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Sammanträdesdatum

2018-04-23
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Rådhuset, måndagen den 23 april 2018 kl 10:00-11:10, Ajournering kl 10:05-10:37, 10:42-11:00

Beslutande

Ledamöter

Fred Nilsson (S), Ordförande
Karin Frejarö (MP), 1:e vice ordförande
Anders Gäfvert (M), 2:e vice ordförande
Björn Nordling (S)
Lennart Molin (S)
Göran Norlander (S)
Andreas Sjölander (S)
Nina Skyttberg (S)
Anna Olsgren (MP) tjänstgörande ersättare för Göran Umefjord (MP)
Ingrid Nilsson (V)
Gunnar Vestman (M)
Ida Skogström (M)
Håkan Viklund (S) tjänstgörande ersättare för Lars Edvin Lundgren (SD)
Magnus Oskarsson (S)
Jonny Lundin (C) tjänstgörande ersättare för Christina Lindberg (C)
Närvarande ej tjänstgörande
ersättare

Ersättare

Övriga närvarande

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

Justerare

Anders Gäfvert (M)

Justeringens plats och tid

Direkt efter sammanträdet

Håkan Viklund (S) tjänstgörande för Lars Edvin Lundgren (SD)
Anna Olsgren (MP) tjänstgör för Göran Umefjord (MP)
Eva-Clara Viklund (M)
Karin Högberg (KD)
Dick Söderkvist (SD)
Johan Nilsson (S)
Ann Kristine Elfvendal (S)
Lotten Widmark (S)
Jonny Lundin (C) tjänstgörande för Christina Lindberg (C)
RosMarie Sandin (L)

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Johanna Laine

Ordförande
Fred Nilsson
Justerare
Anders Gäfvert

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-04-23

Datum då anslaget sätts upp

2018-04-23

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Johanna Laine
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2018-05-15
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§ 81

Dnr 34746

Val av justerare
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Anders Gäfvert (M) att justera dagens protokoll.
______
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§ 82

Dnr 2015-000337 820

Framtida drift av Härnösand Hästsportarena
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att inte överklaga förvaltningsrättens dom.
Kommunstyrelsen beslutar
att förklara paragrafen omedelbart justerad.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Fred Nilsson (S), Anders Gäfvert (M) och Ingrid Nilsson
(V).
Yrkanden
Fred Nilsson (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att föreslå
kommunfullmäktige att inte överklaga förvaltningsrättens dom och att
kommunstyrelsen ska förklara paragrafen omedelbart justerad.
Ingrid Nilsson (V) yrkar att kommunen ska överklaga förvaltningsrättens
dom då den är otydlig och motsägelsefull. Den lämnar flera frågetecken,
bland annat om ridskoleverksamhet är att betrakta som näringsverksamhet
eller ej, såväl i fortsatt kommunal drift som när någon annan aktör än
kommunen själv driver den. Det finns inte heller någon rättspraxis i ärendet
och därför anser vänsterpartiet att det är rimligt att överklaga, för att få en
prejudicerande dom. Om kommunen väljer att inte överklaga blir det
betydligt mer osäkert hur den framtida driften ska betraktas oavsett vilken
aktör som kommer att driva ridskolan.
Jonny Lundin (C) yrkar bifall till Fred Nilssons (S) förslag.
Propositionsordning
Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, Fred Nilssons (S)
förslag och Ingrid Nilssons (V) förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med Fred
Nilssons (S) förslag.
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Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
Ingrid Nilssons (V) förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Fred
Nilssons (S) förslag.
Reservation
Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget förslag.
Bakgrund
Förvaltningsrätten i Falun har i dom den 6 april 2018, mål nr. 3003-17,
upphävt kommunfullmäktiges beslut den 20 maj 2017 att kommunen ska
bedriva ridskoleverksamhet tills vidare.
Förvaltningsrättens dom är intressant, mest påtagligt när det gäller frågan om
ridskoleverksamheten ska anses utgöra näringsverksamhet i
kommunallagens mening.
En rättslig prövning i kammarrätten är av värde oavsett utgången i målet då
förvaltningsrättens dom inte är tydlig och dessutom möjligen motstridig. Det
är oklart vilka slutsatser som kan dras av förvaltningsrättens dom i
förhållande till kommuners möjlighet generellt att understödja eller driva
fritidsaktiviteter av olika slag, såsom simskolor, musik- och kulturskolor
samt drift av slalombacke. Detta kan skapa en osäkerhet och möjligen
obefogad restriktivitet i kommunen vid hanteringen av föreningsstöd
framöver.
Kammarrättsdomar är prejudicerande. Även om kammarrätten vid
sakprövning skulle avslå överklagandet kan domen ge tydligare vägledning
avseende gränsen för den kommunala kompetensen på detta område både för
Härnösand och andra kommuner.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår utifrån ovanstående att domen
överklagas.
Beslutsunderlag
Dom – Förvaltningsrätten upphäver det överklagade beslutet –
Kommunfullmäktige 2017-05-29 §88 – Härnösand Hästsportarena
Utlåtande från advokatbyrå 2018-04-13
Yttrande SKL
Kommunfullmäktiges beslut 2017-05-20 §88
______
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§ 83

Dnr 2018-000203 820

Drift av ridskola
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att uppdra åt samhällsnämnden att senast i september 2018 återkomma till
kommunfullmäktige med förslag på föreningsdrift av ridskola i Härnösands
Hästsportarena.
Kommunstyrelsen beslutar
att förklara paragrafen omedelbart justerad.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Jonny Lundin (C) och Fred Nilsson (S).
Yrkanden
Jonny Lundin (C) yrkar ett tillägg på första att-satsen: att samhällsnämndens
återrapportering till fullmäktige ska ske senast i september 2018.
Fred Nilsson (S) och Anders Gäfvert (M) yrkar bifall till Jonny Lundins (C)
förslag.
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag med Jonny Lundins (C) tilläggsförslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag samt Jonny Lundins (C) tilläggsförslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag samt Jonny Lundins (C) tilläggsförslag.
Bakgrund
Härnösands kommun har genomfört en stor satsning på hästport genom
byggandet av Härnösand Hästsportarena. Sommaren 2015, några månader
innan den nya anläggningen skulle tas i bruk vände sig Härnösands Ridklubb
till kommunen med vädjan att kommunen skulle ta över driften av
ridskoleverksamheten på grund av ekonomisk och organisatoriska
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svårigheter. Ridklubben var från början tydlig med att de i ett senare läge
skulle vilja återta möjligheten att bedriva ridskoleverksamheten i föreningens
regi. När kommunen tog över driften sågs inte kommunal drift av ridskolan
heller som en ordning som skulle vara bestående för all tid utan att en
återgång till föreningsdrift eller till annan aktör såg som ett möjligt nästa
steg. Under 2016 föreslog kommunstyrelsen att ridskoleverksamheten skulle
läggas ut på tjänstekoncession ett förslag som dock aldrig blev föremål för
ställningstagande i kommunfullmäktige.
Inför kommunfullmäktiges beslut i maj 2017, som svar på en motion, att
behålla driften i kommunal regi blev det fullmäktiges bedömning att tiden
inte var mogen att inleda en process med att växla till annan driftsrom för
ridskolan. Beslutet blev därför att kommunal drift till vidare ska bestå. När
nu detta beslut överklagats och därefter upphävts av förvaltningsrätten så har
frågan kommit i ett nytt läge. Tanken att åter föreslå en tjänstekoncession av
ridskoleverksamheten är en möjlighet men innebär också att en sådan
process lär stäcka sig över längre tid vilket inte är att föredra. Det bästa
alternativet är därmed att kommunen nu utan dröjsmål startar arbetet med att
klargöra förutsättningarna med föreningsdrift. Ett uppdrag att inleda den
processen bör därför omgående ges till samhällsnämnden.
Beslutsunderlag
Ordförandeskrivelse – Drift av ridskola, 2018-04-20
Skrivelse – Drift av ridskola, 2018-04-17
______
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