
HAMMARÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2016-09-05 1(18
) 

 

Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30 – 15:00 med 
ajournering kl 14.25-14.30 

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) 
Mikael Jern (MP) 
Mattias Joelsson (KD) 
 

Övriga närvarande Caroline Depui, kommunchef 
Margareta Persson, kommunsekreterare 
Solweig Gard (S), ersättare 
Per Aspengren (S), ersättare 
Birgitta Kahn (MP), ersättare 
Louise Warnqvist (M), ersättare 
Kenth Carlsson (KD), ersättare 
Wenxuan Zhang, planarkitekt, § 101 

Utses att justera Mattias Joelsson (KD) 
Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens kansli 2016-09-08 

Under- 
skrifter Sekreterare  Paragrafer: 98-112 

 Margareta Persson 

Ordförande  
 Siw Gidlöf 

Justerande  
 Mattias Joelsson 

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

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2016-09-05 

Datum för anslagets 
uppsättande 

2016-09-09 Datum för anslags 
nedtagande 

2016-10-03 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens kontor 

Underskrift   
 Margareta Persson  
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Ks § 98   
 

Godkännande av dagordning 
 
Ordförande Siw Gidlöf (S) föreslår att punkt sju, ”Utökade 
budgetramar för lokalvårdsenheten – återremitterat ärende” utgår. 
 
Kommunstyrelsen godkänner ändringen i ärendelistan. 
 
________  
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Ks § 99   
 

Information om folkhälsofrågor 
 
Sammanfattning 
Utredare Marina Tilderlindt informerar om folkhälsofrågor. 
Folkhälsa är ett av kommunens strategiområden och kommunens roll 
ska dels vara att samordna det övergripande folkhälsoarbetet, dels att 
utföra insatser för folkhälsan i kommunen. Folkhälsoarbetet utgår från 
det övergripande nationella målet för folkhälsoarbetet i Sverige där 
elva nationella målområden utvecklats.  
 
En kartläggning över folkhälsoarbetet i kommunen håller på att 
sammanställas som även innehåller fakta om folkhälsan hos 
kommunens invånare. Politikens roll för folkhälsoarbetet betonas och 
utbildning planeras för förtroendevalda. Marina Tilderlindt återkommer 
med vidare information om kartläggning och utbildningstillfällen. 
 
Ordförande Siw Gidlöf (S) tackar för informationen. 
 
________  
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Ks § 100  Dnr 2016/15   002 
 

Anmälan av delegeringsbeslut  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott:  
Protokoll 2016-06-14  
Protokoll 2016-08-23  
 
Kommunstyrelsens ordförande:  
Yttrande över ansökan om antagande i Hemvärnet, dnr 2016/27 164, 
daterat 2016-06-22 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut. 
 
________  
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Ks § 101  Dnr 2012/104  214 
 

Detaljplan Västra Tye 1:146 – svar på återremiss 
 
Sammanfattning 
Ärendet om förslag till antagande av detaljplan för Västra Tye 1:146 
återremitterades vid kommunstyrelsens sammanträde den 30 maj 
2016 för ytterligare utredning om tomtstorlekar. Mark- och 
planavdelningen har nu upprättat ny tjänsteskrivelse och reviderat 
antagandehandlingen.  
 
Planförslaget möjliggör uppförandet av ca 21 nya villor i upp till två 
våningar med blandade tomtstorlekar mellan 1200 och 1700 kvm och 
högsta byggnadsarea på 20 % av fastighetsarean.  
 
Den aktuella planeringen bedöms ha stöd i gällande översiktsplan 
och i den fördjupade översiktsplanen för Tyehalvön avseende 
markanvändningen. Detaljplanen medger dock en högre exploatering 
än vad som anges i fördjupningen. 
 
Att lägga alla tomter med en minsta storlek på 2500 kvm i 
planområdet enligt fördjupningens förslag bedöms inte ekonomiskt 
hållbart. Detta beror till stor del på den pågående VA-utbyggnaden 
som ger en möjlighet att tillåta en högre exploatering än vad som 
anges i fördjupningen. Dessutom överensstämmer detaljplanen till 
befintlig bebyggelsestruktur inom området och omkringliggande 
fastigheters storlekar. En något högre exploatering bedöms därför 
lämplig inom planområdet.  
 
Synpunkter har besvarats i form av ändringar och kompletteringar i 
planhandlingarna. I justeringar ingår bl.a. att kommunen tog 
huvudmannaskap till området där kommunala VA-ledningar och 
gång- och cykelväg (GC-väg) kommer att anläggas.  
 
Ett exploateringsavtal har upprättats mellan kommunen och 
exploatörerna. I samband med antagande av planen ska 
godkännande av exploateringsavtal ske. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 23 augusti 2016, § 152 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse den 10 augusti 2016 
Detaljplan Västra Tye 1:146, planbeskrivning reviderad 
antagandehandling den 28 juli 2016  
Kommunstyrelsens protokoll den 30 maj 2016 § 91 
Plankarta för Västra Tye 1:146 den 2 maj 2016 
Granskningsutlåtande 
Exploateringsavtal Västra Tye 1:146, med bilagor, daterat den 29 
april 2016 
 
 
/forts/ 
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Ks § 101     /forts/ 
 
Yrkanden 
Mattias Joelsson (KD) yrkar att tomtstorleken ska vara 2500 m2 
i enlighet med den fördjupade översiktsplanen. 
  
Lillemor Larsson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Bosse Henriksson (M) står fast vid sitt tidigare yrkande från 
arbetsutskottet och yrkar att detaljplanen för Västra Tye 1:146 ska ha  
ha tomter på 2500 m2 i enlighet med den fördjupade översiktsplanen. 
 
Margareta Ivarsson (C) begär ajournering. 
Sammanträdet återupptas. 
 
Mikael Jern (MP) yrkar bifall till Mattias Joelssons och Bosse 
Henrikssons förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Siw Gidlöf (S) sammanfattar att två förslag finns rörande 
antagande av detaljplanen. Först beslutas om detta, därefter beslutas 
om exploateringsavtalen. 
 
Förslag om detaljplanen: 
– arbetsutskottets förslag om att föreslå kommunfullmäktige att anta 
detaljplanen för Västra Tye 1:146, och  
 
- Mattias Joelssons (KD), Bosse Henrikssons (M) och Mikael Jerns 
(MP) yrkande om att tomtstorleken ska vara 2500 m2 i enlighet med 
den fördjupade översiktsplanen. 
 
Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Därefter frågar ordförande om kommunstyrelsen godkänner 
exploateringsavtal för Västra Tye 1:146 och finner att så beslutas. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige antar förslag till detaljplan för Västra Tye 
1:146 enligt mark- o planavdelningens förslag. 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
 
Kommunstyrelsen godkänner förslag till exploateringsavtal för 
Västra Tye 1:146. 
 
 
Reservationer   /fortsättning nästa sida/ 
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Ks § 101     /forts/ 
 
Reservationer 
Bosse Henriksson (M) och Mikael Jern (MP) reserverar sig till förmån 
för egna yrkanden. 
 
Mattias Joelsson (KD) lämnar följande skriftliga reservation: 
 
”Hammarö behöver en varierad bebyggelse i linje med fördjupad 
översiktsplan. Området bör ha en lantlig karaktär med tomtstorlek på 
2500 kvm. 
Att skapa ännu ett bostadsområde med mindre villatomter för att 
finansiera VA-anslutningar är kortsiktigt tänkt. Detaljplanen med små 
tomter kommer förstärka kommunens demografiska profil med 
övervikt på barnfamiljer, vilket kommer driva kostnaderna ytterligare 
inom Bildningsförvaltningen.” 
 
________ 
 
Sändlista: 
Mark- och planavdelningen 
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Ks § 102  Dnr 2016/196 212 
 
   

Fördjupning av översiktsplan för Välsviken, 
Karlstads kommun - remissvar 
 
Sammanfattning 
Stadsbyggnadsförvaltningen, Karlstads kommun, har upprättat ett 
förslag till fördjupning av översiktsplan med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för Välsviken, Karlstads 
kommun. Hammarö kommun har beretts möjlighet att yttra sig över 
förslaget. 
 
Syftet med fördjupningen av översiktsplanen är att ta fram ett 
planeringsunderlag som är aktuellt under en längre tid och som tar 
upp de väsentligaste ämnena för en fortsatt god och hållbar 
utveckling i Välsviken. Fördjupningen ska ligga till grund för 
kommande detaljplanering i området samt ge svar på en framtida 
inriktning kring strategiska frågor. 
 
Hammarö kommun har framförallt synpunkter på de förslag i 
planbeskrivningen som rör trafiknätet. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 23 augusti 2016, § 155 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse den 16 augusti 2016 
Remiss från stadsbyggnadsförvaltningen, Karlstads kommun, den 30 
maj 2016 
Planbeskrivning Fördjupad översiktsplan Välsviken, Karlstads 
kommun (dnr SBN 2007-63) 
 
Yrkande 
Margareta Ivarsson (C) yrkar tillägg till arbetsutskottets beslut om att 
en muntlig dialog ska föras med Karlstads kommun om problemen 
med att nå till E 18. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att anta de synpunkter som framförs i 
förvaltningens tjänsteskrivelse och översänder skrivelsen som 
Hammarö kommuns yttrande till stadsbyggnadskontoret, Karlstads 
kommun. 
 
Hammarö kommun önskar samtal med Karlstads kommun angående 
Hammarö kommuns möjligheter att nå E 18 nu och i framtiden. 
 
________   
 
Sändlista: 
Mark- och planavdelningen 
Karlstads kommun, stadsbyggnadskontoret (inkl skrivelse)
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Ks § 103  Dnr 2016/159 040 
 

Kommuninvest – särskild medlemsinsats 2016 
 
Sammanfattning 
Kommuninvest egna kapital måste byggas upp för att föreningen ska 
följa nya lagkrav. Föreningsstämman fastställde 2015-04-16 nya 
stadgar för Kommuninvest ekonomisk förening. I stadgarna har bland 
annat tillkommit en möjlighet för medlemmarna att på eget initiativ 
och i egen takt erlägga en eller flera särskilda insatser för att 
snabbare kunna fullgöra den obligatoriska skyldighet som följer med 
medlemskapet. 
 
I de nya stadgarna införs en högsta insatsnivå uttryckt i kronor per 
invånare samt två delnivåer som motsvarar en halv respektive tre 
fjärdedelar av den högsta insatsnivån. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-09-21 om att betala in 3 953 596 
kronor för att uppnå 75 % av den högsta insatsnivån. För att uppnå 
100 % krävs ytterligare en inbetalning med 3 238 108 kronor under 
2016 alt 2017. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 14 juni 2016, § 142  
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse den 26 maj 2016 
Kommuninvest - Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2016, den 
23 maj 2016 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar att inbetala medlemsinsats på  
3 238 108 kronor, upp till 100 % av högsta nivån, till Kommuninvest 
ekonomisk förening. Beloppet tas ur likvida medel och ökar tillgången 
insatskapital hos Kommuninvest ekonomisk förening i kommunens 
balansräkning. 
 
________  
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Ks § 104  Dnr 2016/197 001 
 

Medborgarservice – upphävande av beslut 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade den 24 juni 2012, § 65, att organisera 
kommunstyrelsens förvaltning i tre avdelningar: medborgarservice, 
gemensam service och mark- o planavdelning. Gemensam service är 
numera uppdelat på it- personal- och ekonomiavdelningar. Inom 
Medborgarservice har nämndservice-delen fördelats ut till 
förvaltningarna sedan mer än två år tillbaka och informationsenhet och 
kontaktcenter har separerats. Mark- o planavdelningen finns kvar. 
Kommunchefen föreslår att beslutet från 2012 upphävs. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 23 augusti 2016, § 156 
Kommunchefens tjänsteskrivelse den 16 augusti 2016 
Kommunstyrelsens protokoll den 24 juni 2012, § 65 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att upphäva beslutet från den 24 juni 
2012, § 65. 
 
________  
 
Sändlista 
Caroline Depui, kommunchef 
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Ks § 105  Dnr 2016/134 730 
 

Nybyggnation på Centrumtomten – AB 
Hammaröbostäder 
 
Sammanfattning 
AB Hammaröbostäder vill bygga åtta punkthus med totalt ca 200 
lägenheter på den så kallade centrumtomten, f.d. kolonin. AB 
Hammaröbostäder anhåller om ett godkännande för att bygga etapp 
1 samt en utökad kommunal borgen med 97 500 tkr. Borgensavgift 
kommer att tas ut vid nyttjande av borgensbelopp. 
 
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet ingående. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 23 augusti 2016, § 160 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse den 15 augusti 2016 
AB Hammaröbostäder, tjänsteskrivelse den 25 april 2016 
NAI Svefa Värdeutlåtande daterat den 14 april 2016 
 
Kommunstyrelsens beslut 
AB Hammaröbostäders vd Jan Barthelsson bjuds in till 
kommunfullmäktiges sammanträde för ytterligare information om 
underlaget inför beslut. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar att ge AB Hammaröbostäder tillstånd att 
genomföra byggnation av två punkthus samt bevilja en utökning av 
kommunal borgen med upp till 97 500 tkr.  
Borgensavgift tas ut vid nyttjande av borgen.  
 
________  
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Ks § 106  Dnr 2016/90  830 
 

Ansökan om ekonomiskt bidrag till 
Brottsofferjouren Värmland för verksamhetsåret 
2017 
 
Sammanfattning 
Brottsofferjouren är en ideell förening som arbetar för att stödja 
brottsoffer och finnas som stöd till vittnen i tingsrätten och hovrätten. 
Brottsofferjouren Värmland verkar i kommunerna Karlstad, Hagfors, 
Hammarö, Grums, Kil, Munkfors, Forshaga, Sunne, Torsby och 
Säffle. Verksamheten finansieras genom bidrag från organisationer 
och privatpersoner. Den huvudsakliga intäkten utgörs av 
kommunbidrag. 
 
För år 2017 ansöker Brottsofferjouren Värmland om ett ekonomiskt 
bidrag om 6 kronor per invånare från Hammarö kommun. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 23 augusti 2016, § 162 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse den 2 maj 2016 
Ansökan om ekonomiskt bidrag, Brottsofferjouren Värmland, inkom 
18 mars 2016 
 
Kommunstyrelsens beslut  
 
Kommunstyrelsen beviljar bidrag till Brottsofferjouren Värmland för 
verksamhetsåret 2017 med 6 kronor per invånare. 
Beloppet baseras på invånarantalet 30 november 2016. 
 
 
________  
 
Sändlista: 
Brottsofferjouren Värmland 
Marina Tinderlindt, utredare 
Helen Gustafsson, redovisningschef 
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Ks § 107  Dnr 2016/181 042 
 

Årsredovisning 2015 – Stiftelsen Margit och 
Waldemar Hellgrens premiefond 
 
Sammanfattning 
Årsredovisningen innehåller en redovisning av det ekonomiska 
utfallet 2015 för premiefonden. Ingen utdelning har skett under 2015 
då premiefondens stadgar blivit föråldrade och ändamålet inte längre 
uppnås. En ansökan om permutation är inskickad till Kammarkollegiet 
2016. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 23 augusti 2016, § 163 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse den 5 juli 2016 
Årsredovisning 2015, Stiftelsen Margit och Waldemar Hellgrens 
premiefond 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner årsredovisning 2015 för Stiftelsen 
Margit och Waldemar Hellgrens premiefond. 
 
________  
 
Sändlista 
Monica Gordon, ekonom, ekonomiavdelningen 
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Ks § 108  Dnr 2016/170 042 
 

Årsredovisning 2015 – Värmlands läns 
vårdförbund 
 
Sammanfattning 
Värmlands läns vårdförbund har översänt årsredovisning och 
verksamhetsberättelse för år 2015. Vårdförbundets revisorer 
tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för år 2015 
och att årsredovisningen godkänns. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 23 augusti 2016, § 164 
Värmlands läns vårdförbund, Följebrev, den 3 juni 2016 
Värmlands läns vårdförbund, Direktionens protokollsutdrag den 18 
mars 2016, § 3 
Årsredovisning 2015 för Värmlands läns vårdförbund 
Värmlands läns vårdförbund, Direktionens protokollsutdrag den 3 juni 
2016, § 13 
Revisionsberättelse för år 2015, daterad den 31 maj 2016 
KPMG, Granskningsrapport bokslut 2015 för Värmlands läns 
vårdförbund 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2015 för Värmlands 
läns vårdförbund och beviljar förbundsdirektionen ansvarsfrihet för 
samma period. 
 
________  
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Ks § 109  Dnr 2015/99  829 
 

Svar på motion – Utveckling av Folkets Park 
(Skoghallsparken) 
 
Sammanfattning 
Marianne Carlsson (KD) och Mattias Joelsson (KD) föreslår i en 
motion att möjligheterna till nybyggnation och omlokalisering av 
Folkets park (Skoghallsparken) ska utredas. Motionärerna menar att 
eftersom nuvarande anläggning är i stort behov av reparation, kan 
tidpunkten vara rätt att även se över och ompröva lokaliseringen av 
parken. Förslaget innebär att förflyttningen ska ske till det planerade 
parkområdet i Lillängshamnen. Motiveringen är bland annat att det 
skulle kunna ha positiva effekter för kommunens varumärke och 
förstärka bilden av Hammarö som skärgårdskommun. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning delar motionärernas uppfattning att 
Skoghallsparken behöver rustas upp. Under 2016 är anslag på 1,8 
Mkr för upprustning redan beslutade i servicenämndens 
investeringsbudget. Dessutom finns bygglov för en tillbyggnad.  
En omlokalisering och nybyggnad av parken skulle medföra väsentligt 
högre kostnader än de åtgärder på 1,8 Mkr som finns anslaget 2016. 
I jämförelse med andra behov av investeringar i kommunen så kan 
inte en nybyggnation och omlokalisering av Skoghallsparken ses som 
realistiskt i nuläget. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 14 juni 2016, § 147 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse den 23 maj 2016. 
Motion - Utveckling av Folkets park, Marianne Carlsson (KD) och 
Mattias Joelsson (KD), daterad den 12 februari 2015 
 
Yrkande 
Mattias Joelsson (KD) yrkar bifall till motionen 
 
Lillemor Larsson (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Ordförande Siw Gidlöf (S) ställer proposition på förslagen och finner 
att kommunstyrelsen ska föreslå avslag på motionen. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen med motiveringen att 
upprustning av Skoghallsparken redan är planerad och att en 
omlokalisering av parken i nuläget skulle bli ett allt för kostsamt 
projekt. 
 
Reservation 
Mattias Joelsson (KD) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande. 
 
________  
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Ks § 110  Dnr 2015/319 006 
 

Svar på motion om garanti för motionärer att vara 
mer delaktiga i beslutsgången 
 
Sammanfattning  
Anders Ahl (SD) och Per-Erik Bengtsson (SD) föreslår i en motion till 
fullmäktige att det ska införas en garanti för motionärer så att dessa 
kan bli mer delaktiga i beslutsgången. En sådan garanti skulle enligt 
förslaget innebära att minst en motionär får närvaro- och yttranderätt 
vid de sammanträden då styrelsen och övriga nämnder behandlar 
motionen. Enligt motionärerna skulle detta vara önskvärt för de partier 
som inte finns representerade i nämnderna och innebära ett lyft för den 
lokala demokratin. Det skulle också möjliggöra för nämndledamöterna 
att få ta del av motionärernas information och argument.  
 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att motionen avslås eftersom 
möjligheten för utomstående att närvara på nämndsammanträdena 
redan finns i dag. Samtliga nämnder i kommunen har beslutat att ha 
öppna sammanträden, detta med fullmäktiges medgivande. Nämnderna 
har också redan idag tillräckliga möjligheter att inhämta nödvändig 
information inför behandlingen av ett ärende, detta utifrån bestämmelsen 
i kommunallagens 6 kap. 19 §.  
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 23 augusti 2016, § 166 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse den 8 augusti 2016.  
Motion om garanti för motionärer att vara mer delaktiga i 
beslutsgången, Anders Ahl (SD) och Per-Erik Bengtsson (SD), 
daterad den 14 december 2015.  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 
 
________  
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Svar på motion om eldrivna fordon som standard i 
Hammarö kommun 
 
Sammanfattning 
Peter Johansson (L) föreslår i motion att Hammarö kommun vid inköp 
och leasing av fordon i första hand ska välja eldrivna fordon, i andra 
hand laddhybrider och i tredje hand ”traditionella” drivmedel. Enligt 
motionären är Hammarö idealiskt för eldrivna fordon med sina korta 
avstånd och därför borde kommunen kunna höja ambitionsnivån inom 
detta område. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att motionen avslås mot 
bakgrund av att kommunen redan arbetar för att uppnå hållbara 
transporter, däribland genom att köpa in elbilar och plug-in-hybrider. 
Förvaltningen ser heller inte att förslaget medför de miljö-, 
verksamhetsmässiga- eller ekonomiska konsekvenser som skulle 
kunna motivera ett genomförande. En prioriteringsordning i enlighet 
med motionärens förslag innebär en alltför detaljerad styrning av 
hållbarhetsarbetet, detta genom att förflytta fokus från målbild till 
enskilda teknikval. Att styra genom att besluta om metoder och medel 
snarare än att fastställa övergripande målsättningar riskerar att leda 
till så kallade inlåsningseffekter, det vill säga till effekter som kan 
verka i en annan riktning än avsett.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 23 augusti 2016, § 167 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse, den 8 augusti 2016. 
Motion från Peter Johansson (L) om eldrivna fordon som standard i 
Hammarö kommun, daterad 11 april 2016. 
 
Yrkande 
Peter Johansson yrkar bifall till motionen. 
 
Lillemor Larsson (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Ordförande Siw Gidlöf (S) ställer proposition på förslagen och finner 
att kommunstyrelsen ska föreslå avslag på motionen. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen med motiveringen att 
kommunen redan arbetar för att nå hållbara transporter och för att en 
prioriteringsordning vid val av drivmedel inte är en ändamålsenlig 
eller kostnadseffektiv åtgärd för ökad framgång i det arbetet. 
 
Reservation 
Peter Johansson (L) reserverar sig till förmån för sitt yrkande. 
 
________  
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Ks § 112   
 

Information och visning av Skärgårdsmuséets nya 
utställning 
 
Sammanfattning 
Som sista punkt på dagens möte åker kommunstyrelsens ledamöter 
till Hammarö skärgårdsmuseum.  Muséet invigde för ett par dagar 
sedan en ny utställning och ledamöterna får en information och 
visning av den nya utställningen ”Livet på Vänerns fyrplatser”. 
 
Ordförande Siw Gidlöf (S) avslutar med att tacka museipedagogen 
Kristel Brynskog för informationen.  
 
________  
 
 


