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Utses att justera Nils Safferson      Maria Lundmark  

Justeringens plats och tid Kommunhuset 2023-02-22 

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

Mirja Hakkarainen 
Paragrafer: §1-19 

  

Ordförande …………………………………………... 
 Andreas Hellgren  

Justerande …………………………………………… 
 Nils Safferson      Maria Lundmark  
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§ 1 Val av justerare  5 

§ 2 Fastställande av föredragningslistan  6 

§ 3 Inkommen interpellation till Hammaröbostäders 

ordförande om fastigheter på området Rölon 

2023/67.1.3.1 7 

§ 4 Svar från socialnämndens ordförande på 

interpellation om hemtjänsten 

2022/123.006 8 

§ 5 Inkommen motion om ridgymnasium på 

Hammarö från Kristdemokraterna 

2023/59.1.1.1 9 

§ 6 Återrapportering av kommunfullmäktiges 

uppdrag till servicenämnden i samband med 

delårsrapport per 31 augusti 2022 

2022/293.042 10 

§ 7 Svar på återremiss och beslut om renovering av 

Gunnar Turessonsalen 

2022/101.220 11 - 14 

§ 8 Beslut om antagande detaljplan för Bivägen, 

Nolgård 

2020/109.214 15 

§ 9 Revidering av beräkningsmetod för 

arrendeavgifter 

2023/18.4.2.0 16 - 17 

§ 10 Indexuppräkning för taxa- kart- och 

mätverksamheten 

2022/387.003 18 

§ 11 Beslut om finansiering av extra bidrag till 

föreningar med uppdragsersättningar 2023 

2022/319.805 19 - 20 

§ 12 Revidering av reglemente för kost- och 

servicenämnden gällande närvaro på distans. 

2022/388.003 21 

§ 13 Revidering av reglemente - Rådet för 

funktionsrätt 

2023/25.1.1.2 22 - 23 
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§ 16 Val av ordförande till Rådet för funktionsrätt 2023/15.1.1.2 26 
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räddningstjänstförbund 

2023/15.1.1.2 27 
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KF § 1      
 
Val av justerare 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige väljer Nils Safferson (M) och Maria Lundmark (S) 
till justerare.  
 
 
 
 
 
____________ 
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Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 

KF § 2      
 
Fastställande av föredragningslistan 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Föredragningslistan fastställs med tillägg av en inkommen 
interpellation från Anders Ahl (SoB) som läggs till som punkt tre.  
 
 
 
 
 
____________ 
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Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 

KF § 3  2023/67.1.3.1   
 
Inkommen interpellation till AB Hammaröbostäders ordförande om 
fastigheter på området Rölon 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige tar emot interpellationen, svar lämnas till nästa 
sammanträde.  
 
Sammanfattning 
Anders Ahl (SoB) har lämnat en interpellation till Hammaröbostäders 
ordförande Thomas Bäckman (S) som handlar om kommunens 
fastigheter på området Rölon.  
 
Beslutsunderlag 
Inkommen interpellation från Anders Ahl (SoB) 2023-02-20  
 
 
 
 
____________ 
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Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 

KF § 4  2022/123.006   
 
Svar från socialnämndens ordförande på interpellation om hemtjänsten 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige lägger interpellationen och svaret till 
handlingarna.  
 
Sammanfattning 
Kenth Carlsson (KD), Peter Johansson (L) och Bosse Henriksson (M) 
har lämnat en interpellation till socialnämndens ordförande med 
frågor om Hammarö kommuns hemtjänst. Socialnämndens 
ordförande Margareta Ivarsson (C) har lämnat ett skriftligt svar.   
 
 
Beslutsunderlag 
Svar från socialnämndens ordförande 
Dokument ”Socialförvaltningens fortsatta arbete med att utveckla 
hemtjänsten” 
Inkommen interpellation 2022-12-19  
 
 
 
____________ 
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Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 

KF § 5  2023/59.1.1.1   
 
Inkommen motion om ridgymnasium på Hammarö från Kristdemokraterna 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.  
 
Sammanfattning 
Kent Carlsson (KD) har inkommit med en motion om att utreda 
möjligheten att starta ett ridgymnasium på Hammarö.  
 
Beslutsunderlag 
Inkommen motion från Kent Carlsson (KD) 2023-02-10 
 
 
 
 
 
____________ 
 
Beslutet skickas till 
Nämndservice 
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Kommunfullmäktige 2023-02-20 

 
 
 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 

KF § 6  2022/293.042   
 
Återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag till servicenämnden i 
samband med delårsrapport per 31 augusti 2022 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner servicenämndens återrapport. 

 
2. Kommunfullmäktige påpekar för samtliga nämnder att det är 

viktigt att ha en budget i balans, och informerar samtliga 
nämnder om att snarast anmäla budgetavvikelser till 
kommunstyrelsen, och i samband med detta redovisa förslag till 
åtgärder.  

 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige behandlade 2022-10-31 §126 delårsrapport per 
den 31 augusti för 2022. Servicenämnden redovisade då ett 
budgeterat underskott på 9,1 miljoner kronor. Kommunfullmäktige 
lämnade då ett uppdrag till servicenämnden att ta fram en särskild 
redovisning för energi och inflationskostnader samt förslag på 
åtgärder för ett nollresultat för resterande kostnader. 
Servicenämnden har 2022-12-14 §137 behandlat uppdraget och 
inkommit med den efterfrågade informationen.  
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2023-02-13 § 15 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-06 § 5 
Tjänsteskrivelse, kommunstyrelsens förvaltning, 2023-01-24 
Tjänsteskrivelse, serviceförvaltningen, 2022-11-22 
Styrmodell Hammarö kommun, KS 2022/355 
Protokollsutdrag kommunfullmäktige, 2022-10-31 §126 
Protokollsutdrag servicenämnden, 2022-12-14 §137 
 

 
____________ 
 
Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder  
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Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 

KF § 7  2022/101.220   
 
Svar på återremiss och beslut om renovering av Gunnar Turessonsalen 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner svaret på återremissen. 
 

2. Kommunfullmäktige tilldelar investeringsmedel för projektet 
enligt nedan och uppdrar till servicenämnden att inleda Fas 1 
Systemhandlingsfas: 
- Investeringsmedel för grundentreprenad inklusive fas 1:  
38 000 000 kronor. 
 

3. Kommunfullmäktige tilldelar en utökad investeringsbudget 
enligt nedan för att höja standarden i GT-salen:  
- Investeringsmedel för tillval utökad renovering av GT-salen: 
2 300 000 kronor. 

 
Reservationer  
Kenth Carlsson (KD), Petra Weström (KD), Peter Johansson (L) 
Magnus Henrichson (L) och Anders Ahl (SoB) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Kenth Carlssons (KD) yrkande.   
 
Mats Hagström (SD), Andreaz Vincent (SD), Mathias Nilsson (SD), 
Ammi Gull (M), Lars-Erik Gustafsson (M), Marianne Karlén (M), 
Katarina Lenefjärd (M) och Emil Joelsson (M) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för avslag.  
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige behandlade i oktober (2022-10-31 §127) ärendet 
om renovering av Gunnar-Turessonsalen. Förslaget från 
kommunstyrelsen var då att tilldela investeringsmedel för tillbyggnad 
samt för att höja standarden på Gunnar-Turessonsalen.  
 
Ärendet återremitterades därefter av kommunfullmäktige med 
uppdraget att uppdatera budgeten, givet prisuppgången inom 
byggbranschen, samt vissa tekniska förutsättningar såsom val av 
uppvärmningssystem för lokalen. Nu är ärendet kompletterat med 
efterfrågat underlag. Den kompletterande utredningen har inte 
föranlett några förändringar i det tidigare lagda förslaget till beslut. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2023-02-13 § 21 
Muntlig föredragning projektchef och projektledare 
kommunstyrelsen 2022-02-13 
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 Sammanträdesprotokoll 
   
   
Kommunfullmäktige 2023-02-20 § 7 forts. 

 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-16 § 4 
Tjänsteskrivelse, projektkontoret, 2023-01-19.  
Protokollsutdrag kommunfullmäktige, 2022-10-31 §127. 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen, 2022-10-17 §252. 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen, 2022-04-25 §126. 
Tjänsteskrivelse, projektkontoret, 2022-09-26. 
Tjänsteskrivelse, projektkontoret, 2022-03-30. 
Byggherrekalkyl Hammarö kulturhus. 
Kapitalkostnadsberäkning. 
Nettokalkyl 2022-12-22. 
Omkostnadskalkyl 2022-12-22. 
Risker och möjligheter – Lista 2022-12-22. 
Slutsida med riktpris 2022-12-22. 
 
Yrkande 
Kenth Carlsson (KD) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut och 
att projektet i stället ska avvaktas två till tre år.  
 
Solweig Gard (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Mats Hagström (SD) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Mirja Snider (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Magnus Henrichson (L) yrkar bifall till Kenth Carlssons (KD) yrkande. 
 
Britt Zetterberg Bagge (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Dan Eriksson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Anders Ahl (SoB) yrkar bifall till Kenth Carlssons (KD) yrkande.  
 
Nils Safferson (M) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Andreas Hellgren (S) konstaterar att det finns tre förslag till beslut, 
kommunstyrelsens förslag, förslag enligt Kenth Carlssons (KD) yrkande och 
förslag enligt Mats Hagströms (SD) yrkande.  
 
Ordförande meddelar följande beslutsgång som godkänns: 
Kommunstyrelsens förslag är huvudförslag. Ett motförslag till huvudförslaget 
ska utses genom att de två övriga förslagen ställs mot varandra. Det 
vinnande förslaget ställs därefter mot huvudförslaget.  
 
Ordförande ställer Kenth Carlssons (KD) yrkande mot Mats Hagströms (SD) 
yrkande och finner att fullmäktige beslutar att Kenth Carlssons (KD) förslag 
ska vara motförslag.  
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Kommunfullmäktige 2023-02-20 § 7 forts. 

 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 

Votering begärs.  
 
Votering genomförs med följande beslutsgång, ja-röst för Kenth Carlssons 
(KD) förslag och nej-röst för Mats Hagströms (SD) förslag. 
 
Med sex ja-röster, nio nej-röster och 16 avstår finner ordförande att Mats 
Hagströms (SD) förslag ska vara motförslag till huvudförslaget (se 
omröstningsbilaga nästa sida.  
 
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag mot Mats Hagströms (SD) förslag 
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag. 
 
 
 
 
____________ 
 
Beslutet skickas till 
Servicenämnden  
Ekonomiavdelningen 
Samordnare ekonomi 
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Kommunfullmäktige 2023-02-20 § 7 forts. 

 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 

 
Votering § 7  
Renovering av GT-salen 

 
JA 

 
NEJ 

 
AVSTÅR 

S   Solweig Gard    X 
S    Thomas Bäckman   X 
SD  Mats Hagström   X  
M   Ola Jonsson  X   
S   Therese Wall   X 
L   Magnus Henrichson  X   
S   Jesper Malgerud   X 
KD   Petra Weström X   
MP  Britt Zetterberg Bagge    X 
M   Nils Safferson  X  
C   Dan Eriksson    X 
S   Erik Gustafsson   X 
V   Mirja Snider     X 
M  Marianne Karlén   X  
SD  Andreaz Vincent   X  
S   Anna Persson    X 
M  Emil Joelsson   X  
S   Peter Berglund   X 
L   Peter Johansson X   
M   Katarina Lenefjärd  X  
KD  Kenth Carlsson  X   
SD  Mathias Nilsson   X  
S   Anders Haster    X 
MP   Jens Meyer    X 
C   Margareta Ivarsson    X 
S    Carina Friberg   X 
SoB Anders Ahl  X   
S Maria Lundmark   X 
M Ammi Gull  X  
M Lars-Erik Gustafsson   X  
S  Andreas Hellgren    X 
Resultat 6 9 16 
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Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 

KF § 8  2020/109.214   
 
Beslut om antagande detaljplan för Bivägen, Nolgård 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar detaljplan för Nolgård 1:298 & 1:299. 
 
Sammanfattning 
Fastighetsägaren till Nolgård 1:198 & 1:299 vill utöka sin verksamhet, 
med den idag gällande detaljplanen och regleringarna i den är en 
utbyggnad idag inte möjligt. Syftet med detaljplanen är att få till en 
ökad byggrätt samt byggnadshöjd på fastigheterna. 
 
Detaljplanen har under sommaren 2021 varit ute på samråd. 
Inkomna synpunkter finns sammanställda i en samrådsredogörelse.  
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2023-02-13 § 17  
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-06 § 10 
Tjänsteskrivelse, mark- och planavdelningen 2023-01-25 
Antagandehandling plankarta detaljplan för Nolgård 1:298 & 1:299, 
2023-01-25 
Antagandehandling planbeskrivning, detaljplan för Nolgård 1:298 & 
1:299, 2023-01-25 
Samrådsredogörelse, detaljplan för Nolgård 1:298 & 1:299, 2022-09-16  
Antagandehandling granskningsutlåtande detaljplan för Nolgård 
1:198 & 1:299, 2023-01-25 
 
Yrkande 
Anders Ahl (SoB) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Jens Meyer (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

 
 
 
____________ 
 
Beslutet skickas till 
Mark- och planavdelningen 
 

15



 Sammanträdesprotokoll 
 
 

 

Kommunfullmäktige 2023-02-20 

 
 
 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 

KF § 9  2023/18.4.2.0   
 
Revidering av beräkningsmetod för arrendeavgifter 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet med motiveringen att 
arrendeavgifterna justeras för olika storlekar på markyta så att de 
sinsemellan harmonierar bättre.  
 
Sammanfattning 
Enligt 11 kap 5a § Jordabalk (1970:994), JB, ska arrendeavgiften vara 
skälig. 
 
För att arrendeavgifterna inom Hammarö kommun ska vara skäliga 
bör en revidering göras av nu gällande princip för beräkning av 
arrendeavgifter. Förändringen innebär att markvärdet reduceras 
efter ett kostnadsintervall baserat på kvadratmeteryta. En 
administrativ avgift tillkommer och föreningar erhåller en reducering 
av arrendeavgiften om 40 % på markarealer överstigande 3000 kvm. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att en revidering av principen 
för beräkning av arrendeavgifter görs enligt framtaget förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2023-02-13 § 19  
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-06 § 11 
Tjänsteskrivelse, mark- och planavdelningen 2023-01-13 
Ny princip för beräkning av arrendeavgifter 
Beslut kommunfullmäktige 2018-03-26 
 
Yrkande 
Solweig Gard (S) yrkar att ärendet ska återemitteras med motiveringen att 
arrendeavgifterna ska justeras för olika storlekar på markyta så att de 
sinsemellan harmonierar bättre.  
 
Peter Johansson (L) yrkar bifall till Solweig Gards (S) yrkande om återremiss.  
 
Beslutsgång 
Ordförande Andreas Hellgren (S) konstaterar att det finns två förslag till 
beslut, kommunstyrelsens förslag och förslag om återremiss enligt Solweig 
Gards (S) yrkande.  
 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med Solweig Gards (S) yrkande om återremiss med 
motivering.  
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Kommunfullmäktige 2023-02-20 § 9 forts. 

 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 

 
 
 
____________ 
 
Beslutet skickas till 
Mark- och planavdelningen 
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Kommunfullmäktige 2023-02-20 

 
 
 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 

KF § 10  2022/387.003   
 
Indexuppräkning för taxa- kart- och mätverksamheten 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

 
1. Taxan för kart- och mättjänster höjs varje år med 

konsumentprisindex för oktober.  
 
2. Höjningen för 2023 ska gälla från och med datumet för beslut i 

kommunfullmäktige.  
 

3. Framtida höjningar av taxan ska gälla från och med 1 januari 
varje år. 

 
Sammanfattning 
Då inget beslut om årsvis indexhöjning togs vid tillfället för taxans 
antagande ligger taxan kvar på 2020 års nivå. För att taxan ska följa 
kostnadsutvecklingen i samhället anser förvaltningen att den ska 
höjas med konsumentprisindex för oktober varje år från och med 
2023. Det skulle innebära att timpriset höjs från 1200 kr till 1330 kr för 
2023.  
 
Förvaltningen bedömer att det är rimligt att höja taxan för kart- och 
mättjänster med konsumentprisindex varje år. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2023-02-13 § 20 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-06 § 13 
Tjänsteskrivelse, Mark- och planavdelningen 2022-01-24 
Bilaga, Taxa för kart- och mättjänster 2023-01-24 
 
 
____________ 
 
Beslutet skickas till 
Mark-och planavdelningen 
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Kommunfullmäktige 2023-02-20 

 
 
 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 

KF § 11  2022/319.805   
 
Beslut om finansiering av extra bidrag till föreningar med 
uppdragsersättningar 2023 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
 

1. Överstigande 76 583 kronor som saknas i budgeten för 
föreningsbidrag/uppdragsersättningar finansieras via 
budgetreserven för 2023 
 

2. kommunstyrelsens budget för 2024 för 
föreningsbidrag/uppdragsersättningar utökas med 
motsvarande nu överstigande belopp på 76 583 kronor. 

 
3. Kommunfullmäktige återemitterar ärendet avseende 

bidragsansökan från Skoghalls folkets gällande 350 000 kronor 
i tillfälliga medel för ökade energikostnader. Beslutet hanteras 
i samband med att kommundirektörens uppdrag om översyn 
av föreningsbidrag är genomförd.  

 
Deltar inte i beslut  
Kenth Carlsson (KD) deltar inte i beslut om bidrag till Friskvården i 
Värmland på grund av jäv. 
 
Reservationer 
Mats Hagström (SD), Andreaz Vincent (SD) och Mathias Nilsson (SD) 
reserverar sig mot beslutspunkt tre till förmån för avslag.  
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beviljar årligen föreningar med 
uppdragsersättningar föreningsbidrag för den verksamhet som 
bedrivs. Sex föreningar som erhöll föreningsbidrag 2022 har inkommit 
med ansökningar för verksamhetsår 2023.  
 
Ny ansökan för i år är BRIS ansökan på 45 000 kr. De ansökta medlen 
för år 2023 överstiger de budgeterade medlen på 2 050 000 kronor 
med 426 583 kronor. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2023-02-13 § 22 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-06 § 12 
Tjänsteskrivelse, Nämndservice 2022-11-15 
Inkommen ansökan från Alla Kvinnors hus 
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 Sammanträdesprotokoll 
   
   
Kommunfullmäktige 2023-02-20 § 11 forts. 

 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 

Inkommen ansökan från Friskvården i Värmland 
Inkommen ansökan från Föreningsarkivet 
Inkommen ansökan från OK Tyr 
Inkommen ansökan från Skoghalls folkets hus 
Inkommen ansökan från BRIS 
 
Yrkande 
Kenth Carlsson (KD) meddelar att han inte deltar inte i beslut om bidrag till 
Friskvården i Värmland på grund av jäv. 
 
Solweig Gard (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag punkt ett och punkt 
två samt yrkar att punkt tre ska återremitteras och i stället hanteras när 
kommundirektörens uppdrag om översyn av föreningsbidrag är genomförd.  

 
Mats Hagström (SD) yrkar avslag till punkt tre.  
 
Beslutsgång 
Ordförande Andreas Hellgren (S) konstaterar att det finns tre förslag till beslut, 
kommunstyrelsens förslag, förslag om återremiss på punkt tre enligt Solweig 
Gards (S) yrkande och förslag om avslag på punkt tre enligt Mats Hagströms 
(SD) yrkande.  
 
Ordförande meddelar följande beslutsgång som godkänns: 
Kommunfullmäktige får först ta ställning till kommunstyrelsens förslag punkt ett 
och två, därefter ställs yrkandet om återremiss mot avslag.  
 
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag punkt ett och två.  
 
Ordförande ställer förslaget om återremiss på punkt tre mot förslaget om 
avslag och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med Solweig Gards (S) 
yrkande om återremiss och motivering. 
 
 
 
____________ 
 
Beslutet skickas till 
Handläggaren  
Föreningarna 
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 Sammanträdesprotokoll 
 
 

 

Kommunfullmäktige 2023-02-20 

 
 
 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 

KF § 12  2022/388.003   
 
Revidering av reglemente för kost- och servicenämnden gällande närvaro 
på distans. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till reviderat reglemente för 
kost- och servicenämnden. 
 
Sammanfattning 
Hammarö kommunfullmäktige har att ta ställning till beslut om 
reviderat reglemente för den gemensamma kost- och 
servicenämnden där närvaro på distans tillåts. Kommunallagen 
tillåter deltagande på distans om det sker genom ljud- och 
bildöverföring i realtid, och på ett sådant sätt att samtliga deltagare 
kan se och höra varandra samt delta på lika villkor.   
 
Kommunfullmäktige har sedan tidigare godkänt andra 
gemensamma nämnders revidering gällande närvaro på distans.  
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-06 § 20  
Tjänsteskrivelse nämndservice 2023-01-13 
Förslag till reviderat reglemente för kost- och servicenämnden 
 
 
 
 
 
____________ 
 
Beslutet skickas till 
Kost- och servicenämnden  
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 Sammanträdesprotokoll 
 
 

 

Kommunfullmäktige 2023-02-20 

 
 
 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 

KF § 13  2023/25.1.1.2   
 
Revidering av reglemente - Rådet för funktionsrätt 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
 

1. Rådet för funktionsrätt organisatoriskt förflyttas från 
socialnämnden till kommunstyrelsen från och med 1 januari 
2023.  
 

2. Budgetmedel motsvarande kostnaderna för arvoden för 
rådet för funktionsrätt inklusive uppräkning överflyttas från 
socialnämnden till kommunstyrelsen från och med 1 januari 
2023. 

 
3. Anta förvaltningens förslag på reviderat reglemente för rådet 

för funktionsrätt med ändringen att under rubrik 2: ”Rådets 
sammansättning”, stycke 7, läggs till ”eller ersättare” efter 
”ledamot” så att den fullständiga meningen blir: ”Ordförande 
ska vara ledamot eller ersättare i kommunstyrelsen och utses 
av kommunfullmäktige”. 

 
Sammanfattning 
Det gällande reglementet för Rådet för funktionsrätt antogs av 
kommunfullmäktige 2017-02-27, och en revidering gällande rådets 
namn antogs av socialnämnden 2019-06-13. 
 
Arbetet med att revidera reglementet för Rådet för funktionsrätt, RFF 
inleddes i samband med ny mandatperiod 2022 och samordnades 
med revidering av reglemente för det kommunala pensionärsrådet, 
KPR. 
 
Revideringen syftar till att förtydliga rådets funktion, uppdatering av 
organisation och sammansättning, samt vissa administrativa 
förändringar. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2023-02-13 § 26 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-06 § 21 
Tjänsteskrivelse, nämndservice 2022-09-29 
Förslag till reviderat reglemente Råd för funktionsrätt 
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 Sammanträdesprotokoll 
   
   
Kommunfullmäktige 2023-02-20 § 13 forts. 

 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 

 
 
____________ 
 
Beslutet skickas till 
Handläggaren  
 

23



 Sammanträdesprotokoll 
 
 

 

Kommunfullmäktige 2023-02-20 

 
 
 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 

KF § 14  2023/24.1.1.2   
 
Revidering av reglemente - Seniorrådet 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige antar förvaltningens förslag till reviderat 

reglemente för Seniorrådet med ändring att det under rubrik 2: 
”Rådets sammansättning”, stycke 8, läggs till ”eller ersättare” 
efter ”ledamot” så att den fullständiga meningen blir: 
”Ordförande ska vara ledamot eller ersättare i kommunstyrelsen 
och utses av kommunfullmäktige”. 
 

2. Kommunfullmäktige godkänner byte av namn på rådet från 
Pensionärsrådet till Seniorrådet. 

 
Sammanfattning 
Det gällande reglementet för Seniorrådet antogs av 
kommunfullmäktige 2001. 
 
Arbetet med att revidera reglementet för Seniorrådet inleddes i 
samband med ny mandatperiod 2022. 
 
Revideringen syftar till att förtydliga rådets funktion, uppdatering av 
namn, organisation och sammansättning, samt vissa administrativa 
förändringar. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2023-02-13 § 27 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-02-06 § 22 
Tjänsteskrivelse, nämndservice 2022-09-29 
Förslag till reviderat reglemente Seniorrådet 
 
 
 

 
____________ 
 
Beslutet skickas till 
Nämndservice 
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 Sammanträdesprotokoll 
 
 

 

Kommunfullmäktige 2023-02-20 

 
 
 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 

KF § 15  2023/15.1.1.2   
 
Val av ordförande till Seniorrådet 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige väljer Margareta Ivarsson (C) som ordförande i 
Seniorrådet.  
 
Deltar inte i beslutet 
Kenth Carlsson (KD), Petra Weström (KD), Mats Hagström (SD), 
Andreaz Vincent (SD) och Mathias Nilsson (SD) meddelar att de inte 
deltar i beslutet. 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska enligt de reviderade reglementena för 
Seniorrådet välja ordföranden. Ordförandeposten ska innehas av 
ledamot eller ersättare i kommunstyrelsen.  
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2023-02-13 § 29  
 
Yrkande 
Solweig Gard (S) yrkar att Margareta Ivarsson (C) ska väljas till ordförande i 
Seniorrådet, i kommunstyrelsens beslut har det blivit en förväxling på namnen 
gällande ordförandeposterna i råden.  
 
Kenth Carlsson (KD) begär ajournering 19:56-20:04 
 
Kenth Carlsson (KD), Petra Weström (KD), Mats Hagström (SD), Andreaz 
Vincent (SD) och Mathias Nilsson (SD) meddelar att de inte deltar i beslutet.  
 
Beslutsgång 
Ordförande Andreas Hellgren (S) konstaterar att fullmäktige beslutar i 
enlighet med nomineringen från Solweig Gard (S) och därmed bortser från 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
 
 
 
____________ 
 
Beslutet skickas till 
Nämndservice 
Lönehandläggare E. Hoorn 
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 Sammanträdesprotokoll 
 
 

 

Kommunfullmäktige 2023-02-20 

 
 
 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 

KF § 16  2023/15.1.1.2   
 
Val av ordförande till Rådet för funktionsrätt 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige väljer kommunstyrelsens ordförande Solweig 
Gard (S) till ordförande i Rådet för funktionsrätt.  
 
Deltar inte i beslutet  
Mats Hagström (SD), Andreaz Vincent (SD) och Mathias Nilsson (SD) 
meddelar att de inte deltar i beslutet. 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska enligt de reviderade reglementet för Rådet 
för funktionsrätt välja ordföranden. Ordförandeposten ska innehas av 
ledamot eller ersättare i kommunstyrelsen.  
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2023-02-13 § 29 
 
Yrkande 
Solweig Gard (S) yrkar att kommunstyrelsens ordförande, hon själv, ska väljas 
till ordförande Rådet för funktionsrätt, i kommunstyrelsens beslut har det blivit 
en förväxling på namnen gällande ordförandeposterna i råden.  
 
Mats Hagström (SD), Andreaz Vincent (SD) och Mathias Nilsson (SD) 
meddelar att de inte deltar i beslutet.  
 
Beslutsgång 
Ordförande Andreas Hellgren (S) konstaterar att fullmäktige beslutar i 
enlighet med nomineringen från Solweig Gard (S) och därmed bortser från 
kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
 
 
____________ 
 
Beslutet skickas till 
Nämndservice 
Lönehandläggare E. Hoorn 
 

26



 Sammanträdesprotokoll 
 
 

 

Kommunfullmäktige 2023-02-20 

 
 
 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 

KF § 17  2023/15.1.1.2   
 
Val av revisor till Karlstadsregionens räddningstjänstförbund 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige väljer Thomas Otto (-) till uppdraget som revisor i 
Karlstadregionens räddningstjänstförbund.  
 
Sammanfattning 
Hammarö kommunfullmäktige ska välja vem av Hammarös revisorer 
som ska ha revisoruppdraget i Karlstadregionens 
räddningstjänstförbund.   
 
Beslutsunderlag 
Nominering inkommen från revisorerna 
 
 
 
 
____________ 
 
Beslutet skickas till 
Räddningstjänstförbundet  
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 Sammanträdesprotokoll 
 
 

 

Kommunfullmäktige 2023-02-20 

 
 
 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 

KF § 18   2023/15.1.1.2   
 
Val och avsägelser av övriga förtroendeuppdrag 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige entledigar Helene Vendel (S) från uppdraget 
som ledamot i kommunfullmäktige.  
 
Kommunfullmäktige väljer kommunstyrelsens ordförande Solweig 
Gard (S) som Hammarö kommuns representant i Vänersamarbetet.  
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska hantera inkomna val och avsägelser.  
 
Beslutsunderlag 
Inkommen avsägelse  
Muntlig nominering  
 
Yrkande 
Solweig Gard (S) nominerar kommunstyrelsens ordförande, sig själv, till 
Hammarös representant i Vänersamarbetet.  
 
Beslutsgång 
Ordförande Andreas Hellgren (S) konstaterar att kommunfullmäktige beslutar 
att entlediga Helene Vendel (S) och välja Solweig Gard (S) som representant 
till Vänersamarbetet.  
 
 
 
____________ 
 
Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen  
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 Sammanträdesprotokoll 
 
 

 

Kommunfullmäktige 2023-02-20 

 
 
 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 

KF § 19  2023/2.1.1.2   
 
Information/rapporter 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige lägger med godkännande informationen till 
handlingarna.  
 
Sammanfattning 
Följande information delges kommunfullmäktige: 
- Information från revisorerna ”Summering och återkoppling 

grundläggande granskning” 2023-01-19 
- Minnesanteckningar Värmlandsrådet 20 januari 2023 medtillhörande 

bilagor 
- Handlingar från Karlstadregionrådet 
- Omvärldsanalys från Karlstad kommun 2024-2026 
- Länsstyrelsens beslut om upphävande av kommunal strandskyddsdispens 

för byggnation av solcellspark Mörmon 5:33.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________ 
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