
HAMMARÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 

   
Servicenämnden 
 

2016-11-23 1(18) 

 
Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet, kl. 15.00-18.30  

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

 

Övriga närvarande Johan Rosqvist, förvaltningschef 
Charlotte Gustafsson, verksamhetschef 
Emilia Carlman, gatuchef 
Peter Carlsson, enhetschef fritidsenheten 
Anna Bengtsson, fritidskonsulent 
Emil Florell, renhållningssamordnare 
Örjan Nässlander, projektledare 
Lars-Åke Tärnbro, trafikingenjör 
Helén Bergman, förvaltningssekreterare 
 
 

 

Utses att justera Nils Safferson  

Justeringens plats och tid Kontaktcenter, 2016-  

Under- 
skrifter Sekreterare …………………………………………... Paragrafer:  235-251 

 

  Helén Bergman  

 
Ordförande …………………………………………... 

 

  Margareta Ivarsson  

 
Justerande …………………………………………… 

 

  Nils Safferson  
  

 ANSLAG/BEVIS  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag  

Organ Servicenämnden 

Sammanträdesdatum 2016-11-23 

Datum för anslagets 
uppsättande 

2016- Datum för anslags 
nedtagande 

2016- 

Förvaringsplats för protokollet Serviceförvaltningens kontor 

Underskrift ……………………………………………………...  

 Helén Bergman  

 



HAMMARÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 

   
Servicenämnden 
 

2016-11-23 2 

 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
   

 

Svn § 235   
 

Fastställande av föredragningslistan 

 
Föredragningslistan fastställs med följande justeringar:  

- Extra sammanträde om föreningsbidragen ska diskuteras 
- Extra ärende: Sammanträdesplan 2017 läggs till 
- Extra ärende: Bärstadsskolans parkering läggs till 

 
____________   
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Svn § 236   
 

Månadsrapport 
 
Sammanfattning 
Förvaltningschef Johan Rosqvist redovisar budgetuppföljning per 
31 oktober 2016 och sjukfrånvaro serviceförvaltningen. 
 
Beslutsunderlag 
Budgetuppföljning per 31 oktober 2016 
Sjukfrånvaro serviceförvaltningen 2013 och framåt 
 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden godkänner redovisningen. 
 
____________ 
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Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
   

 

Svn § 237    
 

Årets ledarstipendium, årets unga ledare och 
årets idrottprestation 2016 
 
Sammanfattning 
Peter Carlsson, enhetschef för fritidsenheten, presenterar 
förvaltningens förslag på stipendiater. Nomineringarna 
lyder som följer. 
 
Årets idrottsprestation:  
Axel Pantzare, segling 
Emelie Ivarsson/Hampus Falk, boogie woogie pardans 
Skoghalls bangolfklubb seniorlag 
 
Årets ledare:  
Mikael Haster 
 
Årets unga ledare:  
Michaela Johansson och Anders Domeij 
 
Margareta Ivarsson deltar ej i beslutet på grund av jäv och 
lämnar rummet innan diskussionen startar. 
 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden beslutar att Årets idrottsprestation tilldelas 
Emelie Ivarsson/Hampus Falk. Årets ledare och Årets unga ledare 
beslutas enligt förvaltningens förslag. Margareta Ivarsson deltar ej 
i beslutet på grund av jäv. 
 
____________ 
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Svn § 238  
 

Information om hur andra kommuner jobbar med 
föreningsbidrag 

 
Sammanfattning 
Anna Bengtsson, fritidskonsulent, och enhetschef för fritidsenheten 
Peter Carlsson informerar om hur andra kommuner jobbar med 
föreningsbidrag. 
 
Beslutsunderlag 
Muntlig redovisning 
 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden beslutar att förvaltningen får i uppdrag att 
revidera riktlinjer och blanketter enligt nedanstående: 
 
Studieförbunden 

 Rättat till den direkt felaktiga skrivningen i dagens 
bidragsbestämmelser 

 
LOK – stöd 

 Justerat gammal benämning sammankomst till 
gruppaktivitet 

 Förtydligat att vi godkänner RF:s skärmdump vid ansökan 

 Reglerat för sent inkommen ansökan 
 
Generellt verksamhetsbidrag – fritidsförening 

 Öppnat upp att detta bidrag även kan sökas av 
fritidsförening 

 Krav på deltagande i ”våra aktiviteter” 

 Sökbart för verksamheter som uppfyller målen i RF:s 
strategiarbete (målstyrt) 

 Uppföljning 
 
Servicenämnden beslutar att lägga in ett extra sammanträde den 8 
december 2016 för att diskutera föreningsbidragen. 
 
____________ 
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Svn § 239   Dnr   
 

Försäljning av Kilene reningsverk 
 
Sammanfattning 
Reningsverket vid Kilene står oanvänt sedan 2009. Då 
kommunen inte längre har någon nytta av verket önskar 
serviceförvaltningen sälja det.  

 
Bakgrunden till detta är att reningsverket vid Kilene 
byggdes 2007 för att tillfälligt omhänderta avloppsvattnet 
medan utbyggnaden av VA till omvandlingsområdet Rud 
etapp 1 pågick. När VA-utbyggnaden var avslutad, 
stängdes verket ner och flyttades till Kilene. Sedan dess 
står verket oanvänt.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 26 oktober 2016 
AU § 244 
 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden ger serviceförvaltningen i uppdrag att sälja Kilene 
reningsverk. 
 
____________ 
 
Sändlista: 
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Svn § 240   Dnr 2016/161   
 

Dispens från avgiftsskyldighet för vatten för 
Hammar 1:48 
 
Sammanfattning 
Fastighetsägaren till Hammar 1:48 har begärt dispens från 
avgiftsskyldighet för kommunalt vatten med anledning av bra 
dricksvattenkvalitet i sin egen dricksvattenbrunn. Resultat av 
dricksvattenanalys påvisar förhöjda halter fluorid vilket föranleder 
att vattnet klassats som tjänligt med anmärkning enligt 
Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning. 
Serviceförvaltningen föreslår att dispens från avgiftsskyldighet för 
kommunalt dricksvatten nekas. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 24 oktober 2016  
Yttrande från miljö- och byggförvaltningen dnr 2016-11-02 
AU § 245 
 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden avslår ansökan om dispens från avgiftsskyldighet 
för kommunens vattentjänster för fastigheten Hammar 1:48. 
 
____________ 
 
Sändlista: 
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Svn § 241   Dnr 2016/203  
 

Fastighetsnära insamling av trädgårdsavfall 
 
Sammanfattning 
Hammarö kommun har genomfört ett försök med fastighetsnära 
insamling av trädgårdsavfall under sommaren 2016. Totalt har 44 
intresseanmälningar om fastighetsnära insamling av 
trädgårdsavfall kommit in från hushåll i Hammarö kommun. 17 av 
dessa fick möjlighet att delta i försöksperioden. Utvärderingen av 
försöket visar att de hushåll som deltagit är nöjda med tjänsten och 
gärna ser att tjänsten införs i Hammarö kommuns 
renhållningstaxa. 

 
De långsiktiga effekterna av att erbjuda kommunens hushåll 
fastighetsnära insamling av trädgårdsavfall är ovissa, men det 
finns potentiella fördelar i form av mindre enskilda transporter till 
återvinningscentralen, mindre belastning av återvinningscentralen, 
förbättrad service till kommuninvånare samt minskat antal 
nedskräpningsärenden. De potentiella nackdelar som tjänsten 
medför är försämrad kontroll av sortering av trädgårdsavfall samt 
fler tunga transporter i bostadsområden. 

 
För att Hammarö kommun ska kunna erbjuda fastighetsnära 
insamling av trädgårdsavfall behöver serviceförvaltningen 
upphandla tjänsten. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-10-24 
AU § 246 
 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden ger serviceförvaltningen i uppdrag:  
 

 Att genomföra en upphandling av tjänsten fastighetsnära 
trädgårdsavfall 

 Att beräkna förslag på taxa för denna tilläggstjänst. 
 
____________ 
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Svn § 242   Dnr   
 

Information om utveckling av Lillängshamnen 

 
Sammanfattning 
Örjan Nässlander, projektchef, informerar om utvecklingen av 
Lillängshamnen.  
 
Beslutsunderlag 
Muntligt 
 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden tackar för informationen och ger förvaltningen i 
uppdrag att strukturera upp grusplanen till parkeringsplatser.  
 
____________ 
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Svn § 243   Dnr 2016/6  
 

Lokala trafikföreskrifter om parkering på 
Tallvägen 
 
Sammanfattning 
Serviceförvaltningen beslutar lokala trafikföreskrifter om parkering 
på Tallvägen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 14 oktober 2016 
Förslag på beslut om lokala trafikföreskrifter Tallvägen 
AU § 252 
 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden beslutar med stöd av 10 kap 1 § andra 
stycket och 3 § första stycket trafikförordningen 
(1998:1276) om lokala trafikföreskrifter enligt bilaga 1761 
2016:016 till detta beslut. 
 
____________ 
 
Sändlista: 
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Svn § 244   Dnr   
 

Förslag på internkontrollplan för 2017 
 
Sammanfattning 
I samband med servicenämndens sammanträde den 21 
september arbetade nämndens ledamöter fram förslag på 
internkontrollpunkter inför 2017. Arbetet utfördes i enlighet med 
kommunens riktlinjer och gjordes i syfte att säkerställa att 
nämnden upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, det vill 
säga att med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål 
uppnås: 
 

 Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

 Tillförlitlig finansiell rapportering och information om 
verksamheten. 

 
Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 25 oktober 2016 
Förslag på internkontrollplan 2017  
AU § 247 
 
Servicenämndens beslut  
Servicenämnden beslutar att anta internkontrollplan för 2017. 
 
____________ 
 
Sändlista: 
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Svn § 245   Dnr  
 

Fördelning av investeringsmedel 2017 
 
Sammanfattning 
Servicenämnden har tilldelats en investeringsram om 35,8 mkr 
övergripande, 19,15 mkr till fastighetsrelaterade behov samt 38 
mkr för behov inom VA. Den tilldelade ramen ska fördelas ut på 
projekt och förvaltningen har därför lämnat förslag på fördelning 
baserat på tidigare redovisade behov. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 25 oktober 2016 
Förslag på fördelning av investeringsmedel 2017 
AU § 248 
 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden beslutar att investeringsramen 2017 
fördelas enligt bilaga. 
 
____________ 
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Svn § 246    
 

Specifika uppdrag 2017 
 
Sammanfattning 
I samband med servicenämndens arbete med framtagande av 
internkontrollpunkter inför 2017 föreslog ledamöterna att ge 
förvaltningen specifika uppdrag inom vissa områden i syfte att 
ytterligare stärka kontrollförmågan inom diskuterade områden. 
 
De uppdrag som nämnden föreslog vid arbetsmötet var 
följande: 

 Följa upp samtliga anläggningsavgifter för VA 

 Inventera samtliga renhållningsabonnemang för fritidshus 

 Rapportera hur personalen mår efter omorganisationen 

 Ta fram en förbättrad redovisningsstruktur för att nämnden 
ska få insikt i vilka frågor som är stora i synpunktsflödet 

 Ta fram en tydlig hantering av driftkostnader i samband 
med nyinvesteringar 

 Ta fram en förbättrad uppföljningsmall för ekonomin  

 Ta fram en fördjupad plan för åtgärder av standarden på 
gång- och cykelvägar 

 Ta fram en plan för tillvaratagande/bemötande av 
synpunkter 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 25 oktober 2016 
AU § 250 
 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden beslutar att ge förvaltningen följande uppdrag: 

 Följa upp samtliga anläggningsavgifter för VA 

 Inventera samtliga renhållningsabonnemang för fritidshus 

 Rapportera hur personalen mår efter omorganisationen 

 Ta fram en förbättrad redovisningsstruktur för att nämnden 
ska få insikt i vilka frågor som är stora i synpunktsflödet 

 Ta fram en tydlig hantering av driftkostnader i samband 
med nyinvesteringar 

 Ta fram en förbättrad uppföljningsmall för ekonomin  

 Ta fram en fördjupad plan för åtgärder av standarden på 
gång- och cykelvägar 

 Ta fram en plan för tillvaratagande/bemötande av 
synpunkter 

 
Punkterna skickas till partigrupperna för framtagande av 
prioriteringsordning.  
 
____________ 
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Svn § 247    
 

Sammanträdesplan 2017 
 
Sammanfattning 
Serviceförvaltningen har upprättat förslag till sammanträdestider 
för 2017 för servicenämnden och servicenämndens arbetsutskott. 
Vårprocessen kommer att vara den 2-3 mars 2017. 
 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden beslutar att anta sammanträdesplanen för 2017 
och att servicenämndens sammanträden kommer att starta kl. 
13.15. 
 
____________ 
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Svn § 248   Dnr   
 

Delegeringsbeslut 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen anmäler tio delegeringsbeslut för perioden  
12 oktober 2016 till och med 15 november 2016. 
 
Beslutsunderlag 
Förteckning över delegeringsbeslut under perioden 12 oktober 
2016 till och med 15 november 2016 
 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden godkänner redovisningen av besluten. 

 
____________ 
 
Sändlista: 
Kommunstyrelsen 
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Svn § 249   Dnr   
 

Bärstadsskolans parkering 

 
Sammanfattning 
I samband med byggnationen av den nya förskolan vid Bärstad 
kommer den nuvarande personalparkeringsplatsen till 
Bärstadsskolan inte kunna nyttjas fullt ut. Detta i samband med 
den kraftiga exploateringstakten i området samt den intensiva 
trafik som råder, riskerar att utgöra en problematisk situation. 
Därför föreslår förvaltningen en utökning av nuvarande parkering 
vid Bärstadsskolan. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 23 november 2016 
 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden beslutar att omfördela medel samt 
bygga en utökad parkeringsplats vid Bärstadsskolan. 

 
____________ 
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Svn § 250  Dnr   
 

Rapporter och information 
 
Följande anmäls: 
- Protokoll från arbetsutskottets sammanträde den 1 november 

2016 
- Protokoll från arbetsutskottets sammanträde den 9 november 

2016 
- Ärendebalanslista utskriven den 22 november 2016 
 
Rapport och information om följande ges: 
- Samverkansgruppens senaste sammanträde. 
- Gång- och cykelväg i befintlig vägbana på Karlstadsvägen. 

Mätningen av antal fordon per dygn visade att det passerar 
1300 fordon och uppskattningsvis 60 cyklister per dygn. Det för 
cyklister ogynnsamma vädret och årstiden för mätningen 
(oktober månad) medför att siffran kan vara lägre än normalt. 
Tidigare års mätningar påvisar att när biltrafiken var avstängd, 
steg antalet cyklister till 300 per dygn. Frågan diskuteras i 
partigrupperna för beslut i december. 

- Information om VA-taxa rapporteras i januari. Ordförande och 
förvaltningschef tar kontakt med Lotta Strömbäck för 
diskussion om information. 
 

Servicenämndens beslut 
Servicenämnden lägger rapporten och informationen till 
handlingarna.  
 
____________ 
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Svn § 251 
 

Övriga frågor 
 
Hans-Inge Wall (S) tog vid servicenämndens sammanträde 2016-
09-21 upp frågan om timmer som ligger och blir förstört, efter att 
skog blivit avverkad, som är märkt Hammarö kommun. Johan 
Rosqvist, förvaltningschef, svarar: ”Vi har inget timmer kvar där, 
den hög som ligger kvar har någon för hand skrivit Hammarö 
kommun på märkningen men det stämmer ej”. 
 
Hans-Inge Wall (S) uppmanar förvaltningen att undersöka frågan 
vidare. 

 
____________ 
 
 
 
  
 


