickas till 
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SVN § 115 2017/40 007 
 

Uppföljning av internkontrollplan - park- och grönyteskötsel 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden godkänner redovisningen och ger förvaltningen i uppdrag 
att återkomma innan årets slut med en redovisning om lekplatsernas 
status. 

 
Sammanfattning 
Teknisk driftschef Anna Alvkäll deltar och föredrar ärendet. 

 
I planen för internkontroll 2017 utses park- och grönyteskötsel (ekonomisk 
risk för felaktiga prioriteringar) som ett riskområde. Det ska kontrolleras att 
prioriteringarna efterlevs. Till hjälp för kontrollen finns de rutiner som 
förvaltningen vid ett tidigare tillfälle har redovisat för nämnden, kallade 
”Rutiner för parkskötsel”. 

 
Parkgruppen har sedan den 1 september i år stärkts med en 
produktionsplanerare. Produktionsplaneraren kommer att ha möjlighet att 
dokumentera rutiner, planer, förteckningar m.m. på ett sätt som tidigare har 
saknats i parkverksamheten. Produktionsplaneraren kommer att samarbeta 
med övriga parkgruppen för att tillsammans med dem nå bra resultat 
genom effektiva arbetssätt inom alla delar av parkverksamheten. 

 
Beslutsunderlag 
Rapport internkontroll park- och grönyteskötsel 

 
 
 

Beslutet skickas till 
kommunstyrelsen 
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SVN § 116 2017/40 007 
 

Uppföljning av internkontrollplan - vinterväghållning 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden godkänner redovisningen. Förvaltningen får i uppdrag att 
utreda kostnader för att införa saltlake som halkbekämpningsmedel, samt 
att utreda möjligheten att samordna vinterväghållningen med Karlstads 
kommun i syfte att hålla nere kostnaderna. Återrapportering till 
arbetsutskottet ska ske när utredningarna har gjorts. 

 
Sammanfattning 
Teknisk driftschef Anna Alvkäll deltar och föredrar ärendet. 

 
I planen för internkontroll 2017 utses vinterväghållning (risk för personskada) som 
ett riskområde. Det ska kontrolleras att vinterväghållningen utförs på rätt sätt vid 
angiven tid. Till grund för arbetet med vinterväghållning finns Hammarö kommuns 
kvalitetsplan för vinterväghållning, där riktlinjer för vinterväghållningen har fastställts 
av servicenämnden. I internkontrollplanen för 2017 anges att riktlinjernas 
efterlevnad ska kontrolleras genom erfarenhetsåterföring och redovisas för 
servicenämnden i maj och september. 

 
Beslutsunderlag 
Redovisning internkontroll avseende vinterväghållning 
Synpunkter vinterväghållning 

 
 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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SVN § 117 2017/40 007 
 

Uppföljning av internkontrollplan - fastighetsförvaltning 
felavhjälp 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden godkänner fastighetsenhetens redovisning. 

 
Sammanfattning 
Förvaltningschef Johan Rosqvist föredrar ärendet. 

 
Förvaltningen har fått i uppdrag att återrapportera fastighetsenhetens 
hantering av de felanmälningar som har inkommit under januari till augusti 
2017. 

 
Enligt de krav som ställs i internkontrollplanen för 2017 uppfyller 
fastighetsenheten kraven vad gäller system. Felanmälningarna ska kunna 
ske via internet och telefon. Vilket också efterlevs. Funktionen är 
bemannad mellan 07:00-16:00 och övrig tid hanterar beredskapsfunktionen 
inkomna felanmälningar. 

 
Fastighetsenheten har under perioden januari till augusti tagit emot 1010 
felanmälningar. Anmälningarna har registrerats digitalt av våra hyresgäster 
i vårt felanmälningssystem. Utöver det har felanmälningar av akut karaktär 
ringts in till kontaktcenter eller direkt till driftorganisationen. Ärenden av akut 
karaktär har dock inte registrerats digitalt och är därför inte med i 
uppföljningen. För att öka uppföljningsmöjligheten framöver kommer detta 
att ses över så att vi får en ännu bättre uppföljning. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-09-13 

 
 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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SVN § 118 2017/40 007 
 

Uppföljning av internkontrollplan - fastighetsförvaltning 
underhållsplan 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden godkänner fastighetsenhetens redovisning samt att 
interkontrollpunkten för planerat underhåll kvarstår under 2018. 
Underhållsplanen ska återredovisas i nämnden under 2017. 

 
Sammanfattning 
Förvaltningschef Johan Rosqvist föredrar ärendet. 

 
I internkontrollplanen för 2017 ska fastighetsenheten redovisa hur 
underhållsplanen för 2017 har tagits fram samt hur den efterlevs. 

 
I det politiska uppdraget för 2017 finns beskrivet att fastighetsenheten ska 
ta fram en underhållsplan för hela beståndet. Detta arbete pågår och 
planen ska vara klar och sammanställd till årsskiftet 2017-2018. 

 
Fastighetsenheten kommer därför att återkomma under första kvartalet 
2018 med en redovisning på hur underhållsplanens punkter tagits fram och 
prioriterats. 

 
Fastighetsenheten kommer även under 2018 att redovisa antalet avvikelser 
gentemot planen. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-09-13 

 
 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 



Sammanträdesprotokoll 

Servicenämnden 2017-09-27 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
12 

 

 

 

SVN § 119 2017/40 007 
 

Uppföljning av internkontrollplan - VA saneringsplan 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden godkänner redovisningen samt att interkontrollpunkten för 
VA saneringsplan kvarstår under 2018. Saneringsplanen ska återredovisas 
i nämnden under 2017. 

 
Sammanfattning 
Förvaltningschef Johan Rosqvist föredrar ärendet. 

 
I internkontrollplanen för 2017 ska redovisning ske hur VA-saneringsplan 
för 2017 har tagits fram samt hur den efterlevs. 

 
I det politiska uppdraget för 2017 finns även beskrivet att en VA- 
saneringsplan ska tas fram. Detta arbete pågår och planen ska vara klar 
och sammanställd till årsskiftet 2017-2018. 

 
Under första kvartalet 2018 kommer därför en redovisning kunna utföras på 
hur planens punkter tagits fram och prioriterats. 

 
Redovisning kommer under 2018 att kunna ske avseende antalet 
avvikelser gentemot planen. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-09-20 

 
 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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SVN § 120 2017/338 04 
 

Äskande för tillkommande kostnader kost- och 
lokalvårdsenheten 
Servicenämndens förslag till kommunstyrelsen 
Servicenämnden beslutar att äska ökade driftsanslag för kost och lokalvård 
i enlighet med bilagd beräkning. 

 
Sammanfattning 
Serviceförvaltningen påverkas stort av att det i flera befintliga anläggningar inom 
skola/förskola skett så stora utökningar av barn/elever. Detta har medfört att 
resurserna inom kost och lokalvård inte räckt till. Inköpskostnaderna för livsmedel 
och förbrukningsartiklar har skjutit i höjden och tillfälliga personella 
resursförstärkningar har i princip blivit permanenta för att hantera situationen på ett 
acceptabelt sätt. Detta kostnadsläge har drägligt kunnat hanteras inom 
servicenämndens totala budget under 2017, men enbart tack vara lägre 
kostnadsposter inom andra verksamhetsgrenar, där den milda vintern är den största 
räddningen. 

 
Inför budgetåret 2018 uppstår dock en stor oro om täckning inte ges för det 
ökade kostnadsläget i vissa lokaler. Ges inte denna kostnadstäckning blir 
det en betydande kvalitetsminskning med där risker med tillagning av mat 
uppstår vid otillräcklig bemanning och lokalvården går ej utföras i 
överenskommen omfattning samt att påfyllnad av papper och tvål kan 
riskera utföras i glesare intervall än vad de töms. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-09-19 
Sammanställning av utökade kostnader inom kost och lokalvård 

 
 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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SVN § 121 
 

Idrottsskola 2017 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden godkänner redovisningen. 

 
Sammanfattning 
Fritidskonsulent Anna Bengtsson redovisar årets upplaga av idrottsskolan 
som pågår nu. Deltagande idrottsföreningar och skolgrupper presenteras. 

 
Beslutsunderlag 
Förteckning över skolgrupper och föreningar 

 
 
 

Beslutet skickas till 
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SVN § 122 2017/134 817 
 

Redovisning av sommarläger och simskola 2017 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden godkänner redovisningen. 

 
Sammanfattning 
Fritidskonsulent Anna Bengtsson redovisar utvärderingen av sommarlägret 
och simskolan som arrangerats under sommaren. 

 
Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation 

 
 
 

Beslutet skickas till 
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SVN § 123 2017/48 348 
 

Ansökan om dispens från anslutning till kommunalt vatten 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden beslutar att fastigheten XXX XXXXX nekas 
dispens från kommunens allmänna vattentjänster. 

 
Sammanfattning 
Med anledning av icke godkända vattenprov har fastighetsägaren inte 
kunnat styrka påståendet att de kunnat tillgodose sitt dricksvattenbehov på 
bättre sätt. Fastighetsägaren har inte skäl att tilldelas dispens från 
kommunens allmänna vattentjänster. 

 
Beslutsunderlag 
Yttrande till Serviceförvaltningen om behov av anordning för dricksvatten 
inom fastigheten  XXX XXXXX. Dnr M-2017-231. 

 
 
 

Beslutet skickas till 
Fastighetsägaren 
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SVN § 124 2010/404 303 
 

Rapport om VA-utbyggnad Tye 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden godkänner rapporten. 

 
Sammanfattning 
VA-ingenjör William Healy Strömgren redovisar nuläget i utbyggnaden av 
det kommunala VA-nätet på Tye. 

 
Etapp 3 av projektet, som nu är pågående, ligger ca 2,5 månader före 
tidsplanen. Prognosen är 2 mkr under kontraktsumman för denna etapp. 90 
% av fastigheterna är klara för påkoppling till VA-nätet. 

 
Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation 

 
 
 

Beslutet skickas till 
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SVN § 125 2015/267      311 
 

Uppföljning Karlstadsvägen 
Servicenämndens beslut 
På grund av oenighet vid justering tas ärendet upp vid nästkommande 
nämndsammanträde 2017-10-25. 

 
Sammanfattning 
På grund av oenighet vid justering tas ärendet upp vid nästkommande 
nämndsammanträde 2017-10-25. 

 
Beslutsunderlag 
Muntligt 

 
Yrkande 
Ordförande Margareta Ivarsson (C) föreslår att inriktningsbeslut tas om att anlägga 
bymiljöväg på Karlstadsvägen. 

 
Peter Johansson (L) begär ajournering. Sammanträdet ajourneras mellan kl. 14:30- 
14:43. 

 
Beslutsgång 
Ordförande Margareta Ivarsson (C) frågar nämnden om lagt förslag angående att ta 
inriktningsbeslut att anlägga bymiljöväg på Karlstadsvägen bifalls av nämnden, och 
finner att så är fallet. 

 
 
 

Beslutet skickas till 
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SVN § 126 2017/337 02 
 

Organisationsförändring - Nytt chefsled kost och lokalvård 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden beslutar att: 

1. Kost- och lokalvårdsenheterna undergrupperas i delområden där 
delområdeschefer tillsätts, 

2. Lösningen tas fram för att som sämst vara kostnadsneutral, samt att 
3. En uppföljning görs om ca ett år på denna förändring. 

 
Sammanfattning 
Inom verksamheterna kost och lokalvård ökar antalet anställda i takt med att antalet 
nya lokaler och nya brukare ökar. Lokalvårdsenheten kommer inom kort att passera 
50 anställda. Vid så stora personalstyrkor under en och samma chef blir ledarskapet 
lidande, då finns inte länge möjlighet till det nära ledarskap som är nödvändigt för att 
all personal ska känna sig trygga, känna att de har ett tydligt ansvarsområde, känna 
att de kan utvecklas och på så sätt göra ett så bra jobb som möjligt. Dessutom ges 
då inte möjligheten för chefen att göra de nödvändiga uppföljningarna i tillräcklig 
omfattning. I synnerhet gäller det inköp och vikarietillsättning. 

 
För att lösa den uppkomna situationen föreslår förvaltningen att ansvarsområdena 
görs om inom kost- och lokalvårdsenheten där några av de befintliga 
arbetsledarresursera görs om till delområdeschefer. Hur många arbetsledare som 
ges denna möjlighet behöver utredas vidare så att bästa möjliga arbetsfördelning 
och ekonomistyrning utförs. Genomförs förändringen föreslår även förvaltningen att 
en uppföljning görs om ca ett år. Detta då förändringen, på totalen, ska vara som 
sämst kostnadsneutralt, detta då eventuella lönejusteringar med råge ska motverkas 
av den högre grad av ekonomistyrning som möjliggörs vid en sådan här förändring. 

 
I bilaga finns en översiktlig organisationsskiss över förvaltningen vid en föreslagen 
förändring. Där är antalet delområden under kost och lokalvård exemplifierat och 
kan därför komma att justeras vid det fördjupade arbetet. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-09-17 
Bilaga, översiktlig organisationsskiss serviceförvaltningen 

 
 
 

Beslutet skickas till 
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SVN § 127 2016/154 041 
 

Delårsrapport per 31/8 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden godkänner delårsrapport per 31 augusti 2017. 

 
Sammanfattning 
Förvaltningschef Johan Rosqvist redovisar delårsrapport per 31 augusti 
2017. 

 
Beslutsunderlag 
Delårsrapport 2017 till nämnden (Servicenämnd) 

 
 
 

Beslutet skickas till 
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SVN § 128 2017/150 041 
 

Detaljbudget 2018 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden beslutar att utföra budgetomfördelningar från 
verksamhetsområdena vinterväghållning enskilda vägar, handläggning 
stab, föreningsbidrag samt nerkylning av kost i egen regi. Totalt om 840 tkr 
för att klara ofrånkomliga kostnadsökningar inom andra 
verksamhetsområden. 

 
Sammanfattning 
Servicenämnden har tidigare i budgetprocessen aviserat ökade 
kostnadsposter inför 2018 med ca 1 mkr. Det är kostnader som berör 
ersättning till friskolor, utökade livsmedelskostnader på grund av fler elever, 
ökade kostnader för utkörning av mat, minskade lönebidrag. Utöver dessa 
kostnadsposter var även en minskad ram om 1340 tkr en ingångsfaktor. 
Därefter avsattes 1500 tkr till servicenämnden i processen. Således är det 
nettot 840 tkr i ökade kostnader som måste hanteras inom 
servicenämndens område 

 
Detta föreslås hanteras genom budgetomfördelningar från 
verksamhetsområdena vinterväghållning enskilda vägar 300 tkr, 
handläggning stab 300 tkr, föreningsbidrag 100 tkr samt nerkylning av kost 
i egen regi 140 tkr enligt tidigare resonemang i budgetprocessen. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-09-20 
SVN § 79 

 
 
 

Beslutet skickas till 
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SVN § 129 
 

Styrgrupper 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden förordar att politiska styrgrupper bör bildas i enlighet med 
de direktiv som framkommit gällande styrgruppen för det nya särskilda 
boendet, samt att ordförande för styrgruppen ska vara representant från 
den nämnd som har behovet att få något uppfört. 

 
Sammanfattning 
Med anledning av att kommunfullmäktige antagit kommunövergripande 
Riktlinjer för investeringsprojekt behöver politiska styrgrupper bildas för 
pågående projekt. 

 
Enligt direktiv som framkommit i styrgruppsarbete för det nya särskilda 
boendet, ansvarar styrgruppen för att: 

• Besluta om projektets uppdrag och mål 
• Besluta om ändringar i projektet 
• Värdera projektets resultat 
• Kontrollera att fastställda tids-, kostnads- och resultatplaner följs 
• Aktivt arbeta med att förankra projektet 
• Överlämna resultatet till beställaren för förvaltning. 

Beslutsunderlag 
Muntligt 
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23 

 

 

 

SVN § 130 
 

Delegeringsbeslut 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut. 

 
Sammanfattning 
Förvaltningen anmäler 15 delegeringsbeslut för perioden 23 augusti till 26 
september 2017. 

 
Beslutsunderlag 
Förteckning över delegeringsbeslut för perioden 23 augusti till 26 
september 2017 
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SVN § 131 
 

Rapporter och information 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden lägger rapporterna och informationen till handlingarna. 

 
Sammanfattning 
Följande anmäls: 

- Protokoll från arbetsutskottets sammanträde den 13 september 2017, samt 
gemensamma sammanträden med socialnämndens arbetsutskott den 11 
september och med bildningsnämndens arbetsutskott den 13 september. 

- Ärendebalanslista skapad den 26 september 2017 
 

Rapport och information om följande ges: 
- Samrådsremisser som inte har behandlats av servicenämnden sedan i våras 

kommer att tas upp kontinuerligt vid framtida nämndsammanträden. 
- Förvaltningschef Johan Rosqvist informerar om nuläget i utvecklingen av 

badplats vid Bärstad. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med ett förslag 
på en utveckling av projektet, med fler möjligheter till idrottande. 
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SVN § 132 
 

Övrigt 

- Nils Safferson (M) frågar hur arbetet går med utvecklingen av gång- och 
cykelväg mellan Rud och Bärstad. Förvaltningschef Johan Rosqvist besvarar att 
en vägplan måste tas fram för att arbetet ska kunna komma vidare. 

- Marianne Carlsson (KD) ställer frågan om hanteringen av brev från medborgare 
som är ställda till servicenämnden. Förvaltningen ska vid nästa sammanträde 
redovisa inkomna brev ställda till servicenämnden på prov för att se hur det 
fungerar. 

- Peter Johansson (L) lyfter frågan rörande moduler och det beslut som togs 
avseende att köpa eller hyra. Förvaltningen besvarar att marknadsläget idag är 
pressat, eftersom det är stor efterfrågan på moduler, och det kan därför vara 
svårt att få tag på moduler att köpa. 

- Therese Gunnarsson (S) ställer frågan om vad som hänt med den gamla sargen 
som nu bytts ut i ishallen. Förvaltningen tar med sig frågan. 
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