
HAMMARÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 

   
Servicenämnden 
 

2016-12-13 1(14) 

 
Plats och tid Götetorpssalen, Folkets hus, kl. 13.15-16.30  

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

 

Övriga närvarande Johan Rosqvist, förvaltningschef 
Charlotte Gustafsson, verksamhetschef 
Lars-Åke Tärnbro, trafikingenjör 
Eva-Lotte Falk Olsen, PA-konsult 
Lena Vesterlund, enhetschef lokalvårdsenheten 
Helén Bergman, förvaltningssekreterare 
 
 

 

Utses att justera Birgitta Kahn  

Justeringens plats och tid Kontaktcenter, 2016-  

Under- 
skrifter Sekreterare …………………………………………... Paragrafer:  252-264 

 

  Helén Bergman  

 
Ordförande …………………………………………... 

 

  Thomas Bäckman  

 
Justerande …………………………………………… 

 

  Birgitta Kahn  
  

 ANSLAG/BEVIS  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag  

Organ Servicenämnden 

Sammanträdesdatum 2016-12-13 

Datum för anslagets 
uppsättande 

2016- Datum för anslags 
nedtagande 

2016- 

Förvaringsplats för protokollet Serviceförvaltningens kontor 

Underskrift ……………………………………………………...  

 Helén Bergman  
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 Sammanträdesdatum Sida 

   
Servicenämnden 
 

2016-12-13 2 

 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
   

 

Svn § 252   
 

Fastställande av föredragningslistan 

 
Föredragningslistan godkänns. 
 
____________   



HAMMARÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 

   
Servicenämnden 
 

2016-12-13 3 

 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
   

 

Svn § 253   
 

Månadsrapport 
 
Sammanfattning 
Förvaltningschef Johan Rosqvist redovisar budgetuppföljning per 
30 november 2016. 
 
Beslutsunderlag 
Budgetuppföljning per 30 november 2016 
 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden godkänner redovisningen. 
 
____________ 
 



HAMMARÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 

   
Servicenämnden 
 

2016-12-13 4 

 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
   

 

Svn § 254    
 

Lokala trafikföreskrifter om hastighet vid Vidöns 
reningsverk 
 
Sammanfattning 
Högsta tillåtna hastighet är idag 50 kilometer i timmen 
inom Vidöns reningsverk. Med tanke på områdets 
karaktär är detta en för hög hastighet. 
Serviceförvaltningen föreslår därför att Servicenämnden 
beslutar föreskrifter om högsta tillåtna hastighet 30 
kilometer i timmen inom området. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 15 november 2016 
Yttrande från Polismyndigheten Region Bergslagen den 
15 november 2016 
Bilaga: Hammarö kommuns lokala trafikföreskrifter om högsta 
tillåtna hastighet inom området Vidön (1761 2016:017) 
 
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 2016:017. 
 
____________ 
 



HAMMARÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 

   
Servicenämnden 
 

2016-12-13 5 

 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
   

 

Svn § 255  
 

Trafiksituation Hallersrud 
 
Sammanfattning 
Xxxxx Xxxxxxxxx har inkommit med ett påpekande till 
kommunen gällande att på- och avlastning av gods 
genomförs på Hallersrudsvägen av Hammarö Maskin och 
Smide. Detta är ingenting kommunen uppmuntrar till, men 
det finns heller inga lämpliga åtgärder som kommunen 
utifrån Trafikförordningen kan besluta om. I och med att 
på- och avlastning av gods inte genomförs hela tiden och 
att oskyddade trafikanter kan använda befintlig gång- och 
cykelbana anses inte trafiksituationen sådan att det 
motiverar ett förbud mot trafik med tung lastbil eller förbud 
mot att stanna och parkera på vägen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad den 16 november 2016 
Bilaga: Bilder tagna på Hallersrudsvägen av boende i 
området 
Påtalande från privatperson Xxxxx Xxxxxxxxx 
 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden tar del av denna redogörelse om 
trafikförhållandena på Hallersrudsvägen och anser att inga lokala 
trafikföreskrifter behöver tas fram som situationen ser ut idag. 
 
____________ 
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 Sammanträdesdatum Sida 

   
Servicenämnden 
 

2016-12-13 6 

 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
   

 

Svn § 256   Dnr 2015/267             311  
 

Gång- och cykelväg i befintlig vägbana 
Karlstadsvägen 
 
Sammanfattning 
Serviceförvaltningen har utrett frågan om att anlägga en gång- och 
cykelbana på Karlstadsvägens befintliga vägbredd. Tre olika 
alternativ utreddes och förslaget är att ha dubbelriktad biltrafik med 
cykelbanor belagda med röd asfalt på båda sidor. Vägen ska vara 
belyst och även befintlig gång- och cykelväg efter älvfåran mellan 
Karlstadsvägen och Industrileden belyses. På vägen anläggs totalt 
sju portar som ska markera hur trafiken är tänkt att gå. För att 
ytterligare förbättra trafiksäkerheten på vägen föreslås att 
serviceförvaltningen rekommenderar den lägre hastigheten 40  
km/h på hela vägsträckan, samt tar fram en lokal trafikföreskrift för 
förbud mot trafik med tung lastbil. Total kostnad uppskattas till 5 
700 000 kr.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 23 september 2016 
PM för GC-väg längs Karlstadsvägen i Hammarö kommun, 2016-
06-20.  
Förslag på utplacering av ”portar”, 2016-09-20  
Typritning för ”port” på by-miljöväg, 2016-09-20  
Kostnadsberäkning bymiljöväg 
Sammanställning trafikmätningar  
ÅDT Hammarö 
 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag med 
tillägget att arbetet med bymiljövägen planeras över en 
tvåårsperiod, där det under år 2017 ordnas belysning samt 
vägmarkeringar och under 2018 utförs eventuellt asfaltsarbeten. 
 
____________ 
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 Sammanträdesdatum Sida 

   
Servicenämnden 
 

2016-12-13 7 

 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
   

 

Svn § 257   Dnr    
 

Rapport om VA-utbyggnad Tye  
 
Sammanfattning 
Förvaltningschef Johan Rosqvist redovisar för hur utbyggnaden av 
kommunalt VA i Tye fortlöper.  
 
Beslutsunderlag 
Presentation Kommunalt VA på Tye 
 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden godkänner redovisningen. 

 
____________ 
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 Sammanträdesdatum Sida 

   
Servicenämnden 
 

2016-12-13 8 

 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
   

 

Svn § 258   Dnr   
 

Kvartalsuppföljning sjukfrånvaro 
 
Sammanfattning 
PA-konsult Eva-Lotte Falk Olsen presenterar kvartalsuppföljningen 
av sjukfrånvaron vid serviceförvaltningen. 
 
Beslutsunderlag 
Tabell: kvartalsuppföljning sjukfrånvaro  
 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden godkänner redovisningen.  
 
____________ 
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 Sammanträdesdatum Sida 

   
Servicenämnden 
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Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
   

 

Svn § 259   Dnr   
 

Sjukstatistik, analys och trender 
lokalvårdsenheten 

 
Sammanfattning 
Enhetschef lokalvårdsenheten Lena Vesterlund presenterar 
sjukstatistiken för lokalvårdsenheten och en analys över trender i 
denna. 
 
Beslutsunderlag 
Bilaga: Redovisning  
 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden godkänner redovisningen. 
 
____________ 
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 Sammanträdesdatum Sida 

   
Servicenämnden 
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Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
   

 

Svn § 260   Dnr   
 

Revidering av delegeringsordningen 
 
Sammanfattning 
I samband med förvaltningens omorganisation uppstår 
behov av att revidera nuvarande delegeringsordning för 
servicenämnden då vissa ansvarsgränser och titulaturer 
byts. Förvaltningen har således arbetat fram förslag på 
justeringar. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 27 oktober 2016 
Förslag på revidering av delegeringsordning för 
servicenämnden 
 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden beslutar att revidera nuvarande 
delegeringsordning enligt bilagt förslag. 
 
Förvaltningen får i uppdrag att se över följande punkter till 
kommande revidering:  
1.2.7: frågeställning om benämningen fordonsvrak eller 
fordon 
1.3.3: frågeställning om detta ska delegeras eller inte. 
 
____________ 
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Servicenämnden 
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Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
   

 

Svn § 261   Dnr   
 

Förfrågan om inköp av 
vattenanläggning/distributionsnät från 
medlemmarna i Tye vattenförening 
 
Sammanfattning 
Medlemmarna i Tye Vatten Samfällighetsförening har 
inkommit med förfrågan om kommunen kan köpa in deras 
nuvarande vattenanläggning i samband med att 
anslutning tillgängliggörs dem till det VA-nät som 
kommunen nu bygger ute på Tye. 

 
Föreningen har lämnat tre förslag på ersättningslösningar 
med syfte att i samförstånd med kommunen finna en 
acceptabel ekonomisk lösning. 

 
Förvaltningen ser dock att tidigare avgöranden i VA-mål, 
andra kommuners tillämpningar samt uttalande av juridisk 
expertis inte påvisar att kommunen har någon strikt 
ersättningsskyldighet i ett ärende som detta. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 8 november 2016 
Tye Vatten Samfällighets inkomna förfrågan om inköp av 
vattenanläggning/distributionsnät 
Avgörande i VA-mål 16:2 
 
Yrkanden 
Nils Safferson (M) yrkar bordläggning av ärendet. 
 
Servicenämndens beslut 
Ärendet bordläggs. 
 
____________ 
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Servicenämnden 
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Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
   

 

Svn § 262   Dnr   
 

Delegeringsbeslut 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen anmäler nio delegeringsbeslut för perioden  
15 november 2016 till och med 9 december 2016. 
 
Beslutsunderlag 
Förteckning över delegeringsbeslut under perioden 15 november 
till 9 december 2016 
 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden godkänner redovisningen av besluten. 

 
____________ 
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 Sammanträdesdatum Sida 

   
Servicenämnden 
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Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
   

 

Svn § 263   Dnr   
 

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

2016 
- Ärendebalanslista utskriven den 12 december 2016 
 
Rapport och information om följande ges: 
- Samverkansgruppens senaste sammanträde 
- Avtal 
- Projektledare: förvaltningschef Johan Rosqvist informerar om 

utökad projektorganisation och att det enligt revisionens förslag 
inte är möjligt att anställa de fyra projektledare som det var 
planerat. Två projektledare är möjligt att anställa enligt 
revisionens förslag. 

- Uppvärmning av centrum, markvärme: Johan Rosqvist 
informerar om den ekonomiska beräkningen på införande av 
markvärme i centrum.  

- Debitering av anläggningsavgifter 
 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden lägger rapporten och informationen till 
handlingarna.  
 
____________ 
 
 



HAMMARÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 
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Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
   

 

Svn § 264 
 

Övriga frågor 
 
- Marianne Carlsson (KD) föreslår ett studiebesök vid Hammarö 

Ryttarförening den 18 januari i samband med 
servicenämndens sammanträde. Mötet genomförs 8.00-10.30 
varpå ledamöterna åker ut på studiebesök till Hammarö 
Ryttarförening cirka 11.00-12.00. Nämnden beslutar att 
genomföra studiebesöket.  

- Marianne Carlsson (KD) lyfter att konstgräs är ett eventuellt 
miljöhot. Johan Rosqvist tar med sig frågan. 

- Marianne Carlsson (KD) undrar varför förra årets julbelysning i 
träden inte är på plats i år. Charlotte Gustafsson, 
verksamhetschef, svarar att den används men att den är 
uppsatt på ett annat vis eftersom förra årets belysning skulle 
ha krävt en mer stabil uppsättningsanordning. 

- Knut Magnusson (V) lyfter frågan att gång- och cykelvägen i 
Lillängshamnen inte är vinterväghållen då det nyligen kommit 
upp skyltar om detta. Johan Rosqvist tar med sig frågan till 
nästa nämndsammanträde. 

 
____________ 
 
 
 
  
 


