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Sammanträdesprotokoll

Servicenämnden 2017-05-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SVN § 70   

Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställs.

____________

Beslutet skickas till
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Sammanträdesprotokoll

Servicenämnden 2017-05-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SVN § 71   

Månadsrapport
Servicenämndens beslut
Servicenämnden godkänner rapporten.

Sammanfattning
Statistik över föregående månads sjukfrånvaro på förvaltningen gås igenom 
av förvaltningschef Johan Rosqvist. 

Beslutsunderlag
Sjukfrånvaro serviceförvaltningen

____________

Beslutet skickas till
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Sammanträdesprotokoll

Servicenämnden 2017-05-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SVN § 72 2017/40  

Uppföljning av internkontrollplan - vinterväghållning
Servicenämndens beslut
Servicenämnden godkänner redovisningen.

Sammanfattning
Förvaltningschef Johan Rosqvist 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. I internkontrollplanen 
för 2017 anges att riktlinjernas efterlevnad ska kontrolleras genom 
erfarenhetsåterföring och redovisas för servicenämnden i maj och 
september.

Vintern 2016/2017 har varit mild, med följden att det är halkbekämpning som varit i 
fokus, snarare än plogning. Plogning har endast skett vid ett par tillfällen. Nivåer för 
snödjup och halka har följts enligt kvalitetsplanen för vinterväghållning. Under 
arbetstid har arbetsledaren ringt ut för plogning och halkbekämpning, och när 
arbetsledaren slutade tog erfaren personal över det ansvaret. Under beredskap har 
personalen kontrollerat snödjup och halka vid ett flertal tillfällen under kvällen, natten 
och tidig morgon för att säkerställa vägarnas framkomlighet.

I och med att Hammarö kommun har andra regler än Karlstads kommun gällande 
snödjup har cykelvägen vid Hammaröleden inte alltid plogats samtidigt från de båda 
kommunerna. Dialog har påbörjats om samarbete kring dessa vägar, så att samma 
nivå på vinterväghållningen hålls på just denna väg.

Möte för erfarenhetsåterföring har skett med alla inblandade parter. Det är av vikt att 
en person, som har erfarenhet av arbete med vintervägar, är koordinator under 
pågående arbete samt kontaktperson till entreprenörer. Det är en fördel att ha ett 
startmöte under hösten inför säsongen med alla chaufförer, både kommunens och 
entreprenörens, så att alla får träffa varandra. Det är också viktigt med kontaktlista 
till entreprenörens chaufförer för att kunna åstadkomma effektiv kommunikation. 

Beslutsunderlag
Redovisning av internkontroll avseende vinterväghållning

____________

Beslutet skickas till
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Sammanträdesprotokoll

Servicenämnden 2017-05-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SVN § 73 2017/40  

Uppföljning av internkontrollplan - saneringsplan
Servicenämndens beslut
Servicenämnden återkommer i frågan i september då saneringsplanen inte 
är färdigställd än.

Sammanfattning
Förvaltningschef Johan Rosqvist föredrar ärendet. 

I planen för internkontroll 2017 utses VA (risk för människors hälsa om VA 
ej fungerar samt ekonomisk risk om felaktiga prioriteringar görs och 
verkställigheten inte utförs enligt plan) som ett riskområde. Det ska 
kontrolleras att reinvestering planeras och utförs med en korrekt prioritering 
för att minska risker för abonnenter. I internkontrollplanen för 2017 anges 
att detta ska redovisas för servicenämnden i maj och september, genom en 
beskrivning av hur saneringsplanens punkter tagits fram och prioriterats 
samt redovisning av antalet avvikelser mot planen under året.

Arbetet med att ta fram en saneringsplan är planerat att sammanställas 
under 2017 i samband med en visstidsanställd VA-ingenjör. Detta är ett av 
ett antal viktiga strategiska dokument som planerats inom samma tjänst, 
t.ex. VA-plan, nödvattenplan m.m.

Då den visstidsanställde valt att avsluta sin anställning i förtid och därmed 
inte kommer i hamn med saneringsplanen så kommer vi på teknisk stab att 
skyndsamt anlita konsulthjälp för att utföra arbetet.

Mycket arbete och analyser av vårt ledningssystem har gjorts de senaste 
åren och vi bedömer därför att det till stor del handlar om att samla 
information genom inläsning och samtal med organisationen, samt att 
sammanställa underlaget och göra en prioriteringsordning.

Beslutsunderlag
Redovisning internkontroll avseende saneringsplan VA

____________

Beslutet skickas till
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Sammanträdesprotokoll

Servicenämnden 2017-05-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SVN § 74 2017/40  

Uppföljning av internkontrollplan - felavhjälp fastighet
Servicenämndens beslut
Servicenämnden godkänner redovisningen.

Sammanfattning
Enhetschef för fastighetsenheten, Fredrik Jarälv, deltar och föredrar 
ärendet. 

I planen för internkontroll 2017 utses fastighetsförvaltning 
(risk för personskada vid ej åtgärdade fel, samt risk för ekonomisk skada 
vid konsekvens av ej åtgärdade fel) som ett riskområde. Det ska 
kontrolleras att felavhjälp hanteras korrekt. I internkontrollplanen för 2017 
anges att detta ska redovisas för servicenämnden i maj och september, 
genom avstämning mot fastighetssystemet där felavhjälpstiderna jämförs 
mot tiderna i de antagna riktlinjerna. 

Fastighetsenheten uppfyller kraven vad gäller system. Felanmälningarna 
kan ske via internet och telefon. Funktionen är bemannad mellan 07:00-
16:00 och övrig tid hanterar beredskapsfunktionen inkomna felanmälningar.

Fastighetsenheten har under perioden januari till mars tagit emot 429 
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.

Av de 429 inkomna felanmälningarna är 41 inte avslutade utan pågående 
vid utgången av mars månad. Totalt ingår därför 388 felanmälningar i 
uppföljningen. Av det totala antalet felanmälningar utförs och klarmarkeras 
35 procent av felanmälningarna inom två dagar. 31 procent utförs inom en 
vecka från det att felet har anmälts samt ytterligare 16 procent inom två 
veckor. Många av felanmälningarna rör komplicerade problem vilket gör att 
hanteringen av felen i vissa fall tar längre tid. 

Den samlade bedömningen är att vi idag i stora delar lever upp till kraven i 
riktlinjerna. Men vi behöver se över uppföljningsmöjligheten för de ärenden 
som är av akut karaktär samt blir bättre på att återrapportera till våra 
hyresgäster.

Beslutsunderlag
Redovisning internkontroll avseende felanmälan fastighet

____________
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Sammanträdesprotokoll

Servicenämnden 2017-05-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutet skickas till
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Sammanträdesprotokoll

Servicenämnden 2017-05-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SVN § 75 2017/94  

Kosthantering nedkyld mat
Servicenämndens beslut
Servicenämnden tar inriktningsbeslut om att köpa in den kylda maten 
istället för att själv tillaga den.

Sammanfattning
Med anledning av att ett nytt äldreboende ska byggas i kommunen kommer 
frågan upp vilken inriktning köket ska ha. Idag har vi två kök som tillagar 
mat till äldre varav ett även tillagar den kylda maten till enskilda boenden 
(matdistribution). I dagsläget tillagas i snitt 100-110 matportioner som 
distribueras till enskilda boenden. Kostnaden att färdigställa ett kök med 
rätt förutsättningar för säker kyld mat med hög kvalité behöver ställas mot 
detta antal portioner.

Kommunen växer och befolkningen lever längre, vilket leder till att behovet 
av matdistribution troligtvis kommer att öka framöver. Driftkostnaden 
kommer då att minska med stigande antal portioner.

Serviceförvaltningen bedömer att kostnaden för den kylda matdistributionen 
inte blir kostnadseffektiv i egen regi i dagsläget på grund av 
investeringskostnaden i relation till mängd.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-05-15

____________

Beslutet skickas till
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Sammanträdesprotokoll

Servicenämnden 2017-05-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SVN § 76 2017/94  

Kosthantering särskilt boende
Servicenämndens beslut
Servicenämnden beslutar att all tillagning av mat till kommunens särskilda 
boenden inom äldrevård sker vid det nya särskilda boendet vid Djupängen.

Sammanfattning
Med anledning av att ett nytt äldreboende ska byggas i kommunen kommer 
frågan upp vilken inriktning köket ska ha. Idag får 130 boende på 
Gunnarskärsgården och Björkhagsgården frukost, lunch, middag och 
mellanmål på deras boendeavdelning. I kommande köksplan kommer det 
att ges förslag på att kommunen har ett stort centralkök för alla kommunens 
äldreboenden. Det nya särskilda boendet ses med fördel som 
centralkök/tillagningskök med utskick till husets avdelningar och till 
Björkhagsgårdens avdelningar och dimensionerar köket för 300 portioner 
för framtida behov (exklusive kylda matlådor hem).

Frukost samt lunchtillbehör (potatis, pasta, ris och varma grönsaker) ska i 
framtiden kunna beredas i avdelningskök, då dessa delar inte kräver 
kockkompetens. Kostpersonal ska behålla de delar som kräver 
specialkompetens inom kök såsom specialkost, konsistensanpassad kost 
och hantverket matlagning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-05-16

____________

Beslutet skickas till
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Sammanträdesprotokoll

Servicenämnden 2017-05-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SVN § 77 2016/154  

Uppföljning av mål och aktiviteter 2017
Servicenämndens beslut
Servicenämndens arbetsutskott godkänner redovisningen.

Sammanfattning
Förvaltningschef Johan Rosqvist redovisar uppföljning av mål och 
aktiviteter 2017. 

Beslutsunderlag
Uppföljning, rapport ur Statsys

____________

Beslutet skickas till
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Sammanträdesprotokoll

Servicenämnden 2017-05-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SVN § 78 2016/154  

Delårsbokslut 2017
Servicenämndens förslag till kommunstyrelsen
Servicenämnden godkänner redovisningen av delårsbokslut. Resultatet är 
balanserat. De budgetposter och verksamheter som riskerar att uppvisa en 
negativ prognos, ska nämnden framöver följa i detalj för att kunna vidta 
erforderliga åtgärder.

Sammanfattning
De ekonomiska avvikelserna mot budgetram per verksamhetsområde är i 
stora delar kraftiga inom förvaltningen. Dock är prognosen för året för de 
verksamheter som finansieras av direkta skatteintäkter på totalen enligt 
budgetram. Ekonomisk återhållsamhet råder dock för att hantera 
prognosavvikelserna.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-05-24
Uppföljning per 30 april 2017, rapport Stratsys
Nämndrapport 201704

____________

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen 
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Sammanträdesprotokoll

Servicenämnden 2017-05-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SVN § 79 2017/150  

Budget 2018 inklusive investeringar
Servicenämndens beslut
Servicenämnden föreslår kommunfullmäktige: 
1. Att godkänna förslag på ramminskningar om totalt 1 340 tkr, 
2. Att godkänna äskande av medel gällande utökning av verksamhet samt 

uppfyllelse av nämndmålen om totalt 5 000 tkr,
3. Att godkänna investeringar avseende budgetåret 2018 om totalt 161 

465 tkr, samt
4. Att godkänna förslag på nämndmål 2018.

Sammanfattning
Servicenämnden har meddelats ett sparbeting om 1 340 tkr inför budgetåret 2018. 
Parallellt med sparbetinget ser förvaltningen andra ofrånkomliga kostnadsökningar 
inför 2018 som till största del har bäring mot ett ökat invånarantal. 

Kostnadsökningen som måste hanteras parallellt med besparingen är ca 1 000 tkr. 
Förvaltningen har föreslagit hantering för motsvarande denna summa med 
konsekvenser som sämre tillgänglighet och/eller sämre skötsel av vissa 
anläggningar, sämre servicenivå avseende kost för skola/förskola och administrativ 
verksamhet samt en avsevärd försämring i servicenivån mot kommunens enskilda 
vägar. Besparingen innebär även en minskning av personalstyrkan med ca 5 
tjänster. Därutöver ser förvaltningen att för att uppnå de mål som nämnden 
föreslagit behövs resursförstärkning om ca 4 000 tkr.

Förvaltningen ser även ett behov av investeringsram om 161 465 tkr.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-05-14
Servicenämndens förslag på mål samt ekonomisk hantering för 2018
Servicenämndens investeringsäskande 2018

____________

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen 
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Sammanträdesprotokoll

Servicenämnden 2017-05-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SVN § 80 2016/208  

VA-taxa
Servicenämndens beslut
Servicenämnden tar inriktningsbeslut på att den nya VA-taxan införs från 
och med 1 januari 2018. Information kommer snarast att gå ut till 
allmänheten om att ärendet är ute på remiss till medborgare i Hammarö 
kommun, som kan inkomma med synpunkter till och med 6 juni 2017.

Sammanfattning
Hammarö kommun har under en längre tid lyckats hantera en VA-
verksamhet i relativt god ekonomisk balans trots en låg täckningsgrad 
gällande anläggningsavgifter i nya verksamhetsområden. 
Exploateringstakten har dock ökat stadigt de senaste åren varför läget blivit 
mer ansträngt. Utbyggnadsområdena är dessutom av olika karaktär varför 
dagens enhetstaxa inte upplevs som den som bäst uppnår lagens krav om 
att taxan ska vara skälig och rättvis. Av denna anledning gav 
servicenämndens arbetsutskott förvaltningen i uppdrag, 2016-06-01 att 
utreda effekten av en ytbaserad taxa.

Utredningen utfördes på konsultbasis av företaget SWECO som har god 
vana av den typen av utredningar. Utredningen påvisar tydligt att en 
revidering av nuvarande taxa behöver utföras för att nå full täckningsgrad 
varför utredningen också utgör beslutsunderlag för en sådan revidering.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-05-14
Utredning anläggningstaxa, SWECO, 2017-05-09
Föreslagen ändring från nuvarande VA-taxa, § 8-§ 13

____________

Beslutet skickas till
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Sammanträdesprotokoll

Servicenämnden 2017-05-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SVN § 81   

Delegeringsbeslut
Servicenämndens förslag till
Servicenämnden godkänner redovisningen av besluten.

Sammanfattning
Förvaltningen anmäler sju delegeringsbeslut för perioden 3 maj till och med 
23 maj 2017.

Beslutsunderlag
Förteckning över delegeringsbeslut för perioden 3 maj till och med 23 maj 
2017

____________

Beslutet skickas till
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Sammanträdesprotokoll

Servicenämnden 2017-05-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SVN § 82   

Rapporter och information
Servicenämndens förslag till
Servicenämnden lägger rapporten och informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Följande anmäls:

- Protokoll från arbetsutskottets sammanträde den 8 maj 2017, samt 
gemensamt sammanträde med BIN AU den 16 maj 2016

- Ärendebalanslista skapad den 23 maj 2017

Rapport och information om följande ges:
- Samverkansgruppens senaste sammanträde
- Fastighetschef Fredrik Jarälv informerar om lokaler som upplåtits till 

kommunen av Sätterstrand Business Park.
- Trafikingenjör Lars-Åke Tärnbro informerar om byggnation av gång- och 

cykelväg på Tye.
- Förvaltningschef Johan Rosqvist går igenom kioskredovisning 2017.
- Fritidschef Peter Carlsson informerar om nuläget i byggnation av 

skateboardramp. 
- Fritidschef Peter Carlsson informerar om nuläget i arbetet med Mörmo 

idrottsplats. Servicenämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en 
fördjupad skiss samt kostnadsuppskattning till nästkommande sammanträde.

- Information ges om öppet hus som kommer att hållas gällande 
Karlstadsvägen och förändringarna som kommer att genomföras.

____________

Beslutet skickas till
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Sammanträdesprotokoll

Servicenämnden 2017-05-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SVN § 83   

Övrigt

Inga övriga frågor.

____________

Beslutet skickas till
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