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Sammanträdesdatum

2018-01-09
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Rådhuset, tisdagen den 9 januari 2018 kl 14.04-14.42

Beslutande

Ledamöter

Fred Nilsson (S), ordf
Karin Frejarö (MP), 1:e vice ordf
Anders Gäfvert (M), 2:e vice ordf
Björn Nordling (S) §§ 1-9
Shekva Mohammed Hussain (S), tjänstgörande för vakant (S)
Lennart Molin (S)
Göran Norlander (S)
Håkan Viklund (S) tjänstgörande för Margareta Ragnarsdotter (S)
Nina Skyttberg (S)
Göran Umefjord (MP)
Michael Möller Christensen (V) tjänstgörande för Ingrid Nilsson (V)
Ida Skogström (M)
Gunnar Vestman (M)
Christina Lindberg (C)
Lars-Edvin Lundgren (SD)
Närvarande ej tjänstgörande
ersättare

Ersättare

Övriga närvarande

Sofia Pettersson, kommundirektör, Bo Glas, ekonomichef, Anna Bostedt, kanslichef,
Johanna Laine, kommunsekreterare

Justerare

Anders Gäfvert (M)

Johan Nilsson (S)
Lotten Vidmark (S)
Ann-Christine Elfvendal (S)
Eva Olstedt Lundgren (L)
Karin Högberg (KD)
Johnny Lundin (C)
Dick Söderkvist (SD)

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Johanna Laine

Ordförande
Fred Nilsson
Justerare
Anders Gäfvert

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-01-09

Datum då anslaget sätts upp

2018-01-10

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Johanna Laine
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Sammanträdesdatum

2018-01-09
Kommunstyrelsen

§1

Dnr 27802

Informationsärenden
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har fått ta del av följande informationspunkter:
Kommunstyrelsen har fått information om följande ärenden:


Information från Härnösands Hästsportarena, Sara Holmgren,
ridskolechef, Bo Glas, ekonomichef och Sofia Pettersson,
kommundirektör



Information och återrapportering om RBE/rekryterings- och
bemanningsenheten, Sofia Pettersson, kommundirektör, Mattias
Allberg, personalchef, Agneta Nordström, förvaltningschef på
socialförvaltningen



Informationssäkerhet och information om
GDPR/dataskyddsförordningen, Lena Salomonsson, IT-chef och Per
Jonsson, beredskapssamordnare



Information om Seminariet och Lövudden, Uno Jonsson,
näringslivschef och Hanna Viklund, mark- och
exploateringshandläggare



Information om nya kommunallagen, Anna Bostedt, kanslichef



Information om ekonomin, Bo Glas, ekonomichef



Information om 5 i 12, Ali Reza Samadi, arbetslivsförvaltningen och
Anders Bergman, projektledare 5 i 12.



Information från Henrik Åberg, artist från Härnösand

Följande ledamöter och ersättare närvarade:

Justerandes sign

Ledamöter

Ersättare

Fred Nilsson (S)

Shekva Mohammed Hussain (S)

Karin Frejarö (MP)

Håkan Viklund (S)

Anders Gäfvert (M)

Lotten Vidmark (S)

Björn Nordling (S)

Ann-Christine Elfvendahl (S)

Lennart Molin (S)

Johan Nilsson (S)

Utdragsbestyrkande
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2018-01-09
Kommunstyrelsen

Göran Norlander (S)

Michael Möller Christensen (V)

Nina Skyttberg (S)

Eva Olstedt Lundgren (L)

Göran Umefjord (MP)

Karin Högberg (KD)

Ida Skogström (M)

Jonny Lundin (C)

Gunnar Vestman (M)

Dick Söderkvist (SD)

Christina Lindberg (C)
Lars-Edvin Lundgren (SD)

______

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2018-01-09
Kommunstyrelsen

§2

Dnr 2017-000605 001

Ändring av föredragningslistan
Ärende 5 ”Ombudgetering från kommunstyrelsen till samhällsnämnden
gällande flytt av Härnösand Hästsport Arena” utgår från dagens
sammanträde.
______
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Sammanträdesdatum

2018-01-09
Kommunstyrelsen

§3

Dnr 34746

Val av justerare
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Anders Gäfvert (M) att justera dagens protokoll.
______
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Sammanträdesdatum

2018-01-09
Kommunstyrelsen

§4

Dnr 2017-000590 001

Motion - Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnd
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Bakgrund
Liberalerna har lämnat in en motion där man föreslår att Härnösands
kommun ska utreda möjligheterna och samverkansvinsterna med att göra en
gemensam näringslivs- och arbetslivsnämnd. Kommunfullmäktige beslutade
2017-02-27 § 35 att tillsätta en tillfällig fullmäktigeberedning med uppdraget
att göra en översyn av den politiska organisationen under den kommande
mandatperioden. Under 2017 har beredningen även fått ett tilläggsuppdrag
att se över den framtida organiseringen av verksamhetsområdet
arbetsmarknad, vuxnas lärande och mottagning av nyanlända (KF 2017-0619 § 113). Under året har det även kommit in en annan motion om en
förändrad nämndsorganisation. Den motionen ansågs vara besvarad så
tillvida att frågan kommer att hanteras av fullmäktiges tillfälliga beredning
för översyn av den politiska organisationen och arvoden.
Kommunledningskontoret har ansett det vara lämpligt att hantera även denna
motion på samma sätt för att få en helhetssyn.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Fullmäktiges beredning för översyn av den politiska
organisationen, 2017-12-12 § 6
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2017-12-08
Motion - Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnd
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

7(19)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-01-09
Kommunstyrelsen

§5

Dnr 2016-000557 460

Medborgarförslag - Svenskt kött i våra skolor
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå medborgarförslaget samt
att uppdra till kommundirektören att delge förslagsställaren hur kommunen
arbetar för att öka andelen svenskt och närproducerat kött i kommunen.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert.
Yrkanden
Karin Frejarö (MP) yrkar bifall till liggande förslaget samt på en
tillkommande attsats enligt följande:
att uppdra till kommundirektören att delge förslagsställaren hur kommunen
arbetar för att öka andelen svenskt och närproducerat kött i kommunen.
Lars Edvin Lundgren (SD) yrkar bifall till medborgarförslaget samt två
tillkommande attsatser enligt följande:
att köttet bör vara närproducerat
att prisbilden överensstämmer med den budgeterade kostnaden för kött i
Härnösands kommun.
Propositionsordning
Ordföranden finner att det ligger två förslag till beslut, liggande förslaget
med Karin Frejarös (MP) tillägg samt Lars Edvin Lundgrens (SD) förslag.
Ordföranden frågar först om kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
liggande förslaget med Karin Frejarös (MP) tillägg.
Ordföranden frågar sedan om kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Lars
Edvin Lundgrens (SD) förslag.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslaget med Karin Frejarös (MP) tillägg.
Reservation
Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande.
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Bakgrund
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige 2016-11-28.
Förslagställaren vill att kommunen ska ta ett större ansvar för miljön och bör
därför införa nolltolerans mot importerat kött. Svensk kött ska vara en
självklarhet och ännu bättre om det är närproducerat.
Kommunledningskontoret föreslår avslag på medborgarförslaget med
hänvisning till gällande lagstiftning. Kommunen har att förhålla sig till lagen
om offentlig upphandling (LOU) (2016:1145). Lagen bygger på EU-rättens
grundprinciper om objektivitet och öppenhet. Det får inte förekomma
lojalitet mot det egna landets leverantörer eller tidigare leverantörer. Valet av
leverantör ska ske på affärsmässig grund och baseras på vilken leverantör
som erbjuder den bästa varan eller tjänsten till de bästa villkoren. Alla
leverantörer, oavsett nationellt ursprung, ska få möjlighet att tävla på samma
villkor i varje upphandling. Att ställa krav på närproducerat och svenskt kött
är därmed inte förenligt med gällande lagstiftning.
Inom ramen för lagen har kommunen dock möjlighet att ställa krav på den
vara/tjänst som upphandlas. Det kan handla om till exempel djurskyddskrav,
hållbarhetskrav och miljökrav. Genom att dela upp en upphandling i olika
anbudsområden är ett sätt att möjliggöra för mindre leverantörer att kunna
lämna anbud.
Socialt perspektiv
Kommunledningskontoret anser att förslaget inte ger någon påverkan på det
sociala perspektivet.
Ekologiskt perspektiv
Kommunledningskontoret anser att beslutet varken försämrar eller förbättrar
det ekologiska perspektivet. Hade möjligheten att ställa kriterier som avser
att endast svensk kött får serveras i skolor i kommunen skulle
konsekvenserna av ett bifall kunna leda till förbättrad miljö- och
klimatpåverkan.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Förslaget att avslå medborgförslaget innebär ingen konsekvens för
kommunens budget.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2017-12-14
Medborgarförslag – Svensk kött i våra skolor KS16-557-460
______
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2018-01-09
Kommunstyrelsen

§6

Dnr 2017-000675 041

Budgetdirektiv 2019
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

att

fastställa Budgetdirektiv 2019 med preliminär tilldelning av
skattemedel och statsbidrag, i enlighet med
kommunstyrelseförvaltningens förslag, samt
fastställa datum för nämndernas inlämning av budgetförslag till
2018-04-27.

Yrkanden
Anders Gäfvert (M) yrkar att ärendet ska slutligt avgöras av
kommunfullmäktige.
Propositionsordning 1
Ordföranden finner att det föreligger två förslag till beslut, att ärendet ska
avgöras av kommunstyrelsen samt ett yrkande om att ärendet ska avgöras av
kommunfullmäktige.
Ordföranden frågar först om kommunstyrelsen avser att ärendet ska avgöras
av kommunstyrelsen.
Ordföranden frågar sedan om kommunstyrelsen avser att frågan ska avgöras
av kommunfullmäktige.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen har beslutat att ärendet ska avgöras
av kommunstyrelsen.
Votering begärs och genomförs.
Votering och utfall
Ordföranden ställer följande propositionsordning: Den som vill att ärendet
ska avgöras av kommunstyrelsen röstar ja, och den som vill att ärendet ska
avgöras av kommunfullmäktige röstar nej.
Hur de enskilda ledamöterna har röstat framgår av tabellen nedan.
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Ledamot

Parti

Fred Nilsson
Björn Nordling
Shekva Hussain
Lennart Mohlin
Göran Norlander
Håkan Viklund
Nina Skyttberg
Karin Frejarö
Göran Umefjord
Michael Möller Christensen
Anders Gäfvert
Ida Skogström
Gunnar Westman
Christina Lindberg
LarsEdvin Lundgren

S
S
S
S
S
S
S
MP
MP
V
M
M
M
C
SD

§6
Ja Nej
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Ordföranden finner att ärendet ska avgöras av kommunstyrelsen.
Propositionsordning 2
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, det
liggande förslaget.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Bakgrund
Härnösands kommuns intäkter från skatteintäkter och statsbidrag beräknas
för 2019 bli 30 mnkr högre än innevarande års budget (2018). Samtidigt
minskar flyktningmedlen med 29 mnkr. Skatteberäkningen baseras på att
Härnösands befolkning uppgår till 25 100 personer i utgången av 2019.
Nuvarande antal uppgår till 25 218 personer. De finansiella intäkterna
beräknas minska med 1 mnkr. De finansiella kostnaderna och
avskrivningarna förväntas dock öka med 5 mnkr.
Enligt föreliggande förslag anges resultatet för 2019 till 16 mnkr vilket
motsvarar 1 procent av skattemedel och statsbidrag. Investeringsutrymmet
föreslås bli 61 mnkr, beräknat utifrån summan av beräknat resultat 16 mnkr
och avskrivningar 55 mnkr. Då finns det ett utrymme för ytterligare
självfinansierade investeringar på 10 mnkr alternativt amortering på lån.
Nämndernas preliminära budgetramar är i detta förslag angivet till samma
belopp som i årsplan 2018. Under 2019 finns det inget utrymme för att äska
extra medel. Både externa intäkterna och skatteintäkter och generella
statsbidrag beräknas minska. Uppdraget för nämnderna är att se över sina
kostnader.
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2018-01-09
Kommunstyrelsen

Preliminär budget 2019
cirkulär 2017:68
Resultaträkning (mnkr)
Skatteintäkter
Statsbidrag
Flyktingmedel
Finansiella intäkter
Summa intäkter
Finansiella kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens kostnad
Summa kostnader

Budget
2017
1 172
372
44
7
1 594
-20
-45
-1 499

Budget
2018
1 192
396
58
6
1 651
-21
-50
-1 560

Prel.
budget
2019
1 222
396
29
5
1 652
-21
-55
-1 560

-1 564

-1 631

-1 636

Budget
2017
1 172
372
44
7
1 594
-20
-45
-1 499

Budget
2018
1 192
396
58
6
1 651
-21
-50
-1 560

Prel.
budget
2019
1 222
396
29
5
1 652
-21
-55
-1 560

-1 564

-1 631

-1 636

30

20

16

cirkulär 2017:68
Resultaträkning (mnkr)
Skatteintäkter
Statsbidrag
Flyktingmedel
Finansiella intäkter
Summa intäkter
Finansiella kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens kostnad
Summa kostnader
Resultat

Preliminära budgetramar 2019
För att nå ett av kommunens mål, god ekonomisk hushållning, så föreslår
kommunstyrelseförvaltningen att budgetprocessen utgår från följande:
 Nämndernas preliminära budgetramar för verksamheten 2019 uppgår
till 1560,5 mnkr. Detta innebär att ramen är oförändrad.
 Kostnader för avskrivningar balanseras för varje nämnd.
 Den samlade resultatnivån anges till 16,0 mnkr, vilket motsvarar ett
resultat på 1,0 %.
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 Investeringsnivån uppgår till 61,0 mnkr.
Förslag till preliminära budgetramar för 2019
Nämndernas driftbudget Skattemedel, mnkr

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Arbetslivsnämnden
Samhällsnämnden
Skolnämnden
Socialnämnden
Summa

2017
2018
4,1
3,8
148,9
159,1
57,7
60,0
172,9
177,0
567,6
594,0
547,6
566,6
1 498,8 1 560,5

Prel
2019
3,8
159,1
60,0
177,0
594,0
566,6
1 560,5

Tabellen är beräknad på en oförändrad budgetram med bas 2018. Detta
innebär att nämnderna får en oförändrad ram. Nämnderna måste förbereda
sig på hur de ska hantera de extra flyktingmedel (20,7 mnkr) som ingår i
2018 års budgetram men upphör 2019. Sammantaget kommer de externa
intäkterna minska 2018-2019.
Förslag till preliminära investeringsramar 2019
Nämndernas investeringsbudget
(mnkr)
Kommunstyrelsen
Arbetslivsnämnden
Samhällsnämnden
Skolnämnden
Socialnämnden
Summa

2017
9,8
1,0
54,0
3,0
1,5
69,3

2018
12,0
1,5
57,5
3,0
1,0
75,0

Prel 2019
9,0
0,5
49,0
2,0
0,5
61,0

Preliminär investeringsbudget för 2019 är beräknad till 61 mnkr vilket
medför att investeringarna blir självfinansierande. Det innebär att det finns
utrymme om 10 mnkr för större investeringssatsningar eller amortering på
lån.
Budgetprocess
Nämndernas arbete med budget för 2019 sker i två steg i anslutning till de
två budgetkonferenser som angivits i tidplanen.
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Kommunstyrelsen

Budgetkonferens 1 den 23 februari. Förvaltningarna presenterar
grundläggande förutsättningar för nämndernas budget 2019.
Det ska ske genom:
En beskrivning av den planerade verksamheten och förutsättningarna för
2019, med särskild tonvikt på större förändringar och planerade utvecklingsoch förändringsarbeten.
Förslag på resultatuppdrag med styrtal för 2019 till de kommunövergripande
målen.
En reflektion över hur budget och utfall för 2017 och hur det relaterar till
budget 2019.
En redovisning av beräknade intäkter och kostnader för 2019 samt en
beskrivning av större förändringar i förhållande till innevarande år (2018).
Särskilt bör följande lyftas fram:
 ökade intäkter/kostnader pga nödvändig ökning av
verksamhetsvolymer eller ersättningsnivåer
 ökade intäkter/kostnader pga förändringar av verksamhetens art
 minskade intäkter/kostnader pga bortfall av aktivitet, verksamhet,
åtagande eller förändrade ersättningsnivåer
 minskade intäkter/kostnader pga beslutade
verksamhetsförändringar (ex förändrade arbetssätt, genomförd
effektivisering/återhållsamhet eller investering som gett lägre
driftkostnad)
I tiden mellan Budgetkonferens 1 och Budgetkonferens 2 kommer dialoger
föras med respektive nämnd. Dessa kommer att ge nämnderna möjlighet att
realistiskt bedöma hur den befintliga posten om totalt 0 mnkr kan ge
förutsättningar för budgetbildningen i dess helhet.
Respektive nämnd ska senast den 27 april inkomma till kommunstyrelsen
med förslag till budget 2019 (enligt framtagen budgetmall i Stratsys).
Nämndernas budgetförslag ska beskriva en budget inom den preliminärt
angivna ramen. Åtgärder för att hålla budgetramen ska specificeras och
konsekvensbeskrivas samt vara genomförbara.
Vid Budgetkonferens 2 den 11 maj presenterar respektive nämnd sitt förslag.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2018-01-08
Budgetdirektiv 2019
______
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§7

Dnr 2018-000003 101

Kommunstyrelsens uppdragsbeslut 2018
Kommunstyrelsens beslut
att lägga uppdragslistan till handlingarna.
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret, förteckning, t.o.m. 2017-12-05.
______
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§8

Dnr 2018-000001 002

Anmälan av delegationsbeslut 2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen av delegationsbesluten.
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Bakgrund
Kommundirektör

Integrationsbidrag
Vikarierande kommundirektör/kom.chef

Ekonomiavdelningen

Finansrapport 2017-11-30
Tidsbegränsad beslutsattesträtt

HR-avdelningen

Personalärenden

Tillväxtavdelningen

Protokoll konstrekvirering/konstinköp
Fastighetsärende

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-01-03
Bilaga 1 - Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2018-01-09
______
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§9

Dnr 2018-000002 000

Anmälan av ärenden för kännedom till
kommunstyrelsen 2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ärendena för kännedom läggs till handlingarna.
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Bakgrund
Finland – Grattis på självständighetsdagen
Revisionen – Kommunstyrelsens uppsikt KL 6 kap 1 §
Migrationsverket – 390 miljoner som ska hjälpa ensamkommande
HEMAB – Protokoll 2017-11-22
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-01-03
Bilaga 1 - Ärenden för kännedom till kommunstyrelsen
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Dnr 25314

Information från kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektör
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Bakgrund
Kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson (S) informerar om följande
punkter:


Kollektivtrafikmyndigheten: införande av avgiftssänkt kollektivtrafik, Trafikförsörjningsplan 2030



Ostkustbanan, avslutningsmöte SP3



Technichus



Omlokalisering statliga myndigheter



Absolicons kinesiska affärspartner



Lantmäteriet



Motorparken



Länsmuseets Planeringsdialog

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Karin Frejarö (MP) informerar om
följande punkter:
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Uppvaktningar kring omlokalisering av statliga myndigheter



Uppvaktningar kring nationella planen
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Besök av Gustav Fridolin



Uppföljningsträff med föreningarna som deltog i satsningen på
Levande torg

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Anders Gäfvert (M) informerar om
följande punkter:


HNEF



Sundsvallsregionen



Julmarknad Östanbäcken



Krisberedskapsmötet med Länsstyrelsen



Sveriges kommuner och landstings 10-årsjubileum i Stockholm



Företagsfrukost med lucia



Kommunförbundets styrelsemöte



Åboakademi



Militär

Kommundirektör Sofia Pettersson informerar om följande punkt:


Kommundirektörens uppdrag i anledning av kampanjen metoo och
hur kommunen arbetar förebyggande i jämställdhets- och
diskrimineringsfrågor.
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