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Sammanträdesdatum 

2017-01-16 1(10
) 

Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30 – 16.10 med 
ajournering kl 15.10-15.20 

Beslutande Per Aspengren (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 
Marina Tilderlindt, utredare § 2 
Johan Rosqvist, förvaltningschef § 8 
Helen Gustafsson, redovisningschef § 7 
Louise Warnqvist (M), ersättare 

Utses att justera Mikael Jern (MP) 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 
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skrifter Sekreterare Paragrafer: 1-8 

Margareta Persson 

Ordförande 

Per Aspengren 
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Mikael Jern 
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Datum för anslagets 
uppsättande 

Datum för anslags 
nedtagande 

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret 

Underskrift 

Margareta Persson 
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Ks § 1  Dnr 
 

Godkännande av dagordning 
 
Ordförande Per Aspengren (S) föreslår tillägg av punkterna 
 
- Information om arbetet med årsredovisning för 2016 
 
- Information om arbetet med bostadsområdet Lunden  
 
 
Kommunstyrelsen godkänner tilläggen till dagordningen. 
 
________  
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Ks § 2  Dnr 2017/3  009 
 

Folkhälsoarbete – nulägesrapport 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har i budget 2016 och i och med antagandet 
av det strategiska programmet som gäller från och med budgetåret 
2017, beslutat att Hammarö kommun ska arbeta med folkhälsa 
som en viktig del för att uppnå social hållbarhet.  
 
Eftersom ett systematiskt folkhälsoarbete börjar med en 
kartläggning av folkhälsoläget, har kommunledningskontoret tagit 
fram en nulägesbeskrivning av folkhälsan i Hammarö kommun. 
Syftet med nulägesbeskrivningen är att den bland annat ska kunna 
fungera som ett kunskapsunderlag inför budgetarbetet 2018.  
 
Utredare Marina Tilderlindt deltar vid mötet och redovisar 
rapporten. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse den 10 januari 2017 
Nulägesbeskrivning av folkhälsan i Hammarö kommun 2016, 
daterad 4 januari 2017 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kommunstyrelsen godkänner rapporten Nulägesbeskrivning av 
folkhälsan i Hammarö kommun 2016. 
 
2. Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige som även får en 
muntlig föredragning. 
 
________  
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Ks § 3  Dnr 2017/6  002 
 

Anmälan av delegeringsbeslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott: 
Protokoll 2016-11-29 
Protokoll 2016-12-13 
Protokoll 2016-12-27 
Protokoll 2016-12-29 
  
Kommunstyrelsens ordförande: 
Yttrande över ansökan om antagning till hemvärnet 
(dnr 2016/27) 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns 
 
________  
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Ks § 4  Dnr 2013/190  231 
 

Riktlinjer för bostadsförsörjning i Hammarö 
kommun 2017-2020 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens förvaltning fick i juni 2013 uppdraget att ta fram 
ett bostadsförsörjningsprogram.  
 
Kommunerna har ansvaret för bostadsförsörjningen och ska med 
riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet med 
planeringen ska vara att skapa förutsättningar för alla i kommunen 
att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga 
åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.  
Hammarö kommuns bostadsförsörjningsprogram grundar sig på 
en analys som gjorts av kommunens bostadssituation samt de 
lokala, regionala och nationella mål som finns angående 
bostadsförsörjning. 
 
Förslag till bostadsförsörjningsprogrammet var under sommaren 
2016 ute på remiss till kommunens nämnder, politiska partier i 
Hammarö kommuns fullmäktige, Hammaröbostäder, Länsstyrelsen 
Värmland, Region Värmland samt berörda kommuner för yttrande. 
Programmet har sedan genomgått vissa ändringar i och med de 
synpunkter som inkommit under samrådet.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 13 december 
2016, § 247  
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse den 30 november 2016 
Bostadsförsörjningsprogram- Riktlinjer för Bostadsförsörjning i 
Hammarö kommun 2017-2020  (antagandehandling)  
Samrådsredogörelse 
 
Yrkanden 
Margareta Ivarsson (C) föreslår att en avrapportering omkring 
kommunens bostadsförsörjning ska ske till kommunstyrelsen två 
gånger per år. 
 
Mattias Joelsson (KD) yrkar på följande formulering av mening 
under avsnittet Mål och riktlinjer för kommunens 
bostadsförsörjning (sid nio i riktlinjerna): 
 
”För att andelen flerbostadshus ska öka i kommunen ska dessa 
prioriteras i planläggning”. (ordet hyresrätter byts mot 
flerbostadshus) 
 
Lillemor Larsson (V) och Sara Asp (S) yrkar avslag på Mattias 
Joelssons förslag. 
 
/forts/ 
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Ks § 4    /forts/ 
 
Peter Johansson (L), Mikael Jern (MP) och Bosse Henriksson (M) 
yrkar bifall till Mattias Joelssons förslag.  
 
Utöver yrkanden konstateras behovet av viss språklig justering för 
att förbättra läsförståelsen på ett par ställen. 
 
Sara Asp (S) begär ajournering. 
 
När mötet återupptas är kommunstyrelsen redo för beslut. 
 
Beslutsgång: 
Ordförande Per Aspengren (S) konstaterar att följande förslag 
finns: 
- arbetsutskottets förslag om att anta bostadsförsörjningsprogrammet 
- Mattias Joelssons (KD) med fleras, yrkande om att anta 
bostadsförsörjningsprogrammet med ändring av en mening under 
avsnittet Mål och riktlinjer (sid nio) 
- uppdra åt förvaltningen att göra språkliga justeringar 
- rapportera till kommunstyrelsen om kommunens 
bostadsförsörjning  två gånger per år. 
 
Ordförande avser att ställa de första förslagen mot varandra och 
därefter fråga på övriga förslag. 
 
Ordförande ställer proposition på förslagen om att anta 
bostadsförsörjningsprogrammet och finner att kommunstyrelsen 
föreslår kommunfullmäktige att anta programmet. Därefter beslutar 
kommunstyrelsen om de övriga förslagen. 
 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
1. Kommunfullmäktige antar Bostadsförsörjningsprogram – 
Riktlinjer för bostadsförsörjning i Hammarö kommun 2017-2020. 
 
2. Rapport om kommunens bostadsförsörjning ska lämnas till 
kommunstyrelsen två gånger per år. 
 
3. Kommunstyrelsens förvaltning uppdras att göra erforderliga 
språkliga justeringar. 
 
Reservationer 
Mattias Joelsson (KD), Peter Johansson (L), Mikael Jern (MP) och 
Bosse Henriksson (M) reserverar sig till förmån för Mattias 
Joelssons yrkande. 
 
________  
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Ks § 5  Dnr 2016/242 003 
 

Hjälpmedelsnämnden – förslag till nytt 
samverkansavtal 
 
Sammanfattning 
Landstinget i Värmland och Arvika, Eda, Filipstads, Forshaga, 
Grums, Hagfors, Hammarö, Karlstads, Kils, Kristinehamns, 
Munkfors, Storfors, Sunne, Säffle, Torsby och Årjängs kommuner 
har sedan 2004 en gemensam nämnd kallad hjälpmedelsnämnden 
i Värmland. Den gemensamma nämnden ingår i landstingets 
organisation och verkar för att länets invånare erbjuds en god 
hjälpmedelsförsörjning på lika villkor. Hjälpmedlen ska följa 
brukaren. 
 
Ett förslag till nytt samverkansavtal har upprättats. Hammarö 
kommun har tidigare under hösten lämnat synpunkter i en 
remissomgång.  Det nya samverkansavtalet är tänkt att gälla från 
och med 1 januari 2017, eller vid en senare tidpunkt så snart 
samtliga samverkande parter godkänt det, till och med 31 
december 2018. I förslaget ingår att de samverkande parterna har 
kommit överens dels om revideringen av avtalet, dels om att 
utvidga nämndens verksamhetsområde till att även omfatta 
inkontinenshjälpmedel. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 29 november 
2016, § 237 
Hjälpmedelsnämndens protokoll den 23 september 2016 
Förslag till nytt avtal om samverkan i gemensam 
hjälpmedelsnämnd 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige antar nytt förslag till avtal om samverkan i 
gemensam hjälpmedelsnämnd, att gälla från 1 januari 2017 eller 
vid en senare tidpunkt då samtliga samverkande parter godkänt 
avtalet. 
 
________  
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Ks § 6  Dnr 2016/178  332 
 

Svar på motion om att bygga en rullstolsgunga 
 
Sammanfattning 
Anders Ahl (SD) och Catarina Andreasson (SD) föreslår i motion 
att en rullstolsgunga ska byggas för att öka tillgänglighet och 
möjlighet till aktiviteter för barn.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår avslag på motionen efter 
inhämtande av yttrande från servicenämnden som hänvisat till att 
frågan är aktuell och att en rullstolsgunga planeras att sättas upp i 
Skoghallsparken.   
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll den 29 november 2016, 
§ 239 
Servicenämndens protokoll den 19 oktober 2016, § 225 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 september 2016 
Motion från Anders Ahl (SD) och Catarina Andreasson (SD) om att 
bygga en rullstolsgunga, daterad den 19 juni 2016 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige avslår motionen med motiveringen att 
servicenämnden redan arbetar med frågan. 
 
________  
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Ks § 7  Dnr 
 

Information inför årsredovisning 2016 
 
Sammanfattning 
Redovisningschef Helen Gustafsson och kommunchef Caroline 
Depui informerar om arbetet med årsredovisningen för 2016. 
 
________   
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Ks § 8  Dnr 2017/7  049 
 

Information om arbetet med bostadsområdet 
Lunden 
 
Sammanfattning 
Förvaltningschef Johan Rosqvist, serviceförvaltningen, informerar 
om nuläget med renoveringsarbetet inom bostadsområdet Lunden. 
 
________  




