
HAMMARÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 
   
Servicenämnden 
 

2016-08-24 1(18) 

 

Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet, kl. 13.00-16.30 

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

Övriga närvarande Johan Rosqvist, förvaltningschef 
Eva-Lotte Falk Olsen, personalutvecklare § 186 
Emilia Carlman, gatuchef § 188 
Emil Florell, renhållningssamordnare § 191 
Anna Alvkäll, förvaltningssekreterare 
 
 

Utses att justera Hans-Inge Wall  

Justeringens plats och tid Serviceförvaltningens kontor, 2016-08-30 

Under- 
skrifter Sekreterare …………………………………………... Paragrafer: 185-200 

 Anna Alvkäll 

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

Justerande …………………………………………… 
 Hans-Inge Wall  

 

 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Servicenämnden 

Sammanträdesdatum 2016-08-24 

Datum för anslagets 
uppsättande 

2016- Datum för anslags 
nedtagande 

2016- 

Förvaringsplats för protokollet Serviceförvaltningens kontor 

Underskrift ……………………………………………………...  

 Anna Alvkäll  
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Svn § 185   
 

Fastställande av föredragningslista 
 
Föredragningslistan fastställs. 
 
____________ 
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Svn § 186   Dnr 2015/121  
 

Månadsrapport med kvartalsuppföljning 
sjukfrånvaro 
 
Sammanfattning 
Personalutvecklare Eva-Lotte Falk Olsen redovisar uppföljning av 
sjukfrånvaron per 31 juli 2016. 
 
Förvaltningschef Johan Rosqvist redovisar budgetuppföljning per 
31 juli 2016.  
 
Beslutsunderlag 
Budgetuppföljning per 31 juli 2016 
Uppföljning av sjukfrånvaron per 31 juli 2016 
 
Servicenämndens beslut 
1. Servicenämnden ger förvaltningen i uppdrag att till nästa 

nämnd återkomma med jämförelse av sjuktal från andra 
kommuner vad avser kost och lokalvård samt redovisning om 
hantering av korttidsfrånvaro över hela förvaltningen. 

2. Servicenämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma till 
arbetsutskottet och nämnden i september med en redovisning 
om vad som erfordras för att hamna i budgeterad ram.  

 
____________ 
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Svn § 187   Dnr 2016/6  
 

Lokala trafikföreskrifter om högsta tillåtna 
hastighet på Sätterstrand 
 
Sammanfattning 
Sätterstrand är ett område med blandad verksamhet. Högsta 
tillåtna hastighet är idag 70 kilometer i timmen. Med tanke på 
områdets karaktär, de många olika verksamheterna och den stora 
mängd oskyddade trafikanter som rör sig på de smala vägarna 
måste området ha en hastighet där samspel mellan oskyddade  
trafikanter och motorfordon är möjlig. Serviceförvaltningen föreslår 
därför att servicenämnden beslutar föreskrifter om högsta tillåtna 
hastighet 30 kilometer i timmen inom området Sätterstand.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 24 maj 2016  
Yttrande från Polismyndigheten Region Bergslagen den 23 maj 
2016 
Bilaga: Hammarö kommuns lokala trafikföreskrifter om högsta 
tillåtna hastighet inom området Sätterstand (1761 2016:014) 
AU § 172 
 
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 enligt handling 1761 2016:014.  
 
____________ 
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Svn § 188   Dnr 2016/304  
 

Redovisning av rutiner för handläggning av VA-
avgifter 
 
Sammanfattning 
Fakturering av serviceförvaltningens kunder inom VA-
kollektivet sker i två olika steg. Dels varje kvartal då 
förvaltningen debiterar en fast avgift och en rörlig 
brukningsavgift, dels är det anläggningsavgiften som 
debiteras då en fastighet ansluts till ledningsnätet. All 
fakturering sker via förvaltningens kundregister EDP. Det 
är viktigt att säkerställa att dessa avgifter betalas då det 
är de som finansierar hela VA-kollektivet. 
 
För att säkerställa att förvaltningen fakturerar och får in de 
olika VA-avgifterna finns två framtagna rutiner, som 
nämnden nu får ta del av. 
 
Beslutsunderlag 
Tidplan kvartalsfakturering 
Rutiner avstängning vatten 
Rutiner handläggning serviceanmälan 
ABVA 
AU § 173 
 
Beslutsgång 
Servicenämnden ställer sig bakom arbetsutskottets förslag. 
 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden godkänner redovisningen av rutinerna för 
handläggning av VA-avgifter. 
 
____________ 
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Svn § 189   Dnr 2015/121  
 

Gemensamma mått med bildningsnämnden för 
målet ”Bidra till ett hållbart samhälle” 
 
Sammanfattning 
Under fullmäktigemål ”Hammarö är en hållbar kommun” 
har bildningsnämnden och servicenämnden ett 
gemensamt mål ”Bidra till ett hållbart samhälle”. För att 
mäta måluppfyllelse till målet har nämnderna tre 
gemensamma mått: 
 

 Andelen elever i åk 4 och 7 som går/cyklar till skolan. 

 Andelen ekologiska livsmedel. 

 Slängd mat i vikt.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 28 juli 2016 
AU § 188 
 
Beslutsgång 
Servicenämnden ställer sig bakom arbetsutskottets förslag. 
 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden godkänner redovisningen av de gemensamma 
måtten. 
 
____________ 
 
 
 
 
 
 



HAMMARÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 
   
Servicenämnden 
 

2016-08-24 7 

 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
   

 

Svn § 190   Dnr 2016/305  
 

Redovisning av SCB:s medborgarundersökning 
2015 – fria textsvar 
 
Sammanfattning 
Hammarö kommun genomför Statistiska centralbyråns (SCB) 
medborgarundersökning vartannat år. Undersökningen har senast 
genomförts hösten 2015. I medborgarundersökningen ges de 
svarande även möjlighet att ge synpunkter till kommunen i så 
kallade öppna svar. Dessa synpunkter har inte redovisats i den 
tidigare resultatredovisningen som är gjord till respektive nämnd, 
och därför redovisas nu samtliga synpunkter från de öppna svaren.  
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 20 juli 2016 
Redovisning av fritextsvar från medborgarundersökning 2015 
AU § 189 
 
Beslutsgång 
Servicenämnden ställer sig bakom arbetsutskottets förslag. 
 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden godkänner redovisningen. 
 
____________ 
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Svn § 191   Dnr 2016/296  
 

Renhållningsordning 
 
Sammanfattning 
Grums, Kil, Forshaga och Hammarö kommuner har tillsammans 
arbetat fram förslag till renhållningsordning. 
Renhållningsordningen innehåller en avfallsplan för åren  
2017-2027, inklusive bilagor, samt Lokala föreskrifter för 
avfallshantering. Även kommunernas föregående 
renhållningsordning togs fram gemensamt. Avfallsplanerna skilde 
sig då något mellan kommunerna och utformades i fyra olika 
dokument. Det nya förslaget till avfallsplan är gemensamt för de 
fyra kommunerna. De lokala föreskrifterna är utformade som fyra 
olika dokument eftersom kommunernas förutsättningar skiljer sig 
åt. 
 
Innan renhållningsordningen kan antas av respektive kommun 
behöver renhållningsordningen först ställas ut för samråd.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-08-01 
 

Samrådsversion Avfallsplan för 2017-2027 
Samrådsversion Bilaga 1a – Statistik 
Samrådsversion Bilaga 1 – Nulägesbeskrivning 
Samrådsversion Bilaga 2 – Förteckning över 
behandlingsanläggningar 
Samrådsversion Bilaga 3 – Uppföljning av föregående 
avfallsplan 
Samrådsversion Bilaga 4 – Behovsbedömning 
Samrådsversion Bilaga 5 – Lagar och förordningar 
 
Samrådsversion Lokala föreskrifter om avfallshantering 
Samrådsversion Lokala föreskrifter Bilaga 1 – Förklaring 
av definition och begrepp 
Samrådsversion Lokala föreskrifter Bilaga 1 – 
Hämtningsområden 
AU § 174 
 
Beslutsgång 
Servicenämnden ställer sig bakom arbetsutskottets förslag. 
 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden beslutar att förslag till renhållningsordning med 
Avfallsplan för åren 2017-2027 inklusive bilagor samt Lokala 
föreskrifter om avfallshantering ska ställas ut för samråd. 
 
____________ 
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Svn § 192   Dnr 2015/121 
 

Avstämning aktiviteter 
 
Sammanfattning 
Verksamhetschef Charlotte Gustafsson redovisar avstämning av 
aktiviteter. 
 
Beslutsunderlag 
Muntlig redovisning 
AU § 190 
 
Beslutsgång 
Servicenämnden ställer sig bakom arbetsutskottets förslag. 
 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden godkänner redovisningen. 
 
____________ 
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Svn § 193   Dnr 2015/121  
 

Redovisning investeringar 2016 
 
Sammanfattning 
Förvaltningschef Johan Rosqvist redovisar nuläge för investeringar 
2016. 
 
Beslutsunderlag 
Redovisning investeringar 
AU § 191 
 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden godkänner redovisningen. 
 
____________ 
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Svn § 194   Dnr 2016/154  
 

Diskussion om detaljbudget 2017 
 
Sammanfattning 
Förvaltningschef Johan Rosqvist informerar om detaljbudget 2017, 
som ska tas av nämnden vid sammanträdet i oktober. 
 
Beslutsunderlag 
Muntlig redovisning 
AU § 193 
 
Beslutsgång 
Servicenämnden ställer sig bakom arbetsutskottets förslag. 
 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden tackar för informationen. 
 
____________ 
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Svn § 195   Dnr 2014/325 
 

Redovisning över vidtagna åtgärder avseende 
internkontroll 2015, servicenämnden 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen gav, 2015-11-30, nämnderna i uppdrag att 
senast juni 2016 redovisa vidtagna åtgärder avseende 
internkontrollpunkterna från 2015. Servicenämnden såg inga 
påtagliga avvikelser i rapporteringen enligt 2015 års 
internkontrollplan varvid ytterligare åtgärder än de då redan 
pågående eller avslutade inte ansågs nödvändiga.  
 
Beslutsunderlag 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 augusti 2016 
Servicenämndens plan för internkontroll 2015 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 8 september 2015, 
Uppföljning av internkontroll 2015 
Servicenämndens plan för internkontroll 2016 
AU § 195 
 
Beslutsgång 
Servicenämnden ställer sig bakom arbetsutskottets förslag. 
 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden föreslår kommunstyrelsen godkänna 
redovisningen. 
 
____________ 
 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen 
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Svn § 196    
 

Uppföljning på tidigare granskningar av 
kommunens revisorer mot servicenämnden 
 
Sammanfattning 
Serviceförvaltningen har blivit kontaktad av företaget KPMG som 
på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Hammarö kommun 
genomför en uppföljande granskning av tidigare genomförda 
granskningar. Revisorerna kommer använda granskningen som en 
del av sin ansvarsprövning 2016. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 1 juni 2016 
AU § 196 
 
Yrkande 
Ordföranden Margareta Ivarsson (C) yrkar att servicenämnden 
beslutar att konstatera att viss verkställighet har dragit ut på tiden, 
att vissa frågeställningar inte har hanterats samt att nämnden 
kommer att ha en halvdag för att diskutera internkontrollen för 
2017. 
 
Beslutsgång 
Servicenämnden ställer sig bakom ordförandens yrkande. 
 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden konstaterar att viss verkställighet har dragit ut på 
tiden, att vissa frågeställningar inte har hanterats samt att 
nämnden kommer att ha en halvdag för att diskutera 
internkontrollen för 2017. 
 
____________ 
 
Sändlista: 
Kommunens revisorer 
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Svn § 197   Dnr 2016/187 
 

Redovisning av den pågående 
omorganisationen 
 
Sammanfattning 
Förvaltningschef Johan Rosqvist informerar om den pågående 
omorganisationen.  
 
Beslutsunderlag 
Muntlig redovisning 
AU § 197 
 
Beslutsgång 
Servicenämnden ställer sig bakom arbetsutskottets förslag. 
 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden tackar för informationen. 
 
____________ 
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Svn § 198 
 

Delegeringsbeslut 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen anmäler fem delegeringsbeslut för perioden  
26 maj 2016 till och med 15 augusti 2016. 
 
Beslutsunderlag 
Förteckning över delegeringsbeslut under perioden 26 maj 2016 till 
och med 15 augusti 2016 
 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden godkänner redovisningen av besluten. 
 
____________ 
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Svn § 199 
 

Rapporter och information 
 
Följande anmäls: 
- Protokoll från arbetsutskottets sammanträde den 15 respektive 

16 augusti 2016. 
- Ärendebalanslista utskriven den 16 augusti 2016. 
 
Rapport och information om följande ges: 
- Samverkansgruppens senaste sammanträde. 
- Sluttäckning av Mosstorp. Förvaltningen inväntar 

länsstyrelsens beslut, ansökan lämnades in för ett år sedan.  
- Information om pågående upphandlingar. 

 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden lägger rapporterna och informationen till 
handlingarna. 
 
____________ 
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Svn § 200 
 

Övriga frågor 
 
Heldag september internkontroll 21 september för ledamöterna  
kl. 8.30-12.00. 
 
Heldag oktober värdegrundsarbete 19 oktober kl. 8.00-12.00 för 
ledamöter och ersättare. Separat kallelse skickas. 
 
Nämndsammanträdet onsdagen den 23 november flyttas till kl. 15. 
 
Öppet Hus hålls i Sessionssalen måndagen den 12 september kl. 
17.30-19.00, dit allmänheten bjuds in för att ställa frågor till 
verksamhetsansvariga. 
 
Marianne Carlsson (KD) påpekar att hon vill att nämnden 
informeras om och bjuds in till invigningar som sker inom 
nämndens verksamhet. Nämnden kommer överens om att så ska 
ske. 
 
Marianne Carlsson (KD) ställer fråga om varför arbetsutskottet 
yttrade sig i nämndens ställe gällande skolutredningen. 
Förvaltningschef Johan Rosqvist informerar om svarstiden för 
yttrandet var lagt en dryg vecka innan nämndens sammanträde.  
Marianne Carlsson (KD) efterfrågar motivering till beslutet om att 
ställa sig bakom alternativ 2 i skolutredningen. Förvaltningschef 
Johan Rosqvist informerar om att alternativ två är det mest 
kostnadseffektiva förslaget med låg andel lokalyta i lokaler av god 
kvalitet. 
 
Lennart Lämgren (L) ställer fråga om cykelväg vid Lillängshamnen 
där han har hört att cyklister använder gångstråket. 
Förvaltningschef Johan Rosqvist svarar att cyklisterna ska ledas ut 
på körbanan. 
 
Nils Safferson (M) tar upp att han vid sammanträde i mars att han 
såg ett stort behov av en gång- och cykelväg mellan 
Götetorpsvägen och Hantverksvägen i och med att barn i lägre 
åldrar nu har sin skola i före detta gymnasiets lokaler. Det är 
väldigt positivt att så nu har skett. Nils Safferson (M) frågar också 
om resurser och underhåll på bitarna som är dåliga på gång- och 
cykelvägarna och hur man arbetar med de delarna. Frågan 
besvarar vid nästa sammanträde. 
 
 
 

forts. 
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Svn § 200, forts. 
 
Hans-Inge Wall (S) tar upp stenkross på vägen ut mot Takene och 
att boende har reagerat på det och är rädda för oväsen. 
Förvaltningschef Johan Rosqvist svarar att projektet Tye har en 
miljöcertifiering, där man ska sköta masshantering så nära som 
möjligt och att man har hittat möjlighet på denna yta. Miljö- och 
byggförvaltningen äger ansvar för att ge tillstånd och så har också 
skett.  
 
Birgitta Kahn (MP) ställer fråga om varför det saknas spån i 
Mörmospåret. Förvaltningschef Johan Rosqvist svarar att spånet 
har kommit och att det ska ut på plats. 
 

 
____________ 
 
 
 
  
 


