
HAMMARÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2016-10-03 1(22
) 

 

Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13.30 – 15.45 med 
ajournering 14.05–14.10 

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

Övriga närvarande Caroline Depui, kommunchef 
Margareta Persson, kommunsekreterare 
Lotta Carlborg, utvecklingsledare, § 130 
Per Aspengren (S), ersättare 

Utses att justera Sara Asp (S) 
Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens kansli 2016-10-05 

Under- 
skrifter Sekreterare  Paragrafer: 113-131 

 Margareta Persson 

Ordförande  
 Siw Gidlöf 

Justerande  
 Sara Asp 

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

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2016-10-03 

Datum för anslagets 
uppsättande 

2016-10-05 Datum för anslags 
nedtagande 

2016-10-27 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens kontor 

Underskrift   
 Margareta Persson  
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Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
   

 

Ks § 113  Dnr 
 

Godkännande av dagordning 
 
Ordförande Siw Gidlöf (S) föreslår att punkten ”Inriktningsbeslut 
rörande långsiktigt behov av skollokaler (F-9)” utgår. 
 
Kommunstyrelsen godkänner ändringen. 
 
________  
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Ks § 114  Dnr 
 

Rapporter 
 
Sammanfattning 
 
Följande rapport har inkommit: 
 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Sammanställning: Inventering av enskilda avlopp, 
Västerskagsholmen och Södra Lindenäs 2016.  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Rapporten läggs till handlingarna. 
 
________  
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Ks § 115  Dnr 
 

Anmälan av delegeringsbeslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Protokoll 2016-09-06  
Protokoll 2016-09-20 
Protokoll 2016-09-27 
Protokoll 2016-09-27 (budgetberedning)  
 
Kommunchefen 
Omsättning av lån (dnr 2016/227 dpl 045) 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut. 
 
________  
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Ks § 116  Dnr 2016/219 042 
 

Delårsrapport till och med 31 augusti 2016 för 
kommunstyrelsen 
 
Sammanfattning 
Delårsrapport för 2016 har upprättats per 31 augusti för 
kommunstyrelsen. Kommunchef Caroline Depui föredrar ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 27 september 
2016, § 196 
Delårsrapport för kommunstyrelsen för 2016 
 
Kommunstyrelsen beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner ”Delårsrapport till och med 31 
augusti 2016” för kommunstyrelsen. 
 
________  
 
Sändlista 
Helen Gustafsson, redovisningschef 
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Ks § 117  Dnr 2016/218 042 
 

Delårsrapport 2016 – Hammarö kommun 
 
Sammanfattning 
Kommunchef Caroline Depui föredrar ärendet.  
Delårsrapport för 2016 har upprättats per den 31 augusti. Samtliga 
nämnders arbetsutskott samt förvaltningschef har haft dialog med 
budgetberedningen kring måluppfyllelse och ekonomi. 
 
Resultatet för perioden januari-augusti och prognos för helåret 
2016 visar att kommunen kommer att uppnå det finansiella målet 
för god ekonomisk hushållning. Kommunens prognos för helåret är  
+18 mnkr. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens arbetsutskotts (budgetberedningens) protokoll 
den 27 september 2016, § 197 
Delårsrapport per den 31 augusti 2016 – Hammarö kommun 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Delårsrapporten överlämnas till kommunfullmäktige och 
revisionen. 
 
________  
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Ks § 118  Dnr 2015/296 002 
 

Teckningsrätter 2016 - komplettering 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutar varje år om vilka som har rätt att teckna 
Hammarö kommun. Ett beslut finns sedan tidigare för 2016 men 
det har uppdagats att kompletteringar behöver göras för 
återstoden av året. Förslaget är att Sebastian Tay-Hannebo ska 
ersätta Berit Bernspång (som slutat) och att redovisningschef 
Helen Gustavsson ska kunna ersätta kommunchef Caroline Depui.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 20 september 
2016, § 188 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse den 15 september 2016 
Kommunstyrelsens protokoll den 30 november 2015, § 156 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Ekonom Sebastian Tay-Hannebo ersätter Berit Bernspång och 
redovisningschef Helen Gustavsson går in som ersättare för 
kommunchef Caroline Depui avseende teckningsrätter för 
återstoden av 2016.  
 
________  
 
Sändlista 
Helen Gustafsson, redovisningschef 
Sebastian Tay-Hannebo, ekonom 
Caroline Depui, kommunchef 
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Ks § 119  Dnr 2016/150 052 

 
Byggnation av ny förskola på Bärstad 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens förvaltning har tidigare fått i uppdrag att 
upphandla en byggnation av en ny förskola på fastigheten 
Hallersrud 1:67. Upphandlingen är färdig och nästa steg är att 
pengar anslås och att byggnationen påbörjas. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att 47 700 000 kronor 
beviljas till byggnationen samt att 2 000 000 kronor beviljas till köp 
av inventarier med mera. Vidare föreslås att ge projektchef Örjan 
Nässlander uppdraget att starta arbetet med att realisera 
byggnationen. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 20 september 2016, 
§ 180 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse den 5 september 2016. 
 
Yrkanden 
Kenth Carlsson (KD) yrkar att byggnationen ska ske vid Coop-
rondellen (Nolgård) i stället för den föreslagna tomten. 
 
Sara Asp (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Mikael Jern (MP), Bosse Henriksson (M), Lennart Eriksson (V) och 
Mats Ivarsson (C) instämmer i Sara Asps yrkande om bifall till 
arbetsutskottets förslag. 
 
Ordförande Siw Gidlöf (S) ställer proposition på de båda förslagen och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.  
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Kommunfullmäktige beviljar 49 700 000 kronor i 
investeringsmedel för byggnation av ny förskola på Bärstad. I 
beloppet ingår 1 800 000 kronor till bildningsnämnden och 200 000 
kronor till servicenämnden, bägge beloppen för inköp av 
inventarier. 
 
2. Pengarna, totalt 49 700 000 kronor, upptas som lån. 
 
3. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsens förvaltning att 
starta arbetet med att realisera byggnationen.  
 
Reservation 
Kenth Carlsson (KD) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande. 
________   
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Ks § 120  Dnr 2016/215 006 
 

Sätterstrand Business Park AB i likvidation 
 
Sammanfattning 
På kommunfullmäktige den 18 april 2016 beslutades att 
Sätterstrand Business Park AB ska avvecklas i sin helhet. Beslutet 
avsåg inte bara aktiebolaget utan även det verksamhetsområde 
som benämns som Datacenter inom Sätterstrands Business Park 
AB. Kvarvarande del, kontorsfastigheter, beslutades att föras över 
till servicenämnden. Kommunfullmäktige utsåg även likvidator för 
bolagets likvidation.  
 
Likvidatorn har haft en genomgång med kommunstyrelsen om vad 
som behöver göras i bolaget för att likvidationen ska kunna 
slutföras. Enligt likvidatorn är det svårt att helt följa kommun-
fullmäktiges beslut enligt ovan eftersom de avtal som bolaget har 
med ett antal företag i datahallarna löper på under ett flertal år 
framöver. Vid mötet med kommunstyrelsen presenterades istället 
några alternativ på hur situationen kan lösas varav det mest 
praktiska är att befintliga avtal i datahallarna överförs till 
kommunen och serviceförvaltningen. När det är genomfört är det 
möjligt för likvidatorn att slutföra likvidationen. 
 
Eventuella förhandlingar med intressenter som vill hyra 
datahallarna inleds först när beslut har fattats om att föra över 
avtalen kring datahallarna till kommunen och serviceförvaltningen. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 27 september 
2016, § 191 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse den 23 september 
2016 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 20 september 
2016, § 187 
 
Yrkande 
Bosse Henriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag samt 
ett tillägg till förslaget enligt följande: 
”Avtal skrivs med lämplig entreprenör som i sin tur driver 
verksamheten i egen regi.” 
 
Siw Gidlöf (S) föreslår ajournering. 
Sammanträdet återupptas. 
 
Sara Asp (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Mikael Jern (MP), Kenth Carlsson (KD) och Birgitta Kahn (MP) 
yrkar bifall till Bosse Henrikssons tilläggsyrkande. 
 
/forts/ 
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Ks § 120    /forts/ 
 
Beslutsgång 
Ordförande Siw Gidlöf (S) konstaterar att dels föreligger 
arbetsutskottets förslag, dels Bosse Henrikssons med fleras 
yrkande om bifall till arbetsutskottets förslag med ett tillägg. 
 
Ordförande ställer först frågan om kommunstyrelsen kan bifalla 
arbetsutskottets förslag och finner att så kan ske. 
Därefter frågas om tilläggsyrkandet. Ordförande finner att 
tilläggsyrkandet ska avslås. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar att:  
 
Avtalen från Sätterstrands Business Park AB övergår till 
servicenämnden. 
 
Servicenämnden kompenseras med 700 000 kronor till budget 
2017, för kostnader för del av hus 28 samt hela hus 29.  
 
Pengarna tas av budgetreserven för 2017.  
 
Reservationer 
Bosse Henriksson (M), Mikael Jern (MP), Birgitta Kahn (MP) och 
Kenth Carlsson (KD) reserverar sig till förmån för Bosse 
Henrikssons yrkande om tilläggsförslag. 
 
________  
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Ks § 121  Dnr 2016/30   291 

 
Inriktningsbeslut rörande långsiktigt behov av 
skollokaler (F-9) 
 
Ärendet utgår. 
 
________  
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Ks § 122  Dnr 2016/210 042 
 

Samordningsförbundet Samspelet – 
Delårsredovisning 1 januari – 30 juni 2016 
 
Sammanfattning 
Samordningsförbundet Samspelet har inkommit med 
Delårsredovisning av verksamhet och räkenskaper för perioden 1 
januari – 30 juni 2016.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 20 september 
2016, § 183 
Samordningsförbundet Samspelet - Delårsredovisning 1 januari – 
30 juni 2016 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige godkänner Delårsredovisning 1 januari – 30 
juni 2016 för Samordningsförbundet Samspelet. 
 
________  
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Ks § 123  Dnr 2016/192 830 
 

Ansökan om bidrag till byte av golfbanor – 
Skoghalls Bangolfklubb 
 
Sammanfattning 
Skoghalls Bangolfklubb har inkommit med ansökan om bidrag till 
byte av befintlig filtanläggning.  
 
Anläggningen är sliten och klubben har under en längre tid målat 
och reparerat banorna vilket inte längre låter sig göras. 
Kostnadsförslag har inhämtats och klubben söker 850 000 kr i 
bidrag. Klubben ansöker även om bidrag från Värmlands 
Idrottsförbund. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 6 september 2016, 
§ 173 
Skoghalls Bangolfklubb – Bidragsansökan, daterad den 9 augusti 2016 
Nifo AB – Offert på byte av anläggning, daterad 3 maj 2016 
 
Yrkande 
Bosse Henriksson (M) yrkar att klubben ska få 300 000 kronor som 
bidrag och 300 000 kronor som eget lån med borgen från 
Hammarö kommun. 
 
Lennart Eriksson (V), Mats Ivarsson (C) och Sara Asp (S) yrkar 
bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Kenth Carlsson (KD) yrkar bifall till Bosse Henrikssons förslag. 
 
Ordförande Siw Gidlöf (S) ställer proposition på de bägge 
förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Skoghalls Bangolfklubb 
500 000 kronor som bidrag och 100 000 kronor som banklån inom 
ramen för tidigare beviljat borgensbeslut. 
 
Reservationer 
Bosse Henriksson (M), Kenth Carlsson (KD) och Birgitta Kahn 
(MP) reserverar sig till förmån för Bosse Henrikssons förslag. 
 
________   
 
Sändlista: 
Skoghalls Bangolfklubb 
Helen Gustafsson, redovisningschef 
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Ks § 124  Dnr 2015/248 251 
 

Riktlinjer för exploateringsavtal 
 
Sammanfattning 
Enligt ändringar i nya plan- och bygglagen (PBL 2014:900) ska 
kommunen anta riktlinjer som anger utgångspunkter och mål för 
exploateringsavtal. I riktlinjerna ska de grundläggande principerna 
för fördelning av kostnader och intäkter ingå samt vilka 
konsekvenser det kan innebära att ingå ett exploateringsavtal.  
 
Ordförande Siw Gidlöf (S) konstaterar att ett förslag till riktlinjer är 
framtaget och att arbetsutskottet behandlat ärendet. Hon föreslår 
idag att servicenämnden ska ges möjlighet att inkomma med 
synpunkter på förslaget och att kommunstyrelsen därför remitterar 
ärendet till dem för yttrande. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 20 september 
2016, § 182  
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse den 7 september 2016.   
Förslag till Riktlinjer för exploateringsavtal, reviderat den 7 september 
2016 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen remitterar förslaget till Riktlinjer för 
exploateringsavtal till servicenämnden för yttrande. 
 
________  
 
Sändlista 
Mark- och planavdelningen 
Servicenämnden 
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Ks § 125  Dnr 2016/185  100 
  

Svar på remiss – Regional indelning – tre nya län 
(SOU 2016:48) 
 
Sammanfattning 
Hammarö kommun har beretts möjlighet att yttra sig över 
delbetänkandet Regional indelning – tre nya län (SOU 2016:48).  
 
Indelningskommittén föreslår i delbetänkandet tre nya län med 
ikraftträdande den 1 januari 2018 och tre nya landsting med 
ikraftträdande den 1 januari 2019. De tre nya länen som föreslås är 
Norrlands-, Svealands- och Västra Götalands län. Nuvarande 
Värmlands län och Västra Götalands län föreslås bilda ett nytt Västra 
Götalands län per den 1 januari 2018. Landstingen i respektive län 
föreslås bilda ett nytt Västra Götalands läns landsting per den 1 
januari 2019.  
 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat förslag till yttrande.  
I yttrandet ställer sig kommunen bakom kommitténs förslag i 
huvudsak och anser att Hammarö, som tillhör nuvarande 
Värmlands län, kan se att en nybildning med Västra Götalands län 
är det lämpligaste alternativet. I yttrandet lämnas också synpunkter 
på frågeställningar rörande länsstyrelsernas uppdrag, behovet av 
att fortsatt utse residensstäder samt namnvalet på det nya länet 
Västra Götalands län. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 27 september 2016, 
§ 193  
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse den 26 september 2016  
Förslag till yttrande, daterat den 26 september 2016  
Sammanfattning av delbetänkandet Regional indelning – tre nya 
län (SOU 2016:48) 
 
Yrkanden 
Mikael Jern (MP) yrkar att i kommunens remissvar ska anges att 
folkomröstning hålls i frågan samt att en annan prioriteringsordning 
föreslås:  
 
1. Södra Svealand (Värmland-Örebro-Sörmland-Västmanland) 
2. Värmland egen region 
3. Stor Svealandsregion (Värmland-Örebro-Sörmland-
Västmanland-Dalarna-Gävleborg-Uppsala, det vill säga nuvarande 
sjukvårdsregion) 
4. Västra Götaland (eventuellt med Halland) 
 
/forts/ 
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Ks § 125    /forts/ 
 
Lennart Eriksson (V) yrkar att i kommunens remissvar ska anges 
att Värmland ska tillhöra Svealandsregionen. 
 
Ordförande Siw Gidlöf (S) ställer proposition på förslagen och 
finner att kommunstyrelsen beslutar att anta yttrandet enligt 
arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut  
 
Kommunstyrelsen antar upprättat förslag till yttrande över 
delbetänkandet Regional indelning – tre nya län (SOU 
2016:48). 
 
Reservationer  
Mikael Jern (MP), Birgitta Kahn (MP) och Kenth Carlsson (KD) 
reserverar sig till förmån för Mikael Jerns förslag. 
 
Lennart Eriksson (V) reserverar sig till förmån för sitt eget förslag. 
 
________  
 
Sändlista 
Regeringskansliet  
Marina Tilderlindt, utredare 
 
 
 



HAMMARÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2016-10-03 17 

 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
   

 

Ks § 126  Dnr 2016/208 014 

 
Svar på samrådsremiss om förslag till 
justeringar i regionalt trafikförsörjningsprogram 
2017-2021 för Värmlands län 
 
Sammanfattning 
Region Värmland har utarbetat ett samrådsunderlag med förslag 
till justeringar i regionalt trafikförsörjningsprogram 2017-2021 för 
Värmlands län efter en återremiss från regionfullmäktige den 29 
april. I underlaget beskrivs de förändringar som föreslås av det 
förslag som fullmäktige behandlade. Utgångspunkten för 
omarbetningarna har varit regionfullmäktiges uppdrag till 
kollektivtrafiknämnden att ”Förslag till utvecklad tågtrafik” ska utgå 
ur förslaget samt att kollektivtrafiknämnden ska se över 
möjligheterna att utveckla kollektivtrafiken för att bidra till hållbar 
utveckling. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat skrivelse med 
synpunkter på det justerade förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 27 september 
2016, § 194 
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse den 16 september 2016 
Region Värmland - Missiv – Samråd om förslag till justeringar i 
regionalt trafikförsörjningsprogram 2017-2021 för Värmlands län, 
den 2 september 2016 
Underlag till beslut om reviderat trafikförsörjningsprogram 2017 – 
2021 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Hammarö kommun lämnar synpunkten att både förslag till 
grundalternativ för trafikutveckling 2017-2021 och de justeringar i text 
som gjorts i det reviderade förslaget till trafikförsörjningsprogram, är bra. 
Beträffande utvecklingsmöjligheter för kollektivtrafiken i Värmland 
så ses de som positiva men behöver utredas och analyseras 
ytterligare.  
 
________  
 
Sändlista 
Region Värmland inkl yttrande 
Peter Doverholt, utvecklingsledare 
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Ks § 127  Dnr 2016/38  829 
 

Återremitterat ärende rörande svar på motion 
om att bygga nytt utomhusgym 
 
Sammanfattning 
Mikael Jern och Birgitta Kahn, bägge (MP), har lämnat in en 
motion om att bygga ett utomhusgym vid Mörmospåret utöver det 
som redan finns vid Kilenegården för att främja friskvård för 
kommunens invånare. Svar på motionen behandlades vid 
kommunfullmäktiges sammanträde i november 2015. Beslutet blev 
då att återremittera ärendet för att ytterligare bereda de 
ekonomiska aspekterna av förslaget.  
 
Kommunstyrelsens förvaltning har därefter kompletterat ärendet 
enligt återremissens uppdrag. Arbetsutskottet föreslår att motionen 
ska bifallas. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 6 september 2016, 
§ 175  
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse den 29 augusti 2016 
Kommunfullmäktiges protokoll den 11 november 2015, § 110  
Motion från Mikael Jern (MP) och Birgitta Kahn (MP) den 2 februari 2015 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige bifaller motionen om att bygga ett nytt 
utomhusgym. 
 
________  
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Ks § 128  Dnr 2016/110 020 
 

Svar på motion – upphävande av tobaksförbud 
för anställda i Hammarö kommun 
 
Sammanfattning 
Den 14 augusti 2015 antog kommunfullmäktige Hammarö 
kommuns arbetsmiljöplan 2015-2018. I denna anges bland annat 
att arbetstiden inom Hammarö kommun är tobaksfri utifrån ett 
hälsoperspektiv. 
 
I en motion till kommunfullmäktige yrkar Liberalerna ”Att Hammarö 
kommun tar bort förbudet av tobaksbruk ur texten i stycket 
”Tobaksfri arbetstid” i Hammarö kommuns arbetsmiljöplan 2015-
206 och istället betonar information och stöttning” 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår avslag på motionen. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 20 september 
2016, § 186 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse den 1 september 
2016 
Peter Johansson (L), motion om ”Upphävande av tobaksförbud för 
anställda i Hammarö kommun”, den 11 april 2016 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till 
förvaltningens yttrande. 
 
________  
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Ks § 129  Dnr 2016/220  106 

 
Uppsägning av avtal om samverkan i gemensam 
gymnasienämnd Karlstad- Hammarö kommun 
 
Sammanfattning 
Efter förslag från ordförande Siw Gidlöf (S) föreslår 
kommunstyrelsens arbetsutskott att samverkansavtalet med 
Karlstads kommun gällande gemensam gymnasienämnd, ska 
sägas upp snarast, dock senast från och med 1 januari 2017. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 20 september 
2016, § 189 
 
Yrkande 
Alexander Johansson Pettersson (S) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar att Hammarö kommun säger upp 
samverkansavtalet med Karlstads kommun snarast, dock senast 
från och med 1 januari 2017. 
 
________  
 
Sändlista 
Karlstads- Hammarö gymnasienämnd 
Helen Gustafsson, redovisningschef 
 
 

 
 



HAMMARÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2016-10-03 21 

 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
   

 

Ks § 130  Dnr 2016/204 900 
 

Sammanställning av inkomna synpunkter till 
kommunstyrelsen första halvåret 2016 
 
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 januari till och 
med juni 2016 kom det in totalt 329 synpunkter till Hammarö 
kommun. Till kommunstyrelsens förvaltning har 58 synpunkter 
inkommit. 34 stycken har lämnats in som klagomål, 12 stycken är 
beröm och 12 stycken är idéer/förslag. 
 
I samband med kommunstyrelsens behandling av ärendet 
diskuteras behovet av strategier och riktlinjer för kommunikation i 
sociala medier. Ordförande Siw Gidlöf (S) föreslår att uppdrag ges 
till kommunchefen att ombesörja att sådana strategier utarbetas. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 20 september 
2016, § 184 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse den 5 augusti 
2016, inklusive bilaga. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen har tagit del av sammanställningen av inkomna 
synpunkter till kommunstyrelsen första halvåret 2016. 
 
Kommunens förvaltningar påminns om de nya riktlinjerna för 
hantering av synpunkter som gäller från den 1 juli 2016. 
 
Kommunchef Caroline Depui får uppdraget att ansvara för att 
strategier för kommunikation på sociala medier utarbetas.   
 
________  
 
Sändlista 
Lotta Carlborg, utvecklingsledare 
Caroline Depui, kommunchef 
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Ks § 131  Dnr 2016/223 006 
 

Sammanträdesplan 2017 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat förslag till 
sammanträdestider för 2017 för kommunfullmäktige (kf), 
kommunstyrelsen (ks), kommunstyrelsens arbetsutskott (ksau) 
samt för budgetberedningen (buber).  
 
I förslaget har budgetarbetets olika tidsperspektiv inarbetats för att 
följa den process som kommunens styrmodell anger.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 27 september 
2016, § 195 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen fastställer sammanträdestider 2017 för  
arbetsutskottet och kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige fastställer sammanträdestider 2017 för  
kommunfullmäktige.  
 
________  
 
 


