
HAMMARÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 
 

2016-11-28 1(16
) 

 

Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, Skoghall, kl 13:30 – 15:20 

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 
Lars-Håkan Bengtsson, MBK-samordnare, § 146 
Anna Åhs, planarkitekt, § 146 
Per Aspengren (S), ersättare 
Solweig Gard (S), ersättare 
Lennart Lämgren (L), ersättare 
 
 

Utses att justera Lillemor Larsson (V) 
Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 

Under- 
skrifter Sekreterare  Paragrafer: 146-159 

 Margareta Persson 

Ordförande  
 Siw Gidlöf 

Justerande  
 Lillemor Larsson 

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

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2016-11-28 

Datum för anslagets 
uppsättande 

 Datum för anslags 
nedtagande 

 

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret 

Underskrift   
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Ks § 146  Dnr 
 

Information om aktuella mark- och planfrågor 
 
Sammanfattning 
Lars-Håkan Bengtsson, MBK-samordnare, och Anna Åhs, 
planarkitekt, informerar om arbetet med mark-och planfrågor i 
kommunen. 
 
Ordförande Siw Gidlöf (S) tackar för informationen. 
 
________  
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Ks § 147  Dnr 2016/112 214 
 

Detaljplan Mörmon 5:33 (Djupängen) – beslut om  
antagande 
 
Sammanfattning  
Syftet med planen är att möjliggöra för ett nytt särskilt boende i  
området samt kontor och ev. ett café eller en restaurang. Boendet  
omfattar ca 100 lägenheter och kommer att ersätta Gunnarskärsgården. 
  
Planförslaget har under året varit ute på samråd och granskning.  
Inkomna skriftliga synpunkter har sammanställts och redovisas i  
sin helhet i samrådsredogörelsen och granskningsutlåtandet med   
planarkitektens kommentarer. Ett fåtal synpunkter har inkommit, 
bland annat ansågs att placeringen av det särskilda boendet inte var 
lämpligt på föreslagen plats. Granskningen föranledde dock inte  
någon planändring. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 15 november 2016, 
§ 157 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse den 2 november 2016  
Mörmo 5:33 Djupängen, planbeskrivning, 2 november 2016  
Mörmo 5:33 Djupängen, plankarta för antagande, 2 november 2016  
Mörmo 5:33 Djupängen, granskningsutlåtande, 2 november 2016  
 
Yrkande 
Mattias Joelsson (KD) yrkar avslag på förslag om antagande av 
detaljplan för Mörmon 5:33, Djupängen och lämnar skriftlig 
reservation. 
 
Peter Johansson (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag om att 
anta detaljplanen. Peter Johansson vill också lämna en 
protokollsanteckning vilket medges.  
 
Bosse Henriksson (M), Sara Asp (S), Margareta Ivarsson (C), 
Lillemor Larsson (V) och Mikael Jern (MP) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag om att anta detaljplanen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande Siw Gidlöf (S) konstaterar att två förslag finns, dels 
Mattias Joelssons yrkande om avslag, dels Peter Johanssons med 
fleras yrkande om bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta 
detaljplan för Mörmon 5:33, Djupängen. 
 
 
/forts/ 
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Ks § 147    /forts/ 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige antar detaljplanen för Mörmon 5:33,  
Djupängen.  
 
Reservation 
Mattias Joelsson (KD) lämnar följande skriftliga reservation till 
förmån för sitt yrkande om avslag på förslaget om att anta detaljplan 
för Mörmon 5:33, Djupängen: 
 
Den demokratiska processen runt placeringen av kommunens enskilt 
största investering har inte hanterats på ett bra sätt. Remissrundan har 
inte följts upp med ett placeringsbeslut i kommunfullmäktige vilket 
medfört att hela den viktiga politiska diskussionen runt placeringen 
strypts. 
 
Djupängen är en del av ett naturligt skol- och idrottsområde och är 
inte den rätta platsen för ett demensboende. En placering av särskilt 
boende på Lunnevi ger både ekonomiska och sociala fördelar genom 
god närhet till läkarvård, apotek, tandvård och kommunikationer. En 
flytt av Lunnevi IP till skol- och idrottsområdet på Mörmon ger också 
långsiktiga fördelar och är ett bra steg i samhällsbyggandet på 
Hammarö. 
 
 
Protokollsanteckning 
Peter Johansson (L) lämnar följande protokollsanteckning: 
 
Den demokratiska processen runt placeringen av kommunens enskilt 
största investering har inte hanterats på ett bra sätt. Remissrundan 
har inte följts upp med ett placeringsbeslut i kommunfullmäktige vilket 
medfört att den politiska diskussionen runt placeringen hämmats. 
 
________   
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Ks § 148  Dnr 2016/15  002 
 

Anmälan av delegeringsbeslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott: 
2016-11-01 
2016-11-15 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut. 
 
________  
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Ks § 149  Dnr 2016/251 041 
 

Utökad ram för lokalvård 2016, servicenämnden 
 
Sammanfattning   
Lokalvårdsenheten har under 2016 fått fler lokaler att sköta på  
grund av kommunens utökade verksamheter. För att hantera de  
tillkommande ytorna behövs en ramhöjning med ca 750 tkr till  
servicenämnden.   
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 15 november 2016, 
§ 224 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse den 7 november 2016  
Servicenämndens arbetsutskotts protokoll den 1 november 2016,  
§ 236  
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 31 oktober 2016  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kommunstyrelsen beslutar att öka budgetramen för  
servicenämnden med 750 tkr för 2016.  
 
2. Pengarna tas från kommunstyrelsens konto för oförutsedda 
utgifter.  
 
_________    
 
Sändlista 
Servicenämnden 
Helen Gustafsson, redovisningschef 
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Ks § 150  Dnr 2016/240 041 
 

Utökad ram för skola och fritidshem, våren 2017 
 
Sammanfattning   
Bildningsnämnden har äskat medel för utökning avseende grundskola  
och fritidshem 2017. Totalt uppgår äskandet till 4 000 tkr. Pengar för  
detta ändamål finns avsatta centralt i budget 2017 
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 15 november 2016, 
§ 225 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse den 7 november 2016  
Bildningsnämndens protokoll den 24 oktober 2016, § 103   
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen beviljar bildningsnämnden en utökad budget 
2017 med 4 000 tkr avseende grundskola och fritidshem.   
 
________   
 
Sändlista 
Bildningsnämnden 
Helen Gustafsson, redovisningschef 
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Ks § 151  Dnr 2016/245 045 
 

Lån och borgen 2017 
 
Sammanfattning   
Kommunfullmäktige ska årligen besluta om ram för eventuell  
nyupplåning för kommunen samt borgen för kommunens helägda  
bolag.  
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 15 november 2016, 
§ 226 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse den 27 oktober 2016 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar enligt följande: 
 
Borgen   
Kommunfullmäktige beslutar, såsom för egen skuld, ingå borgen för  
AB Hammaröbostäders låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp  
om 465 mnkr jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totalt  
högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive   
ursprungliga lånebelopp. Bolagets låneskuld uppgår i nuläget till 333 mnkr.  
 
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld, ingå borgen för  
Hammarö Energi AB låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om  
141 mnkr jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totalt högsta  
lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga  
lånebelopp. Bolagets låneskuld uppgår i nuläget till 129 mnkr. 
 
Lån   
Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2017 har  
rätt att nyupplåna, d.v.s. öka kommunens skulder år 2017, med totalt  
250 mnkr. De mest kapitalintensiva investeringsobjekten som kan bli  
och är aktuella under 2017 är investeringar i VA, upprustning av  
lokaler för skolan, byggnation av förskola, byggnation särskilt boende  
samt vägar. Kommunens låneskuld uppgår i nuläget till 512 Mnkr.   
 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under 2017 har  
rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp motsvarande belopp på  
de lån som förfaller till betalning under 2017.  
  
________   
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Ks § 152  Dnr 2016/250 041 
 

Ombudgetering 2017 
 
Sammanfattning 
Det finns behov av utökning av budgetramarna för bildningsnämnden, 
socialnämnden, kommunstyrelsen och servicenämnden. Totalt 
belastar utökningarna budgetreserven 2017 med 10,7 mnkr. 
 
Under hösten kommer ett arbete att göras med att se över hur 
tomma lokaler ska hanteras budgetmässigt samt hur driften 
avseende kostnader för tillkommande lokaler ska hanteras. Det 
gäller bland annat hyra, lokalvård och kost. Förändring av dessa 
principer kommer att hanteras budgetmässigt efter årsskiftet.  
 
Socialnämnden är i stort behov av att under 2017 göra en satsning 
inom psykiatri. En förstärkning av socialnämndens budget kommer 
därför att vara nödvändig med ytterligare ca 2,0 mnkr under 2017. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 1 november 2016, § 216 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse den 25 oktober 2016 
 
Yrkande 
Bosse Henriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Lillemor Larsson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar att fördela 10,7 mnkr ur budgetreserven 
för 2017 till: 
 
Bildningsnämnden med 1,8 mnkr 
 
Servicenämnden med 2,6 mnkr 
 
Kommunstyrelsen med 0,7 mnkr 
 
Socialnämnden med 5,6 mnkr 
 
________  
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Ks § 153  Dnr 2016/263 049 
 

Ansökan om utökat bidrag – Skoghalls Folkets  
Hus-förening 
 
Sammanfattning  
Skrivelse har inkommit från Skoghalls Folkets Hus- förening med  
redogörelse för behov av ekonomisk hjälp dels till drift, dels till  
större investeringar. I kontakter med föreståndaren har redovisats  
att driftsbidraget för 2016 är 1 200 tkr men för att klara 2016  
behövs ytterligare 300 tkr. Ett akut behov av pengar till en motor  
som reglerar sittplatser i biosalongen föreligger också.  
 
Investeringsbehovet är stort och handlar bland annat om isolering  
av matsalen.   
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet och det har konstaterats att 
investeringsbehovet måste diskuteras vidare. Arbetsutskottets 
förslag är att föreningen ska beviljas 300 tkr till utökat driftbidrag  
och 80 tkr till biosalongen.  
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 15 november 2016, 
§ 233 
Ansökan från Skoghalls Folkets Hus-förening  
 
Yrkande 
Peter Johansson (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
Lillemor Larsson (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
Mikael Jern (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut   
 
1. Kommunstyrelsen beviljar Skoghalls Folkets Hus- förening 300 tkr  
i utökat driftbidrag från och med 2016, totalt framgent 1 500 tkr, 
samt 80 tkr till motor i biosalongen.  
 
2. Pengarna tas från kommunstyrelsens konto för oförutsedda  
utgifter.  
 
________   
 
Sändlista 
Skoghalls Folkets Hus- förening  
Helen Gustafsson, redovisningschef 
Servicenämnden f k. 
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Ks § 154  Dnr 2016/220 106 
 

Uppsägning av avtal om samverkan i gemensam 
gymnasienämnd Karlstad- Hammarö 
 
Sammanfattning 
Den 3 oktober 2016 behandlade kommunstyrelsen frågan om 
uppsägning av avtalet om samverkan i den gemensamma 
gymnasienämnden Karlstad- Hammarö och beslutade att avtalet 
skulle sägas upp.  
 
Ordförande Siw Gidlöf (S) tar idag upp ärendet igen för att föreslå 
att frågan om uppsägning av avtalet även ska underställas 
kommunfullmäktige. Det innebär att kommunstyrelsens beslut från 
den 3 oktober upphävs och att nytt beslut med förslag till 
kommunfullmäktige med samma innebörd fattas idag. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens protokoll den 3 oktober 2016, § 129 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 20 september 
2016, § 189 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen upphäver beslutet i § 129 från den 3 oktober 
2016. 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar att Hammarö kommun säger upp 
samverkansavtalet med Karlstads kommun snarast, dock senast 
från och med 1 januari 2017. 
 
________  
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Ks § 155  Dnr 2016/222  880 
 

Förslag till reviderad biblioteksplan 
 
Sammanfattning  
Från bildningsnämnden har inkommit förslag till reviderad 
biblioteksplan. 
 
Kommunfullmäktige antog den 13 mars 2007 en biblioteksplan.  
Antagandet av en biblioteksplan är lagstadgat enligt bibliotekslagen. 
Planen skall vara ett verktyg för att strukturerat tillvarata de 
biblioteksresurser som finns, skapa beredskap för framtidens krav 
och stimulera till utveckling. Kommunfullmäktige beslutade att 
Hammarö kommuns biblioteksplan skall revideras varje 
mandatperiod.  
 
Ändringarna i förslaget rör främst en ny disposition med tydligare 
koppling mellan mål och verksamhet, beskrivning av delaktigheten i 
Bibliotek Värmland, behovet av omvärldsbevakning för utveckling 
samt införandet av en beskrivning rörande skolbibliotek. 
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 1 november 2016, § 218 
Bildningsnämndens protokoll den 19 september 2016, § 88 
Bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 augusti 2016  
Förslag till reviderad biblioteksplan daterad den 1 augusti 2016  
Kulturchefens tjänstebrev med förtydligande avseende reviderad 
biblioteksplan, den 28 augusti 2016 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige antar förslaget till reviderad biblioteksplan. 
 
________  
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Ks § 156  Dnr 2016/249 021 
 

Revidering av chefs- och ledarskapsplan 
 
Sammanfattning 
Hammarö kommun har en chef- och ledarskapsplan gällande tiden 
2015 – 2018 vilken antagits av kommunfullmäktige. Önskemål har 
framkommit om att komplettera denna med hur anställningar för 
kommunens chefer ska regleras. 
  
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 15 november 2016, 
§ 230 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse den 7 november 2016  
Reviderat förslag till Hammarö kommuns chef- och ledarskapsplan 
2017- 2018. 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige anta Hammarö kommuns reviderade chef- och 
ledarskapsplan 2017 – 2018. 
 
________  
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Ks § 157  Dnr 2016/230 320 
 

Riktlinjer för driftfordon i Hammarö kommun 
 
Sammanfattning  
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag på riktlinjer för 
driftfordon att gälla i Hammarö kommun. Riktlinjerna syftar till att reglera 
anskaffning, användande och avyttring av driftfordon i kommunens 
verksamheter och kommunens ägda bolag. Riktlinjerna har tagits fram mot 
bakgrund av revisionens lämnade rekommendationer 2014 i syfte att  
säkerställa en effektiv och rationell fordonsekonomi i kommunen.  
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 15 november 2016, 
§ 229 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse den 2 november 2016  
Förslag till riktlinjer för driftfordon i Hammarö kommun 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner Riktlinjer för driftfordon i Hammarö 
kommun. 
 
________  
 
Sändlista 
Marina Tilderlindt, utredare 
Per Åslev, fordonssamordnare 
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Ks § 158  Dnr 2016/262 101 
 

Redovisning 2016 av ej besvarade motioner 
 
Sammanfattning  
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen vid 
kommunfullmäktiges decembersammanträde redovisa vilka 
motioner som inte är färdigbehandlade.  
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 15 november 2016, 
§ 231 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse, reviderad 28 november 
2016 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av motioner som 
ännu inte är färdigbehandlade. 
 
________  
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Ks § 159  Dnr 
 

Tack 
 
Ordförande Siw Gidlöf (S) avgår inom kort som kommunstyrelsens 
ordförande och därmed även som kommunalråd. 
 
Vid sammanträdet framför Margareta Ivarsson och Lillemor Larsson 
på kommunstyrelsens vägnar ett varmt tack till Siw Gidlöf för alla 
insatser och för gott samarbete genom åren och överlämnar en 
blomma. 
 
Siw Gidlöf tackar kommunstyrelsen för uppvaktningen. 
 
________  


