
HAMMARÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2016-04-18 1() 

 

Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 13.00-20.25 med paus 
14.15-15.35, 15.35-15.55, 16.40-18.30 samt ajournering 19.20 -
19.35 

Beslutande Se bifogad närvarolista 

Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare 
Caroline Depui, kommunchef 
Lotta Carlborg, utvecklingsledare, § 17 
Helen Gustafsson, redovisningschef, § 17  
Maria Pettersson, VD Hammarö Energi AB, § 17  
Jan Barthelsson, VD AB Hammaröbostäder, § 17 
Pernilla Uddh, VD Sätterstrand Business Park AB, § 17  
Förvaltningscheferna Per Söderberg, Maria Kjällström, Johan 
Rosqvist samt Ann-Kristin Djuvfeldt, samtliga § 17 
Annette Borneland, ekonomichef, Karlstads-Hammarö 
gymnasienämnd, Karlstads kommun, § 17 
Kommunrevisionen: Leif Sandberg (M), Gunnar Törnqvist (S), 
Birgit Olsson (V), och Berit Hellholm (KD), samt 
Nicola Obrovac (L, endast § 17 ) 
 

Utses att justera Lillemor Larsson (V) och Peter Johansson (L) 
Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens kansli 2016-04-22 

Under- 
skrifter Sekreterare  Paragrafer: 17- 36 

 Margareta Persson 

Ordförande  
 Leif Bergman                             Solweig Gard 

förutom del av § 19 (punkt 4)    del av § 19 (punkt 4) 

Justerande  
 Lillemor Larsson                      Peter Johansson 

 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2016-04-18 

Datum för anslagets 
uppsättande 

2016-04-22 Datum för anslags 
nedtagande 

2016-05-17 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens kontor 2016-04-22 

Underskrift   
 Margareta Persson  
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Kf § 17   
 

Information om 2015 års verksamhet 
 
Under tiden kl 13.00 – 16.40 får kommunfullmäktige information 
om verksamheten i de kommunala nämnderna och bolagen enligt 
nedanstående – detta som en bakgrund till kommande behandling 
av årsredovisningar m.m. 
 

 

 
________ 
 
 

Kommunfullmäktige – inledning Utvecklingsledare Lotta Carlborg,  
Redovisningschef Helen 
Gustavsson 

Hammarö Energi AB VD Maria Pettersson 
AB Hammaröbostäder VD Jan Barthelsson 
Sätterstrand Business Park AB VD Pernilla Uddh 
Socialnämnden Ordförande Solweig Gard 

Förvaltningschef Per Söderberg,  
Bildningsnämnden Ordförande Lillemor Larsson (V) 

Förvaltningschef Maria Kjällström 

Servicenämnden Ordförande Margareta Ivarsson (C) 
Förvaltningschef Johan Rosqvist 

Miljö- och byggnadsnämnden Förvaltningschef Ann-Kristin 
Djuvfeldt 

Karlstads-Hammarö 
Gymnasienämnd 

Ekonomichef Annette Borneland, 
gymnasieförvaltningen, Karlstads 
kommun 

Kommunstyrelsen Kommunchef Caroline Depui 
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Kf § 18  Dnr 2016/64  042 
 

Revisionsberättelse för 2015 
 
Sammanfattning 
Kommunrevisorerna har upprättat revisionsberättelse för 2015 års 
förvaltning. Kommunrevisionens ordförande Leif Sandberg (M) 
redogör för revisionsarbetet. I revisionsberättelsen tillstyrks 
ansvarsfrihet för samtliga nämnder och styrelser. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Revisionsberättelsen läggs till handlingarna. 
 
__________ 
 
Sändlista: 
Samtliga nämnder och styrelser  
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Kf § 19  Dnr 2016/64  042 
 

Ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige har att pröva om ansvarsfrihet ska beviljas 
eller vägras för 2015 års förvaltning.  
 
I revisionsberättelsen tillstyrker revisorerna att kommunstyrelsen, 
socialnämnden, bildningsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden, 
servicenämnden, Karlstads- Hammarö gymnasienämnd, 
Karlstads- Hammarö överförmyndarnämnd, hjälpmedelsnämnden 
(gemensam med kommunerna i länet och landstinget i Värmland), 
drifts- och servicenämnden (gemensam nämnd som samtliga 
Värmlandskommuner ingår i) och krisledningsnämnden 
(gemensam nämnd med Karlstad, Forshaga, Kil, och Grums 
kommuner) samt deras förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för 
2015 års förvaltning. 
 
Ordförande Leif Bergman (S) anmäler jäv vid handläggningen av 
miljö-och byggnadsnämnden.1:e vice ordförande Solweig Gard (S) 
tjänstgör som ordförande vid prövningen av ansvarsfrihet för 
denna nämnd.   
 
Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse för år 2015 
Revisorernas redogörelse för år 2015 
Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna i kommunens 
bolag. 
Revisionsberättelser från kommunens bolag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande föreslår följande ordning vid handläggningen av 
ärendet:  
Kommunfullmäktige behandlar frågan om ansvarsfrihet år 2015 
separat för varje nämnd för att undvika jävssituationer för 
ledamöter i respektive nämnd. Kommunfullmäktiges ledamöter och 
tjänstgörande ersättare deltar enbart i beslut där jäv inte föreligger.  
 
Kommunfullmäktige godkänner handläggningsordningen. 
 
 
 
/forts/ 
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Kf §  19    /forts/ 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Kommunstyrelsen och dess förtroendevalda beviljas 
ansvarsfrihet för år 2015. 
 
2. Socialnämnden, och dess förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet 
för år 2015. 
 
3. Bildningsnämnden och dess förtroendevalda beviljas 
ansvarsfrihet för år 2015. 
 
4. Miljö- och byggnadsnämnden och dess förtroendevalda beviljas 
ansvarsfrihet för år 2015. 
 
5. Servicenämnden, och dess förtroendevalda beviljas 
ansvarsfrihet för år 2015. 
 
6. Karlstads- Hammarö gymnasienämnd och dess förtroendevalda 
beviljas ansvarsfrihet för år 2015.  
 
7. Karlstads- Hammarö överförmyndarnämnd och dess 
förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för år 2015. 
 
8. Hjälpmedelsnämnden och dess förtroendevalda beviljas 
ansvarsfrihet för år 2015.  
 
9. Drifts- och servicenämnden och dess förtroendevalda beviljas 
ansvarsfrihet för år 2015. 
 
10. Karlstadsregionens krisledningsnämnd och dess 
förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för år 2015.  
 
 
Jäv 
Det antecknas att i beslutet om ansvarsfrihet deltog inte de 
närvarande ledamöter i kommunfullmäktige som samtidigt under 
2015 var ledamöter eller ersättare i kommunstyrelsen eller annan 
nämnd, vad avser ansvarsfrihet för den ”egna” nämnden.   
 
__________ 
 
Sändlista: 
Samtliga nämnder och styrelser 
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Kf § 20  Dnr 2016/64  042 
 

Årsredovisning 2015 – Hammarö kommun 
 
Sammanfattning 
Förslag till årsredovisning har upprättats. Årsredovisningen 
innehåller förvaltningsberättelse med analyser och ekonomiskt 
utfall för varje styrelse och nämnd samt kommunens och 
koncernens ekonomiska redovisning. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll den 14 mars 2016, § 42 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 7 mars 2016, § 45 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse den 7 mars 2016 
Årsredovisning Hammarö kommun 2015 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2015 för Hammarö 
kommun. 
 
________  
Sändlista: 
Ekonomikontoret 
H. Gustavsson, redovisningschef 
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Kf § 21  Dnr 2016/87  042 
 

Hammarö Energi AB – Instruktion till ombud vid 
Årsstämma 
 
Sammanfattning 
Styrelsen och VD för Hammarö Energi AB har lämnat årsredovisning 
och revisionsberättelse för år 2015. Resultatet före 
bokslutsdispositioner uppgår till -34 030 tkr. Årets resultat uppgår till -
16 tkr. 
 
Peter Johansson (L) önskar till protokollet lämna samma protokolls-
anteckning som till kommunstyrelsens protokoll, vilket medges. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll den 4 april 2016, § 60 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 22 mars 2016, § 74 
Hammarö Energi AB, Årsredovisning 2015 inklusive 
revisionsberättelse 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige lämnar följande instruktion för ägarombudet 
vid kommande årsstämma för Hammarö Energi AB: 
 
- Fastställa balans- och resultaträkning 
 
- Behandla resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
 
- Bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för år 2015 
 
- Bolaget ska vara ekonomiskt självbärande och drivas på ett 
sådant sätt så att bolaget inte behöver tillskott från kommunen 
 
- Bolaget ska amortera på sina lån 
 
- Ägaren vill att Hammarö Energi AB tillsammans med AB 
Hammaröbostäder utreder vilka möjligheter som finns kring 
samordning mellan bolagen. 
 
Protokollsanteckning 
Peter Johansson (L) framför följande: 
Det är positivt med fortsatt samordning mellan bolagen, 
Liberalerna tror dock inte att en gemensam VD skulle bli en bra 
lösning. 
________  
Sändlista: 
Leif Bergman 
Hammarö Energi AB 
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Kf § 22  Dnr 2016/89   042 
 

AB Hammaröbostäder – Instruktion till ombud 
vid årsstämma 
 
Sammanfattning 
Styrelsen och VD för AB Hammaröbostäder har lämnat årsredovisning 
och revisionsberättelse för år 2015. Resultatet före boksluts-
dispositioner uppgår till -22 574 tkr. Årets resultat uppgår till 
-11 939 tkr. 
 
Peter Johansson (L) önskar till protokollet lämna samma protokolls-
anteckning som till kommunstyrelsens protokoll, vilket medges. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll den 4 april 2016, § 61 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 22 mars 2016, § 75 
AB Hammaröbostäder, Årsredovisning 2015 inklusive 
revisionsberättelse 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige lämnar följande instruktion för ägarombudet 
vid kommande årsstämma för AB Hammaröbostäder: 
 
- Fastställa balans- och resultaträkning 
 
- Behandla resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 
 
- Bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för år 2015 
 
- Bolaget ska vara ekonomiskt självbärande och drivas på ett 
sådant sätt så att bolaget inte behöver tillskott från kommunen 
 
- En långsiktig stabil soliditetsnivå på ca 15 % ska eftersträvas 
inom en tioårsperiod. Nivån kan variera över tid beroende på 
åtagande i bolaget som ägaren finner angelägna. 
 
- Ägaren vill att AB Hammaröbostäder tillsammans med Hammarö 
Energi AB utreder vilka möjligheter som finns kring samordning 
mellan bolagen.  
 
 
/forts/ 
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Kf §  22    /forts/ 
 
Protokollsanteckning 
Peter Johansson (L) framför följande: 
Det är positivt med fortsatt samordning mellan bolagen, 
Liberalerna tror dock inte att en gemensam VD skulle bli en bra 
lösning. 
 
________  
 
Sändlista: 
Leif Bergman 
AB Hammaröbostäder 
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Kf § 23  Dnr 2016/91   006 
 

Sätterstrand Business Park AB – Instruktion till 
ombud vid årsstämma 
 
Sammanfattning 
Styrelsen och VD för Sätterstrand Business Park AB har lämnat 
årsredovisning och revisionsberättelse för år 2015. Resultatet före 
bokslutsdispositioner uppgår till -5 279 tkr. Årets resultat uppgår till 
-5 279 tkr. 
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll den 18 april 2016, § 66 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 24 mars 2016, § 80 
Sätterstrand Business Park AB, protokoll från den 17 mars 2016 
Sätterstrand Business Park AB, Årsredovisning 2015 
Pwc, Revisionsberättelse daterad den 17 mars 2016 
 
 
Yrkande 
Margareta Ivarsson (C), Bosse Henriksson (M) och Lillemor 
Larsson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Siw Gidlöf (S) yrkar avslag på sista punkten i kommunstyrelsens 
förslag till instruktion. 
 
Willy Ociansson (MP), Peter Johansson (L), Anders Ahl (SD) och 
Mattias Joelsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Sara Asp (S) begär ajournering. 
 
Sammanträdet återupptas. 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att två förslag föreligger, Margareta 
Ivarssons (C) med fleras yrkande om bifall till kommunstyrelsens 
förslag och Siw Gidlöfs yrkande om avslag på sista punkten i 
kommunstyrelsens förslag till instruktion. 
 
Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
 
 
/forts/ 
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Kf §  23    /forts/ 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige lämnar följande instruktion för ägarombudet 
vid kommande årsstämma för Sätterstrand Business Park AB. 
 

- Fastställa balans- och resultaträkning 

- Behandla resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 

- Bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för år 2015 

- Aktieägartillskott tillförs bolaget med 6 Mnkr 

- Bolaget ska avvecklas (frivillig likvidation)  

- Till likvidator utses Viktor Falkenström, Hamilton 
Advokatbyrå Karlstad AB 

- Bolaget skall avvecklas i sin helhet. Det gäller inte bara 
aktiebolaget utan även det verksamhetsområde som 
benämns som Datacenter inom Sätterstrand Business Park 
AB. Kvarvarande del, kontorsfastigheter skall föras över till 
servicenämnden. 

 
Reservationer 

Siw Gidlöf, Maja Sundkvist Kräutner, Lars Westling, Sara Asp, Leif 
Bergman, Solweig Gard, Daniel Hjelm, Agneta Staaf, Magnus 
Zetterlund, Hans- Inge Wall, Louise Tikkanen, Erik Gustafsson och 
Therese Gunnarsson, samtliga (S) reserverar sig till förmån för Siw 
Gidlöfs yrkande. 
 
 
Protokollsanteckning 
 
Siw Gidlöf (S) lämnar protokollsanteckning enligt bilaga. 
 
__________ 
Sändlista: 
Leif Bergman 
Sätterstrands Business Park AB 
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Kf § 24  Dnr 2016/91  003 
 

Ändring av aktieägaravtal och bolagsordning för 
MittNät AB 
 
Sammanfattning 
Ägarrepresentanter för MittNät AB föreslår att styrelserepresentationen 
i bolaget ska ändras så att alla kommuner representeras i styrelsen. 
Det innebär att antalet ledamöter utökas från nuvarande fyra till sju 
(inklusive Vansbro). 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll den 4 april 2016, § 50 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 8 mars 2016, § 54 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse den 24 februari 2016 
Förslag ny bolagsordning MittNät AB 
Förslag nytt aktieägaravtal MittNät AB 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige godkänner föreslagen ändring av bolagsordning 
och aktieägaravtal i MittNät AB. 
 
________ 
Sändlista: 
MittNät AB 
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Kf § 25  Dnr 2016/19   104 
 

Regler för partistöd 
 
Sammanfattning 
Den 1 februari 2014 trädde nya regler för kommunalt partistöd i 
kraft. Bestämmelserna finns i 2 kap. 9-12 § kommunallagen 
(1991:900, KL), och ska tillämpas från och med mandatperioden 
2014-2018.  
 
Det lokala partistödet syftar till att stärka partierna i den 
kommunala demokratin. Varje kommun respektive landsting har 
utifrån kommunallagen befogenhet att använda kommunala medel 
för att ge stöd till partiernas lokala arbete. Lokalt partistöd får bara 
bestå av ett grundstöd och/eller mandatbundet stöd och får bara 
utbetalas till politiskt parti som är juridisk person. Rätten till 
partistöd är kopplad till om ett parti är representerat i fullmäktige.  
 
Fullmäktige måste fatta beslut om att de partier som får stöd ska 
redovisa att stödet har använts för avsett ändamål. Redovisningen 
ska ske per kalenderår. Fullmäktige måste också fatta årliga beslut 
om utbetalning av partistöd. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat förslag till Regler för 
kommunalt partistöd i Hammarö kommun. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll den 14 mars 2016, § 31 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 23 februari 2016, § 30 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 8 februari 2016  
Förslag till Regler för kommunalt partistöd i Hammarö kommun  
SKL:s cirkulär 14:12, Nya regler i kommunallagen om lokalt 
partistöd 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till Regler för 
kommunalt partistöd i Hammarö kommun. 
 
________  
Sändlista: 
Marina Tilderlindt, utredare 
Samtliga partier  



HAMMARÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2016-04-18 14 

 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
   

 

Kf § 26  Dnr 2016/23  104 
 

Utbetalning av partistöd för 2016 
 
Sammanfattning 
Beslut om utbetalning av partistöd ska årligen fattas av 
kommunfullmäktige enligt bestämmelserna om partistöd i 2 kap. 9-
12 § kommunallagen (1991:900, KL) och enligt 
kommunfullmäktiges lokalt antagna regler om partistöd. 
 
Grundstödet uppgår till 10 675 kr per parti i kommunfullmäktige 
och mandatstödet uppgår till 11 019 kr per mandat som partiet har 
i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat 
förslag om utbetalning för 2016. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll den 14 mars 2016, § 32 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 23 februari 2016, § 31 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 8 februari 2016 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar att partistöd (grundstöd + 
mandatstöd) för 2016 ska betalas ut till partierna i 
kommunfullmäktige enligt nedan: 
 
Parti   Partistöd   
Centerpartiet (C)  32 713 kr   
Kristdemokraterna (KD)  32 713 kr 
Liberalerna (L)  32 713 kr   
Miljöpartiet (MP)  32 713 kr   
Moderaterna (M)  76 789 kr  
Socialdemokraterna (S)   153 922 kr   
Sverigedemokraterna (SD) 32 713 kr   
Vänsterpartiet (V)   32 713 kr 
 
 
________   
Sändlista: 
Marina Tilderlindt, utredare 
Samtliga partier 
Helen Gustafsson, redovisningschef 
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Kf § 27  Dnr 2016/14  045 
 

Skoghalls Folkets Hus- förening – Ändrad 
amortering på borgenslån 
 
Sammanfattning 
Den 25 november 2013 beslutade kommunfullmäktige att bevilja 
borgen för Skoghalls Folkets Hus- förening med 6 830 tkr. Den 
årliga amorteringen uppgår till 440 tkr vilket innebär en 
återbetalningstid på 13 år avseende beviljat lån hos Swedbank.  
 
Föreningen har kommit in med en skrivelse där man informerar om 
att föreningens likviditet är ansträngd och en önskan om att 
amorteringstakten sänks till 220 tkr per år. Då Hammarö kommun 
är borgenär så krävs beslut i kommunfullmäktige om att en sådan 
förändring får ske. 
 
En sänkning till 220 tkr bör beviljas men en årlig avstämning med 
kommunstyrelsens förvaltning av det ekonomiska läget bör ske.  
 
Kommunchef Caroline Depui redogör för ärendet. Hon framlägger 
att nuvarande lån har 30 maj 2016 slutförfallodatum och lånet ska 
då förlängas. Kommunfullmäktige bör därför komplettera 
kommunstyrelsens förslag till beslut med att det befintliga lånet får 
förlängas. Lånet ryms inom den borgen som är beslutad av 
kommunfullmäktige sedan tidigare. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll den 14 mars 2016, § 29 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2 februari 2016, § 17 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 14 januari 2016 
Ansökan om sänkt amortering inkommen den 12 januari 2016 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beviljar föreningen att sänka amorteringstakten 
från 440 tkr till 220 tkr per år 
 
Kommunfullmäktige godkänner att befintligt lån med 
slutförfallodatum 30 maj 2016 får förlängas. Lånet ryms inom den 
borgen som är beslutad av kommunfullmäktige den 25 november 
2013, § 92. 
 
En årlig avstämning av det ekonomiska läget görs med 
kommunstyrelsens förvaltning efter upprättat årsbokslut. 
 
________  
Sändlista: 
Skoghalls Folkets Hus- förening 
Helen Gustafsson, redovisningschef 
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Kf § 28  Dnr 2016/96  770 
 

Förändringar av riktlinjer för förskrivning av 
hjälpmedel – Hyresavgifter för hjälpmedel 
 
Sammanfattning 
Hjälpmedelsnämnden beslutade den 27 november 2015 om 
revidering och borttagande av riktlinjer för förskrivning av 
hjälpmedel. Utgångspunkten var en ny hjälpmedelspolicy som 
antogs under våren 2015. 
 
Tidigare har hjälpmedel kunnat förskrivas av sjukvårdspersonal. 
Förändringarna innebär ett ökat egenansvar för de hjälpmedel som 
inte kräver hälso- och sjukvårdens kompetens. Hjälpmedel som 
förskrivs och som är kostnadsfritt ska tillgodose ett varaktigt 
behov. Vid ett kortvarigt behov och vid egenvård får den 
enskilde själv ett eget ansvar att bekosta hjälpmedel och vid vissa 
tillfällen finns möjlighet att hyra hjälpmedel inom kommunens 
verksamheter. 
 
Förändringarna är beslutade av hjälpmedelsnämnden och ska 
implementeras inom kommunerna. Hammarö kommun måste fatta 
beslut om det som handlar om hyresavgifter för hjälpmedel vid 
egenvård och vid kortvariga behov. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll den 4 april 2016, § 63 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 22 mars 2016, § 70 
Landstinget i Värmland, Skrivelse: Information om förändringar av 
riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel, daterad den 18 december 
2015 
Bilaga till skrivelse: Hyresavgifter för hjälpmedel, den 27 november 
2016 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige antar hyresavgifter för hjälpmedel enligt 
förslag från Hjälpmedelsnämnden. 
 
________  
Sändlista: 
Socialnämnden 
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Kf § 29  Dnr 2015/39  214 
 

Detaljplan för del av Mörmon 5:33 m fl, 
Lillängshamnen – beslut om antagande 
 
Sammanfattning 
Förslag till detaljplan för Mörmon 5:33, Lillängshamnen, har varit 
ute på granskning under tiden 2015-10-23 till 2015-11-16. Syftet 
med planen är att skapa en ny entré till Lillängshamnen och en 
mötesplats till området. Syftet är vidare att pröva området för 
bostad och handelsbebyggelse. Planen möjliggör för 
bostadsbebyggelse i upp till fem våningar. Förslaget innebär att 
det går att bygga ca 70 nya lägenheter inom planområdet. Under 
granskningen möttes förslaget av ett fåtal kommentarer. 
Granskningen har inte föranlett någon större ändring av planen. 
Förslag till detaljplan är nu klart för antagande. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens protokoll den 14 mars 2016, § 30 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 23 februari 2016, § 26 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse den 8 februari 2016 
Planbeskrivning (antagandehandling) daterad den 29 november 2015 
Plankarta daterad den 29 november 2015 
Granskningsutlåtande daterad den 29 november 2016 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige antar detaljplan för Mörmon 5:33 m fl, 
Lillängshamnen, med tillägg om förtydligande i planbeskrivningen 
gällande husbilsuppställning. 
 
 
________   
Sändlista: 
Wenxuan Zhang, planarkitekt 
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Kf § 30  Dnr 2015/268  862 
 
 

Svar på motion om programmering i 
Kulturskolan 
 
Sammanfattning 
Bosse Henriksson (M), Mattias Joelsson (KD), Mikael Jern (MP) 
och Peter Johansson (L), har kommit in med en motion innehållande 
önskemål om att införa ämnet ”programmering” som ett erbjudande 
inom Kulturskolan. 
 
Motionen har remitterats till bildningsnämnden som inkommit med 
förslag till beslut om avslag då förslaget medför kostnader som inte 
ryms inom befintlig budget.  
 
Kommunstyrelsen föreslår avslag på motionen. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll den 4 april 2016, § 52 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 22 mars 2016, § 64  
Bildningsnämndens protokoll den 22 februari 2016, § 14 
Bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 februari 2016 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 17 november 2015, § 224 
Bosse Henrikssons (M), Mattias Joelssons (KD), Mikael Jerns 
(MP) och Peter Johanssons (L) motion ” Programmering i 
kulturskolan”, daterad den 16 oktober 2015 
 
Yrkande  
Mattias Joelsson (KD), Bosse Henriksson (M) och Peter 
Johansson (L) och Jens Meyer (MP) yrkar bifall till motionen. 
 
Lillemor Larsson (V) yrkar avslag på motionen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att två förslag finns, dels Mattias Joelssons 
med flera, förslag om bifall, dels Lillemor Larssons yrkande om 
avslag på motionen som också är kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att 
kommunfullmäktige ska avslå motionen. 
 
 
 
/forts/ 
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Kf §  30    /forts/ 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen om programmering i kulturskolan 
med hänvisning till att kostnaderna för förslaget inte ryms inom befintlig 
budget. 
 
Reservationer 
Charlotta Blom (M), Bosse Henriksson (M), Marianne Carlsson 
(KD), Willy Ociansson (MP), Lennart Lämgren (L), Louise 
Warnqvist (M), Nils Safferson (M), Mattias Joelsson (KD), Jens 
Meyer (MP), Anja Holmgren (M), Peter Johansson (L) samt Anita 
Gustafsson (M) reserverar sig till förmån för Mattias Joelssons 
yrkande. 
__________ 
Sändlista: 
Mattias Joelsson 
Bosse Henriksson 
Mikael Jern 
Peter Johansson 
Bildningsnämnden 
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Kf § 31  Dnr 2015/239  623 
 

Svar på motion om skolskjuts för miljöns skull 
 
Sammanfattning 
Mattias Joelsson (KD) har lämnat in en motion med förslag om att 
sänka avståndsgränsen för elever i årskurs F-3 från nuvarande 
gräns om 3 km till 2 km. 
 
Motionen har remitterats till bildningsnämnden som föreslår att 
kommunfullmäktige ska avslå motionen då kostnaderna för 
förslaget inte ryms inom befintlig budget. 
 
Kommunstyrelsen föreslår avslag på motionen. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll den 4 april 2016, § 53 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 22 mars 2016, § 65 
Bildningsnämndens protokoll den 22 februari 2016, § 12 
Bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 januari 2016 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 10 oktober 2015, § 
195 
Mattias Joelsson (KD), Motion ”Skolskjuts för miljöns skull”, 
daterad 30 augusti 2015 
 
Yrkande  
Mattias Joelsson (KD) yrkar bifall till motionen. 
 
Peter Johansson (L) yrkar bifall till motionen 
 
Bosse Henriksson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om 
avslag på motionen samt vill till protokollet föra sin tidigare gjorda 
protokollsanteckning. 
 
Lillemor Larsson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att två förslag finns, dels Mattias Joelssons 
och Peter Johanssons yrkande om bifall, dels Lillemor Larssons 
yrkande om bifall kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att 
kommunfullmäktige ska avslå motionen. 
 
 
/forts/ 
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Kf §   31   /forts/ 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen om skolskjuts för miljöns skull 
då kostnaderna för förslaget inte ryms inom befintlig budget. 
 
Reservationer 
Marianne Carlsson (KD), Mattias Joelsson (KD) och Peter 
Johansson (L) reserverar sig till förmån för Mattias Joelssons 
yrkande. 
 
Protokollsanteckning  
Bosse Henriksson (M) framför följande: 
Motionens innehåll och syfte är bra. Med nuvarande ekonomiska 
situation i kommunen är det dock inte möjligt att genomföra 
förslaget. Att förslaget inte ryms inom befintlig budget är inte ett 
skäl i sig att avslå en motion eftersom en omfördelning inom 
befintlig budget kan vara möjlig. 
 
________  
Sändlista: 
Mattias Joelsson  
Bildningsnämnden 
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Kf § 32  Dnr 2015/246  620 
 

Svar på motion om vuxet sällskap på väg till 
idrotten 
 
Sammanfattning 
Anders Ahl (SD) och Catarina Andreasson (SD) har lämnat in en 
motion om att kommunen, i den mån det är motiverat, ser till att 
barnen upp till mellanstadieåldern får vuxet sällskap med sig när 
de går längre sträckor till idrottslektionerna. 
 
Motionen har remitterats till bildningsnämnden som föreslår att 
kommunfullmäktige ska avslå motionen då verksamheten redan 
lever upp till intentionerna i motionen.  
 
Kommunstyrelsen föreslår avslag på motionen. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll den 4 april 2016, § 54 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 22 mars 2016, § 66 
Bildningsnämndens protokoll den 22 februari 2016, § 13 
Bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 januari 2016 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 10 oktober 2015, § 
198 
Anders Ahl (SD) och Catarina Andreasson (SD) Motion om vuxet 
sällskap på väg till idrotten”, daterad 21 september 2015 
 
Yrkande  
Anders Ahl (SD) yrkar återremiss för att se över möjligheten till att 
vuxet sällskap kan sättas in mer än idag. 
 
Lillemor Larsson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer först frågan om ärendet ska avgöras vid dagens 
möte och finner att så är fallet. 
 
Därefter konstateras att två förslag finns, dels Anders Ahls och 
Catarina Andreassons motion om vuxet sällskap till på väg till 
idrotten, dels Lillemor Larssons yrkande om avslag enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att 
kommunfullmäktige ska avslå motionen. 
 
 
/forts/ 
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Kf §  32   /forts/ 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen då verksamheten redan lever 
upp till intentionerna i motionen. 
 
Reservationer  
Anders Ahl och Per-Erik Bengtsson, bägge (SD) reserverar sig till 
förmån för Anders Ahls och Catarina Andreassons motion. 
 
________ 
Sändlista: 
Anders Ahl 
Catarina Andreasson 
Bildningsnämnden 
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Kf § 33     
 

Inkomna motioner 
 
Sammanfattning 
Följande motioner har lämnats in: 
 
- Peter Johansson (L): Upphävande av tobaksförbud för anställda i 
Hammarö kommun. Dnr 2016/110 
 
- Peter Johansson (L): Eldrivna fordon som standard i Hammarö 
kommun. Dnr 2016/11  
 
- Mattias Joelsson (KD), Bosse Henriksson (M), Mikael Jern (MP) 
och Peter Johansson (L): Inrättande av ett permanent båtråd. 
Dnr 2016/117 
 
- Anders Ahl (SD) och Per-Erik Bengtsson (SD): Motion om 
dörrögon på boenden avsedda för äldre. Dnr 2016/124 
 
- Anders Ahl (SD) och Per-Erik Bengtsson (SD): Motion om 
utsmyckning längs med Hammaröleden. Dnr 2016/125 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
 
________  
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Kf § 34    
 

Avsägelse av förtroendeuppdrag 
 
Sammanfattning 
Magnus Zetterlund (S) har inkommit med begäran om 
entledigande från sina uppdrag som ledamot i socialnämnden och 
som ersättare i direktionen för samordningsförbundet Samspelet. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Magnus Zetterlund entledigas från sina uppdrag som ledamot i 
socialnämnden och som ersättare i direktionen för 
samordningsförbundet Samspelet. 
 
 
__________ 
Sändlista: 
Magnus Zetterlund 
Socialnämnden 
Samordningsförbundet Samspelet 
Elisabeth Hoorn, administratör 
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Kf § 35  Dnr 2016/  
 

Fyllnadsval 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
AnnCharlott Eskel (S), Torgvägen 9, 663 34 Skoghall, väljs som 
ledamot i socialnämnden. 
 
__________ 
Sändlista: 
AnnCharlott Eskel 
Socialnämnden 
Elisabeth Hoorn 
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Kf § 36 
   

Rapporter  
 
Följande rapporter har inkommit 
 
Från revisionen: 
- Granskning av Palliativ vård inom Landstinget i Värmland och 
värmländska kommuner 
 
Från socialnämnden: 
- Ej verkställda beslut, kvartal 4 2015 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 
 
__________ 
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