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Ledamöter

Fred Nilsson (S), ordförande
Karin Frejarö (MP), 1:e vice ordförande
Anders Gäfvert (M), 2:e vice ordförande
Björn Nordling (S)
Lotten Widmark (S), tjänstgörande ersättare för Magnus Oscarsson
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Göran Norlander (S) §§ 30-50, 52-58
Johan Nilsson (S), tjänstgörande ersättare för Margareta Ragnarsdotter (S)
Nina Skyttberg (S)
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Ingrid Nilsson (V)
Ida Skogström (M)
Gunnar Westman (M)
Eva-Clara Viklund (M), tjänstgörande ersättare för Christina Lindberg (C)
Michael Möller Christensen (V), tjänstgörande ersättare för LarsEdvin Lundgren (SD)
Rosemarie Sandin (L) tjänstgörande ersättare för Göran Norlander (S), § 51
Närvarande ej tjänstgörande
ersättare

Ersättare

Övriga närvarande
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ekonomichef, Malin Ullström, processledare, Johanna Laine, kommunsekreterare

Justerare

Anders Gäfvert (M)

Karin Högberg (KD)

Underskrifter
Sekreterare
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Johanna Laine
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Fred Nilsson (S)
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Anders Gäfvert (M)
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§ 30

Dnr 27802

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

















Information om program för evenemang och möten, Uno Jonsson,
tillväxtchef och Martina Rosenberg, utvecklare evenemang och
möten
Information om VINK BizMaker, fortsättning etapp 1, Uno Jonsson,
tillväxtchef
Information om Smitingen, Uno Jonsson, tillväxtchef
Information om markanvisning radhusområde Lövudden 1:123, Uno
Jonsson, tillväxtchef, Hanna Viklund, mark- och
exploateringshandläggare och Sebastian Stehlin, VD Framfast
Projektutveckling AB
Information från fullmäktiges beredning för översyn av den politiska
organisationen, Andreas Sjölander, kommunfullmäktiges ordförande
Information om Scenkonstbiennalen, Mikael Flodström, VD
Scenkonst Västernorrland och Mira Helenius, danschef Norrdans
Information om BioFuel Region, Arne Smedberg, VD BioFuel
Region och Daniel Johannsson, strateg miljö, hållbarhet och
infrastruktur
Information om elköpsavtal, Ingemar Forzelius, Hemab och Bo Glas,
ekonomichef
Information om ekonomi: Utfall februari, Över- och
underskottshantering, Årsredovisning, Bo Glas, ekonomichef och
Sofia Pettersson, kommundirektör
Information om kommunstyrelsens uppsiktsplikt över
socialnämnden, Bo Glas, ekonomichef och Sofia Pettersson,
kommundirektör
Information om arbetet med #Wedo, Sofia Pettersson,
kommundirektör

Följande ledamöter och ersättare har varit närvarande:
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Ersättare:
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Björn Nordling (S)
Magnus Oscarsson (S)
Lennart Molin (S)
Göran Norlander (S)
Nina Skyttberg (S)
Karin Frejarö (MP)
Ingrid Nilsson (V)
Anders Gäfvert (M)
Ida Skogström (M)
Gunnar Westman (M)
Christina Lindberg (C)

Lotten Widmark (S)
Johan Nilsson (S)
Michael Möller Christensen (V)
Rosmarie Sandin (L)
Karin Högberg (KD)
Eva-Klara Viklund (M)

______
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§ 31

Dnr 35932

Ändring av föredragningslistan
Ärende 22, ”Donationsstiftelser sammanställning 2017”, utgår från dagens
sammanträde.
Nytt ärende, ”Granskning av nämndernas ansvar KL 6 kap 7 §” läggs till i
dagordningen.
Ärende 18, ”Årsbokslut kommunstyrelsen 2017”, och ärende 19,
”Årsredovisning 2017”, tidigareläggs i dagordningen och tas som nummer 4
och 5.
______
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§ 32

Dnr 34746

Val av justerare
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Anders Gäfvert (M) att justera dagens protokoll.
______
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§ 33

Dnr 2017-000157 700

Medborgarförslag - Äldredagar
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå medborgarförslag Äldredagar.
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
Socialt perspektiv
Förslaget kan ge positiv social påverkan på äldre som deltar på galan.
Ekologiskt perspektiv
Förslaget har ingen påverkan på miljön.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Tillväxtavdelningen anser att om kommunen ska samarbeta och bidra till
kommande liknande program i Härnösand, bör arrangemanget attrahera en
stor grupp besökare även utanför kommunen. Tillväxtavdelningen hänvisar
till arrangemanget i Örnsköldsvik tills vidare.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott § 11, 2018-02-20
Tillväxtavdelningens tjänsteskrivelse, 2018-01-25
Medborgarförslag Äldredagar
______
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§ 34

Dnr 2018-000078 041

Årsbokslut kommunstyrelsen 2017
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna årsbokslut 2017 för kommunstyrelsen samt
att inte begära någon över- och underskottshantering.
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 årsbokslut för 2017 har upprättas i ledningssystemet
Stratsys, enligt anvisningar från ekonomiavdelning. Resultatet blev ett
överskott på 6,1 mnkr för kommunstyrelsen.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att ingen över- och
underskottshantering sker från 2017. Detta för att inte försämra 2018 års
resultat.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-03-08
Årsbokslut 2017 kommunstyrelsen
______
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§ 35

Dnr 2018-000108 042

Årsredovisning 2017
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna årsredovisning 2017 och överlämna den till revisionen.
Vidare föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta
att godkänna årsredovisning 2017.
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
Bokslutet för år 2017 har arbetats fram och ska nu upp för godkännande i
kommunstyrelsen. Årsredovisningen är i koncept och ska efter beslut i
kommunstyrelsen överlämnas till revisorerna som ska revidera och avlämna
en revisionsberättelse. Årsredovisningen tillsammans med
revisionsberättelsen går sedan vidare för beslut i Kommunfullmäktige 201803-26.
Bokslutet 2017 visar på ett positivt resultat på 22,9 mnkr. Kommunens
resultat var 1,4 % av skatteintäkter och bidrag samt att 4 av 5 nämnder följer
budget. Socialnämnden har ett mindre underskott på -0,9 mnkr.
Bedömningen är att kommunen uppnår det finansiella målen. Kommunen
klarar balanskravet vilket visar på att ekonomin är i balans.
Härnösands kommuns budgeterade resultat var 30 mnkr. Det visar på att
kommunen inte klarar det budgeterade resultatet med en avvikelse på 7,1
mnkr. Det beror blanda annat på beslut från KF om över- och
underskottshantering på 6,1 mnkr, ägartillskott/förlusttäckning Technichus
4,5 mnkr samt upprustning av Djuphamnskajen 5 mnkr. Dock var generella
statsbidrag mycket högre än budgeterat, vilket räddar upp resultatet. Jämfört
med prognosen i augusti avviker resultatet med +16,9 mnkr.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-02-26
Årsredovisning 2017
______
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§ 36

Dnr 2017-000241 003

Program för evenemang och möten
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta förslaget till Program för evenemang och möten 2018-2020,
att finansiering med 350 tkr för 2018 hämtas från kommunstyrelsens budget
för innevarande år, samt
att beakta 400 tkr/år i budgetarbetet 2019-2020 avseende
evenemangsutveckling, samt
att årlig redovisning av evenemangsbidrag lämnas till kommunstyrelsen.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M)
Yrkanden
Anders Gäfvert (M) yrkar på en tilläggs att-sats med följande lydelse:
att årlig redovisning av evenemangsbidrag lämnas till kommunstyrelsen.
Fred Nilsson (S) instämmer i Anders Gäfverts (M) yrkande.
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag med Anders Gäfverts (M) tilläggsförslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag samt Anders Gäfverts (M) tilläggsförslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag samt Anders Gäfverts (M) tilläggsförslag.
Bakgrund
Evenemang och möten har stor betydelse för en plats utveckling.
Framgångsrikt arrangerade evenemang och möten stärker varumärket, ger
turistekonomiska effekter till näringsliv, bygger attraktivitet och skapar
förutsättningar till ett rikt utbud av minnesvärda upplevelser för både
invånare och besökare.
Idrotts- och kulturevenemang är ofta reseanledningar till en destination.
Genom att arbeta med evenemang och möten som ligger utanför högsäsong
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skapas en jämnare fördelning av gästnätter under året, och därmed en hållbar
tillväxt för destinationen. Om kringaktiviteter och paketering av upplevelser
i samband med evenemang och möten erbjuds, kan besökarna/deltagarna
lockas att förlänga vistelsen eller göra återbesök. Det ger upphov till ökad
omsättning i hela besöksnäringen.
Programmet för evenemang ska bidra till förverkligandet av Härnösands
kommuns vision ”Härnösand - bygger en hållbar framtid” och vara en viktig
del i att stärka vår attraktivitet. Programmet har sin utgångspunkt i
Härnösands Tillväxtstrategi, där den övergripande målbilden anger att vi är
engagerade och företagsamma – på egen hand eller tillsammans i företag,
organisationer och nätverk. Att skapa en gemensam kraft och positiv rörelse
är hjärtat i arbetet med att nå vår övergripande målbild, vilket också är en
förutsättning i arbetet att utvecklas som evenemangs- och mötesstad.
Programmet har också koppling till Handlingsplan för näringsliv i
Härnösand som syftar till att stärka utvecklingen i Härnösands kommun och
förbättra det lokala företagsklimatet. Fler evenemang och möten i Härnösand
bidrar också till att uppnå företagarföreningen HÄR – Handel och Mötens
målbild, stärkt handel och utvecklad kvällsekonomi.
För att förverkliga ambitionen i ”Program för evenemang och möten”
behöver tillväxtavdelningen en budgetförstärkning. Pengar har flyttats från
besöksnäringsbudgeten till andra projekt. I takt med den växande
besöksnäringen bedömer vi att nuvarande medel avsatta för besöksnäringen
inte räcker till för ett strategiskt arbete med evenemang. Pengarna som för år
2018 uppskattas till 350 tkr skall bland annat användas till: evenemangsstöd
för strategiska evenemang enligt programmet, förstärka insatser för värvning
och marknadsföring.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott § 12, 2018-02-20
Tillväxtavdelningens tjänsteskrivelse, 2018-02-08
Program för evenemang och möten 2018-2020
Tillväxtstrategi Härnösands kommun
______
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§ 37

Dnr 2017-000659 140

VINK BizMaker fortsättning - Etapp 1
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna BizMakers ansökan om en garanti för verksamheten avseende
1:a halvåret 2019 med 559 377 kr under förutsättning att BizMaker inte har
beviljats nytt projekt där kommunen är medfinansiär, samt
att dessa medel belastar kommunstyrelsens projektbudget för 2019.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Fred Nilsson (S).
Yrkanden
Fred Nilsson (S) föreslår att andra att-satsen ska lyda: kommunstyrelsens
projektbudget istället för kommunstyrelseförvaltningens projektbudget.
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag, med Fred Nilssons (S) ändringsförslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag samt Fred Nilssons (S) ändringsförslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag och Fred Nilssons (S) ändringsförslag.
Bakgrund
Ansökan avser en ekonomisk garanti för personal och lokaler i BizMaker, en
regional inkubator under vt -2019.
BizMaker arbetar för utveckling av människor, affärer och nya företag, där
en stor del av verksamheten finansieras av offentliga medel. Den 1 januari
2016 startade det treåriga projektet VINK (Västernorrlands INKubator) med
syfte att under dessa år bygga upp en stark regional inkubator, med
affärsrådgivare och lokaler i alla kommuner, med målet att långsiktigt arbeta
för fler framgångsrika tillväxtföretag.
Med VINK byggs nu en regional verksamhet upp som efter projektets slut
förväntas gå in i en etableringsfas, med permanent drift som mål från 2021.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

14(54)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-03-13
Kommunstyrelsen

Nästa steg i processen för BizMaker är att under tidig vår 2018 skriva ett nytt
strukturfondsprojekt för perioden 2019 – 2020. Projektansökan kommer att
skickas in till Landstinget och Tillväxtverket tidig höst 2018, där beslut
väntas i slutet av december 2018.
För att inte behöva säga upp viktiga resurser i form av kompetent personal
och rustade lokaler under 2018, ansöker BizMaker om en ekonomisk garanti.
En garanti som syftar till att säkra driften framåt och trygga personal- och
lokalkostnader under första halvåret 2019.
Garantin för Härnösands kommuns del under januari – juni 2019 uppgår till
559 377 kronor. Denna garanti utgår om BizMaker erhåller ett nytt projekt
där Härnösands kommun är medfinansiär. Ett nytt beslut om kommunens
deltagande i kommande projekt hanteras som nytt separat ärende i
kommunstyrelsen.
Socialt perspektiv
Fler arbetstillfällen kan tillkomma vilket påverkar det sociala perspektivet.
Ekologiskt perspektiv
Ingen påverkan.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Projekt VINK med BizMakers stöd är ett bra och viktigt exempel på hur vårt
län samlat kompetent affärsstöd.
Genom stödet från BizMaker kan fler företag växa och utvecklas vilket
skapar möjligheter till fler arbetstillfällen. Stödet från kommunen belastar
kommunens budget temporärt och förväntas återbetala sig i och med fler
företag etableras och växer.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott, § 14 2018-02-20
Tillväxtavdelningens tjänsteskrivelse, 2018-02-12
Finansiering regionalinkubator 2019 – förtydligande av ansökan
Ansökan från Åkroken Science Park 2018-01-29
Sammanställning kostnader januari – juni 2019
Resultat och framgångar
______
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§ 38

Dnr 2018-000048 269

Markanvisning Radhusområde Lövudden 1:123
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna upprättat förslag till markanvisningsavtal med Framfast
Projektutveckling AB, avseende fastigheten Härnösand Lövudden 1:123.
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
Under 2017 vann detaljplanen för radhusområdet på Lövudden laga kraft,
kommunen påbörjade försäljning av villtomterna och byggde villagatan,
Strandängsvägen i området. I slutet av 2017 lades radhusområdet ut på
markanvisning genom ett anbudsförfarande, där vi bland annat annonserat på
objektsvision.
Ett förslag på markanvisningsavtal har upprättats med Framfast
projektutveckling AB, som har för avsikt att uppföra ca 10 radhus på
fastigheten Härnösand Lövudden 1:123. Upplåtelseformen för radhusen
kommer att bli bostadsrätter. Framfast Projektutveckling har för avsikt att
påbörja projektering av byggnationen under tidigt vår, med säljstart i
april/maj.
Markanvisningsavtalet gäller i 18 månader från att kommunstyrelsens beslut
om att godkänna avtalet vunnit laga kraft. Tillväxtavdelningen har rätt att
förlänga avtalet ytterligare 12 månader om det är uppenbart att exploatören
aktivt driver projektet framåt, och att förseningen inte beror på exploatören.
Den dag exploatören har ett lagakraft vunnet bygglov, samt övriga tillstånd
och finansiering klart för byggstart och kan uppvisa hur projektet ska
realiseras, har exploatören möjlighet att förvärva marken till en
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överenskommen köpeskilling om 1 500 000 kr, vilket var det högsta
anbudet.
Socialt perspektiv
Markanvisningen kan leda till ett ökat utbud av bostäder i en attraktiv
boendemiljö, vilket bidrar till en positiv inverkan på det sociala perspektivet.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott, § 15 2018-02-20
Tillväxtavdelningens tjänsteskrivelse, 2018-02-06
Markanvisningsavtal med tillhörande kartbilaga
______
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§ 39

Dnr 2018-000073 860

Scenkonstbiennal 2019
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att medfinansiera Scenkonst Västernorrland för projektet
Scenkonstbiennalen 2019 med 500 tkr,
att tillskjuta kulturenheten medel för 2019 för extra personal under
Scenkonstbiennalen med 75 000 kr, samt
att beakta posterna i budgetarbete för 2019.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M).
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
Scenkonstbiennalen är Sveriges största scenkonstfestival och arrangeras av
medlemsorganisationen Scensverige på olika platser i Sverige vartannat år.
Scenkonst Västernorrland har ansökt om och blivit beviljade att arrangera
Scenkonstbiennalen 14-20 maj 2019.
Scenkonst Västernorrland har bjudit in Härnösands Kommun att medverka i
arrangemanget och genomföra Scenkonstbiennalen i Härnösand och
Sundsvall.
Utöver Scenkonst Västernorrlands och Scensverige egna insatser är
finansieringen i dagsläget klar från Kulturrådet. Även Svenska institutet
finns med som finansiär.
Övrig regional medfinansiering enligt förhandsbesked beräknas till 1 500
000 kr från Region Västernorrland samt 2 000 000 kr från Sundsvalls
kommun.
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Scenkonst Västernorrland söker 500 000 kr från Härnösands kommun för att
genomföra Scenkonstbiennalen i maj 2019
Scenkonstbiennalen är Sveriges största scenkonstfestival och arrangeras av
medlemsorganisationen Scensverige på olika platser i Sverige vartannat år.
Som värd står någon av Scensveriges medlemsteatrar eller scenkonstbolag.
Scenkonstbiennalen började som Svenska Teaterbiennalen 1993 respektive
Svenska Dansbiennalen 1998. 2013 bytte evenemanget namn till
Scenkonstbiennalen. 2017 stod Norrköping som värd, med 1400
biennalbesökare från 26 länder.
Scenkonstbiennalen kommer att innehålla gästspel med produktioner från
hela landet, internationella gästspel, slutproduktioner från de konstnärliga
högskolorna, workshops, seminarier och många andra möjligheter till
konstnärligt utbyte och samtal.
I Härnösand är kulturen en förvandlande kraft i samhällsutvecklingen. Nu
erbjuds vi en möjlighet att tillsammans med Scenkonst Västernorrland och
Sundsvalls Kommun genomföra ett högprofilerat och kvalitativt
arrangemang med scenkonsten i centrum.
Under dessa dagar erbjuds invånare, kulturskapare och besökare ett unikt
tillfälle att ta del av det bästa och mest intressanta som visas på landets
scener och även de internationella gästspel som följer med biennalen.
Biennalen är scenkonstens största sammankomst och det som diskuteras där
ger avtryck framöver. Ett tema som kommer att få hög prioritet är #meetoorörelsen som kommer ge ta plats i det omfattande seminarie- och
samtalsprogrammet.
Kulturens alla positiva värden kommer här till uttryck, förutom alla
scenkonstupplevelser av högsta kvalité, kan vi genom nära samarbete med
näringslivs- och besöksnäringsorganisationer erbjuda mervärden till
besökare och under en vårvecka visa Härnösand från sin allra bästa sida.
Arrangemanget bidrar till ett varmare, mänskligare och roligare samhälle,
det skapar stolthet och stärker såväl platsvarumärket Härnösand som
kulturens viktiga roll i samhället. Kultur driver kreativitet och skapar ett
innovativt klimat, värden som värdefulla för Härnösands fortsatta positiva
utveckling.
Ett möte av denna storlek betyder stora intäkter för Västernorrland, både
direkt genom hotell, restaurang och handel, men också indirekta
varumärkesstärkande värden. Enligt Sundsvalls Convention Bureaus
beräkningar är det regionalekonomiska värdet 42 miljoner kronor.
Biennalerna brukar bevakas och generera mycket positiv publicitet.
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Scenkonstbiennalen kommer att innebära stort tryck på Härnösands Teater
och ev andra scener i kommunen. Kulturenheten behöver därför ta in extra
personal för att förstärka personalorganisationen.
Socialt perspektiv
Scenkonstbiennalen ger människor i alla åldrar möjlighet till
kulturupplevelser, vilket påverkar livskvalitén positivt.
Ekologiskt perspektiv
Ingen påverkan.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Belastar kommunstyrelsens budget. Bidrar till ökad besöksnäring.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsens kulturutskott, § 3 2018-02-13
Tillväxtavdelningens tjänsteskrivelse, 2018-02-07
Ansökan från Scenkonst Västernorrland AB, 2018-01-31
______
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§ 40

Dnr 2018-000103 107

BioFuel Region
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att förnya Härnösands kommuns medlemskap i BioFuel Region för år 2018,
samt
att årsavgiften finansieras 2018 genom budgeterade medel inom
kommunstyrelsen.
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
BioFuel Region är en medlemsägd icke-vinstgivande organisation som
grundades 2003. Visionen är att norra Sverige ska vara en världsledande
region i omställning till ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart
samhälle. Fokus ligger på förnybar energi med tonvikt på transporter, samt
hållbara produkter baserade på skogsråvara.
BioFuel Regions verksamhet är fokuserad på nätverksbyggande,
kunskapsutbyte, opinionsbildning, att engagera unga människor samt att
driva projekt. Härnösands kommun har varit medlem sedan 2005.
Bedömningen är att ett fortsatt medlemskap i BioFuel Region, förvaltad på
rätt sätt, är positivt för kommunen och för den övergripande
energiomställningen och stämmer väl överens med kommunens mål om att
vara en kommun som arbetar aktivt med att förbättra miljön. Årsavgiften på
147 000 kr ryms inom kommunstyrelsens budget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-03-09
Förfrågan om fortsatt medlemskap från BioFuel Region

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

21(54)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-03-13
Kommunstyrelsen

______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

22(54)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-03-13
Kommunstyrelsen

§ 41

Dnr 2017-000635 204

Elinköpsavtal HEFAB
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna elinköpsavtal HEFAB.
Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning av kommunfullmäktiges
beslut,
att uppdra åt kommundirektören att underteckna avtalet samt
att uppdra åt kommundirektören att utse kommunens representanter till
elinköpsgruppen.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Fred Nilsson (S) och Anders Gäfvert (M).
Yrkanden
Fred Nilsson (S) yrkar på en tredje att-sats med följande lydelse:
att uppdra åt kommundirektören att utse kommunens representanter till
elinköpsgruppen.
Anders Gäfvert (M) instämmer i Fred Nilssons (S) yrkande.
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag samt Fred Nilssons (S) tilläggsförslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag samt Fred Nilssons (S) tilläggsförslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag samt Fred Nilssons (S) tilläggsförslag.
Bakgrund
Nuvarande avtal gällande elinköp går ut 2017-12-31, och ett nytt avtal
behöver upprättas.
2017-02-27 beslutade kommunfullmäktige om att bifalla HEMABs
hemställan angående återstart av elförsäljning, samt att godkänna bildandet
av dotterbolag (HEFAB) för elförsäljningsverksamheten.
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HEFAB och Härnösands kommun har arbetat fram ett avtalsförslag (bilaga
1) omfattande kommunens samtliga elbehov under en avtalsperiod på tio
(10) år. Arvodesdelen har ett pris per kWh på 0,75 öre, I arvodet ingår alla
med leveransen förknippade kostnader för fullgörande av HEFAB:s åtagande
exkl kostnader för Svenska Kraftnät samt externa förvaltnings- och
mäklaravgifter. En årlig indexuppräkning sker enligt avtal första januari med
80% av index för tjänstemannalöner i privat sektor enligt SCB, AKI (B-S).
En prisjämförelse på elmarknaden visar att priset för arvode på 0,75 öre per
KWh motsvarar ett snitt på marknaden det finns leverantörer som är billigar
men också leverantörer som är dyrare.
HEMAB har tillsammans med Härnösands kommun samt Härnösands Hus
haft en elinköpsgrupp som har haft möten ca 4 ggr per år under de sex
senaste åren. Elinköpsgruppens uppdrag är att ansvara för elinköpsaffären
för Härnösands kommun och Härnösandshus genom att fatta beslut avseende
strategier för elinköp samt besluta om prissäkring av hela eller delar av i
elinköpets ingående kostnadsparametrar såsom el, elområde, elcertifikat,
ursprungsgarantier, valuta, volymflexibilitet, profilprodukter mm. De
volymer som kommunen nu konsumerar uppgår till ca 7 GWh vilket
motsvarar ett pris på ca 2 mnkr per år. Under de senaste 6 åren har
elinköpsgruppen gjort ett mycket bra arbete och lyckats sänka kostnaden för
el med betydande belopp.
I avtalet fastställs ett mer strukturerat hur arbetet i elinköpsgruppen ska gå
till under avsnitt 6. Förvaltningen föreslår att kommundirektören beslutar
vilka representanter som ska ingå i elinköpsgruppen.
Socialt perspektiv
Ingen påverkan
Ekologiskt perspektiv
Ingen större påverkan
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Att köpa el av kommunens elbolag innebär att kommunkoncernen får en
lägre kostnad och vinner stordriftsfördelar.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott § 6, 2018-01-16
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-03-08
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse , 2017-12-20
Avtalsförslag elinköp HEFAB
______
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§ 42

Dnr 2018-000063 029

Gallring av person- och schemauppgifter i Medvind
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta föreliggande förslag om gallring av systemuppgifter.
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
HR-avdelningens löneenhet har idag en mängd registerposter i systemet
Medvind för perioden 2004-01-01 till 2013-12-31, bestående av person- och
arbetsschemauppgifter, som inte längre behövs i något sammanhang.
Samtidigt kostar lagringen pengar då licensavgift tas ut per registerpost.
Registret är allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen och gallring av
uppgifterna får endast ske efter beslut av myndigheten som är systemägare, i
detta fall kommunstyrelsen. Efter beslut i ärendet kommer
dokumenthanteringsplanen för kommunstyrelsen att revideras avseende
denna typ av uppgifter.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott, § 13, 2018-02-20
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-01-30
Gallringsutredning för systemuppgifter Medvind
______
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§ 43

Dnr 2017-000153 000

Program för uppföljning av privata utförare
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att följande tillägg görs i dokumentet Program för uppföljning av privata
utförare: Under rubriken Allmänhetens insyn, efter första meningen läggs
till: ”Meddelarfrihet och meddelarskydd ska särskilt beaktas.”
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta Program för uppföljning av privata utförare.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Karin Frejarö (MP).
Yrkanden
Karin Frejarö (MP) yrkar att ett tillägg ska göras i dokumentet ”Program för
uppföljning av privata utförare”. Under rubriken Allmänhetens insyn, efter
första meningen ska det läggas till: ”Meddelarfrihet och meddelarskydd ska
särskilt beaktas.”
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag med Karin Frejarös (MP) tilläggsförslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag samt Karin Frejarös (MP) tilläggsförslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag samt Karin Frejarös (MP) tilläggsförslag.
Bakgrund
Enligt kommunallagen (5 kap. 3 §) är varje kommun skyldig att inför varje
mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för privata utförare
som driver verksamhet på uppdrag av kommuner, landsting och regioner.
Syftet är att kontrollen och insynen ska bli bättre.
Typ och storlek av verksamheten avgör nivån på kommunens krav på
kontroll och insyn. Högre krav på kontroll och insyn måste ställas på
verksamhet som invånarna är beroende av och/eller får stora tillskott av
skattemedel. Programmet med mål och riktlinjer ska omprövas varje
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mandatperiod. Förändringen i kommunallagen gäller från och med 1 januari
2015.
Varje nämnd ska med kommunfullmäktiges program som grund utarbeta en
årlig plan för när och på vilket sätt avtal och verksamhet ska följas upp.
Varje nämnd ska tillse att det finns en organisation för uppföljning som är
fristående från verksamheterna. I nämndens plan för uppföljning regleras på
vilket sätt avtal för privata utförare ska följas upp.
Socialt perspektiv
Programmet kan få konsekvenser på flera olika delar, så väl jämställdhet,
jämlikhet och barnperspektivet, då syftet är att genom bättre uppföljning ge
allmänheten bättre insyn i verksamhet som är finansierad av offentliga
medel.
Ekologiskt perspektiv
Programmet kan få konsekvenser inom det ekologiska perspektivet då syftet
är att genom bättre uppföljning ge allmänheten bättre insyn i verksamhet
som är finansierad av offentliga medel.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Programmet har ingen påverkan på det juridiska perspektivet. Dock kan det
komma ekonomiska konsekvenser i form av ett ökat behov av resurser för att
göra uppföljningar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-03-05
Reviderat förslag Program för uppföljning av privata utförare
______
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§ 44

Dnr 2017-000672 005

Ledningssystem för informationssäkerhet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta Policy för informationssäkerhet.
Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning av kommunfullmäktiges
beslut,
att anta Riktlinje för informationssäkerhet i Härnösands kommun.
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
I Härnösands kommuns program för krisberedskap för denna mandatperiod
beslutades att ett kommunövergripande styrdokument för kommunens arbete
med informationssäkerhet ska tas fram.
Regionala rådet för krisberedskap och skydd mot olyckor i Västernorrland
beslutade den 3 november 2016 att rekommendera att kommuner och
landsting inför ett ledningssystem för informationssäkerhet som beaktar
ISO27000 standarderna för informationssäkerhet.
Härnösands kommun bedriver verksamhet som har stor betydelse för
skyddsvärden som människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet, miljö
och egendom. Information är av väsentlig betydelse för denna verksamhet
och brister i informationssäkerheten kan få betydande konsekvenser. För att
genomföra kommunens uppdrag effektivt behövs därför en enhetlig och
säker hantering av information, så att dessa skyddsvärden inte äventyras.
Informationssäkerhet är den samlade effekten av organisatoriska,
administrativa och tekniska åtgärder för att skydda information mot de hot
den kan utsättas för. Informationssäkerhet handlar förenklat om kommunens
förhållande till all den information som hanteras. I många fall hanteras
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information elektroniskt, men lika ofta utanför den digitala världen. Dessa
dokument gäller för all hantering av informationstillgångar i Härnösands
kommun oavsett om den hanteras manuellt eller med IT-stöd.
Arbetet med informationssäkerhet innebär att risker som kan äventyra denna
information och ytterst få konsekvenser för det som är skyddsvärt ska
identifieras och åtgärdas.
Information som hämtas in och behandlas inom kommunen ska med stöd av
lagar och förordningar samt med hjälp av särskilda åtgärder hanteras så att:


Informationen är skyddad mot obehörig åtkomst (Konfidentialitet)



Informationen är korrekt, fullständig och aktuell (Riktighet)



Informationens användning eller ändring kan härledas (Spårbarhet).



Informationen finns tillgänglig för de verksamheter som behöver den
(Tillgänglighet)

Kommunens informationshantering är också en viktig del i samhällets
informationssäkerhet. Informationssäkerhet berör alla.
Socialt perspektiv
Ingen direkt påverkan, men ett väl fungerande ledningssystem för
informationssäkerhet ger bättre förutsättningar för en väl fungerande
verksamhet i alla verksamheter.
Ekologiskt perspektiv
Ingen direkt påverkan, men ett väl fungerande ledningssystem för
informationssäkerhet ger bättre förutsättningar för en väl fungerande
verksamhet i alla verksamheter.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Ett väl fungerande ledningssystem för informationssäkerhet ger bättre
förutsättningar att leva upp till lagkrav, ställa ändamålsenliga krav vid
upphandlingar och undvika dyra misstag, i alla verksamheter.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott, § 16 2048-02-20
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-02-15
Policy för informationssäkerhet
Riktlinjer för informationssäkerhet
______
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§ 45

Dnr 2018-000100 012

Tillsynsplan med behovsutredning enligt miljöbalken
2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa Årsplanen som tillsynsplan med behovsutredning enligt
miljöbalken för år 2018,
att fastställa Årsplanen som verksamhetsplan med behovsutredning för
2018, samt
att delge Årsplanen och dess bilaga 1, Tillsynsprojektbehov inom
miljöbalkens område 2018, till Länsstyrelsens miljöskyddsenhet.
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
Miljöavdelningen ansvarar för tillsyn inom områdena miljöskydd, hälsoskydd
samt livsmedelssäkerhet. Avdelningen medverkar även bland annat i
kommunala planeringsfrågor, genomför luftmätningar samt erbjuder allmänhet
och företag energirådgivning. Ett annat arbetsområde är inom naturvård där vi
bland annat beslutar om strandskyddsdispenser och ansvarar för kalkning av
sjöar och vattendrag. Årsplaneringen syftar till att ge en samlad bild över
miljöavdelningens arbetsuppgifter för 2018 och görs för att klara kraven enligt
följande lagstiftningar:
- Tillsynsförordningen till miljöbalken anger att det ska finnas en
utredning om tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde
enligt miljöbalken. Behovsutredningen ska avse en tid om tre år.
Utredningen ska ses över vid behov och minst en gång varje år.
Tillsynsmyndigheten ska årligen upprätta en samlad tillsynsplan som
omfattar myndighetens ansvarsområde enligt miljöbalken.
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Enligt EG´s förordning ska kontrollmyndigheterna ha en kontrollplan som
beskriver hur livsmedelskontrollen går till. I livsmedelsverkets föreskrifter om
offentlig kontroll av livsmedel finns mer detaljerade bestämmelser om innehåll.
Kontrollplanen ska avse en period på tre år.

Beslutsunderlag
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-02-16
Årsplan 2018 med bilaga Tillsynsprojektbehov inom miljöbalkens område
2018
______
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§ 46

Dnr 2018-000055 002

Handläggare av jävsfrågor
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att bedömning av jävssituationer/ärende inom verksamhet som faller inom
Miljöbalkens område handhas enligt gällande delegationsordning,
att bedömning av jävssituationer/ärende inom verksamhet som faller inom
livsmedelslagens område och inom hälsoskydd enligt Miljöbalken handhas
enligt gällande delegationsordning, samt
att bedömning av jävssituationer/ärende inom verksamhet som faller inom
plan- och bygglagens område handhas enligt gällande delegationsordning.
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
Kommunstyrelsen är ansvarig myndighet i ärenden där jäv för
samhällsnämnden förekommer i samhällsnämndens egen verksamhet.
Kommunstyrelsen utser särskilda handläggare som gör bedömningar inom
sina respektive områden gällande risken för jäv och att handlägga sådana
ärenden där jäv förekommer. Vilka handläggare det är anges i
kommunstyrelsens delegationsordning.
Socialt perspektiv
Ingen påverkan på detta perspektiv.
Ekologiskt perspektiv
Ingen påverkan på detta perspektiv.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Ingen påverkan på detta perspektiv.
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Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott, § 17, 2018-02-20
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-02-13
______
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§ 47

Dnr 2018-000114 109

Ansökan kameraövervakning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt kommundirektören att som brottsförebyggande och
trygghetsskapande åtgärd ansöka om kameraövervakning i Härnösands
centrum, samt
att åtgärden så långt som möjligt ska ta hänsyn till den personliga
integriteten.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Fred Nilsson (S), Karin Frejarö (MP), Gunnar Westman
(M), Göran Norlander (S) och Anders Gäfvert (M).
Yrkanden
Karin Frejarö (MP) yrkar att första att-satsen ska ha följande lydelse:
att uppdra åt kommundirektören att som brottsförebyggande och
trygghetsskapande åtgärd ansöka om kameraövervakning i Härnösands
centrum.
Fred Nilsson (S) yrkar att en andra kompletterande att-sats med följande
lydelse ska läggas till:
att åtgärden så långt som möjligt ska ta hänsyn till den personliga
integriteten.
Propositionsordning
Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, liggande förslaget
med Karin Frejarös (MP) lydelse och Fred Nilssons (S) förslag till
komplettering.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslaget med Karin Frejarös (MP) lydelse och Fred Nilssons (S)
förslag till komplettering.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslaget med Karin Frejarös (MP) lydelse och Fred Nilssons (S) förslag till
komplettering.
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Bakgrund
En rad olika händelser har det senaste året skapat en känsla av otrygghet i
Härnösands centrum, även signaler har kommit från handlarna att de känner
sig negativt påverkade av de oroligheter som funnits i och runt stadskärnan.
I den årliga medborgarundersökningen syns en ökande otrygghetskänsla
tydligt då resultatet på frågan ”hur tryggt och säkert du kan vistas utomhus
på kvällar och nätter” minskat från 5,3 2016 till 4,7 2017, framför har
indexet sjunkit bland männen (-0,9).
Som ett led i en rad trygghetsskapande åtgärder föreslås att kommunen
ansöker om kameraövervakning i Härnösands centrum.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-03-07.
______
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§ 48

Dnr 2018-000057 048

5i12-aktiviteter under jubileumsåret 2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja Internationella klubben/5i12 ett bidrag om 100 000 kronor för att
under 5i12-rörelsens jubileumsår 2018 genomföra insatser i Härnösand,
att bidraget finansieras inom kommunstyrelsens konto för oförutsedda
utgifter 2018, samt
att genomförda aktiviteter återredovisas till kommunstyrelseförvaltningen
senast mars 2019.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M), Fred Nilsson (S), Göran Norlander
(S), Gunnar Westman (M) och Björn Nordling (S)
Yrkanden
Anders Gäfvert (M) yrkar att bidragsbeloppet i första att-satsen ska ändras
till 50 000 kr istället för 100 000 kr.
Fred Nilsson (S) yrkar ändring i andra att-satsen genom att bidraget ska
finansieras genom integrationsbidraget istället för kommunstyrelsens konto
för oförutsedda utgifter.
Anders Gäfvert (M) instämmer i Fred Nilssons (S) yrkande.
Björn Nordling (S) yrkar ajournering.
Mötet ajourneras som angivet ovan.
Propositionsordning 1
Ordförande finner att det under första punkten föreligger två förslag till
beslut: liggande förslag och Anders Gäfverts (M) förslag.
Ordförande frågar först om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet
med Anders Gäfverts (M) förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
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Votering begärs och genomförs.
Votering och utfall
Ordföranden ställer följande propositionsordning: Den som yrkar bifall till
liggande förslag röstar ja, den som yrkar bifall till Anders Gäfverts (M)
förslag röstar nej.
Hur ledamöterna röstat framgår av tabellen nedan.
Ledamot
Fred Nilsson
Björn Nordling
Lotten Widmark
Lennart Mohlin
Göran Norlander
Johan Nilsson
Nina Skyttberg
Karin Frejarö
Mohammed Abdulwahad
Ingrid Nilsson
Anders Gäfvert
Ida Skogström
Gunnar Westman
Eva-Clara Viklund
Michael Möller Christensen

Parti § 47
Ja
S
x
S
x
S
x
S
x
S
x
S
x
S
x
MP
x
MP
x
V
x
M
M
M
M
V
x

Nej

x
x
x
x

Med 11 ja-röster mot 4 nej-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen
beslutat i enlighet med liggande förslag.
Propositionsordning 2
Ordförande finner att det under andra och tredje punkten 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
Den ansökan, som med anledning av 5i12-rörelsens 30-årsjubileum,
inkommit från Internationella klubben/5i12 omfattar ett tiotal
aktiviteter/projekt med ett angivet sökt bidrag från kommunen på 181 000
kronor. För genomförandet av aktiviteterna tillkommer även annan
finansiering från andra aktörer och ideella insatser. Värdet av 5i12-rörelsens
insatser i Härnösand har varit och är mycket stort. Rörelsen opinionsarbete
har även under en lång rad år gett avtryck långt utanför kommunenens
gränser. Den rådande situationen lokalt och i generellt i Europa visar på hur
angeläget det är att stöd ges till rörelser som likt Internationella klubben/5i12
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ger kraft åt sammahållning och generositet i samhället. Arbete mot
främlingsfientlighet och rasism behöver kraftfullt stöd.
Av de aktivitet som den inkomna ansökan redovisar är några redan
genomförda. Vissa av aktiviteterna kommer att genomföras i direkt
samverkan med kommunen där kommunen aktivt bidrar med bland annat
personella resurser. Det är därför rimligt att det kommunala bidraget ges på
en mot ansökan lägre nivå utan att äventyra kraften i det viktiga jubileumsår
som ska genomföras. Det kan också övervägas om det kostnadsdrivande
projektet för digital presentation ska prioriteras under detta år.
Förslaget blir att Internationella klubben/5i12 tilldelas 100 000 kronor för
insatser under 2018 i direkt anslutning till 5i12-rörelsens 30-årsjubileum.
Användningen av dessa medel ska redovisas till
kommunstyrelseförvaltningen senast i mars 2019.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-03-08
Ansökan om bidrag för 5i12-aktivteter under jubileumsåret 2018.
______
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§ 49

Dnr 2018-000115 040

Uppsiktplikt Socialnämnden
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt kommundirektören att löpande återrapportera socialnämndens
arbete med att säkerställa en ekonomi i balans och
att bjuda in socialnämndens presidium till kommande möte med
kommunstyrelsen.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Karin Frejarö (MP).
Yrkanden
Karin Frejarö (MP) yrkar på en tilläggs att-sats med följande lydelse:
att bjuda in socialnämndens presidium till kommande möte med
kommunstyrelsen.
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag med Karin Frejarös (MP) tilläggsförslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag samt Karin Frejarös (MP) tilläggsförslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag samt Karin Frejarös (MP) tilläggsförslag.
Bakgrund
Socialnämnden uppvisade januari 2018 ett underskott på 3,9 mnkr. Från
socialförvaltningen framförs oro för att 2018 klara en budget i balans.
Kommunstyrelseförvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsen inlett en
ekonomisk granskning av socialnämndens ekonomi med syfte att stödja
nämnden i att identifiera möjligheter till avvikelser och förbättringar för att
klara sina ekonomiska utmaningar. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår
att kommunstyrelsen intensifierar arbetet med uppsiktsplikten ytterligare
genom att ge kommundirektören i uppdrag att löpande rapportera om
socialnämndens arbete med att nå en budget i balans.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-03-07
______
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§ 50

Dnr 2018-000081 041

Över- och underskottshantering 2017/2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att utifrån nämndernas och kommunstyrelsens ekonomiska utfall 2017
avseende drift och investeringar, inte tilldela någon nämnd medel i övereller underskottshanteringen.
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
I kommunens Reglemente för ekonomistyrning, fastslagna av
kommunfullmäktige beskrivs hur över- och underskottshantering hanteras.
Huvudregeln att över- och underskott ska tas med. Dock så påverkas
regleringen främst av följande faktorer


Graden av måluppfyllelse



Över- och underskottets storlek



Faktorer utanför nämndens kontroll som påverkat utfallet



Kommunens samlade ekonomiska förutsättningar

Respektive nämnd tillskriver kommunfullmäktige efter fastställt årsutfall
med önskemål om hur förekommande över- och underskott ska hanteras. I de
fall kommunfullmäktige fattat beslut om justerad budgetram för innevarande
år har nämnden att fördela förändrad medelstilldelning inom sina
verksamhetsområden. Fördelningen ska dock följa de av kommunfullmäktige beslutade mål- och verksamhetsinriktningarna. Denna skrivelse
behandlar hur över- och underskott från 2017 föranleder ombudgeteringar
avseende 2018.
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Kommunstyrelsen begär oförändrad budgetram för driften 2018
med 0,0 mnkr. Kommunstyrelsen begär även att investeringsbudget
2018 utökas med 1,0 mnkr avseende kvarvarande investeringar i
biblioteksrobot och köksutrustning på Navet.
Arbetslivsnämnden begär utökad budgetram för driften 2018 med
ett belopp motsvarande hela 2017 år överskott, dvs 3,3 mnkr.
Schablonersättningen för 2018 är för högt beräknad i budget och
satsningar på arbetslöshet behöver en stabil ekonomi.
Investeringsramen föreslås bli oförändrad.
Samhällsnämnden begär oförändrad budgetram för driften 2018
med ett belopp, 0,0 mnkr. Investeringsbudget föreslås öka med 18,9
mnkr för investeringar som inte kunde genomföras under 2017:
Västra Ringvägen et2

4,8 mnkr

Kronholms kajen

10,0 mnkr

Staket vid Järnväg

0,5 mnkr

Konstsnöanläggning Vårdkasen

3,2 mnkr

Spontanidrottsplats

0,4 mnkr
18,9 mnkr

Skolnämnden begär oförändrad budgetram för driften 2018 med 0,0
mnkr. Skolnämnden begär att investeringsbudget 2018 ska utökas
med 1,3 mnkr för ej genomförda investeringar under 2017:
Gerestaskolan och Grundsärskolan

0,7 mnkr

Solstrålens förskola

0,1 mnkr

Murbergsskolan

0,1 mnkr

Högstadieskolorna

0,4 mnkr
1,3 mnkr

Socialnämnden begär oförändrad budgetram 2018 med 0,0 mnkr.
Socialnämnden äskar oförändrad budgetram för investeringar 2018
motsvarande 0,0 mnkr.
Ekonomiavdelningen föreslår att Arbetslivsnämnden inte får ta med
sig äskade medel. Anledningen till detta är att kommunens ekonomi
för 2018 redan är ansträngd. Det resultatuppdrag som
Kommunstyrelsen och KF beslutade under 2017 var att
resultatuppdraget för 2018 är att uppnå 1 % av skatter och statbidrag
och utjämning. Härnösands kommun har ett budgeterat resultat på
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20 mnkr för 2018 och det resultatet behövs för att klara 2018 års
tuffa utmaningar.
Nämnd (mnkr)

Ny
Förslag budgetram

Utfall 2017

Begäran

Kommunstyrelsen

6,1

0,0

0,0

159,1 Oförändrad

Arbetslivsnämnden

3,3

3,3

0,0

60,0 Oförändrad

Samhällsnämnden

0,5

0,0

0,0

177,0 Oförändrad

Skolnämnden

0,0

0,0

0,0

594,0 Oförändrad

Socialnämnden

-0,9

0,0

0,0

566,6 Oförändrad

Total

9,1

3,3

0,0

1 560,4

Ekonomiavdelningen föreslår att nämnder som begärt överflyttning
av investeringsmedel från 2017 till 2018 inte får ta med sig det.
Investeringsram
Nämnd (mnkr)

Begäran Förslag

Ny
investeringsram

Kommunstyrelsen

1,0

0,0

12,0 Oförändrad

Arbetslivsnämnden

0,0

0,0

1,5 Oförändrad

Samhällsnämnden

18,9

0,0

57,5 Oförändrad

Skolnämnden

1,3

0,0

1,0 Oförändrad

Socialnämnden

0,0

0,0

3,0 Oförändrad

21,2

0,0

Total

75,0

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-03-12
Samhällsnämndens äskande
Socialförvaltningens äskande
Arbetslivsförvaltningens äskande
Skolnämndens äskande
Reglementet för ekonomistyrning
______
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§ 51

Dnr 2018-000121 107

Gottgörelse Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse MNP
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att upphäva kommunstyrelsens beslut 20171205 §242 och därmed inte
begära gottgörelse från Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse avseende 2016.
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.
Jäv
Göran Norlander (S) anmäler jäv och deltar inte i genomgången eller
beslutet i ärendet.
Bakgrund
Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse har vid sitt senaste styrelsemöte (201803-02) tagit ett beslut om att be kommunstyrelsen om att inte begära
gottgörelse avseende 2016.
Regeringens förslag till en ändamålsenlig redovisning (SOU 2016:24) där
planen var att man skulle ta ett beslut i mars 2018 innehåller inte längre
några förslag på att ändra pensionsredovisningen. Detta innebär att det är
oklart hur gottgörelse ska hanteras i bokföringen varför pensionsstiftelsen
föreslår av man ej begär gottgörelse i nuläget.
Med anledning av den förändrade beslutet på regeringsnivå föreslår
ekonomiavdelningen att föreslå kommunstyrelsen att inte begära gottörelse
utan istället avvakta till det finns tydliga redovisningsregler hur
pensionsredovisningen ska hanteras.
Socialt perspektiv
Ingen påverkan
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Ekologiskt perspektiv
Ingen påverkan
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Ingen påverkan
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-03-05
Styrelseprotokoll Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse MNP
______
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§ 52

Dnr 2018-000085 101

Valärenden 2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Rosemarie Sandin (L)
till ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott tillika krisledningsnämnd,
till ersättare i kommunstyrelsens kulturutskott,
till ledamot i kommunala pensionärsrådet,
till oppositionens företrädare i Miljö-, klimat- och energistrategisk grupp och
till representant i Hållbarhetsrådet i Västernorrland.
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.
______
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§ 53

Dnr 2018-000027 107

Ombud till Kommuninvests föreningsstämma
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att välja kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson och Ekonomichef Bo
Glas att vara Härnösands kommuns ombud vid Kommuninvest
föreningsstämma.
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
Kommuninvest ägs och styrs av sina medlemmar. Härnösands kommun är en
av många kommuner som gått in med full ägarandel i Kommuninvest.
Kommuninvest håller årligen en årsstämma där alla viktigaste händelser och
beslut fattas.
Målgruppen för Kommuninvest årsstämma är kommunstyrelsens ordförande,
1:a vice ordförande, ekonomichef eller finanschef. Varje kommun som är
medlem har möjlighet att nominera två ombud till den årliga
föreningsstämman.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-03-09
Brev från Kommuninvest
______
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§ 54

Dnr 2018-000099 101

Granskning av nämndernas ansvar KL 6 kap 7 §
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att i protokollet notera att kommunstyrelsen delgivits informationen, samt
att uppdra till kommunstyrelsens presidium att fortsätta föra dialog med den
förtroendevalda revisionen om ytterligare svar önskas.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Göran Norlander (S) och Fred Nilsson (S).
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
Med anledning av den förtroendevalda revisionens brev 14 februari 2018 har
kommunstyrelsens presidium ställt ett antal frågor. Ambitionen var att kunna
svara på brevet innan den 13 mars 2018, men det har inte varit möjligt då
svar inte inkommit från revisionen.
Kommunstyrelsens ordförande föreslår därför att kommunstyrelsens
presidium får i uppdrag att fortsätta dialogen med den förtroendevalda
revisionen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse, 2018-03-13
______
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Dnr 2018-000003 101

Kommunstyrelsens uppdragsbeslut 2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
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. 2018-03-13
______
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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
Kommunstyrelsens ordf.
Ekonomiavdelningen
HR-avdelningen
Tillväxtavdelningen

Integrationsbidrag
Bidrag till Ljusfest på Torget
Finansrapport
Tidsbegränsad fullmakt för anståndsbeslut
Vikarierande HR-chef
Personalärenden
Fastighetsärenden 2 Tillstånd för metallsökare

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-03-02
Lista på delegationsbeslut, 2018-03-02
______
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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
Landstinget Västernorrland - Kompletterande avtal om pensionskostnadsfördelning med anledning av avtal om ansvar för psykisk störda m.m. samt
ansvar för omsorg och särskola i Västernorrlands län, Härnösands kommun
Migrationsverket – 195 miljoner som ska hjälpa ensamkommande att stanna
kvar i kommunen betalas ut i februari 2018
Invest i Härnösand AB – styrelseprotokoll, 2017-12-15
Invest i Härnösand AB – styrelseprotokoll, 2018-01-17
Invest i Härnösand AB – styrelseprotokoll, 2018-02-13
Invest i Härnösand AB – årsredovisning 2017
Socialnämnden – beslut om att upprätta en internkontrollplan
Technichus AB – styrelseprotokoll, 2017-11-07
Technichus AB – styrelseprotokoll, 2017-11-30
Arbetslivsnämnden – beslut om uppföljning av uppdrag till fullmäktige
Markanvisningsavtal – del av fastigheten Härnösand Lövudden 1:123
Granskningsrapport 2017 avseende Kommunbränsle i Ådalen AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

51(54)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-03-13
Kommunstyrelsen

Samhällsnämnden - Internkontroll 2017
Samhällsnämnden – Bokslut 2017
Härnösand Energi & Miljö – Kvartalsmöte med kommunledningen
Årsredovisning och koncernredovisning HEMAB 2017
Kallelse HEMAB Årsstämma
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-03-02
Bilaga – Ärenden för kännedom 2018-03-06
Årsredovisning och koncernredovisning HEMAB 2017
Kallelse HEMAB Årsstämma
______
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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:

Justerandes sign



Möte med Region Västernorrland och utvärdering av
Sundsvallsregionen



Kvartalsmöte för HEMAB



Härnösands ranking på Nils Holgersson-undersökningen



Långsiktig hantering av organisk avfall i samarbete med Sundsvall
och Örnsköldsvik



Tidplan bredbandsutbyggnaden



Vindkraftverken Spjutåsberget



Begravningen för konstnären Anders Åberg den 16 feb 2018



Skolminister Anna Ekström om yrkesutbildningar



Umeå Business Arena



Ostkustbanan



Partiöverläggning – information om överklagande av hotellbygget,
landstingets pensionsskuld och upphandlingsriktlinjer
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Privilegiedagen



Möte med regeringsföreträdare för Botswana

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Karin Frejarö (MP) informerar om
följande punkter:


Gruppmöte översiktsplanering



Kulturutskottets senaste möte - renovering av teatern och Technichus



Utveckling av klimatkompensation, brev från och svar till
slöseriombudsmannen gällande Fairtrade-kommuner

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


Styrelsemöte Invest i Härnösand



Kommunförbundets styrelsemöte



Företagsfrukost



Sollefteå Europa Forum Norra Sverige



Sundsvallsregionens styrelsemöte



HNIF - mat och prat om företagsklimat på Technichus

Kommundirektören informerar om följande punkter:


Budgetkonferens



Planeringsmöte kommunledningsgruppen och förvaltningens
ledningsgrupp



Arbetslöshet – lokal modell för samverkan jobbspår



KTM – marknadsföring av avgiftsfri kollektivtrafik



Ungdomssamverkan – på kort och lång sikt

______
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