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Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet, kl. 13.00-15.30 

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

Övriga närvarande Johan Rosqvist, förvaltningschef 
Peter Carlsson, fritidschef § 62 
Lars-Åke Tärnbro, trafikingenjör § 73 
Emilia Carlman, gatuchef §§ 74-75 
Charlotte Gustafsson, verksamhetschef 
Anna Alvkäll, förvaltningssekreterare 
 
 

Utses att justera Maja Sundkvist Kräutner 

Justeringens plats och tid Serviceförvaltningens kontor, 2016- 

Under- 
skrifter Sekreterare …………………………………………... Paragrafer: 70-86 

 Anna Alvkäll 

Ordförande …………………………………………... 
 Thomas Bäckman  

Justerande …………………………………………… 
 Maja Sundkvist Kräutner 

 

 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Servicenämnden 

Sammanträdesdatum 2016-05-11 

Datum för anslagets 
uppsättande 

2016- Datum för anslags 
nedtagande 

2016- 

Förvaringsplats för protokollet Serviceförvaltningens kontor 

Underskrift ……………………………………………………...  

 Anna Alvkäll  
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Svn § 70   
 

Fastställande av föredragningslista 
 
Föredragningslistan fastställs. 
 
____________ 
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Svn § 71   Dnr 2015/121  
 

Månadsrapport – sjukfrånvaro  
 
Sammanfattning 
Förvaltningschef Johan Rosqvist rapporterar om sjukfrånvaron. 
 
Beslutsunderlag 
Statistik sjukfrånvaro 
 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden godkänner redovisningen. 
 
____________ 
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Svn § 72   Dnr 2015/504  
 

Bidragsansökan Hammarö ryttarförening 
 
Sammanfattning 
Hammarö ryttarförening har sökt bidrag för att byta ut 
underlagsmaterialet i manegen. Underlaget är gammalt 
och håller inte måttet. Ansökan gäller 350 tkr för nytt 
material och omhändertagande av det gamla materialet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-04-11 
Bilaga ansökan från Hammarö ryttarförening 
AU § 125 
 
Yrkande 
Marianne Carlsson (KD) yrkar att ansökan bifalls. 
Tjänstgörande ordförande Thomas Bäckman (S) yrkar 
bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
Tjänstgörande ordföranden Thomas Bäckman (S) konstaterar att 
det finns två förslag: arbetsutskottets förslag och Marianne 
Carlssons (KD) yrkande. Tjänstgörande ordföranden ställer 
förslagen mot varandra och finner att nämnden ställer sig bakom 
arbetsutskottets förslag. 
 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden avslår ansökan, då det inte finns 
utrymme i bidragsbudgeten 2016. 
 
Reservation 
Marianne Carlsson (KD) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget yrkande, ur säkerhetssynpunkt. 
 
____________ 
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Svn § 73   Dnr 2016/87  

 
Yttrande över remiss från Trafikverket angående 
åtgärder för systematisk anpassning av 
hastighetsgränserna till vägarnas 
trafiksäkerhetsstandard 
 
Sammanfattning 
Hammarö kommun har möjlighet att yttra sig över en remiss från 
Trafikverket om att sänka hastigheten från 90 km/h till 80 km/h på 
Hammaröleden och Skoghallsleden (väg 236), samt 
Dingelsundsvägen (väg 554). Enligt förslaget skall sänkningen ske 
under 2016. Förslaget är helt i linje med gällande hastighetsplan 
för Hammarö kommun. Serviceförvaltningen föreslår därför att 
nämnden ställer sig positiv till remissförslaget att sänka 
hastigheten. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 19 april 2016. 
Bilaga 1: Remiss från Trafikverket daterad den 1 mars 2016. 
Bilaga 2: Nationell rapport daterad den 1 mars 2016. 
Bilaga 3: Rapport för Värmlands län daterad den 1 mars 2016. 
AU § 126 
 
Yrkande 
Peter Johansson (L) yrkar att servicenämnden ställer sig bakom 
arbetsutskottets förslag med tillägget att Trafikverket långsiktigt bör 
öka vägens standard för att vägen ska bli säkrare. 
 
Beslutsgång 
Nämnden ställer sig bakom arbetsutskottets förslag med Peter 
Johanssons (L) yrkande om tillägg. 
 
Servicenämndens beslut 
1. Servicenämnden lämnar följande yttrande: 

Hammarö kommun ställer sig positiv till Trafikverkets 
remissförslag om att sänka högsta tillåtna hastighet 
från 90 km/h till 80 km/h på Hammaröleden och 
Skoghallsleden (väg 236), samt Dingelsundsvägen 
(väg 554). 

2. Trafikverket bör långsiktigt öka vägens standard för att 
vägen ska bli säkrare. 

 
____________ 
 
Sändlista: 
Trafikverket 
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Svn § 74   Dnr 2016/182  

 
Rapport statusbedömning Vidöns reningsverk 
 
Sammanfattning 
Vidöns avloppsreningsverk är byggt 1973/1974 och är i behov av 
upprustning och modernisering. Renovering och utveckling har 
skett kontinuerligt men inte i tillräckligt stor omfattning. En 
statusbedömning har därför gjorts av verket under hösten 2015. 
Utifrån resultatet av statusbedömningen kan prioriteringar göras 
avseende både reinvesteringar samt vilka fortsatta 
utredningar/förstudier som måste utföras. Rapporten innehåller 
också grova uppskattningar på kostnader för att byta ut delar i 
reningsverket, utredningskostnader och övriga omkostnader 
tillkommer på alla specificerade poster. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 15 april 2016 
Vidön ARV statusbedömning 160314 inklusive bilagor 
AU § 127 
 
Beslutsgång 
Nämnden ställer sig bakom arbetsutskottets förslag. 
 
Servicenämndens beslut 
1. Servicenämnden godkänner rapporten. 
2. Servicenämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram 

en underhållsplan med stöd av rapporten och 
återkomma till nämnden.  

 
____________ 
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Svn § 75    Dnr 2016/66  

 
Avledande av spillvatten från Dingelsundet till 
Vidöns reningsverk 
 
Sammanfattning 
Karlstads kommun kom 2010 in med en förfrågan om att avleda 
spillvatten från Dingelsundet till Vidöns reningsverk (ARV), 
servicenämnden ställde sig då positiv till fortsatt diskussion och 
utredning. Nu har Karlstads kommuns VA-plan antagits och de 
planerar att ansluta Dingelsundet till kommunalt vatten och avlopp, 
därför uppvaktar de åter Hammarö kommun för att avleda 
spillvattnet till Vidöns ARV. Kostnaden för mottagandet av 
spillvatten kan regleras i ett avtal liknande det som finns mellan 
Karlstads kommun och Hammarö kommun gällande dricksvatten 
(bilaga1), där basen är en kostnad/m3. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 22 februari 2016 
Bilaga: Analys av tillkommande flöden 
Inkommen förfrågan dnr 2010/120 
Beslut SVN § 48 2010-08-25 
Kf § 24 2001-04-24 Avtal om vattenleverans från Karlstad till 
Hammarö 
AU § 128 
 
Yrkande 
Tjänstgörande ordförande Thomas Bäckman (S) yrkar att 
servicenämnden ställer sig positiv till förvaltningens förslag, och 
överlämnar ärendet till arbetsutskottet för beslut efter dialog med 
kommunstyrelsen. 
 
Beslutsgång 
Nämnden ställer sig bakom Thomas Bäckman (S) yrkande. 
 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden ställer sig positiv till förvaltningens förslag, och 
överlämnar ärendet till arbetsutskottet för beslut efter dialog med 
kommunstyrelsen. 
 
____________ 
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Svn § 76   Dnr 2015/121  

 
Finansiering av upprustning Skogåsparken och 
Himlabacken 
 
Sammanfattning 
Ett av servicenämndens mål 2016 är: ”Alla Hammaröbor 
erbjuds möjlighet till aktiv och varierande fritid genom 
generationsmötesplatser.” I linje med målet föreslår 
förvaltningen att nämnden avsätter investeringsmedel för 
att utveckla lekparken Skogåsparken samt Himlabacken 
till generationsmötesplatser. De två platserna inbjuder 
flera generationer på olika sätt och kompletterar således 
varandra. Beräknad kostnad för båda platserna är 
600 000 kronor. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2016-04-18 
AU § 118 
 
Beslutsgång 
Nämnden ställer sig bakom arbetsutskottets förslag. 
 
Servicenämndens beslut 
1. Servicenämnden finansierar utvecklingen av 

Skogåsparken till att bli en generationsmötesplats 
med 500 000 kronor från investeringspotten 
”nämndens förfogande”. 

2. Servicenämnden finansierar utvecklingen av 
Himlabacken till att bli en generationsmötesplats med 
300 000 kronor från investeringspotten ”nämndens 
förfogande”. 

 
____________ 
 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen, ekonomiavdelningen 
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Svn § 77   Dnr 2015/398  
 

Uppföljning internkontroll maj 2016 
 
Sammanfattning 
Internkontroll handlar om tydlighet, ordning och reda. Det handlar 
om att säkra att det som ska göras blir gjort, på det sätt som är 
tänkt. Internkontroll är det samlade begreppet för den organisering 
och de system, processer och rutiner som bidrar till detta.  
Servicenämnden har fastställt en internkontrollplan för 2016 som 
ska följas upp vid nämndens sammanträde i maj respektive 
september. I maj följs de områden upp som tillskrevs en hög risk.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 18 april 2016 
Servicenämndens plan för internkontroll 2016 
Rapport väghållning 
Rapport grönytor/planteringar 
Rapport maskiner och fordon – om nyttjandegrad 
Rapport maskiner och fordon – om investering och leasing 
gällande nya maskiner och fordon 
Rapport leverantörsfakturor 
Rapport sjukfrånvaro 
AU § 119 
 
Yrkande 
Tjänstgörande ordförande Thomas Bäckman (S) yrkar att 
servicenämnden ställer sig bakom arbetsutskottets förslag med 
tillägget att förvaltningen ges i uppdrag att återkomma till 
nämndens sammanträde i september med referenstal av 
utnyttjandegrad för maskinparken. 
 
Beslutsgång 
Servicenämnden ställer sig bakom arbetsutskottets förslag med 
tjänstgörande ordförande Thomas Bäckmans (S) yrkande om 
tillägg. 
 
Servicenämndens beslut 
1. Väghållning: servicenämnden ger förvaltningen i uppdrag att 

återkomma till arbetsutskottets sammanträde i september med 
ett förslag om ny kvalitetsplan för vinterväghållning i Hammarö 
kommun. 

2. Grönytor/planteringar: servicenämnden ger förvaltningen i 
uppdrag att till nämndens sammanträde i september 
återkomma med ny framtagen dokumentation om rutiner för 
park- och grönyteskötsel. 

3. Förvaltningen ges i uppdrag att återkomma till nämndens 
sammanträde i september med referenstal av utnyttjandegrad 
för maskinparken. 
 

forts. 
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Svn § 77, forts. 
 
4. Beställarkompetens kompletteras till nämndens sammanträde  
5. i juni. 
6. Riskanalys vid driftstopp kostenheten godkänns. 
7. Riskanalys vid driftstopp gatuenheten, fastighetsenheten och 

fritidsenheten kompletteras till nämndens sammanträde i 
september. 

8. Sjukfrånvaro godkänns. 
9. Leverantörsfakturor godkänns. 
10. Underhållsplanen, revisionsrapporten och inställelsetid vid 

felanmälan kompletteras till nämndens sammanträde i juni. 
 

____________ 
 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen 
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Svn § 78    Dnr 2015/145  

 
Revidering av delegeringsordningen gällande 
beslut eller åtgärder enligt ledningsrättslagen 
 
Sammanfattning 
Punkten 1.2.23 ”Godkänna beslut eller åtgärder enligt 
ledningsrättslagen” saknar utsedd delegat i 
delegeringsordningen. Förvaltningen föreslår att nämnden 
utser gatuchef till delegat. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 18 april 2016 
Nuvarande delegeringsordning 
AU § 120 
 
Beslutsgång 
Nämnden ställer sig bakom arbetsutskottets förslag. 
 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden utser gatuchefen till delegat gällande 
punkt 1.2.23 i delegeringsordningen, vilket innebär rätt att 
godkänna beslut eller åtgärder enligt ledningsrättslagen. 
 
____________ 
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Svn § 79   Dnr 2015/121  

 
Omfördelning av investeringsmedel 2016 
 
Sammanfattning 
I samband med nämndens beslut att omfördela 
reinvesteringsmedel VA till ny slamhantering vid Sättersvikens 
reningsverk gavs förvaltningen i uppdrag att föreslå en återföring 
av medel till reinvestering VA. Utmaningen i detta är stor då 
behoven är påtagliga att utföra projekt i linje med de utfördelade 
investeringsramarna. Förvaltningens förslag är dock att medel  
omfördelas ur potten för reinvestering maskinpark, behoven är 
även där påtagliga men då ledtiderna för nya maskininköp är 
mycket långa så bedömer förvaltningen att det skulle ta upp till två 
år att komma i fas med inköp utifrån den tillgängliga ramen och 
anser då att de behoven bör hanteras i ett senare läge.  
  
Beslutsunderlag  
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 april 2016  
Svn §43, 2016-03-23  
AU § 121 
 
Beslutsgång 
Nämnden ställer sig bakom arbetsutskottets förslag. 
 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden överför 1 mkr från investeringsprojektet 
reinvestering maskinpark till investeringsprojektet reinvestering 
VA.  
 
____________ 
 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen, ekonomiavdelningen 
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Svn § 80   Dnr 2016/204  

 
Utökad projektorganisation 
 
Sammanfattning 
Hammarö kommun är inne i ett mycket expansivt skede och 
behovet av kompetens inom projektledning av entreprenadarbeten 
är högst påtagligt. Behovet är nu så stort att löpande 
investeringsprojekt kräver projektledarskap som väl överstiger en 
utökning av förvaltningens nuvarande bemanning med ytterligare 
en tjänst. Denna tjänst kan finansieras inom ramen för de 
investeringsprojekt som funktionen tilldelas ansvar för och 
mängden projekt väntas kvarstå på en nivå som motiverar en 
tillsvidareanställning.  
  
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse daterad 22 april 2016  
AU § 130 
 
Beslutsgång 
Nämnden ställer sig bakom arbetsutskottets förslag. 
 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden beslutar om en utökning av förvaltningens 
organisation med 1 projektledartjänst som finansieras inom ramen 
för beviljade investeringsmedel.  
 
____________ 
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Svn § 81    Dnr 2014/205  

 
Förändrad finansieringsmodell lokalvård 
 
Sammanfattning 
Servicenämnden har enligt kommunstyrelsens beslut, 2014-04-04 i 
uppdrag att utreda finansieringen inom den skatte- alternativt 
internfinansierade verksamheten inom servicenämnden. 
Serviceförvaltningen föreslår utifrån detta uppdrag att  
lokalvården ges finansieringsmöjligheten genom det 
internhyresförhållande som redan finns idag avseende 
fastighetsdriften, då nuvarande ramfinansiering av verksamheten 
inte är tillräckligt flexibel för att hantera förändringar i 
lokalanvändningen. Förslaget innebär då att nuvarande ram 
överförs till hyrestäckningen för de objekt som var aktuella vid 
årets ingång och att tillkommande och avgående objekt hanteras 
via hyresavtal enligt självkostnadsprincipen.  
  
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse daterad 22 april 2016  
Ks § 55, 2016-04-04  
AU § 131 
 
Beslutsgång 
Nämnden ställer sig bakom arbetsutskottets förslag. 
 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden föreslår kommunstyrelsen besluta   
- att nuvarande ram för lokalvård överförs till hyrestäckningen för 

motsvarande tjänst för de objekt som var aktuella vid årets 
ingång  

- -att förändra lokalvårdens finansieringsmodell till att istället för 
nuvarande ramfinansiering hanteras via avtalad internhyra 
enligt självkostnadsprincipen.  

- att servicenämnden får i uppdrag att införa modellen i de 
riktlinjer som finns för fastighetsförvaltning angående 
internhyresprinciper.  

 
____________ 
 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen
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Svn § 82   Dnr 2016/218  
 

Trafikutredning Nolgård: ny säker gång- och 
cykelpassage Hammaröleden 
 
Sammanfattning 
Gatuchef Emilia Carlman redogör för trafikutredning Nolgård: ny säker 
gång- och cykelpassage Hammaröleden. Bakgrunden till utredningen är 
följande: Trafikverket genomförde 2014 en åtgärdsvalsstudie tillsammans 
med berörda parter för stråken Karlstad-Hammarö. En åtgärdsvalsstudie 
genomförs i ett tidigt skede för att skapa bättre fungerande 
transportsystem. Alla trafikslag ska studeras och processen som leder fram 
till åtgärdsval ska inkludera informationsutbyte med allmänheten, 
intresseorganisationer och berörda parter. Initiativ till åtgärdsvalsstudier 
kan till exempel Trafikverket, kommuner eller regioner ta. 
 
En avsiktsförklaring har tecknats mellan Hammarö och Karlstad kommuner 
samt Värmlandstrafik, Region Värmland och Trafikverket som innebär att 
man ställer sig bakom studiens resultat och kommer att arbeta vidare med 
åtgärder som ligger i linje med genomförd studie. 
 
Det fortsatta arbetet med åtgärdsvalsstudien sker utifrån de aktiviteter som 
definierats i rapporten. En av dessa aktiviteter är "Säkrare övergångar för 
oskyddade trafikanter vid busshållplatser, bl.a. vid Nolgårds busshållplats. 
Gäller även busshållplatser längs Skoghallsleden.", den uppskattade nyttan 
av en åtgärd är hög till mycket hög. 
 
Under 2015 uppvaktade Hammarö kommun Trafikverket om att bygga om 
cykelöverfarterna på Industrileden i enlighet med kommunens åtgärdslista. 
Utredning av dessa två cykelöverfarter samt cykelöverfart över 
Hallersrudsleden sammanfördes i ett samarbetsavtal mellan Hammarö 
kommun och Trafikverket. Under uppstarten av dessa utredningar lyftes 
även problematiken runt Nolgård upp och beslut togs om att även utreda 
denna inom samarbetsavtalet i enlighet med åtgärdsvalsstudien. 

 

Beslutsunderlag 
Trafikutredning Nolgård: ny säker gång- och cykelpassage 
Hammaröleden 
AU § 134 
 
Yrkande 
Tjänstgörande ordföranden Thomas Bäckman (S) yrkar att 
servicenämnden återremitterar ärendet till arbetsutskottet för 
fortsatt diskussion. 
 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden återremitterar ärendet till arbetsutskottet för 
fortsatt diskussion. 
 
____________ 
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Svn § 83   Dnr 2015/121  
 

Uppföljning och prognos per 30 april 2016 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen redovisar uppföljning och prognos per 30 april 2016. 
 
Beslutsunderlag 
Budgetuppföljning per sista april 2016. 
AU § 135 
 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden godkänner uppföljning och prognos per 30 april 
2016. 
 
____________ 
 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
Paragrafen justerades omedelbart 
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Svn § 84 
 

Delegeringsbeslut 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen anmäler tre delegeringsbeslut för perioden  
20 april 2016 till och med 2 maj 2016. 
 
Beslutsunderlag 
Förteckning över delegeringsbeslut under perioden 20 april 2016 
till och med 2 maj 2016 
 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden godkänner redovisningen av besluten. 
 
____________ 
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Svn § 85 
 

Rapporter och information 
 
Följande anmäls: 
- Protokoll från arbetsutskottets sammanträde den 20 april, 25 

april, 29 maj, 2 maj och 9 maj 2016. 
- Ärendebalanslista utskriven den 3 maj 2016. 
 
Rapport och information om följande ges: 
- Samverkansgruppens senaste sammanträde. 
- Pågående upphandlingar 
- Månadsbrev Tye-projektet 

 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden lägger rapporterna och informationen till 
handlingarna. 
 
____________ 
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Svn § 86 
 

Övriga frågor 
 
Tjänstgörande ordförande Thomas Bäckman (S) tar upp att 
grävning för stadsnät pågår på Kärrängen. I samband med det har 
vägar stängts av och dirigerats in på gång- och cykelvägar. 
Thomas Bäckman (S) uppmärksammar att en trafikfara kan 
föreligga. Förvaltningschef Johan Rosqvist redovisar att en 
trafikanordningsplan har tagits fram som också har följts. 
Närboende har fått brev med information om trafiklösningen i 
förväg. Tyvärr finns inget annat alternativ i denna situation än att 
leda trafiken på det sätt som görs. 

 
____________ 
 
 
 
  
 


