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Servicenämnden 2017-10-25 
 

Tid och plats Onsdag 25 oktober 2017, kl. 13:15-17:10 
Ajournering kl. 14:32-14:44 

 

Beslutande Margareta Ivarsson (C), ordförande 
Thomas Bäckman (S), vice ordförande 
Hans-Inge Wall (S) 
Knut Magnusson (V) 
Lennart Lämgren (L) 
Britt Zetterberg-Bagge (MP) 
Marianne Carlsson (KD) till kl. 16:45, §§ 133-141, §§ 143-148 
Therese Gunnarsson (S) ersätter Maja Sundkvist Kräutner (S) 
Henrik Smedberg (M) ersätter Nils Safferson (M), §§ 133-143, §§ 145- 
154 
Lars Larsson (KD) ersätter Marianne Carlsson (KD) från kl. 16:45, § 142, 
§§ 149-154 

 
Övriga närvarande Andreas Hellgren (S) 

Bertil Jonasson (C) 
Peter Johansson (L) 
Johan Rosqvist, förvaltningschef 
Eva-Lotte Falk Olsen, HR-specialist 
Fredrik Jarälv, fastighetschef 
Emilia Carlman, teknisk stabschef 
Emil Florell, renhållningssamordnare 
Margareta Persson, utredare 
Sasan Ghadimi, projektledare 
Per Åslev, fordonssystemsspecialist 
William Healy Strömgren, VA-ingenjör 
Peter Carlsson, fritidschef 
Anna Alvkäll, teknisk driftschef 
Helén Bergman, förvaltningssekreterare 

 
Utses att justera Thomas Bäckman 
Justeringens plats och tid 

 

Under- 
skrifter Sekreterare …………………………………………... 

Helén Bergman 

 
Paragrafer:  §133-154 

 

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

Justerande …………………………………………… 
Thomas Bäckman 
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ANSLAG 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ Servicenämnden 
Sammanträdesdatum 2017-10-25 

Datum för anslagets 
uppsättande 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Servicenämnden 

Datum för anslags 
nedtagande 

Underskrift ……………………………………………………... 

Innehållsförteckning 

Ärende 

§ 133 Fastställande av  5 
 föredragningslista   

§ 134 Månadsrapport  6 

§ 135 Information om  7 
 ombyggnation av IFO:s   

 lokaler   

§ 136 Information om  8 
 Hammarlundens låg- och   

 mellanstadieskola   

§ 137 Information om optisk 2015/152 9 
 sortering av hushållsavfall   

§ 138 Information om  10 
 dataskyddsregler   

§ 139 Information om soldäck  11 
 Lillängshamnen   

§ 140 Information om elektroniska  12 
 körjournaler   
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§ 141 Information om 

stadsmiljöåtgärder 

 13 

§ 142 Information om 2017/342 14 
 internkontrollplan 2018   

§ 143 Information om  15 
 bostadsområdet Lunden   

§ 144 Ersättning för 2017/178 16 
 förbättringsåtgärder på   

 onyttigbliven gemensam   

 avloppsreningsanläggning   

§ 145 Trädvårdsplan för centrum, 2017/124 17 
 Byxfickstorget och   

 Mörmovallen   

§ 146 Årets idrotts- och 2017/344 18 
 ledarstipendier 2017   

§ 147 Uppföljning Karlstadsvägen 2015/267 19 

§ 148 Förutsättningar för 2016/260 20 
 uppvärmning Skoghalls   

 centrum   

§ 149 Information om föreläggande 2017/215 21 
 om upprättande av   

 faroanalys för   

 distributionsnätet för   

 dricksvatten i Hammarö   

§ 150 Entledigande och utseende 2017/345 22 
 av personuppgiftsombud   

 2017   

§ 151 Åtgärder på beviljade  23 
 investeringsmedel   

§ 152 Delegeringsbeslut  24 

§ 153 Rapporter och information  25 

§ 154 Övrigt  26 
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SVN § 133 
 

Fastställande av föredragningslista 
 

Föredragningslistan fastställs med följande justering: 
- Ärendet Information om elektroniska körjournaler läggs till. 

 
 
 

Beslutet skickas till 
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SVN § 134 

Månadsrapport 

Servicenämndens beslut 
Servicenämnden godkänner rapporten och konstaterar att 
ekonomin uppvisar ett balanserat resultat. 

 
Sammanfattning 
Förvaltningschef Johan Rosqvist redovisar ekonomisk månadsrapport 
för september 2017. 

 
HR-specialist Eva-Lotte Falk Olsen deltar och redovisar sjukfrånvaron 
för kvartal 3, 2017. 

 
Beslutsunderlag 
Månadsrapport 201709 
Sjukfrånvaro serviceförvaltningen 

 
 
 

Beslutet skickas till 
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SVN § 135 

Information om ombyggnation av IFO:s lokaler 

Servicenämndens beslut 
Servicenämnden tackar för informationen. 

 
Sammanfattning 
Fastighetschef Fredrik Jarälv och teknisk stabschef Emilia Carlman 
deltar och informerar om ombyggnationen av IFO:s lokaler. 

 
Beslutsunderlag 
Muntligt 

 
 
 

Beslutet skickas till 
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SVN § 136 

Information om Hammarlundens låg- och mellanstadieskola 

Servicenämndens beslut 
Servicenämnden tackar för informationen. Arbetsutskottet 
behandlar fortsättningsvis ärendet. 

 
Sammanfattning 
Fastighetschef Fredrik Jarälv deltar och informerar om hantering av 
inomhusmiljöproblem vid Hammarlunden låg- och mellanstadieskola. 

 
Ajournering kl. 14:32-14:44. 

 
Beslutsunderlag 
Muntligt 

 
 
 

Beslutet skickas till 
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SVN § 137 2015/152 452 

Information om optisk sortering av hushållsavfall 

Servicenämndens beslut 
Servicenämnden tackar för informationen. 

 
Sammanfattning 
Renhållningssamordnare Emil Florell deltar och informerar om optisk 
sortering av hushållsavfall. Inriktningsbeslut togs av 
kommunfullmäktige i april 2017, om införande av optisk sortering i 
samarbete med Kil, Grums och Forshaga kommuner. Gällande 
mottagningsanläggning av hushållsavfall har förutsättningarna 
ändrats och andra alternativ diskuteras. 

 
Beslutsunderlag 
Muntligt 

 
 
 

Beslutet skickas till 
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SVN § 138 

Information om dataskyddsregler 

Servicenämndens beslut 
Servicenämnden tackar för informationen. 

 
Sammanfattning 
Utredare Margareta Persson deltar och informerar om den nya 
dataskyddsförordningen som införs 25 maj 2018. Förordningen ställer 
nya krav på kommunens hantering av personuppgifter. En 
kommunövergripande projektgrupp är tillsatt för att anpassa 
verksamheterna i de olika förvaltningarna och bolagen till de nya 
kraven. 

 
Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation 

 
 
 

Beslutet skickas till 
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SVN § 139 

Information om soldäck Lillängshamnen 

Servicenämndens beslut 
Servicenämnden tackar för informationen. 

 
Sammanfattning 
Sasan Ghadimi, projektledare, deltar och informerar om byggnation 
av soldäcket i Lillängshamnen. 

 
Beslutsunderlag 
Muntligt 

 
 
 

Beslutet skickas till 
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SVN § 140 

Information om elektroniska körjournaler 

Servicenämndens beslut 
Servicenämnden tackar för informationen. 

 
Sammanfattning 
Fordonssystemsspecialist Per Åslev deltar och informerar om 
elektroniska körjournaler som kommer att installeras i kommunens 
fordon. 

 
Beslutsunderlag 
Muntligt 

 
 
 

Beslutet skickas till 
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SVN § 141 

Information om stadsmiljöåtgärder 

Servicenämndens beslut 
Servicenämnden tackar för informationen. 

 
Sammanfattning 
Förvaltningschef Johan Rosqvist informerar om stadsmiljöåtgärder. 

 
Beslutsunderlag 
Muntligt 

 
 
 

Beslutet skickas till 
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SVN § 142 2017/342 007 

Information om internkontrollplan 2018 

Servicenämndens beslut 
Servicenämnden tackar för informationen. 

 
Sammanfattning 
Förvaltningschef Johan Rosqvist informerar om pågående arbete 
med att ta fram internkontrollplan 2018, utifrån nämndens 
diskussioner och arbete med framtagande av internkontrollpunkter 
2017-09-27. 

 
Beslutsunderlag 
Förslag på internkontrollplan 2018 

 
 
 

Beslutet skickas till 
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SVN § 143 

Information om bostadsområdet Lunden 

Servicenämndens beslut 
Servicenämnden tackar för informationen. 

 
Sammanfattning 
Förvaltningschef Johan Rosqvist informerar om renovering av 
bostadsområde Lunden. 

 
Beslutsunderlag 
Muntligt 

 
 
 

Beslutet skickas till 
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SVN § 144 2017/178 348 
 

Ersättning för förbättringsåtgärder på onyttigbliven gemensam 
avloppsreningsanläggning 

 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden avslår begäran om ersättning för onyttigbliven 
avloppsanläggning. 

 
Henrik Smedberg (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen 
av ärendet. 

 
Sammanfattning 
En gemensam avloppsanläggning på fastigheten XXXXXX XXX 
XXXXX har förbättrats och dessa kostnader vill fastighetsägaren bli 
ersatt för i enlighet med kommunens regler kring onyttigbliven 
avloppsanläggning. 

 
Avloppsanläggningen har en lång historik och första uppgifterna 
kring den är från 2001 då den blev känd av bygg- och 
miljöförvaltningen enligt dnr 2001-298. Därmed är anläggningen 
äldre än de tio år som Hammarö kommun tillåter ersättning. 

 
Förbättringsåtgärderna som påtalas i fastighetsägarens brev är dock 
genomförda under 2015 (enligt fastighetsägarens faktura) så 
tidsmässigt diskvalificeras de inte från ersättning. Dock har 
anläggningen haft driftproblem och inte kunnat hålla de 
utsläppskrav som ställts på den. 2011 (dnr 2011-154) förelades 
dåvarande ägare att åtgärda anläggningen eftersom den inte sköts 
enligt de föreläggningar som tidigare meddelats. 

 
Beslutsunderlag 
Ärendeutskrift miljö- och byggförvaltningen dnr 2001-298 
Föreläggande om försiktighetsmått för fortsatt drift av 
gemensamhetsanläggning inom fastigheten XXXXXX XXX 
XXXXX, Hammarö kommun (dnr 2009-142, M § 87/09) 
Föreläggande om att åtgärder vid drift av avloppsanläggning för att 
undanröja och förhindra uppkomst av olägenhet, XXXXXX XXX 
XXXXX, Hammarö kommun (dnr 2011-154, M § 23/11) 

 
 
 

Beslutet skickas till 
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SVN § 145 2017/124 331 

Trädvårdsplan för centrum, Byxfickstorget och Mörmovallen 

Servicenämndens beslut 
1. Servicenämnden godkänner redovisningen av åtgärdsplanen för 

träd samt att åtgärder avvaktas för träd som kan komma att tas 
bort eller bytas ut. 

2. Servicenämnden ger förvaltningen i uppdrag att under 2018 ta 
fram ett förslag till utformningen av det offentliga rummet i 
centrum inom ramen för gestaltningsprogrammet. Förvaltningen 
återkommer med uppföljning till arbetsutskottet. 

 
Sammanfattning 
Med utgångspunkt från trädvårdsplanen från Blå Bergen miljö AB har 
det upprättats en åtgärdsplan som sträcker sig fram till 2022. Det rör 
sig om träd som är i dåligt skick och bör fällas och 
beskärningsåtgärder. Många träd är i dåligt skick och förvaltningen 
ser ett behov av en långsiktig plan för centrumnära träd. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-09-27 
Åtgärdsplan för centrumnära träd 2017-2022 
Trädvårdsplan 

 
 
 

Beslutet skickas till 
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SVN § 146 2017/344 805 

Årets idrotts- och ledarstipendier 2017 

Servicenämndens beslut 
Servicenämnden beslutar att tilldela stipendierna enligt följande: 
1. Årets ledare tillfaller Camilla Karlsson, Gymmix Hammarö. 
2. Årets unga ledare tillfaller Markus Linryd, Skoghalls 

innebandyklubb. 
3. Årets idrottsprestation tillfaller Lina Watz, parasimning. 

 
Sammanfattning 
Fritidschef Peter Carlsson deltar och presenterar nomineringar på 
stipendiater för årets ledare, årets unga ledare och årets 
idrottsprestation 2017. 

 
Beslutsunderlag 
Nomineringar stipendiater 

 
 
 

Beslutet skickas till 
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SVN § 147 2015/267 311 

Uppföljning Karlstadsvägen 

Servicenämndens beslut 
Servicenämnden godkänner de ändringar som gjorts i formuleringen i 
ärendets sammanfattning och beslutar om direktjustering av paragrafen. 

 
Servicenämnden tar inriktningsbeslut om att anlägga bymiljöväg. 
Förvaltningen får i uppdrag att påbörja projektering för anläggande 
av bymiljöväg, och att återkomma till nämnden när utredningen är 
färdig. Förvaltningen får också i uppdrag att påbörja en 
tillståndsprocess för att anlägga en separat gång- och cykelväg. 

 
Sammanfattning 
Vid justering av § 125 i detta ärende, vid nämndsammanträde 2017- 
09-27, uppstod oenighet varför paragrafen inte blev justerad av 
justerare Marianne Carlsson (KD). Således, då enighet om 
formulering av ärendets sammanfattning inte kunde nås under 
justeringsperioden, tas ärendet åter upp vid nämndsammanträde 
2017-10-25. Undertecknade anser att formuleringen i 
sammanfattningen ska vara enligt nedanstående. 

 
Möte som hållits med Länsstyrelsen angående Karlstadsvägen följs 
upp. Nämnden diskuterar vidare Karlstadsvägens framtid. 

 
Beslutsunderlag 
Beslut SVN 2017-09-27 Uppföljning Karlstadsvägen 

 
 
 

Beslutet skickas till 
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SVN § 148 2016/260 370 

Förutsättningar för uppvärmning Skoghalls centrum 

Servicenämndens beslut 
Ärendet bordläggs. 

 
Sammanfattning 
Servicenämndens arbetsutskott gav, 2016-06-01, förvaltningen i 
uppdrag att utreda förutsättningarna för att värma upp Skoghalls 
centrum genom markvärme. Förvaltningen tog med stöd av 
Hammarö Energi fram förslag och kalkyler för en lösning där 
fjärrvärmens returvärme nyttjas. Lösningen återredovisades på 
servicenämnden, 2016-12-13, där fortsatt utredningsuppdrag gavs för 
en mer kostnadseffektiv lösning över ett mindre område. Det aktuella 
området att värma upp har sedermera diskuterats utifrån att en 
uppvärmning av ett mindre område än det naturliga centrumstråket 
inte ger vare sig nämnvärd ökad kvalitet för besökare eller lägre 
kostnader för den ordinarie vinterväghållningen i centrum. Av denna 
anledning redovisas tidigare kalkyler igen som stöd för eventuellt 
inriktningsbeslut om fortsatt arbete med finansiering och etablering 
av markvärme i centrum. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-08-07 
Karta över område för uppvärmning 
Offert markvärme, avseende drift, HEAB 
Offert markvärme, avseende investering, HEAB 

 
 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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SVN § 149 2017/215 342 
 

Information om föreläggande om upprättande av faroanalys för 
distributionsnätet för dricksvatten i Hammarö 

 
Servicenämndens beslut 
Servicenämndens arbetsutskott tackar för informationen. 

 
Sammanfattning 
Förvaltningschef Johan Rosqvist informerar muntligen om 
upprättande av faroanalys för distributionsnätet för dricksvatten, 
vilket har förelagts servicenämnden av miljö- och 
byggnadsförvaltningen. 

 
Beslutsunderlag 
Muntligt 

 
 
 

Beslutet skickas till 



Sammanträdesprotokoll 

Servicenämnden 2017-10-25 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
22 

 

 

 

SVN § 150 2017/345 001 

Entledigande och utseende av personuppgiftsombud 2017 

Servicenämndens beslut 
1. Servicenämnden entledigar Ingela Carlson från uppdraget som 

personuppgiftsombud från och med den 1 november 2017. 
2. Servicenämnden utser förvaltningssekreterare Helén Bergman till 

personuppgiftsombud från och med den 1 november 2017. 
 

Beslutet sänds till Datainspektionen. 
 

Sammanfattning 
Personuppgiftslagen (PuL) trädde i kraft 1998 och har till syfte att 
skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när 
personuppgifter behandlas. Lagen bygger i hög grad på samtycke 
och information till de registrerade. Det finns också regler om 
säkerhet och rättelse av felaktiga uppgifter. 

 
Varje nämnd i en kommun är personuppgiftsansvarig. Om nämnden 
har utsett ett personuppgiftsombud behöver inte nämnden anmäla 
behandling av personuppgifter som är helt eller delvis automatiserad 
till Datainspektionen. 

 
Då övriga personuppgiftsombud i kommunen är 
förvaltningssekreterare som nu ska påbörja arbetet inför att den nya 
dataskyddsförordningen träder i kraft i maj 2018, är det lämpligt att 
nämnden utser förvaltningssekreterare Helén Bergman till 
personuppgiftsombud. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-10-02 

 
 
 

Beslutet skickas till 
Datainspektionen 
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SVN § 151 

Åtgärder på beviljade investeringsmedel 

Servicenämndens beslut 
Servicenämnden godkänner redovisningen. 

 
Sammanfattning 
Förvaltningschef Johan Rosqvist redovisar åtgärder på beviljade 
investeringsmedel. 

 
Beslutsunderlag 
Investeringsuppföljning september 2017 

 
 
 

Beslutet skickas till 
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SVN § 152 
 

Delegeringsbeslut 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut. 

 
Sammanfattning 
Förvaltningen anmäler två delegeringsbeslut för perioden 27 
september till 24 oktober 2017. 

 
Beslutsunderlag 
Förteckning över delegeringsbeslut för perioden 27 september till 24 
oktober 2017 

 
 
 

Beslutet skickas till 
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SVN § 153 

Rapporter och information 

Servicenämndens beslut 
Servicenämnden lägger rapporterna och informationen till 
handlingarna. 

 
Sammanfattning 
Följande anmäls: 
- Protokoll från arbetsutskottets sammanträde den 20 september och 11 

oktober 2017. 
- Ärendebalanslista skapad den 24 oktober 2017 

 
Rapport och information om följande ges: 
- Förvaltningschef Johan Rosqvist informerar om att teknisk stabschef Emilia 

Carlman, och handläggare Ewa Asker, kommer att avsluta sina 
anställningar vid förvaltningen. 

- Förvaltningschef Johan Rosqvist informerar om kritik mot Servicenämnden 
i Hammarö kommun bland annat för brister i hanteringen av en begäran 
om utlämnande av handlingar, enligt beslut från justititeombudsmannen. 

 
 
 

Beslutet skickas till 
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SVN § 154 
 

Övrigt 
 

Inga övriga frågor. 
 
 
 

Beslutet skickas till 
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