
HAMMARÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 

   
Servicenämnden 
 

2016-06-21 1(16) 

 

 

Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet, kl. 13.00-16.20  

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) 
Birgitta Kahn (MP) 
Lars Larsson (KD), ersätter Marianne Carlsson (KD) 

 

Övriga närvarande Peter Johansson (L), ersättare §§ 171-182 
Johan Rosqvist, förvaltningschef 
Charlotte Gustafsson, verksamhetschef  
Peter Carlsson, fritidschef § 173 
Ewa Asker, kostchef § 173 
Anna Alvkäll, förvaltningssekreterare 
 

 

Utses att justera Lennart Lämgren  

Justeringens plats och tid Serviceförvaltningens kontor, 2016-  

Under- 
skrifter Sekreterare …………………………………………... Paragrafer: 171-184 

 

  Anna Alvkäll  

 
Ordförande …………………………………………... 

 

  Margareta Ivarsson  

 
Justerande …………………………………………… 

 

  Lennart Lämgren  
  

 ANSLAG/BEVIS  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag  

Organ Servicenämnden 

Sammanträdesdatum 2016-06-21 

Datum för anslagets 
uppsättande 

2016- Datum för anslags 
nedtagande 

2016-07- 

Förvaringsplats för protokollet Serviceförvaltningens kontor 

Underskrift ……………………………………………………...  

 Anna Alvkäll  
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Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
   

 

Svn § 171   
 

Fastställande av föredragningslista 

 
Ärendet Omfördelning av investeringsmedel 2016 läggs till 
föredragningslistan. Med denna ändring fastställs 
föredragningslistan. 
 
____________ 
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Svn § 172   
 

Månadsrapport   
 
Sammanfattning 
Förvaltningschef Johan Rosqvist rapporterar om 
sjukfrånvarostatistiken samt budgetuppföljning till och med maj 
2016 för serviceförvaltningen.  
 
Beslutsunderlag 
Statistik sjukfrånvaro serviceförvaltningen 
Budgetuppföljning till och med maj 2016 
 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden godkänner redovisningen. 
 
____________ 
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Svn § 173   
 

Information från enheterna 

 
Sammanfattning 
Förvaltningen informerar om nuläge för fastighetsenheten, 
gatuenheten, fritidsenheten, kostenheten, lokalvårdsenheten och 
parkgruppen. 
 
Beslutsunderlag 
Muntlig redovisning. 
 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden tackar för informationen. 
 
____________ 
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Svn § 174  Dnr 2015/398 
 

Uppföljning av internkontroll rörande 
fastighetsenheten samt beställarkompetens 
2016 

 
Sammanfattning 
Återstående internkontrollpunkter som bedöms ha en hög 
risk och inte redovisades i maj beroende på hög 
arbetsbelastning redovisas i tjänsteskrivelsen. Förutom 
nedanstående fastighetspunkter redovisas även 
internkontrollpunkten som avser beställarkompetens. 

 Underhållsplanen: följs underhållsplanen och speglar 
den det verkliga behovet? 

 Revisionsrapport: verkställs revisionsrapportens 
påpekanden från 2013 angående internkontroll? 

 Inställelsetid vid felanmälan: Följs bestämda 
inställelsetider vid felanmälan? 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 11 maj 2016 
Servicenämndens internkontrollplan 2016 
Revisionsrapport 2013 fastighetsenheten 
Gällande beställarkompetens: 
Avtal tekniska konsulter 
Tilläggsavtal tekniska konsulter 
Extern verksamhet och köpta tjänster, tidigare redovisat 
ärende för arbetsutskottet 
AU § 137 
 
Beslutsgång 
Servicenämnden ställer sig bakom arbetsutskottets förslag. 
 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden godkänner uppföljningen av 
internkontrollpunkter rörande fastighetsenheten samt 
beställarkompetens.  
 
____________ 
 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen 
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Svn § 175  Dnr 2016/6  
 

Lokala trafikföreskrifter om högsta tillåtna 
hastighet vid fd Hammarö utbildningscentrum 

 
Sammanfattning 
Efter att Götetorps skola flyttat behöver trafiksituationen på den 
nya platsen anpassas till skolverksamhet med yngre barn. 
Serviceförvaltningen föreslår därför att Servicenämnden beslutar 
lokala trafikföreskrifter om högsta tillåtna hastighet 30 km/h på 
Djupsundsvägen, Mörmoplan och Karlstadsvägen vid fd Hammarö 
Utbildnings Center. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 4 maj 2016.  
Yttrande från Polismyndigheten Region Bergslagen den 2 maj 
2016.  
Bilagor: Hammarö kommuns lokala trafikföreskrifter om högsta 
tillåtna hastighet på:  
a. Djupsundsvägen (1761 2016:008)  

b. Mörmoplan (1761 2016:009)  

c. Karlstadsvägen (1761 2016:010)  
AU § 139 
 
Beslutsgång 
Servicenämnden ställer sig bakom arbetsutskottets förslag. 
 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden beslutar med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 
och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) om lokala 
trafikföreskrifter om högsta tillåtna hastighet 30 km/h enligt 
bilagorna:  
a. 1761 2016:008 (Djupsundsvägen)  

b. 1761 2016:009 (Mörmoplan)  

c. 1761 2016:010 (Karlstadsvägen)  
 
____________ 
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Svn § 176  Dnr 2016/6 
 

Lokala trafikföreskrifter om påbud att köra i viss 
riktning på Djupsundsvägen 

 
Sammanfattning 
Efter att Götetorps skola flyttat behöver trafiksituationen på den 
nya platsen anpassas till skolverksamhet med yngre barn. 
Serviceförvaltningen föreslår därför att Servicenämnden beslutar 
lokala trafikföreskrifter om påbud att köra i viss riktning på 
Djupsundsvägen och skolparkering vid Djupsundsvägen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 4 maj 2016.  
Yttrande från Polismyndigheten Region Bergslagen den 2 maj 
2016.  
Bilagor: Hammarö kommuns lokala trafikföreskrifter om påbud att 
köra i viss riktning på:  
a. Djupsundsvägen (1761 2016:011)  

b. Skolparkering vid Djupsundsvägen (1761 2016:012)  
AU § 140 
 
Beslutsgång 
Servicenämnden ställer sig bakom arbetsutskottets förslag. 
 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden beslutar med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 
och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) om lokala 
trafikföreskrifter om påbud att köra i viss riktning enligt bilagorna  
a. 1761 2016:011 (Djupsundsvägen)  

b. 1761 2016:012 (Skolparkeringen vid Djupsundsvägen)  
 
____________ 
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Svn § 177  Dnr 2016/6 
 

Lokala trafikföreskrifter om stannande och 
parkering på Mörmovägen 

 
Sammanfattning 
Omfattande parkering på grenen av Mörmovägen in mot Mörmo 
förskola gör vägen osäker för oskyddade trafikanter och 
komplicerar trafikströmmarna vid förskolan. Serviceförvaltningen 
föreslår därför att Servicenämnden beslutar lokala trafikföreskrifter 
om förbud mot parkering på denna väg. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 4 maj 2016.  
Yttrande från Polismyndigheten Region Bergslagen den 2 maj 
2016.  
Bilaga: Hammarö kommuns lokala trafikföreskrifter om stannande 
och parkering på Mörmovägen (1761 2016:013). 
AU § 141 
 
Beslutsgång 
Servicenämnden ställer sig bakom arbetsutskottets förslag. 
 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden beslutar med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 
och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) om lokala 
trafikföreskrifter om förbud mot parkering på Mörmovägen enligt 
bilaga 1761 2016:013. 
  
____________ 
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Svn § 178  Dnr: 2010/404 
 

Ekonomiredovisning projektet Tye 

 
Sammanfattning 
Förvaltningschef Johan Rosqvist informerar om 
ekonomiredovisning för projektet Tye.  
 
Beslutsunderlag 
Ekonomirapport 1 b Tye E1 
AU § 144 
 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden godkänner ekonomiredovisningen projektet Tye. 
 
____________ 
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Svn § 179  Dnr 2016/224 
 

Vinterväghållning säsongen 2015/2016 

 
Sammanfattning 
Årets vintersäsong har i stort fungerat väl trots nya 
entreprenörer och ett annat sätt att lägga upp 
beredskapen. Dubbla chaufförer på fler av våra fordon 
samt delvis nya fordon har gjorts oss mindre sårbara även 
om målet inte är uppnått ännu. De snöfall som aktiverat 
beredskapen har till stora delar inträffat på kvällar och 
helger vilket har genererat höga kostnader för både 
entreprenörer och egen personal. Budgeten för 
vinterväghållning 2016 är redan nu i maj upparbetad. 
 
Sandupptagning pågår fortfarande vid skrivandet av 
denna tjänsteskrivelse och beräknas vara klar inom 
någon vecka.  
 
Det har varit relativt få klagomål på utfört arbete 
undantaget ett område beskrivet under rubriken 
entreprenörer nedan. Vid vårt sammanfattande möte med 
de egna chaufförerna i april tyckte även de att det har 
fungerat bra. 
 
Inför nästa säsong är det viktigt att ytterligare förbättra 
nyttjandegraden av maskiner inom förvaltningen, minska 
sårbarheten med unika förare samt ställa rätt krav på våra 
entreprenörer. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 15 maj 2016 
Kvalitetsplan vinterväghållning 
AU § 158 
 
Beslutsgång 
Servicenämnden ställer sig bakom arbetsutskottets förslag. 
 
Servicenämndens beslut 
1. Servicenämnden tackar för informationen. 
2. Servicenämnden återkommer i ärendet om vinterväghållning i 

samband med att revidering av kvalitetsplan för 
vinterväghållning, som sker i september. 

 
____________ 
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Svn § 180  Dnr 2015/121 
 

Genomgång av målen 2016 

 
Sammanfattning 
Verksamhetschef Charlotte Gustafsson gör en genomgång av 
målen 2016. 
 
Beslutsunderlag 
Servicenämndens mål 2016 
AU § 162 
 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden godkänner genomgång av målen 2016. 
 
____________ 
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Svn § 181  Dnr 2016/187 
 

Omorganisation 

 
Sammanfattning 
Servicenämnden gav 2015-09-23 serviceförvaltningen 
uppdraget att ta fram en verksamhetsplan för att förbättra 
resultatet för servicenämndens verksamheter. 2016-04-27 
redovisades planen och förvaltningen har uppdraget att till 
nämnden den 2016-05-11 lägga förslag på 
omorganisation i linje med vad som framkommit i 
verksamhetsplanen. Verksamhetsplanen pekade på 
behovet av en renodling av verksamheterna i en del med 
stort personalfokus och en del med stort fokus på avtal, 
planering, utredning och projektledning. Bilagt finns 
således förvaltningens förslag på omorganisation i linje 
med detta. 
 
På arbetsutskottets sammanträde den 1 juni 2016 gavs 
förvaltningen i uppdrag att ta fram ett nytt förslag på 
organisationsschema. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 25 maj 2016 
Förslag på ny organisation av serviceförvaltningen 
Introduktion organisationsschema efter AU 2016-06-01 
Organisationsschema enligt uppdrag AU 2016-06-01 
AU § 160 
 
Yrkande 
Vice ordföranden Thomas Bäckman (S) yrkar att nämnden ger 
förvaltningen i uppdrag att genomföra omorganisation i enlighet 
med organisationsschema enligt uppdrag från arbetsutskottets 
sammanträde 2016-06-01. 
 
Beslutsgång 
Servicenämnden ställer sig bakom vice ordföranden Thomas 
Bäckmans (S) yrkande. 
 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra 
omorganisation i enlighet med organisationsschema enligt 
uppdrag från arbetsutskottets sammanträde 2016-06-01. 
 
____________ 
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Svn § 182  Dnr 2016/187 
 

Omfördelning av investeringsmedel 2016 

 
Sammanfattning 
I linje med servicenämndens mål ”kvaliteten på vägar/gator samt 
gång- och cykelvägar ska förbättras” och ” alla Hammaröbor 
erbjuds möjlighet till aktiv och varierande fritid genom 
generationsmötesplatser” föreslår förvaltningen att medel 
omfördelas från investeringspotten som finns till nämndens 
förfogande för att under sommaren kunna utföra åtgärder som 
påtalats som behov inom dessa områden. 
 
Beslutsunderlag 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 21 juni 2016 
 
Yrkande 
Ordföranden Margareta Ivarsson (S) yrkar att nämnden 
ställer sig bakom förvaltningens förslag med tillägget att 
förvaltningen får i uppdrag att till nämndens sammanträde 
i augusti 2016 återkomma med en redovisning om 
trafiksäkerhetsarbetet med gång- och cykelvägar. 
 
Beslutsgång 
Servicenämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag. 
 
Servicenämndens beslut 
1. Servicenämnden omfördelar 1,1 mkr från potten 

”till nämndens förfogande” genom att: 
- Utöka ramen för projektet Skogåsparken med 

100 tkr för att köpa in en skålsnurra. 
- Utöka ramen för trafiksäkerhetshöjande 

åtgärder med 500 tkr för att anpassa gång- 
och cykelvägsöverfarter vid Anneberg och på 
Lövnäsvägen samt måla väglinjer på gång- 
och cykelvägen utmed Hammaröleden. 

- Tillskapa ett projekt om 500 tkr för att 
tillgodose Hammaröungdomarnas behov av 
skateramper. 

 
2. Förvaltningen får i uppdrag att till nämndens 

sammanträde i augusti 2016 återkomma med en 
redovisning om trafiksäkerhetsarbetet med gång- 
och cykelvägar. 

 
____________ 
 
Sändlista:  
Kommunstyrelsens förvaltning, ekonomiavdelningen
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Svn § 182   
 

Delegeringsbeslut 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen anmäler sju delegeringsbeslut för perioden 3 maj 
2016 till och med 10 juni 2016. 
 
Beslutsunderlag 
Förteckning över delegeringsbeslut under perioden 3 maj 2016 till 
och med 10 juni 2016. 
 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden godkänner redovisningen av besluten. 
 
____________ 
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Svn § 183   
 

Rapporter/information 

 
Följande anmäls: 

- Protokoll från arbetsutskottets sammanträde den 26 maj 
och den 1 juni 2016 

- Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 
115, 141, 143, 149 samt  kommunfullmäktige §§ 39-40, 42-
43 

- Ärendebalanslistan utskriven den 13 juni 2016 
 
Rapporter och information om följande ges: 

- Remiss gällande detaljplan för del av Mörmon 5:33 
Djupängen 

- Samverkansgruppens senaste sammanträde 
- Pågående upphandlingar 
- Intentionsavtal nödvattenförsörjning Värmland 
- Information gällande samråd om ny bro över 

Örsholmsälven 
- Sätterstrand Business Park 
- Resultatet av kommunens medarbetarenkät 2016 

 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden lägger rapporterna och informationen till 
handlingarna. 
 
____________ 
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Svn § 184   
 

Trevlig sommar 

 
Ordföranden och nämnden önskar förvaltningen en trevlig sommar 
och tackar personalen på förvaltningen för ett väl utfört arbete. 
 
____________ 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 


