
Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2017-04-10

Tid och plats Måndag 10 april, Nämndrummet kl 13:30-15:30

Beslutande Per Aspengren (S) ordförande § 48-56, 58-59
Sara Asp (S) vice ordförande § 57
Alexander Johansson Pettersson (S)
Lillemor Larsson (V)
Mats Ivarsson (C) §48-52
Bosse Henriksson (M)
Peter Johansson (L)
Mikael Jern (MP)
Mattias Joelsson (KD)
Margareta Ivarsson (C ) ersätter Mats Ivarsson (C) § 53-59

Övriga närvarande Caroline Depui, kommunchef
Ulrika Johansson, sekreterare
Elizabeth Johansson, arkivarie §49
Anna Åhs, planarkitekt §50-52
Lars-Åke Tärnbro, trafikingenjör, §50-52
Lotta Carlborg, utvecklingsledare §54

Utses att justera Alexander Johansson Pettersson   
Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2017-04-11

Under-
skrifter Sekreterare …………………………………………...

Ulrika Johansson
Paragrafer: §48-59

Ordförande …………………………………………...
Per Aspengren            Sara Asp § 57

Justerande ……………………………………………
Alexander Johansson Pettersson  

ANSLAG
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-04-10

Datum för anslagets 
uppsättande

2017-04-11 Datum för anslags 
nedtagande 

2017-05-04

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsen

Underskrift ……………………………………………………...
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Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2017-04-10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS §48   

Godkännande av dagordning

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner tilläggen i dagordningen.
 

Sammanfattning
Ordförande Per Aspengren (S) föreslår följande tillägg i dagordningen:

- Punkten verksamhetsbesök, arkivarie Elizabeth Johansson.

- Punkten Bostadsbyggande.
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Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2017-04-10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS §49   

Verksamhetsbesök, arkivarie
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen.

Sammanfattning
Arkivarie Elizabeth Johansson deltar och berättar om sin verksamhet.

Beslutsunderlag
Muntlig redovisning

____________

Beslutet skickas till
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Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2017-04-10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS §50   

Bostadsbyggande
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen.

Sammanfattning
Planarkitekt Anna Åhs deltar och berättar om pågående och gällande 
detaljplaner i kommunen samt de områden som har getts positivt 
planbesked. 
Anna redovisar även hur bostad- och befolkningsutvecklingen ser ut för 
åren 2017-2026.

Beslutsunderlag
Muntlig redovisning

____________

Beslutet skickas till
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Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2017-04-10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS §51 2017/95  

Ansökan stadsmiljöavtal
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:

– uppdra åt kommunchefen att genomföra ansökan om Stadsmiljöavtal hos 
Trafikverket i enlighet med redovisade planer

– ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att föra dialog med 
Landstinget, Karlstads kommun och Region Värmland kring 
medfinansiering av åtgärder med mera

– under förutsättning av bifall till ansökan och erforderliga 
överenskommelser i övrigt, kommunchefen återkommer med förslag till 
avtal och underlag för budgetbeslut

Sammanfattning
Möjlighet finns att söka finansiering från staten för infrastruktursatsningar 
via så kallat stadsmiljöavtal. Karlstads kommun har tidigare fått godkänt för 
investeringar i ett BRT-inspirerat (Bus Rapid Transit) kollektivtrafikstråk 
genom Karlstads kommuns centrala delar.
Tanken bakom Stadsmiljöavtalen är från statens sida att bidra genom 
medfinansiering av viktig infrastruktur mot att kommunerna tar tydliga steg 
mot ökat kollektivt resande, ökad andel gång- och cykel samt ökad 
trafiksäkerhet. Det vill säga en tydlig riktningsförändring mot långsiktigt 
hållbara lösningar.
Hammarö kommun vill nu koppla ihop beslutet i Karlstad med sambandet 
mellan Hammarö och Karlstads trafikmiljöer, Hammarös övriga behov och 
dessutom med kommande beslut om riktlinjer för statens investeringar i 
bland annat länsvägar, den så kallade Länsplanen, som administreras och 
förvaltas av Trafikverket i samverkan med planupprättaren Region 
Värmland

Kommunstyrelsens förvaltning anser, i samråd med serviceförvaltningen, 
att en ansökan om stadsmiljöavtal ska lämnas in.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret 2017-03-31
PM Hållbart Hammarö sammanfattning inför ansökan Stadsmiljöavtal
Ksau § 81, 2017-04-10

Yrkande
Mikael Jern (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Paragrafen justeras omedelbart
____________
Beslutet skickas till
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Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2017-04-10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS §52 2017/41  

Vägplan Tye
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar avsätta 1,5 miljoner kronor till upprättandet av 
vägplanen, finansieringen sker via budgetreserven.

Sammanfattning
En ny dragning av Tynäsvägen har varit under diskussion en lång tid. I den 
fördjupade översiktsplanen för Tyehalvön tog man fram en ny alternativ 
sträckning då man ansåg att Bärstadområdet skulle få ökad belastning av 
genomfartstrafik i och med de bostadsexploateringar som den fördjupade 
översiktsplanen medger. Den befintliga Tynäsvägen ligger också vissa 
sträckor för lågt ur översvämningshänseende och på grund av det har 
Länsstyrelsen beslutat att överpröva antagandet av detaljplanen Västra Tye 
1:146 och kommer om inte Hammarö kommun ämnar starta upp 
planarbetet med en ny väg-dragning upphäva detaljplanen. I arbetet med 
planprogrammet för Bärstad/ Gråberg förslås en ny dragning av 
Tynäsvägen som skiljer sig till viss del från den fördjupade översiktsplanen 
för Tyehalvön. Upprättandet av vägplanen beräknas kosta ca 1,5 miljoner 
kronor.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Vägplan för ny dragning av Tynäsvägen 2017-02-16
Länsstyrelsens beslut avseende Detaljplan för Västra Tye 1:146, Hammar 
kommun
Karta B, förändringar, Fördjupad översiktsplan för Tyehalvön, Hammarö 
kommun
Karta B, förslagskarta, Planprogram del av Bärstad och Gråberg
Ksau § 34, 2017-02-23

____________

Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret
Servicenämnden
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Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2017-04-10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS §53 2017/47  

Utbetalning av partistöd för 2017
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige föreslås besluta att partistöd (grundstöd 10 795 kronor 
+ mandatstöd 11 140 per mandat i fullmäktige) för 2017 ska betalas ut till 
partierna i kommunfullmäktige enligt nedan:

Parti Partistöd
Centerpartiet (C), 2 mandat   33 075 kr
Kristdemokraterna (KD), 2 mandat   33 075 kr
Liberalerna (L), 2 mandat   33 075 kr
Miljöpartiet (MP), 2 mandat   33 075 kr
Moderaterna (M), 6 mandat   77 635 kr
Socialdemokraterna (S), 13 mandat 155 615 kr
Sverigedemokraterna (SD), 2 mandat   33 075 kr
Vänsterpartiet (V), 2 mandat   33 075 kr

Sammanfattning
Beslut om utbetalning av partistöd ska årligen fattas av kommunfullmäktige 
enligt bestämmelserna om partistöd i 2 kap. 9-12 §§ kommunallagen 
(1991:900, KL) och enligt kommunfullmäktiges lokalt antagna regler om 
partistöd. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse den 17 februari 2017               
Ksau § 54, 2017-03-07

____________

Beslutet skickas till
Margareta Persson, vik utredare
Ordförande i samtliga partier
Helen Gustafsson, redovisningschef
Avdelningen för ekonomi och lön
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Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2017-04-10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS §54 2017/83  

Kommunens Kvalitet i Korthet 2016
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Sammanfattning
Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är ett projekt som drivs av Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL). I KKiK har man tagit fram cirka 40 olika 
mått för att beskriva och jämföra de deltagande kommunernas kvalitet och 
effektivitet. 
Måtten har tagits fram utifrån följande fem perspektiv:
•Tillgänglighet
•Trygghet
•Delaktighet och information
•Effektivitet
•Samhällsutveckling

Beslutsunderlag
Sammanställning KKiK

____________

Beslutet skickas till
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Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2017-04-10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS §55 2016/243  

Förslag till ny renhållningsordning. Avfallsplan 2017-2027
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige föreslås anta ny renhållningsordning innehållande 
avfallsplan för 2017-2027 med bilagor samt Lokala föreskrifter för 
avfallshantering.

Sammanfattning
Servicenämnden föreslår Kommunfullmäktige om att besluta om ny 
renhållningsordning innehållande avfallsplan för 2017-2027 med bilagor 
samt Lokala föreskrifter för avfallshantering.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret 2017-03-20
Beslut servicenämnden § 27 2017-02-15
Avfallsplan för 2017-2027 inklusive bilagor
Lokala föreskrifter om avfallshantering
Svn §191 2016-08-24
Ksau § 74, 2017-03-28

____________

Beslutet skickas till
Kf
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Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2017-04-10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS §56 2017/63  

Optisk sortering av hushållsavfall
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige föreslås ta ett inriktningsbeslut gällande samarbete 
mellan Hammarö, Kil, Grums och Forshaga kring införande av optisk 
sortering av hushållsavfall.

Sammanfattning
Servicenämnden har initierat att ett inriktningsbeslut kring utsortering av 
hushållsavfall genom optisk sortering i samarbete med Grums, Kil och 
Forshaga kommuner bör tas. Förslag är att inriktningsbeslutet tas av 
kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret 2017-03-20
Beslut i servicenämnden § 30 2017-02-15
Tjänsteskrivelsen Serviceförvaltningen 2016-12-22
Ksau § 75, 2017-03-28

Yrkanden
Sara Asp (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Peter Johansson (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Mattias Joelsson (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

____________

Beslutet skickas till
Kf
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Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2017-04-10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS §57 2017/44  

Vindpark Vänern Kraft AB - instruktion till ombud för 
årsstämma
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige lämnar följande instruktioner för ägarombudet vid 
kommande årsstämma för Vindpark Vänern Kraft AB:

– Resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2016 fastställs.

– Bolagets resultat för räkenskapsåret 2016 disponeras i enlighet med 
förslaget i förvaltningsberättelsen.

– Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet 
för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2016.

Instruktionerna ges under förutsättning att inte efterkommande 
revisionsberättelse eller granskningsrapport föranleder ändrade 
instruktioner.

Sammanfattning
Inför kommande årsstämma med Vindpark Vänern Kraft AB ska tidigare 
utsett ombud förses med instruktioner. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse den 15 februari 2017                
Årsredovisning 2016 Vindpark Väner Kraft AB
Ksau § 82, 2017-04-10

Jäv
På grund av jäv deltar inte ordförande Per Aspengren (S) i handläggningen 
av ärendet, vice ordförande Sara Asp (S) går in som ordförande.

____________

Beslutet skickas till
Vindpark Vänern Kraft AB, Mats Enmark
Sara Asp, förtroendevald
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Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2017-04-10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS §58   

Delegeringsärenden
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegeringsbeslut.

Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll
2017-03-06
2017-03-07
2017-03-27
2017-03-28
2017-04-10

Kommunchefen
Omsättning av lån, Kommuninvest, Dnr 2017/25

Borgensförbindelse Skoghalls Bangolf, Dnr 2016/192

Beviljad ansökan om anslag nedre Klarälvens fiskevårdsområdes förening, 
Dnr 2017/49

____________

Beslutet skickas till
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Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2017-04-10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS §59   

Rapporter
Kommunstyrelsens beslut
Rapporterna läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Följande rapport har inkommit:

-Revisionsrapport över årsredovisning 

____________

Beslutet skickas till
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