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 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2016-03-14 
 

1(21) 

 
Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl. 13:30-16.30 

 
Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande 

Alexander Johansson-Pettersson (S) 
Per Aspengren (S) § 26-44 
Lillemor Larsson (V)  
Mats Ivarsson (C)           
Bosse Henriksson (M) 
Peter Johansson (L) 
Mikael Jern (MP)  
Mattias Joelsson (KD)       
Solweig Gard (S), § 25 
 

Övriga närvarande Solweig Gard (S), ersättare (§ 26-44) 
Margareta Ivarsson (C), ersättare 
Kenth Carlsson (KD), ersättare 
Birgitta Kahn (MP), ersättare 
Lennart Lämgren (L), ersättare 
Caroline Depui, kommunchef 
Kjell E Andersson, sekreterare   
Emely Pettersson, biträdande sekreterare 
Wenxuan Zhang, planarkitekt § 30 
Marina Tilderlindt, utredare § 31-32 
Lotta Carlborg, utvecklingsledare § 38-39 
Staffan Warmland, it-strateg § 40 

Utses att justera Bosse Henriksson (M) 
Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens kontor 2016-03-19 

Under- 
skrifter Sekreterare  Paragrafer: 25-44 

 Kjell E Andersson 

Ordförande  

 Siw Gidlöf 

Justerande  
 
 

Bosse Henriksson (M) 
 

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

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2016-03-14 

Datum för anslagets 
uppsättande 

2016-03-19 Datum för anslags 
nedtagande 

2016-04-10 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens kontor 

Underskrift   
 Kjell E Andersson  
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Ks § 25   
   

 
Information från Communicare 
 
Verksamhetschef Jeanette Fredberg och projektledare Cecilia 
Fjellman informerar om Communicares verksamhet samt om 
framtida projekt riktade till målgruppen utlandsfödda som planeras 
inför år 2016. Communicare har också ansökt om medfinansiering 
från Hammarö kommun. 
 
 
Ordförande Siw Gidlöf (S) tackar för informationen. 
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Ks § 26  Dnr 2016/  002 

 
Anmälan av delegeringsbeslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott: 
Protokoll 2016-02-02 
Protokoll 2016-02-15 
Protokoll 2016-02-23 
Protokoll 2016-03-07 
  
Kommunstyrelsens ordförande: 
Yttrande över ansökan om antagning till hemvärnet 
 
Kommunchefen 
Upptagande av nytt lån hos Kommuninvest 
Omsättning av lån hos Kommuninvest 
Beslut om förordnande av t.f. socialchef 2016-02-29--03-20 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns 
________  
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Ks § 27  Dnr 2016/  002 
 
 

Rapporter 
 
Följande rapporter har inkommit: 
 
Hammarö kommun 
Bostäder att bo kvar i- Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta 
boendemiljöer (SOU 2015:85)- yttrande över remiss 
 
Yttrande angående uppdatering av Miljö- och byggnadsnämndens 
dokumenthanteringsplan 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Rapporterna läggs till handlingarna. 
 
 
__________ 
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Ks § 28  Dnr 2016/28  040 
 

Medfinansiering Paper Province, projekt 
Vinnväxt  
 
Sammanfattning 
The Paper Province ansökte 2014 om medfinansiering med 
100 000 kr per år för projekt Vinnväxt under perioden 2014-2016. 
I likhet med övriga kommuner och intressenter hade Hammarö 
kommun tidigare stöttat Paper Province i deras föregående 
projekt. Kommunstyrelsen beslutade därför 2014 att delta i 
finansieringen av även det nya projektet Vinnväxt. 
  
Information om projektets utveckling och Paper Province lämnades 
vid kommunstyrelsens sammanträden den 1 februari 2016. 
 
Beslut om belopp fattas per år. Förslaget är att bevilja 100 000 
kronor för 2016. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2 februari 2016, § 16 
Kommunstyrelsens protokoll 7 april 2015 § 49 
Kommunstyrelsens protokoll 15 april 2014, § 56 
Skrivelse från The Paper Province den 12 februari 2014 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beviljar 100 000 kr till The Paper Province för 
2016. 
________ 
 
Sändlista 
Maria Hollander, The Paper Province 
Helen Gustafsson, ekonomikontoret, f k  
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Ks § 29  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.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2 februari 2016, § 17 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 14 januari 2016 
Ansökan om sänkt amortering inkommen den 12 januari 2016 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beviljar föreningen att sänka 
amorteringstakten från 440 tkr till 220 tkr per år 
 
En årlig avstämning av det ekonomiska läget görs med 
kommunstyrelsens förvaltning efter upprättat årsbokslut. 
 
________  
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Ks § 30  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 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 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige antar detaljplan för Mörmon 5:33 m fl, 
Lillängshamnen, med tillägg om förtydligande i planbeskrivningen 
gällande husbilsuppställning. 
 
________   
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Ks § 31  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 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 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till  
Regler för kommunalt partistöd i Hammarö kommun. 
________  
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Ks § 32  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 arbetsutskotts protokoll 23 februari 2016, § 31 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 8 februari 2016 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
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 
 
________   
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Ks § 33  Dnr 2016/41  003 
 

Plan för internkontroll 2016 – övergripande för 
hela kommunen 
 
Sammanfattning 
Enligt kommunfullmäktiges antagna regler för intern kontroll ska 
kommunstyrelsen årligen anta en plan för internkontroll som är 
övergripande för hela kommunens verksamhet. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat förslag till plan för 
2016. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 23 februari 2016, § 32 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 22 januari 2016 
Förslag till plan för internkontroll 2016 – övergripande 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen antar förslag till övergripande plan för 
internkontroll 2016 gällande hela kommunens verksamhet. 
 
________  
 
 
 
Sändlista 
Bildningsnämnden 
Servicenämnden 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Socialnämnden 
Ekonomiavdelningen 
Personalavdelningen 
IT-enheten 
Kommunstyrelsens stab 
 
  



HAMMARÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2016-03-14 
 

11 

 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
   

 

Ks § 34  Dnr 2016/42  003 
 

Plan för internkontroll 2016 för 
kommunstyrelsen 
 
Sammanfattning 
Enligt kommunfullmäktiges antagna regler för intern kontroll ska 
kommunstyrelsen årligen anta en plan för internkontroll för sin 
egen verksamhet. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat förslag till plan för 
2016. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 23 februari 2016, 
§ 33 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse den 22 januari 
2016 
Förslag till plan för internkontroll 2016 – för kommunstyrelsen 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen antar förslag till övergripande plan för 
internkontroll 2016 gällande kommunstyrelsens egen verksamhet 
med tillägget att genomföra kontroll av att kommunstyrelsens 
delegeringsordning följs och delegerade beslut redovisas för 
kommunstyrelsen. 
 
________   
 
 
Sändlista 
Kommunstyrelsens enheter 
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Ks § 35  Dnr 2016/46  041 
 

Utökning av budget 2016 för Hammarö stadsnät 
 
Sammanfattning 
Hammarö stadsnät befinner sig i en utbyggnadsfas av stamnätet 
vilket fortsatt kräver kommunal finansiering.  
 
Utvecklingen visar att antal anslutna till Hammarö stadsnät hittills 
är 1 030 villor, 145 lägenheter och 86 företag. Det innebär att 301 
villor har anslutits under 2015 vilket är mycket positivt. 
 
Utbyggnadstakten genererar kapitaltjänstkostnader vilka i dag inte 
täcks via stadsnätets intäkter. En genomgång av driftsbudgeten för 
2016 visar ett utökningsbehov med 300 tkr till totalt 2 000 tkr.  
Investeringsbudget för 2016 uppgår till 10 mnkr. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att utökningen ska beviljas.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 23 februari 2016, § 34 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 25 januari 2016 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar om en utökning av budget 2016 för 
Hammarö stadsnät med 300 tkr till totalt 2 000 tkr. 
Beloppet tas från kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter. 
 
 
________ 
 
 
Sändlista 
Hammarö stadsnät 
Ekonomiavdelningen 
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Ks § 36  Dnr 2016/24  049 
 

Ansökan om basfinansiering till Communicare 
 
Sammanfattning 
Ansökan om basfinansiering för 2016 har inkommit från 
Communicare. 
 
Communicare är en projektbaserad ideell organisation som sedan 
1996 arbetar för att coacha unga människor till egen försörjning 
samt stötta ungt entreprenörskap. Föreningen arbetar med att 
stimulera entreprenörskap, handlingskraft, motivation och eget 
ansvar. 
 
Communicare har bred erfarenhet av att driva projekt, bland annat 
med hjälp av EU-bidrag och föreningen är förankrad i flera 
värmländska kommuner. I juni 2015 beviljades från Europeiska 
regionalfonden pengar till projektet Ung Idé Värmland som ska 
drivas till 2017. 
 
En ansökan till Europeiska Socialfonden (ESF) avslogs i december 
2015 efter att ha bedömts positivt inledningsvis. Efter detta och 
inför 2016, söker nu Communicare inrikta sig på arbete inriktat på 
integration och kommer att söka nya medel hos de olika EU-
fonderna. 
 
En förutsättning för föreningens överlevnad är att ha två projekt 
igång samtidigt varför den ekonomiska situationen nu är svår. 
Ansökan avser därför ekonomisk basfinansiering från 
kommunerna för att kunna behålla sin organisation och arbeta 
vidare. Från Hammarö kommun ansöks om 49 800 kr. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 23 februari 2016, § 35 
Communicare, ansökan daterad den 28 januari 2016 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beviljar Communicare 49 800 kronor som 
basfinansiering för 2016. Pengarna tas från kommunstyrelsens 
konto för oförutsedda utgifter. 
 
________ 
 
Sändlista 
Communicare 
Ekonomiavdelningen 
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Ks § 37  Dnr 2015/332  007 
 

Granskning av inventarieköp samt rese- och 
representationskostnader – svar till 
kommunrevisionen. 
 
Sammanfattning 
På uppdrag av kommunrevisionen har PwC genomfört granskning 
av kommunens bokföringsunderlag kopplat till leverantörsfakturor 
samt resor- och representationskostnader.  
 
Kommunrevisionen har efter genomförd granskning begärt att få 
svar från kommunstyrelsen med en redogörelse för vilka åtgärder 
som kommer att vidtas där brister har påtalats. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat förslag till svar till 
kommunrevisionen. Förslaget innehåller åtgärder för förbättring av 
riktlinjer och rutiner för att stärka upp de delar som uppvisat brister 
utifrån intern kontroll.  
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 23 februari 2016, § 36 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 11 februari 2016 
Kommunrevisionens följebrev 18 december 2016 
PwC, Granskning av inventarieköp samt rese- och 
representationskostnader, oktober 2015 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens uppdrar åt förvaltningen  
att göra interna riktlinjer gällande representation samt rese- och 
konferens/kurskostnader samt  
att upprätta en rutin kring inköp av inventarier och maskiner.  
En granskning av rutinerna utifrån intern kontroll ska göras under 
2017.  
 
________  
 
Sändlista 
Revisionen 
Ekonomiavdelningen  
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Ks § 38  Dnr  2016/44  900 
 

Sammanställning av inkomna synpunkter till 
kommunstyrelsen andra halvåret 2015 
 
Sammanfattning 
Synpunktshanteringen syftar till att vara ett verktyg i Hammarö 
kommuns kvalitets och utvecklingsarbete. Ett bra system ger viktig 
information för den aktuella verksamheten. Med synpunkter menas 
klagomål, idéer/förslag och beröm som kommer in till kommunen. 
Inkomna synpunkter sammanställs i listor och redovisas till 
nämnd/styrelse två gånger per år. På så sätt kan man lära sig av 
de synpunkter som inkommer och verksamheten kan förbättras 
utifrån den kunskapen.  
 
Under perioden juli till och med december 2015 kom det in totalt 
198 synpunkter till Hammarö kommun. Till kommunstyrelsens 
förvaltning har 23 synpunkter inkommit. 
12 stycken har lämnats in som klagomål, fem stycken är beröm 
och sex stycken är idéer/förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 23 februari 2016, § 37 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 25 januari 2016, 
inklusive bilaga. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen har tagit del av sammanställningen av inkomna 
synpunkter andra halvåret 2015. 
Synpunkter och förslag beaktas vid framtida planering i berörd 
verksamhet.  
 
________  
 
Sändlista 
Personalavdelningen 
Ekonomiavdelningen 
Kommunledningens stab 
Kontaktcenter 
Mark- och plan 
Kommunikationsenheten 
IT-enheten  
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Ks § 39  Dnr 2016/43  003 
 

Revidering av riktlinjer för synpunktshantering i 
Hammarö kommun 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade den 30 september 2008, § 107, att 
anta gällande riktlinjer för synpunktshantering i Hammarö 
kommun. Det har uppstått ett behov av att revidera nuvarande 
riktlinjer för synpunktshantering bland annat beroende på att 
Hammarö kommun numera har ett kontaktcenter, samt att det blir 
allt vanligare att inkomma med synpunkter via nya kontaktvägar, 
såsom sociala medier.  
 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att anta förslag till 
reviderade riktlinjer för synpunktshantering i Hammarö kommun. 
De reviderade riktlinjerna föreslås gälla från och med andra 
halvåret 2016. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 23 februari 2016, 
§ 38 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse den 8 februari 
2016 
Förslag till nya riktlinjer för synpunktshantering i Hammarö 
kommun 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen antar förslag till reviderade riktlinjer för 
synpunktshantering i Hammarö kommun. De reviderade riktlinjerna 
gäller från och med andra halvåret 2016. 
 
________  
 
Sändlista 
Lotta Carlborg 
Kontaktcenter 
Samtliga nämnder i Hammarö kommun  
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Ks § 40  Dnr 2015/304 003 
 

Informationssäkerhetsinstruktion Förvaltning 
(Infosäk F) 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige redovisar i och med antagandet av Riktlinjer 
för informationssäkerhet (dnr2014/288), viljeinriktning och syfte för 
arbete med informationssäkerhet. Riktlinjerna ska konkretiseras i 
informationssäkerhetsinstruktioner för Förvaltning, Kontinuitet och 
drift samt för Användare. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har nu utarbetat förslag till 
Informationssäkerhetsinstruktion Förvaltning (Infosäk F). I 
instruktionen beskrivs organisation, roller och ansvar för nämnd, 
styrelse, förvaltningschef och vd. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 23 februari 2016, § 40 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 6 november 2015 
Förslag till Informationssäkerhetsinstruktion Förvaltning 
Kommunfullmäktiges protokoll, Riktlinjer för informations säkerhet,  
8 december 2015, § 97  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att anta Informations-
säkerhetsinstruktion Förvaltning (Infosäk F)   
Samtliga nämnder och bolag inom Hammarö kommun ska följa 
informationssäkerhetsinstruktionerna. 
 
 
________  
 
Sändlista 
Staffan Warmland 
IT-enheten 
Samtliga nämnder och bolag inom Hammarö kommun 
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Ks § 41  Dnr 2016/45   003 
 

Riktlinjer Grön IT i Hammarö kommun 
 
Sammanfattning 
I arbetet med att nå fullmäktiges mål ”Hammarö är en klimatsmart 
kommun 2025” har både införskaffandet och förvaltningen av IT-
utrustning men också det smarta utnyttjandet av dess möjligheter 
en betydande inverkan på måluppfyllelsen. Riktlinjer Grön IT i 
Hammarö kommun syftar till att ge verksamheterna stöd i detta 
arbete.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 23 februari 2016, 
§ 41 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse den 21 januari 
2016 
Förslag till Riktlinjer Grön IT i Hammarö kommun 
 
Yrkande 
Mikael Jern (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag om att 
kommunstyrelsen antar Riktlinjer Grön IT i Hammarö kommun. 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen antar Riktlinjer för Grön IT i Hammarö kommun. 
 
________  
 
Sändlista 
Staffan Warmland 
IT-enheten  
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Ks § 42   Dnr 2016/64                042 
 
Årsredovisning 2015 för 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 arbetsutskotts protokoll den 7 mars 2016, § 45 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse den 7 mars 2016 
Årsredovisning Hammarö kommun 2015 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner Hammarö kommuns årsredovisning 
för 2015. 
Årsredovisningen överlämnas till revisionen för granskning och till  
Kommunfullmäktige för fastställande.  
 
________  

 
Sändlista 
Revisionen  
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Ks § 43  Dnr 2016/76                          041 
 
 
Preliminära budgetramar samt förslag till 
kommunfullmäktiges mål 2017 för Hammarö kommun 
 
Sammanfattning 
Budgetberedningen behandlar förslag till preliminära budgetramar 
samt kommunfullmäktiges mål för 2017. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 7 mars 2016, § 44 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse den 7 mars 2016 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen antar ekonomiska förutsättningar för 2017 och 
beslutar anta förslag till preliminära ekonomiska ramar och 
kommunfullmäktiges mål för 2017. 
 
________  
 
Sändlista 
Samtliga nämnder 
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Ks § 44  Dnr 2016/78  042                
 
 
Mitt Nät AB, instruktion till ombud vid årsstämma 
 
Sammanfattning 
Styrelsen och VD för Mitt Nät AB har lämnat årsredovisning och 
revisionsberättelse för räkenskapsåret 2014-11-19 - 2015-12-31. 
Resultatet före bokslutsdispositioner uppgår till 94 tkr. Årets 
resultat uppgår till 0 tkr. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 55, 8 mar 2016 
MittNät AB, Årsredovisning och revisionsberättelse för 
räkenskapsåret 2014-11-19 – 2015-12-31 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige lämnar följande instruktion för ägarombudet 
vid kommande årsstämma för Mitt Nät AB.  
- Fastställa balans- och resultaträkning  
- Behandla resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen  
- Bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014-11-19-2015-12-31  
- Arvode till styrelseledamöter, lekmannarevisor, suppleanter till nu 
nämnda funktionärer och verkställande direktör ska inte utgå från 
bolaget 
 
________  
 
 


