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§ 59

Dnr 27802

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

Justerandes sign



Information uppsiktsplikt socialnämnden – Krister Fagerström
McCarthy (S), ordförande i socialnämnden och Agneta Jonsson (S),
vice ordförande i socialnämnden



Våldsbejakande extremism – Anna-Karin Hasselborg,
våldsförebyggande samordnare



Information om hot och våld mot förtroendevalda - Anna-Karin
Hasselborg



Information om stadsfesten – Tobias Wikström, Höga Kusten Nöje,
Oscar Westerlind och Anna-Karin Hasselborg



Information tillväxt Höga Kusten – HKIG en industrigrupp med
visioner – Uno Jonsson, tillväxtchef och Mia Wester, HKIG



Förlängning av markanvisning Ön 2:81 – Hanna Viklund, mark och
exploateringshandläggare och Mia Wester, Connecti



Härnösand Teknik- och kulturhus – Uno Jonsson och Elisabeth
Oxelhöjd, kulturchef



Information Västernorrlandsgruppen – Ronald Forsberg,
kommendörkapten och Bengt-Ivar Rådström, blivande chef för
Västernorrlandsgruppen



Policy för hållbar välfärd genom samverkan och partnerskap och
Riktlinjer för upphandling och inköp – Mia Fälldin,
verksamhetscontroller och Linda Högdahl, upphandlingscontroller



Järnvägsviadukten Projekt 1745 – Sofia Pettersson, kommundirektör
och Tomas Jenssen, förvaltningschef på samhällsförvaltningen



Återrapportering Heltider – Sofia Pettersson och Anna Moberg, HRkonsult
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Ändringar i Översyn arvoden och den politiska organisationen –
Andreas Sjölander, kommunfullmäktiges ordförande och Ina
Lindström, utredare



Följande ledamöter och ersättare närvarade:
Ledamöter

Ersättare

Fred Nilsson (S)

Håkan Viklund (S)

Karin Frejarö (MP)

Ann-Christine Alfvendahl (S)

Anders Gäfvert (M)

Lotten Vidmark (S)

Björn Nordling (S)

Mohammed Abdulwahab (MP)

Magnus Oscarsson (S)

Michael Möller Christensen (V)

Lennart Molin (S)

Helena Grönhagen (V)

Göran Norlander (S)

Rosmarie Sandin (L)

Andreas Sjölander (S)

Eva-Clara Viklund (M)

Nina Skyttberg (S)

Karin Högberg (KD)

Göran Umefjord (MP)
Ingrid Nilsson (V)
Ida Skogström (M)
Gunnar Vestman (M)
Christina Lindberg (C)

______
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§ 60

Dnr 35932

Ändring av föredragningslistan
Ärende, ”Översyn Härnösands kommuns förvaltningsorganisation” utgår
från dagens sammanträde.
______

Justerandes sign
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§ 61

Dnr 34746

Val av justerare
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Anders Gäfvert (M) att justera dagens protokoll.
______
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§ 62

Dnr 2018-000113 269

Förlängning av markanvisning Ön 2:81
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna upprättat förslag om förlängning av markanvisningsavtal
tecknat mellan Härnösands kommun och Conecti, vilket innebär att
markanvisningen förlängs till och med 2020-06-30.
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
Härnösands kommun och Conecti tecknade 2013-06-04 ett avtal om
markanvisning på del av fastigheterna Härnösand Ön 2:52, Ön 2:21 och
Eriksdal 1:24. Under markanvisningstiden gavs exploatören rätt att
undersöka och planlägga fastigheten inför kommande byggprojekt.
Exploatören har planlagt området och detaljplanen antogs i
kommunfullmäktige 2015-10-26.
Detaljplanen överklagades vilket innebar att projektet drog ut på tiden.
Markanvisningen förlängs därför till och med 2018-06-30. Inom
markanvisningsområdet har därefter två fastigheter avstyckats i enlighet med
detaljplanen. Den ena fastigheten har sålts till FastighetsAB Solbacken i
Härnösand AB och bebyggs just nu med radhus.
Conecti jobbar vidare med flerfamiljshuset som ska byggas på den
avstyckade fastigheten Ön 2:81. De har börjat rita på huset och har dialog
med ett antal byggföretag.
Det är ett flertal familjer som anmält sitt intresse för kommande
byggprojektet och fyra familjer som reserverat en lägenhet och lagt
handpenning.
Bedömning

Justerandes sign
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Tillväxtavdelningen bedömer att Conecti aktivt driver projektet framåt och
att deras avsikt är att genomföra projektet. Därför anser Tillväxtavdelningen
att markanvisningsavtalet ska förlängas till och med 2020-06-30.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag, 2018-03-20 § 21
Tillväxtavdelningens tjänsteskrivelse, 2018-03-06
Bilaga 1 - Markanvisningsavtal daterat 2013-06-04
Bilaga 2 - Överenskommelse om förlängning av markanvisningsavtal
Kartbilaga förlängning markanvisning 2018
______
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§ 63

Dnr 2018-000112 003

Resepolicy Härnösands kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta reviderad Resepolicy för Härnösands kommun.
Yrkanden
Karin Frejarö (MP) yrkar att ett tillägg ska göras i ”Resepolicy Härnösands
kommun”, Under rubriken Spridning och uppföljning lägga till, Resepolicyn
ska årligen följas upp och återrapporteras till kommunstyrelsen.
Anders Gäfvert (M) instämmer i Karin Frejarös (MP) yrkande.
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 (M) tilläggsförslag.
Bakgrund
Kommunfullmäktige antog 2015-01-05 en ny resepolicy. En revidering har
genomförts och föreläggs för nytt beslut.
Härnösand ska vara en ledande miljökommun med aktivt omställningsarbete,
där all utveckling ska präglas av hållbarhet och gemensamt engagemang. Vi
ska leva som vi lär och visa vägen till en hållbar framtid.
Alla medarbetare och förtroendevalda i kommunen har ansvar att
kontinuerligt begränsa miljöpåverkan genom att resor i tjänsten genomförs
enligt framtagna mål som finns redovisade i resepolicy för Härnösands
kommun.
Den revidering som genomförts av resepolicyn finns redovisade i bilaga 1
med kommentarer. Revideringen görs utifrån att aktualitetsförklara policyn
och förlänga giltighetstiden med 4 år.
Från föregående års redogörelse av resepolicyn ser vi att resepolicyn har
goda effekter på våra val att resa. Årets avstämning är svår att göra maa. det
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mjuka köpstoppet, som bedöms påverkat våra resor mest. Men det finns
behov av att utveckla efterlevnaden av resepolicyn genom en översyn av
riktlinjerna för resor.
Nedan nämns några områden som behöver utvecklas vidare:


Införande av en morot i klimatkompensationsmodellen.



Utöka förutsättningarna för de resfria mötena.



Införskaffa systemstöd som förenklar beställning, administration,
uppföljning av vårt resande, där även uppföljning av resfria möten
möjliggörs. Genom ett bättre systemstöd finns stora
besparingspotentialer att minska koldioxidutsläppen såväl som att
minska kostnaderna att boka och följa upp våra resor.



Kommunicera ut möjligheterna för anställda att det går att köpa cykel
med rabatt och med avdrag på lön, vilket ger förutsättningar att få
flera att cykla till och från jobbet.



Fortsätta arbetet med en fossiloberoende fordonspark och utveckla
delningsekonomin för våra fordon i bilpoolen. För detta finns idag
stöd i riktlinjer för kommunens fordon.

Socialt perspektiv
En förändring i beteende kräver nya sätt att tänka och planera de resor som
görs i tjänsten. Det innebär att den som reser uppmanas väga egen
bekvämlighet och vana till förmån för den egna och andras hälsa.
Ekologiskt perspektiv
Miljöpåverkan begränsas om vi alla gemensamt genomför resor enligt
resepolicyn intentioner
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Tjänsteresor ska företas så kostnadseffektivt som möjligt med hänsyn till
medarbetarnas individuella förutsättningar och behov, samtidigt som
arbetseffektiviteten optimeras. Klimatkompensation tillämpas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-03-20 § 22
Tillväxtavdelningens tjänsteskrivelse, 2018-03-08
Bilaga 1 - Resepolicy med kommentarer för Härnösands kommun
Bilaga 2 - Resepolicy Härnösands kommun
______
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§ 64

Dnr 2016-000226 000

Riktlinjer för arbete mot våldsbejakande extremism
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta Riktlinje för arbetet mot våldsbejakande extremism 2018-2020.
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
Enligt rekommendationer från nationella samordnaren mot våldsbejakande
extremism ska varje kommun ta fram en lokal lägesbild med tillhörande
riktlinje eller handlingsplan. Kommunledningskontoret har upprättat förslag
till en riktlinje samt handlingsplan för ett strukturerat arbete med att
motverka och förebygga våldsbejakande extremism. Riktlinjen tar avstamp i
Nationella strategi mot våldsbejakande extermism (2016). Målet med arbetet
mot våldsbejakande extremism är att Härnösands kommun blir en plats utan
inslag av våldsbejakande extremism och andra intryck som hotar och
begränsar våra demokratiska möjligheter och rättigheter. Med
våldsbejakande extremism avses den våldsbejakande högerextremistiska vitmakt miljön, våldsbejakande vänsterextremistiska autonoma miljön och den
våldsbejakande islamistiska extremismmiljön.
Riktlinjen har skickats på remiss till samtliga förvaltningar för synpunkter.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag, 2018-03-20 § 23
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-03-07
Bilaga 1 - Riktlinjer för arbete mot våldsbejakande extremism 2018-2020
______
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§ 65

Dnr 2018-000126 003

Policy för hållbar välfärd genom samverkan och
partnerskap
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta policy För hållbar välfärd genom samverkan och partnerskap
att upphäva Policy för alternativa driftsformer beslutad 2009-03-30, samt
att upphäva Riktlinjer för alternativa driftsformer beslutad 2007-12-04.
Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut föreslår
kommunstyrelsen besluta
att uppdra åt kommundirektören att tillse att styrdokument som rör
upphandling och inköpsprocessen, beställar-/utförarprocessen och
affärsprocessen upprättas eller revideras i överensstämmelse med policy för
hållbar välfärd genom samverkan och partnerskap.
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 2016 gavs kommundirektören i uppdrag att ta fram ett förslag till
samlat grepp och övergripande viljeinriktning för sociala och miljömässiga
hållbarhetsfrågor i upphandling- och inköp och övriga processer som är
knutna därtill.
Sammantaget har följande tre processer varit föremål för ärendet:

Justerandes sign



Upphandling- och inköpsprocessen



Beställar-/utförarprocessen (ex. entreprenad- och egenregifrågor,
LOV, LUF, LUK etc.)

Utdragsbestyrkande
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Affärsprocessen (när kommunen bedriver kommersiell försäljningseller uthyrningsverksamhet av varor, tjänster och andra nyttigheter)

I de kommunala dokument som reglerar dessa huvudområden betonas de
sociala och miljömässiga hållbarhetsfrågorna i begränsad utsträckning.
Dokumenten äger liten eller ingen uttalad koppling till varandra. Vägledning
för affärsprocessen saknas helt. De dokument som främst åsyftas är:
 Riktlinjer för upphandling och inköp
 Policy för alternativa driftsformer
 Riktlinjer för alternativa driftsformer
 Utmaningsrätt
 Program för uppföljning av privata utförare
I samband med framtagandet av policy har Riktlinjer för upphandling och
inköp reviderats.
Förslaget till policy och logiken bakom den har kommunicerats med
representanter för Härnösand Näringsliv Ekonomiska Förening (HNEF),
Härnösandshus AB, HEMAB, samt kommunens förvaltningschefer. Vidare
har information delgetts i samband med utökat ordförandemöte samt vid
partiöverläggning.
Logiken för framtagandet av viljeinriktning
En övergripande viljeinriktning bör till att börja med inbegripa och utgå från
de tre områdenas gemensamma nämnare. Parallellt med välfärdsuppdraget
och medborgarnyttan - som är den självklara utgångspunkten för all
kommunal verksamhet - är externa aktörer den huvudsakliga
beröringspunkten och bryggan mellan processerna.

Externa aktörer påverkas direkt eller indirekt av kommunens förhållningssätt
och agerande i samtliga nämnda processer. Samtidigt är kommunen starkt
beroende av goda relationer med externa aktörer för att kunna förverkliga
mål och ambitioner och åstadkomma samhällsnyttiga effekter såväl inom
som utanför de egna verksamhetsgränserna.
Beroendefrågan är central. Kommunen har en etisk, moralisk och juridisk
särställning i ansvaret för samhällsutvecklingen och välfärden, men är inte
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ensam om att skapa den. Kommunens normativa styrning (kultur och
förhållningssätt) blir särskilt viktig i detta avseende och kan inte utelämnas i
ett policydokument. Viljeinriktningen bör tydligt visa vem kommunen vill
vara och hur kommunen vill uppfattas i förhållande till dem som berörs av
processerna.
Förmågan att både signalera vilja till och att uppnå god samverkan och gott
partnerskap med externa aktörer blir i ljuset av detta den enskilt viktigaste
egenskapen kommunen kan vidareutveckla i syfte att förmera värden för
medborgarna. Samverkans- och partnerskapsperspektivet utgör både de
”glasögon” och de verktyg organisationen använder professionellt i
interaktion med omvärlden.

Detta är den logik och normativa utgångspunkt som den övergripande
viljeinriktningen bygger på, och som ska prägla kommunkoncernens
fortsatta arbete.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag, 2018-03-20 § 24
Rev. kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-03-07
Policy för välfärd genom samverkan och partnerskap
______
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§ 66

Dnr 2018-000127 003

Riktlinjer för upphandling och inköp
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta reviderade Riktlinjer för upphandling och inköp, samt
att upphäva Riktlinjer för upphandling och inköp daterad 2014-06-25 med
tillhörande bilaga Riktlinjer för hållbar upphandling daterad 2012-11-06.
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 2016 gavs kommundirektören i uppdrag att ta fram ett förslag till
samlat grepp och övergripande viljeinriktning för sociala och miljömässiga
hållbarhetsfrågor i upphandling- och inköp och övriga processer som är
knutna därtill.
Upphandling- och inköpsprocessen är en av de tre processerna som har varit
föremål för ärendet och ett nytt förslag för styrdokument Riktlinjer för
upphandling och inköp har tagits fram. Det nya förslaget föreslås ersätta
Riktlinjer för upphandling och inköp daterad 2014-06-25, samt tillhörande
bilaga Riktlinjer för hållbar upphandling daterad 2012-11-06.
De nya riktlinjerna har utformats i överensstämmelse med förslaget till
Policy för hållbar välfärd genom samverkan och partnerskap. Dokumentet
betonar de sociala och miljömässiga hållbarhetsfrågorna samt antar ett
tydligare externt samverkansperspektiv än tidigare riktlinjer.
Förslaget till Policy för hållbar välfärd genom samverkan och partnerskap
samt förslag till reviderade Riktlinjer för upphandling och inköp har
kommunicerats med representanter för Härnösand Näringsliv Ekonomiska
Förening (HNEF), Härnösandshus AB, HEMAB samt kommunens
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förvaltningschefer. Vidare har information delgetts i samband med utökat
ordförandemöte samt vid partiöverläggning.
Det nya förslaget till riktlinjer skiljer sig från befintligt framför allt utifrån att
ett enhetligt och professionellt agerande (internt samt gentemot våra externa
parter) ska genom ett tydligt uttalat medverka till en rättssäker, effektiv samt
social- miljömässig och ekonomiskt hållbar upphandling och inköp till nytta
för invånarna och näringslivets utveckling.
Det nya förslaget skiljer sig framför allt på följande punkter:


Större betoning på hållbarhet



Lyfter vikten av dialog, förståelse och samverkan



Tydliggör upphandling som strategiskt verktyg för att uppnå fattade
beslut och uppsatta mål



Uttrycker ett tydligt ansvar vilket säkerställer efterlevnad av
riktlinjerna samt tecknade avtal.

De reviderade Riktlinjer för upphandling och inköp utgår från kommunens
övergripande mål, kommunens värdegrund (Kund, Ansvar och Glädje) och
Policy för hållbar välfärd genom samverkan och partnerskap. Riktlinjerna
uttrycker det förhållningssätt som kommunen ska ha i arbetet med
upphandling och inköp, utgör ramverk för nämnder och förvaltningar vid
upphandling och inköp samt tydliggör ansvaret vid upphandling och inköp.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag, 2018-03-20 § 25
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-03-08
Rev. Riktlinjer för upphandling och inköp, 2018-03-07.
______
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§ 67

Dnr 2018-000122 046

Donationsstiftelser Sammanställning 2017
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna Donationsstiftelser sammanställning 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
Efter varje år lämnas ett sammandrag av kommunens donationsstiftelser till
kommunstyrelsen. Detta sammandrag skrivs under av alla ledamöter och
granskas sedan av revisonen.
Enligt stiftelselagen, är inte stiftelser bokföringsskyldiga som har ett kapital
understigande 1 500 tkr och behöver därmed inte upprätta årsredovisningar.
Samtliga av våra donationsstiftelser ligger under den gränsen 2017 och
därför har räkenskapssammanställning upprättas enligt lagstiftningen.
Kommunens donationsstiftelser gick med ett överskott om 81,5 tkr under
2017. Totalt har det delats ut medel motsvarande 99,5 till olika ändamål.
Beslutsunderlag
Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse, 2018-03-05
Bilaga 1 - Donationsstiftelser Sammanställning 2017
______
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§ 68

Dnr 2018-000124 863

Samarbetsavtal - Härnösands Folkhögskola
Operastudion Kapellsberg
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen besluta
att ingå avtal som omfattar Operastudions produktionsverksamhet vid
Härnösands Folkhögskola under perioden 2019-01-01–2021-12-31 med stöd
om 100 000 kr/år under avtalsperioden, och
att ingå avtal för genomförande av Operaakademi/festival 50 000 kr/år under
avtalsperioden under förutsättning av Akademi/festival genomförs, samt
att medlen beaktas i kommande budgetarbete.
Yrkanden
Anders Gäfvert (M) yrkar bifall till första attsatsen och andra attsatsen ska få
följande lydelse:
att bidrag till genomförande av Operafestival/Akademi får sökas i särskild
ordning av Folkhögskolan och att ansökan behandlas i enlighet med Program
för evenemang och möten.
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till första attsatsen.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med första
attsatsen.
Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, gällande andra
attsatsen, liggande förslag och Anders Gäfverts (M) yrkande.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag gällande andra attsatsen.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
Anders Gäfverts (M) yrkande.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag gällande andra attsatsen.
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till tredje attsatsen.
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Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag gällande tredje attsatsen.
Reservation
Moderaterna reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Bakgrund
Folkhögskolan är en viktig samarbetspartner för kommun och bidrar inom
sitt verksamhetsfält till bildning och lärande inom både grundläggande
nivåer men också med spetsutbildningar, bl. a Operastudion. Folkhögskolan
medverkar på så sätt stort till utveckling i enlighet med de mål och riktlinjer
som föreskrivs i Mötesplats Kultur, Härnösands kulturplan 2017-2019. De
bidrar också till tillväxtstrategins mål gemensam kraft och kommunens
prioriterade mål utbildning som grundar och minskad arbetslöshet.
Det saknas högre utbildning inom kulturområdet i länet. Operautbildningen
fyller här en viktig funktion vilket bl. a visas i att många av skolans elever
går vidare till högre konstnärlig utbildning. Det är unikt och väldigt
värdefullt för kommunen att operastudion kan fortsätta utvecklas och
fortsätta bedriva en internationell operautbildning av hög konstnärlig kvalité.
Detta överensstämmer också med den ambitionen om att stärka kulturella
utbildningar i länet som finns i Kulturplan Västernorrland 2015-2018.
De senaste åren har Kommunstyrelsen beviljat stöd för Operamathus,
akademi och festival på årsbasis. Som en del i Operastudions utveckling
finns behov av långsiktig plan för finansiering, långsiktighet är en
förutsättning för att skolan ska kunna bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete.
Operafestivalen är av både regionalt, nationellt och internationellt intresse.
Festivalen lyfter och gör synligt en unik konstform för stora publikgrupper.
Och skapar unika tillfällen för besökare att ta del av fantastiska
föreställningar på många olika platser. Utbytet mellan de medverkande som
utöver opera på olika nivåer skapar dynamik, utveckling och lärande.
Det är av stor vikt att Härnösand och regionen tar tillvara den spets och
kompetens som festivalen är ett uttryck för och att vi månar de konstnärliga
utbildningar som finns i kommunen. Härnösands operaverksamhete är
internationellt erkänd och därför kallas Härnösand kallas i många
sammanhang Operastaden Härnösand!
Socialt perspektiv
Samarbetsavtalet med Härnösands folkhögskola och Operastudion
Kapellsberg bidrar till ett rikt kulturliv som gynnar medborgare och besökare
till Härnösand.
Ekologiskt perspektiv
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Ingen påverkan.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Förslaget har påverkan på kommunens ekonomi. Emellertid inbringar t.ex.
operafestivalen besökare till Härnösand vilket påverkar handel och gästnätter
positivt.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens kulturutskotts protokollsutdrag, 2018-03-20
Tillväxtavdelningens tjänsteskrivelse, 2018-03-07
Samarbetsavtal Operastudion 2019-2021
Avtal avseende årligt kommunalt bidrag
Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2016
______
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§ 69

Dnr 2018-000125 870

Uppdragsdirektiv Murberget Länsmuseet
Västernorrland 2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta föreslaget uppdragsdirektiv för Stiftelsen Länsmuseet
Västernorrland 2018, samt
att inför kommande kulturplaneperiod tillsammans med Region
Västernorrland, och i dialog med Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland,
utarbeta ett nytt dokument som med hänsyn till Stiftelselagen och
Museilagen anger inriktning för Länsmuseets verksamhet
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
Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland har årliga uppdrag från
stiftelsebildarna Region Västernorrland och Härnösands kommun.
Uppdraget utgår från gällande styrdokument hos respektive stiftelsebildare.
Tidigare beslutat uppdragsdirektiv gällde 2015 – 2017. Då den regionala
kulturplanen gäller 2015 – 2018, föreslås uppdragsdirektivet förlängas under
samma period. För kommande kulturplaneperiod utarbetas ett nytt
styrdokument att gälla från 2019-01-01. Nuvarande kulturplan i Härnösands
Kommun gäller tom 2019-06-30 då en ny kulturplan träder i kraft.
Styrdokumentet utgår under 2018 även från regionens nya strategiska
kulturarvsprogram (2017), och beaktar Museilag (2017:563).
I det förlängda styrdokumentet har mindre justeringar gjorts utifrån flytt av
de publika delarna av Textilarkivet från Sollefteå till Härnösand samt
tillkomsten av Fritidsbåtsmuseet. Styrdokumentet identifierar i första hand
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övergripande mål och utvecklingsområden, men även dialoger mellan
stiftelsebildarna och museet, samt rutiner för löpande uppföljning.
Samtal förs mellan parterna om hur kommande styrdokument bör vara
utformat. En stiftelse skall i grunden vara självbestämmande samtidigt som
finansiärerna har ett stort ansvar att redogöra för hur skattemedlen används
och hur stiftelsen verksamhet överensstämmer med kommunens och
regionens kulturplaner.
Socialt perspektiv
Finns beskrivet i uppdragsdirektivet.
Ekologiskt perspektiv
Ingen påverkan
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Finns beskrivet i uppdragsdirektivet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens kulturutskotts protokollsutdrag, 2018-03-20 § 9
Tillväxtavdelningens tjänsteskrivelse, 2018-03-07
Uppdragsdirektiv Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland 2018
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

22(37)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-04-10
Kommunstyrelsen

§ 70

Dnr 2017-000364 024

Översyn arvoden och den politiska organisationen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att nämndsorganisationen i Härnösands kommun lämnas oförändrad under
mandatperioden 2019-2022,
att fastställa ”Reglemente för ekonomiska ersättningar och ledigheter för
förtroendevalda 2019-2022”, samt
att fastställa arbetsordningen för fullmäktige för mandatperioden 2019-2022.
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktigeberedningen
att i Arbetsordningen för fullmäktige justera;
Sidan 5, § 8, under rubriken Kommunalråd ”Benämning av fortroendevald
som fullgör sitt uppdrag med en arvoderingsgrad på heltid eller betydand del
av heltid hanteras i enlighet med Kommunallagen 4e kapitlet 2a§”.
att i reglemente – ekonomiska ersättningar göra följande justeringar;
Sidan 4, Saknas §§ 5 och 6
Sidan 6, § 16 första stycket ”Ha en öppnare skrivning för ledamöter med
längre sträcka till sammankomster…”
Sidan 13, under rubriken kommunstyrelsen, sista raden inleds ”Arvodena för
de vice ordförandena”
Sidan 14, Arvodesreglerna ska gälla Technichus i Mittsverige AB. Inte
Invest Härnösand AB.
Sidan 15, sista raderna ska ej vara borttagna: ”Förtroendevalda som uppbär
arvoden..”
att lägga till en fjärde attsats som lyder:
att finansiering av de ekonomiska ersättningarna sker inom respektive
nämnd/fullmäktige.
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Yttranden
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M), Andreas Sjölander (S) och Björn
Nordling (S).
Yrkanden
Ordförande Fred Nilsson (S) yrkar att föreslå fullmäktigeberedningen
att i Arbetsordningen för fullmäktige justera;
Sidan 5, § 8, under rubriken Kommunalråd ”Benämning av fortroendevald
som fullgör sitt uppdrag med en arvoderingsgrad på heltid eller betydand del
av heltid hanteras i enlighet med Kommunallagen 4e kapitlet 2a§”.
att i reglemente – ekonomiska ersättningar göra följande justeringar;
Sidan 4, Saknas §§ 5 och 6
Sidan 6, § 16 första stycket ”Ha en öppnare skrivning för ledamöter med
längre sträcka till sammankomster…”
Sidan 13, under rubriken kommunstyrelsen, sista raden inleds ”Arvodena för
de vice ordförandena”
Sidan 14, Arvodesreglerna ska gälla Technichus i Mittsverige AB. Inte
Invest Härnösand AB.
Sidan 15, sista raderna ska ej vara borttagna: ”Förtroendevalda som uppbär
arvoden..”
Lägga till en fjärde attsats som ska lyda:
att finansiering av de ekonomiska ersättningarna sker inom respektive
nämnd/fullmäktige.
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag med tillägg.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag med tillägg.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag med tillägg.
Bakgrund
Fullmäktige har tillsatt en beredning för översyn av den politiska
organisationen och arvoden.
Beredningen har bestått av fullmäktiges presidium, samt en ledamot från
varje parti som finns representerat i fullmäktige men inte i presidiet.
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Under beredningens arbete har intervjuer gjorts med presidierna i samtliga
nämnder och styrelser. Två remisser har även skickats ut till de politiska
partierna. Svaren i remisserna har beaktats i beredningens förslag. Det har
även gjorts jämförelser med andra kommuner, både i regionen och i övriga
riket.
Gällande den politiska organisationen föreslår beredningen att den politiska
organisationen lämnas oförändrad under den kommande mandatperioden.
Beredningen föreslår att ett arvode införs för partiernas gruppledare.
Grundarvodet är 4 % per parti och för de partier som har 5 mandat eller mer
tillkommer ytterligare 2 %. Kostnaden för detta är 238 579 kr per år.
Beredningen har också haft utgångspunkten att grunden för de politiska
arvodena måste vara tydlig och transparent. Därför föreslår beredningen att
arvodet i Härnösands kommun knyts till arvodet för riksdagsledamöterna.
Efter att ha räknat på olika alternativ föreslår beredningen att 100 % i
Härnösands kommun ska vara 80 % av ett riksdagsarvode. Det innebär att
arvodena för de förtroendevalda som har månadsarvode sänks något mot de
nivåer som finns idag.
En omvärldsbevakning visar att Härnösands kommun ligger något lägre än
jämförbara kommuner vad gäller nivån på sammanträdesarvode. Därför
föreslår beredningen att sammanträdesarvodet höjs från dagens 500 kr till
600 kr.
Beredningen har även sett över arvoderingen av de förtroendevalda som har
ett månadsarvode. En enig beredning har kommit fram till att arvodet för
presidieledamöterna i nämnderna ska vara lika. Som ett resultat av detta
justeras arvodet för såväl ordförande, samt vice ordförande.
En fråga som lyfts fram till beredningen är ersättning för socialnämndens
presidium när de har socialjour. Olika modeller för ersättning har diskuterats
och förslaget som beredningen enats om är att socialnämndens presidium får
ett högre månadsarvode för att kompensera det extra arbete som socialjouren
innebär.
Socialt perspektiv
Förslaget har ingen påverkan på detta perspektiv
Ekologiskt perspektiv
Förslaget har ingen påverkan på detta perspektiv
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Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Beredingens förslag om att införa gruppledararvode, höja
sammanträdesarvodet samt att knyta arvodet till ett riksdagsarvode innebär
en kostnadsökning på ca 13 %. Detta måste beaktas i kommande
budgetarbete.
Beredningens förslag har påverkan på ”Reglemente – ekonomiska
ersättningar och ledigheter för förtroendevalda” samt på fullmäktiges
arbetsordning. Båda dessa styrdokument måste revideras för att harmonisera
med de förändringar som föreslås.
Beslutsunderlag
Fullmäktiges beredning för översyn av den politiska organisationen, 201801-09 § 8
Övervägande från beredningen 2018-02-05
Kostnadsberäkning 2018-02-05
Tjänsteskrivelse, Förändringar av arvoden och den politiska organisationen
2019-2022
Reglemente – ekonomiska ersättningar för förtroendevalda reviderad 201803-29
Arbetsordning för kommunfullmäktige
______
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§ 71

Dnr 2018-000010 140

Fördjupad samverkan med myndigheter - Etablering av
Arbetsmarknadstorg
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lokala överenskommelser mellan Försäkringskassan respektive Region
Västernorrland och Härnösands kommun initieras där samverkansformerna
fastställs på lokal nivå innan beslut om etablering av Arbetsmarknadstorg
fattas,
att en gemensam finansiering, resurssättning, lokalisering och tidsplan
utreds och säkerställs innan beslut om etablering av Arbetsmarknadstorg
fattas,
att ge kommundirektören i uppdrag att i samarbete med övriga förvaltningar
upprätta lokala överenskommelser mellan Försäkringskassan och Region
Västernorrland, samt
att ge kommundirektören i uppdrag att återkomma med en fördjupad
utredning om förutsättningarna för ett arbetsmarknadstorg.
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
Arbetslivsförvaltningen ansökte om och blev beviljade medel från
Samordningsförbundet för att genomföra en förstudie kring möjligheterna att
etablera en samverkansplattform mellan Härnösands kommun,
Försäkringskassan samt Region Västernorrland. Förstudien har pågått från
maj 2017 till och med november 2017. Syftet med förstudien var att
undersöka möjligheter till samverkan som ger stöd till individer för att
komma vidare till arbete eller studier. Förstudien ska resultera i ett förslag,
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som är förankrat med berörda aktörer, hur samverkan kan utformas i
Härnösand.
Studier visar att arbetslösa i utsatta grupper på arbetsmarknaden har behov
av insatser från flera myndigheter för att förstärka
arbetsmarknadsanknytningen. Ofta är försörjningshindren sammansatta,
diffusa och går inte att inordna under en myndighet. Myndigheter arbetar
utifrån olika perspektiv eller målgrupper med frågor som rör arbete,
rehabilitering och självförsörjning. Erfarenheter från så kallade
Arbetsmarknadstorg har visat att samorganisering och samlokalisering av
olika myndigheter i en plattform kan erbjuda ett sammanhållet stöd till
individer för att komma vidare till arbete eller studier. För individen innebär
det att tiden i utanförskap och bidragsberoende förkortas. För respektive
myndighet bidrar samverkan till en utveckling av verksamheten samt en
kostnadsbesparing.
Förstudien har involverat aktörer som har verksamhet som riktar sig till
arbetslösa i utsatta gruppen. Dialog har förts mellan Arbetslivsförvaltningen,
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Västernorrland,
Socialförvaltningen samt näringslivet.
Omvärldsanalyser visar att modellen med Arbetsmarknadstorg har
möjliggjort goda resultat får individen.
Idag finns goda exempel i Härnösand på väl fungerande samverkansformer
med erfarenheter som kan fungera som utgångspunkt för nya
samverkansformer. Sambandets beredningsgrupp har goda erfarenheter av
samverkan mellan myndigheterna och ser stora vinster för individernas
utveckling.
Förstudien visar att formerna för samverkan behöver utvecklas och
definieras innan frågan om samlokalisering väcks. Finansiering av
gemensamma resurser behöver utredas vidare, då de identifieras som
nyckelfaktorer för att nå framgång i en gemensam plattform.
Kommunledningskontoret delar Arbetslivsförvaltningen syn på ärendet och
föreslår därför kommunstyrelsen besluta enligt Arbetslivsnämndens förslag.
Socialt perspektiv
Ur ett barn - och jämlikhets och jämställdhetsperspektiv gynnas kommunens
invånare av en fördjupad samverkan mellan myndigheter och kommunen, då
färre personer riskerar att hamna mellan myndigheters ansvarsområden.
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Ekologiskt perspektiv
En effektivare samverkan med kortare beslutstider kan gynna miljö och
klimat om längre handläggningstider och flera olika myndighetsbesök för en
individ innebär fler resor.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Det finns ekonomiska fördelar med effektiv samverkan som innebär att
myndigheter och kommunen kortar handläggningstid (resurser).
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-03-23
Arbetslivsnämndens protokollsutdrag, 2017-12-14 § 26
______
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§ 72

Dnr 2018-000158 293

Hyresavtal Koltrastvägen 5 och Tjädervägen 96
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna hyresavtal med Härnösands kommunfastigheter avseende
Koltrastvägen 5 och Tjädervägen 96 samt
att ge kommundirektören i uppdrag att skriva under avtalen.
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
Sedan ett antal år så har behovet av bostäder enligt LSS ökat i Härnösands
kommun varför socialnämnden den i juni 2015 gav socialförvaltningen i
uppdrag att ta fram kostnadsberäkning avseende utökning av två grupp
bostäder. I oktober 2015 äskade socialnämnden medel för dessa boenden.
I Årsplan 2018 tilldelades socialnämnden 13 mnkr för start av två nya
gruppbostäder under 2018.
Vid förhyrningar över 3 år och med en årlig hyra som överstiger 10
prisbasbelopp så har kommunstyrelsen beslutsmandat över hyresavtalen.
Ekonomiavdelningen har tillsammans med socialförvaltningen gått igenom
avtalen så att de är korrekta samt förhandlat med Härnösands
kommunfastigheter om villkoren. Ekonomiavdelningens bedömning är att
avtalen håller hög kvalité och föreslår att bifogade avtal undertecknas
Socialt perspektiv
Inte aktuellt
Ekologiskt perspektiv
Inte aktuellt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Hyreskostnaderna för Koltrastvägen och Tjädervägen är inarbetade i 2018
års budget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-04-06
Ordförandebeslut – Fråga om lokalavtalen Koltrastvägen 5 och Tjädervägen
96
Bilaga 1 – Hyreskontrakt Koltrastvägen 5
Bilaga 2 – Hyreskontrakt Tjädervägen 96
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 73

Dnr 2018-000085 101

Valärenden 2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Andreas Sjölander (S) till ersättare i kommunstyrelsens
arbetsutskott.
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.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 74

Dnr 2018-000003 101

Kommunstyrelsens uppdragsbeslut 2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga uppdragslistan till handlingarna.
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.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret, förteckning av uppdragsbesluten
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 75

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

Lovbidrag

Kommunstyrelsen ordf.

Medfinansiering

Ekonomiavdelningen

Finansrapport

HR-avdelningen

Personalärenden

Tillväxtavdelningen

Medfinansiering Arrangörslyftet
Fastighetsärende
Bidrag - Folkhögskolan
Bidrag – Ludvig Nordström-sällskapet

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-03-21
Bilaga - Delegationsbeslut
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 76

Dnr 2018-000002 000

Anmälan av ärenden för kännedom till
kommunstyrelsen 2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
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
Protokoll Kulturutskottet 2018-02-13
Protokoll kommunala tillgänglighetsrådet 2018-02-12
Protokoll Härnsand Nya Ostkustbanan 2018-03-02
Protokoll bolagsstämma Invest Härnösand AB 2018-03-16
Protokoll Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland (3 st)
Hälsning från landshövding Gunnar Holmgren
Förvaltningsområden för nationella minoritetsspråk
Socialnämnden Budgetuppföljning februari 2018
Revisionsberättelse Räddningstjänsten 2017
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-03-22
Bilaga – Ärenden för kännedom
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 77

Dnr 25314

Information från kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektör
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Göran Norlander (S) och Björn Nordling (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
Kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson (S) informerar om följande
punkter:


Information om kvartalsmöte med Härnösandshus



Information om ägarträff med Technichus

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


Bredbandsutbyggnad



Förändring och förlängning av projekt Dig.2020

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




Justerandes sign

Välfärdskonferens
Ägardialog Höga Kusten Destination
Direktionsmöte, Räddningstjänst Höga Kusten Ådalen

Utdragsbestyrkande
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Skolinfo – Aktualitets utbyte KFBVN

Kommundirektör Sofia Pettersson informerar om följande punkt:








Rekryteringar -Ekonomichef, kommunikationschef, HR-chef
Överflyttning HHA
Kulturlunch
Kommundirektörsföreningen
Beredning regionala rådet
Kommundirektörsträff länet
Möte kommuncheferna om KTM

Beslutsunderlag
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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