
Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2017-03-06

Tid och plats Måndag 6 mars 2017, 13:30-18:00
Nämndrummet, kommunhuset
Ajournering kl 15:30-15:40 § 32
                   kl 15:50-16:00 § 38
                   kl 16:50-16:55 § 40
                  kl. 17:05-17:07 § 40
                  kl 17:25-17:36  § 42
Per Aspengren (S) ordförande
Sara Asp (S) vice ordförande. Ordförande § 32
Alexander Johansson Pettersson (S)
Lillemor Larsson (V)
Mats Ivarsson (C) tom kl 16.00 § 30-38
Bosse Henriksson (M)
Peter Johansson (L)
Mikael Jern (MP)
Mattias Joelsson (KD)
Margareta Ivarsson (C) ersätter Mats Ivarsson (C) § 32-33,39-46

Övriga närvarande Caroline Depui, kommunchef
Ulf Johansson, näringslivsdirektör Karlstad kommun, § 31
Jan Barthelsson, VD AB Hammarö bostäder, § 32
Maria Pettersson, VD Hammarö Energi AB, § 33
Helen Gustafsson, ekonomichef, § 39
Ulrika Johansson, sekreterare

Utses att justera Sara Asp  och Alexander Johansson Pettersson § 32
Justeringens plats och tid  Omedelbar justering § 40

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

Ulrika Johansson
Paragrafer: § 30-46

Ordförande …………………………………………...
Per Aspengren § 30-31, 33-46   Sara Asp §32

Justerande ……………………………………………
Sara Asp §30-31,33-46  Alexander Johansson Pettersson § 32

ANSLAG
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-03-06

Datum för anslagets 
uppsättande  

Datum för anslags 
nedtagande 

 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsen

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

Kommunstyrelsen
2017-03-06

Justerandes signatur

Innehållsförteckning

Ärende

§ 30 Godkännande av dagordning 4

§ 31 Framtida organisation och 

finansiering av kollektivtrafiken i 

Värmland 

2017/43 5

§ 32 AB Hammaröbostäder - 

Uppsiktsplikt

2017/39 6

Hammarö Energi AB - 

Uppsiktsplikt

2017/40 7

§ 34 MittNät instruktion till ombud vid 

årsstämma

2017/53 8

§ 35  Vindpark Vänern Kraft AB - 

instruktion till ombud för 

årsstämma

2017/44 9

§ 36 Hammarö Energi AB instruktion 

till ombud vid årsstämma

2017/52 10

§ 37 AB Hammaröbostäder, 

instruktion till ombud vid 

årsstämma

2017/51 11

§ 38 Budget 2018 2017/50 12

§ 39 2017/46 Årsredovisning 2016 2017/46 13

§ 40 Utredning om långsiktigt behov 

av skollokaler

2016/30 14 - 

16

§ 41 Äskande av utökade 

budgetramar yttre skötsel

2017/37 17

§ 42 Förslag till riktlinjer för 

investeringsobjekt,

2016/248 18

§ 43 Remiss Strategidokument för att 

främja goda matvanor och fysisk 

aktivitet samt förebygga övervikt 

2016/281 19
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 Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
2017-03-06

Justerandes signatur

och fetma bland barn och 

ungdomar i Värmland 2017-

2021. Sista svarsdag 24/202017

§ 44 Värmlands läns vårdförbund, 

delårsbokslut 2016

2016/273 20

§ 45 Delegeringsbeslut 2017 2017/25 21

§ 46 Information 22
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Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2017-03-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS §30   

Godkännande av dagordning

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen med tillägg av punkten Information.
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Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2017-03-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS §31 2017/43 539 Övrigt

Framtida organisation och finansiering av kollektivtrafiken i 
Värmland
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tackar för informationen.

Sammanfattning
Ulf Johansson, näringslivsdirektör i Karlstad kommun deltar och berättar 
om att Karlstad kommuns tillsammans med Landstinget i Värmland och 
Region Värmland har utrett hur kollektivtrafiken och flygtrafiken ska 
organiseras och finansieras i Värmland.
 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen, Karlstad kommun § 20, 2017-01-17
Rapport från KPMG, Kollektivtrafikorganisation i Värmland
Skatteväxling av kollektivtrafiken i Värmlandslän

____________

Beslutet skickas till
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Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2017-03-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS §32 2017/39 042 Budgetkontroll, kostnadsanalys, 
årsredovisning mm

AB Hammaröbostäder - Uppsiktsplikt
Kommunstyrelsens beslut
Verksamheten i AB Hammaröbostäder har under 2016 varit förenlig med 
fastställt kommunalt ändamål och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna.

Sammanfattning
Enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen ska kommunstyrelsen i årliga beslut för 
varje aktiebolag där kommunen direkt eller indirekt har aktier pröva om den 
verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit 
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen 
för de kommunala befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att så inte 
är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.

Ändamålet med AB Hammaröbostäders verksamhet anges i 
bolagsordningen enligt följande: 
Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja bostadsförsörjningen i 
Hammarö kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till 
boendeinflytande och inflytande i bolaget.
Bolaget ska bedriva sin verksamhet med iakttagande av kommunal 
likställighetsprincip och enligt affärsmässiga principer.
Utifrån den rapport som lämnats anses bolaget ha bedrivit sin verksamhet 
ändamålsmässigt och inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Beslutsunderlag
Ändamål och mål utifrån bolagsordning och ägardirektiv.
Hammaröbostäders rapport till Kommunstyrelsen 2016-02-15

Jäv
På grund av jäv deltog inte ordförande Per Aspengren (S), Mats Ivarsson (C) och 
Lillemor Larsson (V)i handläggningen av ärendet. 

Margareta Ivarsson ( C) går in som ordinarie ledamot för Mats Ivarsson (C ) och 
anmäler därmed också jäv.

Sara Asp (S) vice ordförande, blev därmed ordförande vid kommunstyrelsens 
handläggning av detta ärende.

____________

Beslutet skickas till
AB Hammaröbostäder
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Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2017-03-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS §33 2017/40 042 Budgetkontroll, kostnadsanalys, 
årsredovisning mm

Hammarö Energi AB - Uppsiktsplikt
Kommunstyrelsens beslut
Verksamheten i Hammarö Energi AB har under 2016 varit förenlig med 
fastställt kommunalt ändamål och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna.

Sammanfattning
Enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen ska kommunstyrelsen i årliga beslut för 
varje aktiebolag där kommunen direkt eller indirekt har aktier pröva om den 
verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit 
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen 
för de kommunala befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att så inte 
är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.

Ändamålet med Hammarö Energi AB:s verksamhet anges i 
bolagsordningen enligt följande:
Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja el- och 
värmeförsörjningen i kommunen.
Bolaget ska bedriva sin verksamhet med iakttagande av kommunal 
likställighetsprincip och på affärsmässiga grunder.
Utifrån den rapport som lämnats anses bolaget ha bedrivit sin verksamhet 
ändamålsmässigt och inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Beslutsunderlag
Ändamål och mål utifrån bolagsordning och ägardirektiv.
Hammarö Energis rapport till kommunstyrelsen 

Jäv
På grund av jäv deltog inte Mats Ivarsson (C) i handläggningen av ärendet.

Margareta Ivarsson (C) går in som ordinarie ledamot för Mats Ivarsson (C).

____________

Beslutet skickas till
              Hammarö Energi AB
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Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2017-03-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS §34 2017/53 042 Budgetkontroll, kostnadsanalys, 
årsredovisning mm

MittNät - instruktion till ombud vid årsstämma
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige lämnar följande instruktion för ägarombudet vid 
kommande årsstämma för MittNät AB.

- Fastställa balans- och resultaträkning
- Behandla resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
- Bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
år 2016

Sammanfattning
Styrelsen och VD för MittNät AB har lämnat årsredovisning och 
revisionsberättelse för år 2016.
Årets resultat uppgår till -7 tkr.

Beslutsunderlag
Instruktion till årsstämman
Årsredovinisning 2016
Ksau § 48, 2017-03-06

____________

Beslutet skickas till
Kf
Leif Bergman
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Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2017-03-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS §35 2017/44 042 Budgetkontroll, kostnadsanalys, 
årsredovisning mm

Vindpark Vänern Kraft AB - instruktion till ombud för 
årsstämma
Kommunstyrelsens beslut

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
Tjänsteskrivelse 2017-02-15
Ksau § 35, 2017-02-23

____________

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

Kommunstyrelsen 2017-03-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS §36 2017/52 042 Budgetkontroll, kostnadsanalys, 
årsredovisning mm

Hammarö Energi AB instruktion till ombud vid årsstämma
Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige lämnar följande instruktion för ägarombud vid 
kommande årsstämma för Hammarö Energi AB.
- Fastställa balans- och resultat räkning.
- Behandla resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.
- Bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för 
år 2016.
- Bolaget ska vara ekonomiskt självbärande och drivas på ett sådant sätt 
så att bolaget inte behöver tillskott från kommunen.
- Bolaget ska amortera på sina lån.
- Ägaren vill att Hammarö Energi AB tillsammans med AB 
Hammaröbostäder utreder vilka möjligheter som finns kring samordning 
mellan bolagen. Vilket ska återrapporteras till kommunstyrelsens 
arbetsutskott den 27 juni 2017.

Sammanfattning
Styrelsen och VD för Hammarö Energi AB har lämnat årsredovisning och 
revisionsberättelse för år 2016. Resultatet före bokslutsdispositioner uppgår 
till 1 472 tkr. Årets resultat uppgår till 195 tkr.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-02-24
Ksau §47, 2017-03-06

Yrkande
Sara Asp (S) yrkar att en utredning görs av vilka möjligheter det finns till samordning 
mellan AB Hammarö bostäder och Hammarö Energi AB, utredningen ska läggas till i 
instruktionen och redovisas på kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 juni 2017.

____________

Beslutet skickas till
Kf
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Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2017-03-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS §37 2017/51 042

AB Hammaröbostäder, instruktion till ombud vid årsstämma
Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige lämnar följande instruktion för ägarombud vid 
kommande årsstämma för AB Hammaröbostäder.

- Fastställa balans- och resultaträkning.
- Behandla resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.
- Bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för 

år 2016.
- Bolaget ska vara ekonomiskt självbärande och drivas på ett sådant sätt 

att bolaget inte behöver tillskott från kommunen.
- En långsiktig stabil soliditetsnivå på cirka 15 % ska eftersträvas inom en 

tioårsperiod. Nivån kan variera över tid beroende på åtagande i bolaget 
som ägaren finner angelägna.

- Ägaren vill att AB Hammaröbostäder tillsammans med Hammarö Energi 
AB utreder vilka möjligheter som finns kring samordning mellan 
bolagen. Vilket ska återrapporteras till kommunstyrelsens arbetsutskott 
den 27 juni 2017.

Sammanfattning
Styrelsen och VD för AB Hammaröbostäder har lämnat årsredovisning och 
revisionsberättelse för år 2016. Resultatet före bokslutsdispositioner uppgår 
till 628 tkr. Årets resultat uppgår till -389 tkr.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-02-24
Ksau § 46, 2017-03-06

Yrkande
Sara Asp (S) yrkar att en utredning görs av vilka möjligheter det finns till samordning 
mellan AB Hammarö bostäder och Hammarö Energi AB, utredningen ska läggas till i 
instruktionen och redovisas på kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 juni 2017.

____________

Beslutet skickas till
Kf
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Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2017-03-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS §38 2017/50 041 Årsbudget

Budget 2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar ekonomiska förutsättningar för 2018 samt förslag 
till preliminära ekonomiska ramar och kommunfullmäktiges mål 2018. 

De preliminära ekonomiska ramarna är ett underlag för den budgetprocess 
som kommer att föras i respektive nämnd under våren samt i dialog med 
budgetberedningen. 

I juni 2017 fastställer kommunfullmäktige budget för 2018.

Oppositionen avser att inkomma med eget förslag till budget och deltar av 
den anledningen inte i beslutet.

Sammanfattning
Budgetberedningen behandlar förslag till preliminära budgetramar samt 
kommunfullmäktiges mål för 2018.

Beslutsunderlag
Skrivelse förslag till budget och mål 2018

____________

Beslutet skickas till
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Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2017-03-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS §39 2017/46 049 Övrigt

Årsredovisning 2016
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner Hammarö kommuns årsredovisning för 2016 
samt att vissa redaktionella ändringar görs.
Årsredovisningen överlämnas till revisionen för granskning och 
kommunfullmäktige för fastställande.

Sammanfattning
Förslag till årsredovisning har upprättats. Årsredovisningen innehåller 
förvaltningsberättelse med analyser och ekonomisktutfall för varje styrelse 
och nämnd samt kommunens- och koncernens ekonomiska redovisning.

Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse 2016
Ksau § 29, 2017-02-23

____________

Beslutet skickas till
Kf
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Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2017-03-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS §40 2016/30  

Utredning om långsiktigt behov av skollokaler
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige föreslås besluta att:
1. Mörmo- och Hammarlundens skola årskurs 7-9 flyttats till Hammarö 

utbildningscenter, förändringen kräver en utbyggnad av Hammarö 
utbildningscenter. Skolan kommer även att inrymma vuxenutbildning.

Hammarlundens skola årskurs 7-9 görs om till årskurs F-6.

Götetorps skola byggs upp till årskurs F-6 med minst två paralleller. Hur 
många paralleller som bör inrymmas i skolan måste utredas vidare. 
Detsamma gäller årskurs F-6 på Mörmoskolan där minst två paralleller 
bör inrymmas detta bör utredas vidare.
Alternativet innebär också att Lillängsskolan ska avvecklas.

Ombyggnad av Hammarlundens skola årskurs 7-9 görs om till årskurs 
F-6. Vad som ska göras med nuvarande Mörmoskolan årskurs 7-9 finns 
ännu inte redovisat i alternativet. 

Bärstadsskolan kommer att vara oförändrad med som idag tre 
paralleller.

Grundsärskolan och kulturskolans placering får utredas vidare, förslag 
finns på Mörmoområdet.

2. Investeringsbudget och tidsplan ska redovisas till kommunstyrelsen den 
10 april 2017.

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott blir styrgrupp för alla projekt, med 
bildningsnämndens- och servicenämndensarbetsutskott som 
adjungerande medlemmar.

4. Serviceförvaltningen får i uppdrag att samordna och styra samtliga 
projekt och att lämna delrapporter till kommunstyrelsen.

5. Representanter från verksamheten ska utses till varje enskilt projekt.
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Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2017-03-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sammanfattning
Den 2 februari 2016 gav kommunstyrelsens arbetsutskott kommunchefen i 
uppdrag att leda en utredning om det långsiktiga behovet av skollokaler i 
kommunen. Kommunstyrelsens förvaltning redovisade, tillsammans med 
bildningsförvaltningen och serviceförvaltningen, den 9 maj 2016 en 
skollokalutredning innehållande tre olika alternativ med förslag på åtgärder. 
Utifrån dessa förslag har ytterligare ett alternativ framtagits utifrån den 
politiska majoritetens viljeinriktning. 
De stora dragen handlar om att skapa en högstadieskola, årskurs 7-9, på 
Hammarö utbildningscenter, minst två paralleller på Götetorpsskola samt 
minst två paralleller på Mörmoskolan. Alternativet innebär också att 
Lillängsskolan avvecklas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret 2017-02-10
Tidsplan majoritetens inriktning
Ksau § 45, 2017-03-06

Yrkande
Bosse Henriksson (M) yrkar att:

Bärstadskolan behålls oförändrad
Hammarlundensskolan årskurs F-6 byggs ut
Hammarlundensskola årskurs 7-9 byggs ut
Mörmoskolan årskurs F-6 behålls som den är
Hammarö utbildningscenter görs om till årkurs 7-9 och inrymmer Mörmoskolans 7-9
Götetorp byggs upp med två paralleller årskurs F-6
Lillänsskolan görs nödvändigt underhåll, skolan ska behållas under bygg tiden cirka 
4-5 år därefter beredning i kommunstyrelsen och beslut i kommunfullmäktige om 
framtiden.

Peter Johansson (L), Mikael Jern (MP), Mattias Joelsson (KD) yrkar bifall till Bosses 

förslag.

Lillemor Larsson (V) och Margaret Ivarsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

arbetsutskott beslut.

Sara Asp (S) deltar inte i beslutet, inkommer med protokollsanteckning, 
bilaga 1.
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Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2017-03-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Ordförande finner att två förslag finns, arbetsutskottets förslag samt Bosse 
Henrikssons (M) yrkande. 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner bifall för kommunstyrelsens 
arbetsutskotts beslut.
Votering begärs av Mattias Joelsson (KD).

Votering
Ordförande ställer förslagen mot varandra, 
De som röstar enligt arbetsutskottets förslag röstar JA, 
De som röstar enligt Bosse Henriksson (M) yrkande röstar NEJ.

Efter genomförd votering kan konstateras att JA fick 4 röster och NEJ 4 röster, 
ordförande finner därmed att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag, då ordförande har utslagsröst.

Ledamot/tjänstgörande ersättare JA NEJ
Per Aspengren (S) X
Alexander Johansson Pettersson (S) X
Lillemor Larsson V) X
Margareta Ivarsson (C ) X
Bosse Henriksson (M) X
Peter Johansson (L) X
Mikael Jern (MP) X
Mattias Joelsson (KD) X

Reservation
Bosse Henriksson (M), Mattias Joelsson (KD), Mikael Jern (MP) och Peter 
Johansson (L) reservera sig mot beslutet.

____________

Beslutet skickas till
Kf
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Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2017-03-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS §41 2017/37 331 Parker och planteringar

Äskande av utökade budgetramar yttre skötsel
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beviljar servicenämnden en utökad budgetram med 1 
miljon kronor.
Fortsättningsvis ska nämnderna till budgetberedningen inkomma med samtliga 
utökade budgetäskanden gällande drift- och investering i samband med 
budgetarbetet.

Sammanfattning
Servicenämnden har äskat om 1 miljon kronor avseende kommunens yttre 
skötsel. Hammarö kommun är en expansiv kommun, där nya 
bostadsområden ständigt kommer till. Centrum växer och även här finns 
krav på skötsel, blommor mm för att skapa attraktivitet. För att skapa 
förutsättningar för att skapa och ta hand om skötsel, blommor mm så bör 
servicenämnden beviljas en utökad budgetram med 1 miljon kronor.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret 2017-02-20
Tjänsteskrivelse serviceförvaltningen 2017-01-09
Beslut servicenämndens au §15 2017-01-04
Beslut servicenämnden §15 2017-01-18
Ksau § 38, 2017-02-23

____________

Beslutet skickas till
Svn
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Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2017-03-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS §42 2016/248 003 Reglementen, stadgar, 
förordningar

Förslag till riktlinjer för investeringsobjekt
Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige antar riktlinjer för investeringsprojekt med tillägga att 
socialt ansvar bör framgå i riktlinjen, samt ett förtydligande i flödesschemat 
för investeringsobjekt att det inte per automatik är servicenämnden som är 
utförandenämnd.

Sammanfattning
För att få en tydlig struktur gällande beslut och redovisning av framtida 
investeringsprojekt har servicenämnden föreslagit att kommunfullmäktige 
antar riktlinjer för investeringsprojekt i Hammarö kommun. 
Serviceförvaltningen har tagit fram förslag på riktlinjer för 
investeringsprojekt inklusive flödesschema. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse serviceförvaltningen 2016-09-30
Riktlinjer för investeringsprojekt
Flödesschema investeringsprojekt
Beslut servicenämnden 2016-10-19 § 227
Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret 2017-02-14
Ksau §37, 2017-02-23

____________

Beslutet skickas till
Kf
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Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2017-03-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS §43 2016/281 009 Övrigt

Remiss Strategidokument för att främja goda matvanor och 
fysisk aktivitet samt förebygga övervikt och fetma bland barn 
och ungdomar i Värmland 2017-2021. 
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner förvaltningens förslag till yttrande över 
Strategidokument för att främja goda matvanor och fysisk aktivitet samt 
förebygga övervikt och fetma bland barn och ungdomar i Värmland 2017-
2021.

Sammanfattning
Hammarö kommun har fått möjlighet att yttra sig över landstingets remiss 
”Strategidokument för att främja goda matvanor och fysisk aktivitet samt 
förebygga övervikt och fetma bland barn och ungdomar i Värmland 2017-
2021”. Strategin är en revidering av det tidigare strategidokument som 
gällde för perioden 2012-2016. Syftet med strategin är, liksom framgår av 
dokumentets titel, att främja goda matvanor och fysisk aktivitet bland barn 
och unga, 0-18 år, i Värmland samt förebygga övervikt och fetma. 
Målsättningar är bland annat att andelen överviktiga barn och unga i 
Värmland ska minska och att barns och ungas mat- och rörelsevanor ska 
förbättras.

Kommunledningskontoret har skrivit ett förslag på yttrande från kommunen. 
Synpunkter från kommunen som lyfts i yttrandet är bland annat att det finns 
ett behov av att länets kommuner var och en för sig antar strategin politiskt, 
att det är viktigt att barn och unga får vara delaktiga i problembeskrivningen 
och komma med lösningar på densamma samt att det finns ett behov av att 
konkretisera bakgrundsdatan så att aktiviteter och insatser kan planeras på 
ett så effektivt sätt som möjligt.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-02-09
Förslag till yttrande, daterat 9 februari 2017
Strategidokument för att främja goda matvanor och fysisk aktivitet samt 
förebygga övervikt och fetma bland barn och ungdomar i Värmland 2017-
2021, reviderad nov 2016
Aktivitetsplan, reviderad 2016
Ksau § 36, 2017-02-23

____________

Beslutet skickas till
Jannette Grahn Vera, Landstinget i Värmland
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Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2017-03-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS §44 2016/273 042 Budgetkontroll, kostnadsanalys, 
årsredovisning mm

Värmlands läns vårdförbund, delårsbokslut 2016
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2016, för Värmlands läns 
vårdförbund och beviljar förbundsdirektionen ansvarsfrihet.

Sammanfattning
Värmlands läns vårdförbund har översänt årsredovisning och 
verksamhetsberättelse för år 2016. Vårdförbundets revisorer tillstyrker att 
förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för år 2016 och att 
årsredovisningen godkänns.

Beslutsunderlag
PWC Granskningsrapport
Bilaga 1,2 och 4
Vårdförbundets protokoll 2016-10-21
Ksau § 2017-03-06

____________

Beslutet skickas till
Kf
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Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2017-03-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS §45 2017/25 002 Delegation, attesträtt, 
beslutanderätt

Delegeringsbeslut 2017
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisning av delegeringsbeslut.

Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-02-23

Budgetberedningens protokoll
2017-02-23

____________
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Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2017-03-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS §46   

Information
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen överlåter beslut i frågan till arbetsutskottet den 7 mars 
2017.

Sammanfattning
Kommunchef Caroline Depui informerar om en inkommen ansökan från 
Karlstad Jetski Club om att arrangera Jetski tävlig vid Mörudden den 28-30 
juli 2017.

Beslutsunderlag
Muntlig information

____________

Beslutet skickas till
Ksau
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Skoghall 20170306 

Jag deltar ej i beslutet då jag anser att 300-350 miljoner kronor är för mycket pengar, samtidigt som 
det dessutom kan komma att tillkomma mer investeringar i de närmare kalkyler som ska tas fram 
enligt tjänsteskrivelsen. 

Vad blir de ekonomiska konsekvenserna i och med detta beslut tillsammans med de övriga beslutade 
och kommande investeringar som kommunen står inför? Vad innebär det för den framtida 
kommunala utdebiteringen? 

Jag vill poängtera att jag missunnar ingen unge i kommunen en bra och likvärdig skola, men för jag 
ska känna mig trygg i att ta ett beslut i denna storleksordningen måste jag veta vad det innebär för 
kommunens framtida ekonomi.  

 

Sara Asp (S) 

 

 

 

 

 


	Protokoll 170306
	Protokoll förstasida
	Godkännande av dagordning
	Beslut KS 2017-03-06
Godkännande av dagordning

	Framtida organisation och finansiering av kollektivtrafiken i Värmland 
	Beslut KS 2017-03-06
Framtida organisation och finansiering av kollektivtrafiken i Värmland 

	AB Hammaröbostäder - Uppsiktsplikt
	Beslut KS 2017-03-06
AB Hammaröbostäder - Uppsiktsplikt

	Hammarö Energi AB - Uppsiktsplikt
	Beslut KS 2017-03-06
Hammarö Energi AB - Uppsiktsplikt

	MittNät instruktion till ombud vid årsstämma
	Beslut KS 2017-03-06
MittNät instruktion till ombud vid årsstämma

	 Vindpark Vänern Kraft AB - instruktion till ombud för årsstämma
	Beslut KS 2017-03-06
 Vindpark Vänern Kraft AB - instruktion till ombud för årsstämma

	Hammarö Energi AB instruktion till ombud vid årsstämma
	Beslut KS 2017-03-06
Hammarö Energi AB instruktion till ombud vid årsstämma

	AB Hammaröbostäder, instruktion till ombud vid årsstämma
	Beslut KS 2017-03-06
AB Hammaröbostäder, instruktion till ombud vid årsstämma

	Budget 2018 
	Beslut KS 2017-03-06
Budget 2018 

	2017/46 Årsredovisning 2016
	Beslut KS 2017-03-06
2017/46 Årsredovisning 2016

	Utredning om långsiktigt behov av skollokaler
	Beslut KS 2017-03-06
Utredning om långsiktigt behov av skollokaler
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Äskande av utökade budgetramar yttre skötsel
	Beslut KS 2017-03-06
Äskande av utökade budgetramar yttre skötsel

	Förslag till riktlinjer för investeringsobjekt,
	Beslut KS 2017-03-06
Förslag till riktlinjer för investeringsobjekt,

	Remiss Strategidokument för att främja goda matvanor och fysisk aktivitet samt förebygga övervikt och fetma bland barn och ungdomar i Värmland 2017-2021. Sista svarsdag 24/202017
	Beslut KS 2017-03-06
Remiss Strategidokument för att främja goda matvanor och fysisk aktivitet samt förebygga övervikt och fetma bland barn och ungdomar i Värmland 2017-2021. Sista svarsdag 24/202017

	Värmlands läns vårdförbund, delårsbokslut 2016
	Beslut KS 2017-03-06
Värmlands läns vårdförbund, delårsbokslut 2016

	Delegeringsbeslut 2017
	Beslut KS 2017-03-06
Delegeringsbeslut 2017

	Information
	Beslut KS 2017-03-06
Information


	Sara Asp

