
HAMMARÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 
   
Kommunstyrelsen 
 

2016-10-31 och 2016-11-07 1(18
) 

 

Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall,  
2016-10-31 kl 13.30 – 15.45 med ajournering kl 15.05–15.10 och 
kl 15.40–15.43 
2016-11-07 kl 15.00 – 15.55 med ajournering kl 15.06–15.11 och 
kl 15.25-15.28 

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), 2016-10-31 ersättare för Mikael Jern (MP)  
§ 132 - del av § 136 
Mikael Jern (MP), 2016-11-07, del av § 136 - 145  
Mattias Joelsson (KD) 

 
Övriga närvarande Caroline Depui, kommunchef 

Margareta Persson, kommunsekreterare 
Maria Pettersson, vd Hammarö Energi AB, § 132 
Karin Bäckman (S), ordförande i Hammarö Energi AB, § 132 
Jan Barthelsson, vd AB Hammaröbostäder, § 133 
Per Aspengren (S), ersättare och ordförande i AB Hammaröbostäder 
Helen Gustafsson, redovisningschef, § 132-134 
Johan Rosqvist, förvaltningschef serviceförvaltningen, del av § 136 
Björn Svantesson, förvaltningschef bildningsförvaltningen, del av § 136 
Staffan Warmland, IT-strateg, § 141 
Louise Warnqvist (M), ersättare, § 132 - del av § 136 
Lennart Lämgren (L), ersättare § 132 - del av § 136 
Solweig Gard (S), ersättare, del av § 136 - 145 

Utses att justera Alexander Johansson Pettersson (S) 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 

Under- 
skrifter Sekreterare  Paragrafer: 132-145 

 Margareta Persson 

Ordförande  
 Siw Gidlöf 

Justerande  
 Alexander Johansson Pettersson  

 

 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2016-10-31 
Datum för anslagets 
uppsättande 

 Datum för anslags 
nedtagande 

 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens kontor 

Underskrift   
 Margareta Persson  
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Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
   

 

Ks § 132  Dnr 2016/254 042 
 

Uppsiktsplikt 2016: Hammarö Energi AB 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har, enligt kommunallagen, uppgiften att 
fortlöpande ha uppsikt över verksamheten i sina bolag främst vad 
gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv 
men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för 
kommunen. Som ett led i denna uppgift informeras idag 
kommunstyrelsen om verksamheten i Hammarö Energi AB av 
vd Maria Pettersson och ordförande Karin Bäckman och 
ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor. 
 
Beslut om verksamheten under 2016 varit förenlig med fastställt 
kommunalt ändamål och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna tas i samband med redovisning av årsbokslutet för 
2016 i början av år 2017. 
 
________  
 
Sändlista 
Hammarö Energi AB 
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Ks § 133  Dnr 2016/255 042 
 
 

Uppsiktsplikt 2016: AB Hammaröbostäder 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har, enligt kommunallagen, uppgiften att 
fortlöpande ha uppsikt över verksamheten i sina bolag främst vad 
gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv 
men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för 
kommunen. Som ett led i denna uppgift informeras idag 
kommunstyrelsen av verksamheten i AB Hammaröbostäder av vd 
Jan Barthelsson och ordförande Per Aspengren. 
 
Beslut om verksamheten under 2016 varit förenlig med fastställt 
kommunalt ändamål och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna tas i samband med redovisning av årsbokslutet för 
2016 i början av år 2017. 
 
________  
 
Sändlista 
AB Hammaröbostäder 

 
 
. 
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Ks § 134  Dnr 
 

Information 
 
Redovisningschef Helen Gustafsson informerar om prognos över 
kommunens kostnader mot bakgrund av minskat statsbidrag för 
asylsökande flyktingar samt mottagande av nyanlända med 
uppehållstillstånd.  
 

________  
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Ks § 135  Dnr 
 

Godkännande av dagordning 
 
Sammanfattning 
Efter föregående informationspunkter behandlas ärendelistan för 
dagens sammanträde. Ordförande Siw Gidlöf (S) föreslår att punkt 
6, ”Inriktningsbeslut rörande långsiktigt behov av skollokaler (F-9)”, 
av praktiska skäl behandlas först. 
Kommunstyrelsen godkänner detta. 
 
Lillemor Larsson (V) önskar lägga till ytterligare en punkt 
”Utdebitering, tillägg 50 öre”.  
 
Margareta Ivarsson (C) yrkar att den föreslagna extra punkten inte 
ska få läggas till ärendelistan. 
 
Bosse Henriksson (M) begär ajournering.  
 
Då mötet återupptas ställer ordförande Siw Gidlöf (S) proposition 
på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar att godkänna 
att punkten får läggas till ärendelistan. 
 
Votering begärs.  
 
Omröstning genomförs genom upprop.  
 
Den som godkänner att en extra punkt rörande utdebitering med 
tillägg av 50 öre, får läggas till ärendelistan röstar JA.  
Den som inte godkänner att en extra punkt får läggas till 
ärendelistan röstar NEJ.  
 

Namn JA NEJ AVSTÅR 

    

Siw Gidlöf (S)   X 

Sara Asp  (S) X   

Alexander Johansson Pettersson (S) X   

Lillemor Larsson (V) X   

Margareta Ivarsson (C)    X 

Bosse Henriksson (M) X   

Peter Johansson (L) X   

Birgitta Kahn (MP) X   

Mattias Joelsson (KD) X   

Summa:  7 0 2 

 
 
/forts/ 
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Ks § 135    /forts/ 
 
Omröstningen utfaller med 7 JA-röster och 2 ledamöter avstår från 
att rösta. Kommunstyrelsen har således beslutat att till 
ärendelistan lägga en punkt rörande utdebitering med tillägg 50 
öre. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Punkt 6 - ”Inriktningsbeslut rörande långsiktigt behov av skollokaler 
(F-9)” behandlas först. 
 
Punkten ”Utdebitering med tillägg 50 öre” läggs till ärendelistan 
 
________  
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Ks § 136  Dnr 2016/30   291 
 

Inriktningsbeslut rörande långsiktigt behov av 
skollokaler (F-9) 
 
Sammanfattning  
På uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 augusti 
2016, § 157, presenteras av kommunstyrelsens förvaltning ett 
förslag till inriktningsbeslut rörande de långsiktiga behoven av 
skollokaler. I uppdraget ingick att förslaget skulle utgå från 
alternativ 2 i den tidigare presenterade utredningen om långsiktigt 
behov av skollokaler.  
 
Förvaltningen föreslår att ett beslut om att arbeta efter alternativ 2 i 
tidigare gjord utredning om lokalbehov ska fattas. Vidare föreslås 
att en organisation tillsätts som med ekonomiska medel och 
mandat kan arbeta vidare med ett genomförande. Arbetet kommer 
bland annat att kräva en omfattande logistik för att skol-
verksamheten ska kunna fortgå. Även arbete med upphandling i 
olika former kommer att krävas och för detta krävs samordning. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås bli styrgrupp tillsammans 
med bildningsnämndens och servicenämndens arbetsutskott som 
adjungerade till gruppen. Under denna styrgrupp föreslås dels en 
chefsgrupp för olika beslut (leds av kommunchefen), dels en 
samordningsgrupp för de olika projekten (leds av projektchefen). 
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens protokoll den 3 oktober 2016, § 121 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 6 september 2016, § 177 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse den 31 augusti 2016 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 23 augusti 2016, § 157  
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse den 10 maj 2016 
PM – Skolutredning, BIN, Örjan Nässlander, Anders Peterson, 
Johan Rosqvist, den 9 maj 2016  
Bilaga 1: Översiktlig tabell alternativ 1-3  
Bilaga 2: Grundskolor i kommunen  
Lokalutredning grundskolor Sweco Architects AB, 2009-08-19  
Lokalutredning, behov av åtgärder i befintliga grundskolor, Sweco 
Architects, 2010-10-26  
 
 
 
 
 
/forts/ 
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Ks §  136    /forts/ 
 
Yrkanden 
Sara Asp (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Bosse Henriksson yrkar i första hand att förvaltningen ges 
uppdraget att utreda följande alternativ: 
 
- Mörmoskolan till Hammarö Utbildningscenter (HUC), 
Kulturskolan flyttas till HUC. 
 
- Renovering av Mörmoskolan 7-9 (Hög) 
 
- Bygga upp Götetorp till en F-3-skola, med 2 paralleller med cirka 
200 elever. 
 
- Hammarlunden kvar. 
 
- Lillängsskolan kvar som F-3-skola med 2 paralleller med ca 200 
elever. 
 
- Bärstadsskolan utbyggnad efter behovsprövning. 
 
Utredningen ska vara klar för beslut till kommunstyrelsens möte 
den 28 november. 
Utredningen ska utföras i de delar som inte sedan tidigare är 
utredda.  
 
Bosse Henriksson (M) yrkar i andra hand ett tilläggsyrkande: 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott utses till styrgrupp för alla projekt 
tillsammans med bildningsnämndens och servicenämndens 
arbetsutskott. 
 
Lillemor Larsson (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag samt 
avslag på Bosse Henrikssons yrkanden. 
 
Margareta Ivarsson (C), Mattias Joelsson (KD), Birgitta Kahn (MP) 
och Peter Johansson (L) yrkar bifall till Bosse Henrikssons förslag 
 
Sara Asp (S) begär ajournering. 
 
Då mötet återupptas ajournerar ordförande Siw Gidlöf (S) mötet till 
måndagen den 7 november kl 15.00. 
 
Mötet fortsätter den 7 november enligt följande: 
 
Bosse Henriksson (M) står fast vid sitt yrkande 
 
 
/forts/ 
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Ks § 136  /forts/ 
 
Lillemor Larsson (V) yrkar bordläggning av ärendet. 
 
Bosse Henriksson (M) begär ajournering. 
 
Mötet återupptas. Kommunstyrelsens ordförande Siw Gidlöf (S) 
inbjuder en representant för partierna i kommunstyrelsen till samtal 
i lokalfrågan.  
 
Bosse Henriksson (M) begär ajournering. 
 
När mötet återupptas ställer ordförande Siw Gidlöf (S) frågan om 
kommunstyrelsen är beredd att bordlägga ärendet och finner att 
kommunstyrelsen beslutar så. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Ärendet bordläggs. 
 
________  
 
Sändlista 
Bildningsnämnden 
Servicenämnden 
 
 
 

 

  



HAMMARÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 
   
Kommunstyrelsen 
 

2016-10-31 och 2016-11-07 10 

 

Justerandes sign  Utdragsbestyrkande 
   

 

Ks § 137  Dnr 2016/15  002 
 

Anmälan av delegeringsbeslut 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott: 
2016-10-18 
 

Kommunstyrelsens ordförande 
Yttrande över ansökningar om antagande av hemvärnsmän (2016-
10-04) 
Yttrande över ansökningar om antagande av hemvärnsmän (2016-
10-12) 
 
Kommunchefen 
Avstängning av övriga anställda med eller utan bibehållna 
löneförmåner (ett ärende) 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut. 
 
________  
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Ks § 138  Dnr 2016/233  402 
 

Samarbetsavtal gällande inköpscentral 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade den 15 april 2014 att teckna avtal 
med Karlstads kommun om att ingå i så kallad inköpscentral. 
Avtalet avser tjänster för inköp och upphandling. 
 
Förvaltningens förslag är nu att avtalet med Karlstad sägs upp och 
att Hammarö kommun istället anställer ytterligare en person som 
arbetar med dessa frågor i kommunen. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 18 oktober 2016, § 199 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse den 6 oktober 2016 
Karlstads och Hammarö kommun samarbetsavtal 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen säger upp avtalet med Karlstads kommun 
gällande inköpscentral samt ger kommunchefen i uppdrag att 
arbeta vidare med organisationen i Hammarö kommun gällande 
inköp och upphandling. 
 
________  
 
Sändlista 
Karlstads kommun 
Helen Gustafsson, redovisningschef 
Caroline Depui, kommunchef 
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Ks § 139  Dnr 2016/239 803 
 

Fördelning av budgetmedel 
 
Sammanfattning 
I budget 2017 finns 10 mnkr avsatta för verksamheterna. 
 
Utöver redan budgeterade medel till nämnderna föreslås en 
fördelning av dessa 10 mnkr med 6 mnkr till bildningsnämnden för 
utökad förskoleverksamhet och med 4 mnkr till socialförvaltningen 
för projekt ”Goda arbetsvillkor – ta bort delade turer inom 
hemtjänsten”. 
 
Vad gäller servicenämndens verksamhet så är det lokalvården 
som under 2016 uppvisar underskott framförallt på grund av 
tillkommande lokaler. En utökning av budgetramen behöver därför 
göras till servicenämnden avseende lokalvård med 0,7 mnkr. Detta 
kommer att ske i samband med beslut om ombudgetering på 
kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 18 oktober 2016, § 210 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse den 13 oktober 2016 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kommunstyrelsen beslutar om följande fördelning: 
 
Av de 10 mnkr, avsatta i budget 2017,fördelas 6 mnkr till 
bildningsnämnden för utökad förskoleverksamhet samt  
att 4 mnkr fördelas till socialnämnden för projektet ”Goda arbetsvillkor – 
ta bort delade turer inom hemtjänsten”.  
 
2. Kommunstyrelsen aviserar att en utökning av servicenämndens 
budget avseende lokalvård behöver göras med 0,7 mnkr. Denna 
utökning sker genom beslut om ombudgetering vid nästa sammanträde 
med kommunfullmäktige. 
 
________  
 
Sändlista 
Samtliga nämnder 
Helen Gustafsson, redovisningschef 
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Ks § 140  Dnr 2016/224 022 
 

Förordnande av förvaltningschef, 
serviceförvaltningen 
 
Sammanfattning  
Förordnandet för förvaltningschefen på serviceförvaltningen går ut 
per 31 januari 2017. Det har då gått fem år sedan anställningen 
påbörjades. En ny överenskommelse måste därför göras. Numera 
görs inte förordnanden för förvaltningscheferna. Istället tecknas ett 
särskilt chefsavtal. 
 
Förslaget från förvaltningen är att kommunstyrelsen beslutar att 
kommunchefen får i uppdrag att teckna avtal med 
förvaltningschefen för serviceförvaltningen.  
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 18 oktober 2016, § 201 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 27 september 2016 
Förslag till avtal 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att teckna särskilt 
chefsavtal med tillsvidareanställning med förvaltningschefen för 
servicenämnden. 
 
________  
 
Sändlista 
Caroline Depui, kommunchef 
Johan Rosqvist, förvaltningschef 
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Ks § 141  Dnr 2016/202  007 
 

Svar till kommunrevisionen rörande 
revisionsrapport om kommunens informations- 
och IT-säkerhet 
 
Sammanfattning  
Hammarö kommuns revisorer har med biträde av revisionsbyrån 
KPMG utrett hur kommunen arbetar med informationssäkerhet. 
Utifrån rapporten har kommunrevisorerna önskat svar på ett antal 
frågeställningar.  
 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat förslag till svar till 
revisionen och arbetsutskottet föreslår att skrivelsen antas som 
svar. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 18 oktober 2016, § 200 
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 26 sep 2016  
KPMGs rapport ”Granskning av kommunens informations- och IT-
säkerhet”  
Revisionsrapport från kommunrevisionen daterad 23 aug 2016 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag till svar och 
överlämnar det till kommunrevisionen. 
 
________  
 
Sändlista 
Staffan Warmland, it-strateg 
Kommunrevisionen inkl yttrandet 
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Ks § 142  Dnr 2015/144 271 
 

Svar på motion om redovisning av 
undanträngningseffekter i bostadskön 
 
Sammanfattning 
Anders Ahl (SD) och Per-Erik Bengtsson (SD) föreslår i motion att 
kommunen, i samband med årsredovisningen, i möjligaste mån 
redovisar den eventuella undanträngningseffekten i bostadskön, 
som orsakas av kommunens avtal med Migrationsverket. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att motionen avslås mot 
bakgrund av att ambitionen med kommunens årsredovisning är att 
enbart presentera det innehåll som lagen om kommunal 
redovisning ställer krav på. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 18 oktober 2016, § 207 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse den 15 september 2016 
Motion från Anders Ahl (SD) och Per-Erik Bengtsson (SD) om 
redovisning av undanträngningseffekter i bostadskön, daterad den 
17 maj 2015 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen mot bakgrund av att 
kommunens årsredovisning av utrymmesskäl och för att öka 
läsvärdet innehåller enbart de delar som lagen om kommunal 
redovisning kräver. 
 
________  
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Ks § 143  Dnr 2016/124 739 
 

Svar på motion om dörrögon på boende avsedda 
för äldre 
 
Sammanfattning 
Anders Ahl (SD) och Per-Erik Bengtsson (SD) föreslår i motion att 
kommunen undersöker behovet av och möjligheterna till 
installation av så kallade dörrögon på boenden avseende för äldre 
personer. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår avslag på motionen. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 18 oktober 2016, § 208 
Socialnämndens protokoll den 22 september 2016, § 98 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 augusti 2016. 
Anders Ahls (SD) och Per-Erik Bengtssons (SD) Motion om dörrögon 
på boenden avsedda för äldre, daterad den 18 april 2016. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen då brukare på särskilt boende 
redan har möjlighet att erhålla dörröga om behov finns.  
 
________  
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 Ks § 144  Dnr 2016/125 310 

 
Svar på motion om utsmyckning av 
Hammaröleden 
 
Sammanfattning 
Anders Ahl (SD) och Per Erik Bengtsson (SD) har lämnat in en 
motion om utsmyckning längs med Hammaröleden. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår efter inhämtande av 
yttrande från servicenämnden att motionen ska avslås arbete 
redan pågår frågan. 
  
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens protokoll den 18 oktober 2016, § 209 
Servicenämndens protokoll den 21 september 2016, § 208 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 19 augusti 2016  
Anders Ahls (SD) och Per Erik Bengtssons (SD) Motion angående 
utsmyckning av Hammaröleden, daterad den 17 april 2016 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 
Kommunfullmäktige avslår motionen då arbete redan pågår med 
frågan. 
 
________  
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Ks § 145  Dnr 2016/256 041 
 

Ny fråga: Utdebitering för 2017 
 
Sammanfattning 
Lillemor Larsson (V) framför frågan om behov av höjning av 
skattesatsen och att denna fråga framhölls från Vänsterpartiet i 
valrörelsen. Hon inlämnar skriftligt yrkande om höjning av 
utdebitering med 50 öre i 2017 års budget, se bilaga 1. 

Kommunstyrelsens beslut 

Frågan överlämnas till arbetsutskottet för beredning. 

________  

 

 
 

 

 


