
HAMMARÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2016-05-02 1(5) 

 
Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl. 13:30 – 14:50 

 
Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande 

Sara Asp (S), v ordförande 
Alexander Johansson-Pettersson (S) 
Lillemor Larsson (V)  
Margareta Ivarsson (C), ersättare för Mats Ivarsson (C)           
Bosse Henriksson (M) 
Peter Johansson (L) 
Birgitta Kahn (MP), ersättare för Mikael Jern (MP)  
Mattias Joelsson (KD) 
           
 

Övriga närvarande Caroline Depui, kommunchef 
Margareta Persson, sekreterare 
Solweig Gard (S), ersättare 
Per Aspengren (S), ersättare 
Anders Lindberg, chef för Hammarö stadsnät, § 67 
  

Utses att justera Mattias Joelsson (KD) 
Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens kontor 

Under- 
skrifter Sekreterare  Paragrafer: 67-77 

 Margareta Persson 

Ordförande  

 Siw Gidlöf 

Justerande  
 Mattias Joelsson 

 

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

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2016-05-02 

Datum för anslagets 
uppsättande 

 Datum för anslags 
nedtagande 

 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens kontor 

Underskrift   
 Margareta Persson  
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Ks § 67 
 

Information från Hammarö stadsnät 
 
Anders Lindberg, chef för Hammarö stadsnät, informerar om 
utvecklingen med verksamheten. Nya kunder ansluter sig till 
stadsnätet och utvecklingen är god.  
 
Ordförande Siw Gidlöf (S) tackar för informationen. 
 
________  
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Ks § 68  Dnr 2016/15  002 

 
Anmälan av delegeringsbeslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott: 
Protokoll 2016-04-05 
Protokoll 2016-04-18 
Protokoll 2016-04-19  
Protokoll 2016-04-25 
 
Kommunchefen: 
Omsättning av lån hos Kommuninvest Dnr 2016/122 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns. 
________  
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 Ks § 69  Dnr 2016/95   041 
 

Investeringsmedel 2016 - komplettering 
 
Sammanfattning 
I budget 2016 har kommunfullmäktige beslutat om investeringsmedel 
med 70 Mnkr. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 5 april 
2016 att föreslå kommunfullmäktige att utöka investeringsramen 2016 
för kommunstyrelsen till 30 Mnkr.  
Utifrån den utredning som pågår kring förskolor och skollokaler bör 
tidigare förslag på utökning av kommunstyrelsens investeringsram 
ändras till att istället vara totalt 55 Mnkr. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 19 april 2016, § 99 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse den 11 april 2016 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 5 april 2016, § 83 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar om utökad investeringsram för 2016 
med 55 Mnkr till kommunstyrelsen. 
 
________  
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Ks § 70  Dnr 2016/131 041 
 

Budget för kommunstyrelsen 2017 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens budget omfattar politisk ledning, central 
administration, stöd till olika verksamheter med mera. Förslag till 
budgetram för 2017 är 53 651 tkr, vilket är en minskning av ramen 
med 2 340 tkr. 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat yttrande över förslaget 
till budgetramar för 2016 för kommunstyrelsen. 
 
Bosse Henriksson (M) önskar till protokollet göra en anteckning, 
vilket medges. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 25 april 2016, § 101 
Tjänsteskrivelse från kommunchef Caroline Depui 
Sammanställning av kommunstyrelsens budget för 2017, daterad den 
12 april 2016 
Kommunstyrelsens investeringsäskande 2017, daterad den 15 april 
2016 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen antar yttrande över förslag till budgetramar för 
2017 med en nettokostnad på 52 822 tkr för kommunstyrelsens 
verksamheter. 
 
Protokollsanteckning 
Bosse Henriksson (M) : 
Den besparingsåtgärd om 350 tkr som framgår av yttrandet 
innebär att julklappar till samtlig personal julen 2017 helt tas bort. 
Jag anser att kommunens anställda inte skall berövas denna 
uppmuntran som en julklapp innebär.  
________  
 
Sändlista: 
Helen Gustavsson, redovisningschef 
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Ks § 71  Dnr 2015/194  531 
 

Utökad båtbusstrafik 2016 
 
Sammanfattning 
Under 2015 togs ett politiskt initiativ i Karlstads kommun om att 
utreda förutsättningarna för en ny båtbusslinje Karlstad – 
Hammarö – Grums. Grums och Karlstads kommuner har tagit 
beslut om vardera 400 tkr för en försökstrafik Karlstad-Grums 
sommaren 2016. I dialogen med Hammarö så har det föreslagits 
att Hammarö deltar med 200 tkr. 
 
Den tänkta linjesträckningen ger en restid från Inre hamn till 
Borgvik, med sex uppehåll, på c:a 3,5 tim. Från Hammarö och 
Lillängshamnen till Borgvik c:a 2 tim.  
 
På Hammarö kommer båten angöra Lövnäs – V:a Långholmen – 
Lillängshamnen – V:a Söön. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 5 april 2016, § 84 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse den 17 mars 2016 
Uppdaterad tidtabell 2016 via V:a Söön 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen anslår 200 tkr för försökstrafik sommaren 2016 
med ny båtbusslinje Karlstad – Hammarö – Grums. 
 
Pengarna tas från kommunstyrelsens konto för oförutsedda 
utgifter. 
 
________  
 
Sändlista: 
Peter Doverholt, utvecklingsledare 
Helen Gustavsson, redovisningschef 
Karlstads kommun f k 
Grums kommun f k  
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Ks § 72  Dnr 2016/120 348 
 

Dagvattenansvar på Toverud  
 
Sammanfattning 
I pågående arbete med detaljplan för Toverud 1:19, 1:22 (dnr 
2011/103) har väckts behovet av beslut rörande ansvaret för en 
dagvattenlösning.  
 
Servicenämnden har utrett frågan och konstaterar att 
dagvattenfrågan rent tekniskt är löst. Ansvarsfrågan kan då läggas 
antingen på kommunen eller ingå i en samfällighet för de boende. 
Bedömningen är att ett antal faktorer gör området lämpligt för ett 
kommunalt ansvarstagande. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 19 april 2016, § 93 
Servicenämndens protokoll den 23 mars 2016, § 40 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse inklusive kartbilaga, daterad 
10 mars 2016 
Dagvattenutredning för ny detaljplan Toverud 1:19, 1:22 mfl 
daterad 19 mars 2015 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar att Hammarö kommun tar ansvar 
även för dagvatten på området Toverud enligt karta bilagd 
tjänsteskrivelsen. 
 
________ 
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Ks § 73  Dnr 2016/86  426 
 

Kemikaliesamordnare och kemikaliearbetet 
 
Sammanfattning 
Miljösamordnare Bertil Ahlin har inkommit med skrivelse om 
behovet av förbättringar av och åtgärder gällande Hammarö 
kommuns kemikaliearbete. Som viktigaste åtgärd anges 
tillsättandet av en tidsbegränsad tjänst som kemikaliesamordnare, 
beräknad kostnad ca 500 tkr. Exempel på viktiga åtgärder är att 
fortsätta arbetet med en giftfri vardag för barn då detta arbete inte 
gått framgått på över ett och ett halvt år. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet och föreslår att 250 tkr ska 
anslås för tillfällig anställning av en kemikaliesamordnare under 
sex månader. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 22 mars 2016,  
§ 69 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse den 9 februari 
2016  
Åtgärder för det fortsatta kemikaliearbetet i kommunen den 8 
februari 2016 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen anslår 250 tkr för tillfällig anställning av en 
kemikaliesamordnare under sex månader.  
 
________  
 
Sändlista 
Bertil Ahlin, miljösamordnare 
Personalavdelningen f k 
Helen Gustafsson, redovisningschef  
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Ks § 74  Dnr 2015/236 317 
 

Svar på motion om belysning på 
återvinningsstationer 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tidigare remitterat en motion 
om belysning på återvinningsstationer till servicenämnden. 
Nämnden har återkommit med förslag till svar på motionen. 
 
Motionen lyfter återvinningsstationernas betydelse, och påpekar 
att belysning är viktigt för att förbättra sorteringsmöjligheten och 
minska skaderisken. Belysningen är i flera fall bristfällig skriver 
man. Motionärerna yrkar att Hammarö kommun gör en översyn av 
samtliga återvinningsstationer på Hammarö, och ser till att det 
finns sensorstyrd belysning, samt att kommunen undersöker 
möjligheterna till samfinansiering med Förpackning- och 
tidningsinsamlingen.  
 
Servicenämnden föreslår att motionen bifalls i den del som rör 
förslag om att göra en översyn och att motionen avslås i den del 
som handlar om att samfinansiera belysning med Förpackning- 
och tidningsinsamlingen. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 5 april 2016, § 85 
Servicenämndens protokoll den 19 januari 2016, § 6 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 november 2015  
Charlotta Blom (M), Peter Johansson (L), Mattias Joelsson (KD), 
Mikael Jern (MP) och Bosse Henriksson (M): Motion om belysning 
vid återvinningsstationer, inkommen 9 september 2016 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige bifaller motionen i den del som rör förslag om 
att göra en översyn. 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen i den del som gäller att 
undersöka möjligheter till samfinansiering med Förpackning- och 
tidningsinsamlingen. 
 
________ 
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Ks § 75  Dnr 2012/92  227 
 

Svar på motion om Miljövärden på Hammarö 
kommuns hemsida 
 
Sammanfattning 
Alexander Romanov (S) har lämnat in en motion med förslag om att 
Hammarö kommun ska lägga ut miljövärden på kommunens 
hemsida. Värdena ska avse strategiska punkter som går att relatera 
till hur hushållen generellt minskar miljöpåverkan i syfte att öka den 
enskildes möjlighet till insikt vad det gäller miljöpåverkan.  
 
Motionen har remitterats till kommunstyrelsens förvaltning som 
föreslår avslag på motionen då den miljöredovisning som finns på 
kommunens hemsida idag uppfyller motionens intentioner. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 19 april 2016, § 94 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse den 23 mars 2016 
Alexander Romanov (S) motion om Miljövärden på Hammarö 
kommuns hemsida daterad den 20 april 2012 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen då den allmänna kunskap som 
redan finns om enskilda avlopp och den miljöredovisning som finns 
på kommunens hemsida uppfyller motionens intentioner till en rimlig 
kostnad. 
 
________  
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Ks § 76  Dnr 2015/267 450 
 

Svar på motion om papperskorgar på Hammarö 
 
Sammanfattning 
En motion om papperskorgar på Hammarö kommun har inkommit 
från Charlotta Blom (M). 
 
I motionen föreslås att kommunen ser över antalet papperskorgar 
på ön och skapar möjlighet för Hammaröborna och besökare att 
slänga skräp i papperskorgar istället för på marken och i 
dikeskanter. 
 
Motionen har remitterats till servicenämnden som i yttrande 
föreslår avslag på motionen. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 19 april 2016, § 95 
Servicenämndens protokoll den 23 mars 2016, § 46 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 12 februari 2016 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 17 november 
2015, § 225 
Kommunfullmäktiges protokoll den 19 oktober 2015, § 104 
Motion från Charlotta Blom (M) daterad 15 oktober 2015 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen då antalet papperskorgar på 
ön redan är kartlagt samt att det inte finns utrymme i nuvarande 
budget att skapa möjlighet att slänga skräp i fler papperskorgar, 
både vad gäller en utökad tömning och inköp av papperskorgar. 
 
________  
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Ks § 77  Dnr 2015/178 443 
 

Svar på motion om Hammarö kommuns 
verksamhet vid Lunnevi 
 
Sammanfattning 
Bosse Henriksson (M) har inkommit med en motion i vilken han 
framför att kommunens verksamhet vid Lunnevi inte är estetiskt 
tilltalande. De redskap, maskiner och material som inte behövs för 
skötsel av idrottsplatsen bör flyttas till annan plats. I motionen 
yrkas att kommunens verksamhet flyttas till Mörmons 
industriområde och att en uppsnyggning mot vägen görs i väntan 
på flytt.  
 
Motionen har remitterats till servicenämnden som i yttrande 
föreslår avslag på motionen. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 19 april 2016, § 96 
Servicenämndens protokoll den 23 mars 2016, § 39 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 februari 2016 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 19 augusti 2016,§ 
149 
Kommunfullmäktiges protokoll den 22 juni 2015, § 70 
Bosse Henrikssons (M) motion om Hammarö kommuns 
verksamhet vid Lunnevi, daterad 16 juni 2015 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att arbete 
enligt motionens önskan redan pågår. 
 
________  
 
 


