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ANSLAG 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ Servicenämnden 
Sammanträdesdatum 2017-11-22 

Datum för anslagets 
uppsättande 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Datum för anslags 
nedtagande 

Underskrift ……………………………………………………... 

Innehållsförteckning 

Ärende 

§ 155 
 

§ 156 

Fastställande av 

föredragningslistan 

Möte med revisionen 

 4 
 

5 

§ 157 Månadsrapport  6 

§ 158 Information om optisk 2015/152 7 
 sortering av hushållsavfall   

§ 159 Kostenhetens prislista vid 2017/360 8 
 försäljning av måltider -   

 prisjustering   

§ 160 Rapport reinvestering 2017/164 9 
 avloppsreningsverk Vidön   

§ 161 Ansökan om dispens från 2017/365 10 - 
 skyldigheten att betala  11 
 avgifter för allmänna   

 dagvattentjänster   

§ 162 Äskande om medel för 2017/364 12 
 trafikanalys   

§ 163 Internkontrollplan 2018 2017/342 13 

§ 164 Sammanträdesplan 2018 2017/363 14 
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§ 167 Rapporter och information  17 

§ 168 Övrigt  18 
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SVN § 155 
 

Fastställande av föredragningslistan 
 

Föredragningslistan fastställs. 
 
 
 
 

Beslutet skickas till 
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SVN § 156 

Möte med revisionen 

Servicenämndens beslut 
Servicenämnden tackar för informationen. 

 
Sammanfattning 
Servicenämnden får besök av kommunrevisionen och KPMG. 
Diskussionen grundar sig på en enkät som besvarats av 
ledamöterna. 

 
 
 

Beslutet skickas till 
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SVN § 157 

Månadsrapport 

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

 
Sammanfattning 
Förvaltningschef Johan Rosqvist redovisar ekonomisk månadsrapport 
för oktober 2017. 

 
Beslutsunderlag 
Prognosrapport 201710 

 
 
 

Beslutet skickas till 
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SVN § 158 2015/152 452 

Information om optisk sortering av hushållsavfall 

Servicenämndens beslut 
Servicenämnden beslutar att förvaltningen tar fram 
förfrågningsunderlag för utsortering av två fraktioner hushållsavfall: 
brännbart och matavfall. 

 
Sammanfattning 
Förvaltningschef Johan Rosqvist 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. Förvaltningens förslag är att ta fram ett 
förfrågningsunderlag för att börja med utsortering av två fraktioner, 
brännbart och matavfall, tills dess att lösningen med 
samarbetskommunerna kan starta. 

 
Beslutsunderlag 
Muntligt 

 
 
 

Beslutet skickas till 
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SVN § 159 2017/360 325 

Kostenhetens prislista vid försäljning av måltider - prisjustering 

Servicenämndens beslut 
Servicenämnden beslutar att priser för måltider enligt bilagd prislista 
gäller från och med 2018-01-01. 

 
Sammanfattning 
Kostenheten säljer portioner till kommunens medarbetare i de hus 
där kostenheten har verksamheter. Det finns även tillfällen då andra 
förvaltningar har studiedagar och köper livsmedel och måltider från 
kostenheten som interndebiteras till köpande förvaltning. Gällande 
prislista är tagen år 2013 och saknar vissa poster som tillhandahålls 
idag. Med detta som bakgrund ser förvaltningen att det är tid att 
revidera kostenhetens prislista vid försäljning av måltider. 

 
Livsmedelspriset har sedan år 2015 ökats med 24 % i kategori Mejeri 
och 7 % i kategori Kolonial. 

 
Se bilaga för föreslagna nya priser där prishöjningen är ca 1,4 % per 
år. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-10-25 

 
 
 

Beslutet skickas till 
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SVN § 160 2017/164 351 

Rapport reinvestering avloppsreningsverk Vidön 

Servicenämndens beslut 
Servicenämnden godkänner rapporten. Projektledare Anna 
Söderlindh återkommer nästkommande kvartal med en rapport. 

 
Sammanfattning 
Projektledare Anna Söderlindh rapporterar om nuläget i 
reinvesteringsprojektet avloppsreningsverk Vidön. Upparbetade 
medel uppgår per den 27 oktober 2017 till 300 tkr. Prognosen för 
upparbetade medel vid årsskiftet 2017/2018 är 1,5 mkr. Tidsplanen för 
projektet presenteras. 

 
Beslutsunderlag 
Powerpointpresentation 

 
 
 

Beslutet skickas till 
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SVN § 161 2017/365 348 
 

Ansökan om dispens från skyldigheten att betala avgifter för allmänna 
dagvattentjänster 

 
Servicenämndens beslut 
Servicenämnden beslutar om avslag om dispens från skyldigheten 
att betala avgifter för allmänna dagvattentjänster. 

 
Sammanfattning 
Fastighetsägaren till XXXX XXXXXX ansöker om dispens från sin 
skyldighet att betala avgifter för allmänna vattentjänster, i detta fall 
tjänsten dagvatten. 

 
Enligt §24 i Lagen (2006:412) om vattentjänster står följande: 

 
”24 § En fastighetsägare skall betala avgifter för en allmän va- 
anläggning, om fastigheten 

 
1. finns inom va-anläggningens verksamhetsområde, och 
2. med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver 
en vattentjänst och behovet inte kan tillgodoses bättre på annat 
sätt. 

 
Vid bedömning av behovet enligt första stycket 2 skall särskild 
hänsyn tas till i vilken utsträckning jämförda alternativ tillgodoser 
intresset av en god hushållning med naturresurser. 

 
Om fastigheten är obebyggd men enligt en detaljplan är avsedd för 
bebyggelse, skall bedömningen av behovet enligt första stycket 2 
göras som om fastigheten vore bebyggd i enlighet med planen. 
Detta gäller dock inte om det finns särskilda skäl för en annan 
bedömning.” 

 
Fastighetens dagvattenlösning har enligt fastighetsägaren funnits i 
många decennier och fungerat problemfritt. Lösningen består av ett 
ledningssystem som lett dagvattnet till en stenkista/brunn på sin 
fastighet. Enligt fastighetsägaren fylls brunnen vid regn och töms när 
regnet slutar, fastighetsägaren vet inte var dagvattnet tar vägen. 

 
Området där brunnen är belägen har varit naturmark. Nu är 
området detaljplanerad för bebyggelse och ligger inom 
verksamhetsområdet för allmänna vattentjänster. 

 
Fastighetsägaren kan inte visa att behovet av en dagvattenlösning 
för XXXX XXXXXX tillgodoses på ett bättre sätt än genom en 
kommunal dagvattenanslutning. 
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Beslutsunderlag 
SVN 2016.969 Brev ang anslutning av vatten 
SVN 2016.1004 Begärd ritning 

 
 
 

Beslutet skickas till 
Fastighetsägaren 
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SVN § 162 2017/364 51 

Äskande om medel för trafikanalys 

Servicenämndens beslut 
Servicenämnden beslutar att äska 300 tkr för att utföra en 
trafikanalys på kommunens vägnät. Återkoppling ska ske till 
arbetsutskottet senast den 1 februari 2018. 

 
Sammanfattning 
Hammarö kommun är inne i en mycket expansiv fas. Detta är något 
som ger en stor påverkan på den befintliga infrastrukturen. 
Trafiksituationen, i synnerhet från den östra delen av ön under 
rusningstrafik, är något som påtalas relativt ofta av 
kommuninvånarna. Av den anledningen ser förvaltningen ett stort 
behov av att analysera såväl nuläge som framtidsscenario, utifrån 
vilka nya målpunkter som uppförs, på kommunens matarleder. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-10-29 

 
 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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SVN § 163 2017/342 007 

Internkontrollplan 2018 

Servicenämndens beslut 
Servicenämnden beslutar enligt de egna framarbetade förslagen på 
internkontrollpunkter samt specifika uppdrag för 2018. Tidsramen för 
de specifika uppdragen kommer att sättas av arbetsutskottet. 

 
Sammanfattning 
I samband med servicenämndens sammanträde den 27 september 
arbetade nämndens ledamöter fram förslag på interkontrollpunkter 
inför 2018. Arbetet utfördes i enlighet med kommunens riktlinjer och 
gjordes i syfte att säkerställa att nämnden upprätthåller en 
tillfredställande 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. 

Utöver det arbetade servicenämnden fram förslag på ett antal 
specifika uppdrag för förvaltningen inför 2018 för att ytterligare stärka 
kontrollförmågan. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  2017-10-29 
Förslag på internkontrollplan 2018 

 
 
 

Beslutet skickas till 
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SVN § 164 2017/363 006 

Sammanträdesplan 2018 

Servicenämndens beslut 
Servicenämnden godkänner sammanträdesplan 2018 för 
servicenämnden enligt bilagt förslag. 

 
Sammanfattning 
Servicenämndens arbetsutskott och servicenämnden har att 
fastställa datum för sina sammanträden inför nytt kalenderår. 

 
Serviceförvaltningen har upprättat förslag till sammanträdesplan för 
2018 för servicenämnden och dess arbetsutskott med hänsyn tagen 
till bland annat budgetprocess och facklig samverkan. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-10-23 

 
 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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SVN § 165 2017/150 041 

Omfördelning av investeringsmedel 

Servicenämndens beslut 
Servicenämnden uppdrar åt serviceförvaltningen att omfördela 2 
mkr av investeringsmedel ur nämndens förfogande till utökad re- 
investering fastighet. Resterande 1 mkr tas av ordinarie 
underhållsbudget. 

 
Sammanfattning 
Det finns ett stort underhållsbehov i kommunens lokaler varför 
avsevärt mycket högre re-investeringsmedel behöver avsättas. Som 
ett första led föreslås 2 mkr omfördelas ur nämnden 
investeringsbudget. 

 
Detta för att hantera del av de re-investeringsåtgärder som ingår i 
åtgärdsplanen för IFO-huset. Det totala utrymmet är 3 mkr, där 1 mkr 
tas av ordinarie underhållsbudget och 2 mkr kompletteras enligt 
ovan omfördelning. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2017-11-14 

 
 
 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
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SVN § 166 

Delegeringsbeslut 

Servicenämndens beslut 
Servicenämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut. 

 
Sammanfattning 
Förvaltningen anmäler 8 delegeringsbeslut för perioden 25 oktober till 
21 november 2017. 

 
Beslutsunderlag 
Förteckning över delegeringsbeslut för perioden 25 oktober till 21 
november 2017 

 
 
 

Beslutet skickas till 
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SVN § 167 

Rapporter och information 

Servicenämndens beslut 
Servicenämnden lägger rapporterna och informationen till 
handlingarna. 

 
Sammanfattning 
Följande anmäls: 
- Protokoll från arbetsutskottets sammanträden den 8 och 14 november 

2017 
- Ärendebalanslista skapad den 21 november 2017. 

 
Rapport och information om följande ges: 
- Förvaltningschef Johan Rosqvist informerar om planer på VA-samverkan 

Värmland, vilket diskuteras i det tekniska chefsnätverket. 
- Johan Rosqvist informerar om det möte med elevråden på 

högstadieskolorna som arbetsutskottet deltog vid. Eleverna är nöjda med 
verksamheten. 

 
 
 

Beslutet skickas till 
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SVN § 168 
 

Övrigt 
 

- Marianne Carlsson (KD) lyfter frågan angående bidrag från Boverket som 
delats ut till nio värmländska kommuner, men Hammarö fick avslag på sin 
ansökan. Nämnden diskuterar möjliga orsaker till detta. 

- Hans-Inge Wall (S) lyfter frågan gällande röjning av byggnadsmaterial vid 
Rosenlund. 

 
 
 

Beslutet skickas till 
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