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Sammanträdesdatum

2018-06-05
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Rådhuset, tisdagen den 5 juni 2018 kl 15.06-16.30

Beslutande

Ledamöter

Fred Nilsson (S), ordf
Karin Frejarö (MP), 1:e vice ordf
Anders Gäfvert (M), 2:e vice ordf
Björn Nordling (S)
Håkan Viklund (S) tjänstgörande för Magnus Oscarsson (S)
Lennart Molin (S)
Göran Norlander (S) §§ 106-130, 132-139
Ann Kristin Elfvendahl (S) tjänstgörande för Göran Norlander (S) § 131
Mohammed Abdulwahab (MP) tjänstgörande för Göran Umefjord (MP)
Ingrid Nilsson (V)
Ida Skogström (M) §§ 106-119, 121-139
Karin Högberg (KD) tjänstgörande för Ida Skogström (M) § 120
Gunnar Vestman (M)
RosMarie Sandin (L) tjänstgörande för Christina Lindberg (C)
Lotten Widmark (S) tjänstgörande för Lars Edvin Lundgren (SD)
Närvarande ej tjänstgörande
ersättare

Ersättare

Övriga närvarande

Sofia Pettersson, kommundirektör, Malin Rydmark, tf. ekonomichef, Anna Bostedt,
kanslichef, Tomas Wahllund, tf. kommunikationschef och Jeanette George,
kommunsekreterare

Justerare

Anders Gäfvert (M)

Ann-Christine Elfvendal (S) §§ 106-130, 132-139
Michael Möller Christensen (V)
Helena Grönhagen (V)
Karin Högberg (KD) §§ 106-119, 121-139

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Jeanette George

Ordförande
Fred Nilsson
Justerare
Anders Gäfvert

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-06-05

Datum då anslaget sätts upp

2018-06-07

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Jeanette George
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§ 107

Dnr 27802

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


Handelsutveckling – Uno Jonsson, tillväxtchef



HKIG, Höga Kusten på Export, Kattastrand 2:1 och
Borgmästaravtalet, Gussjö – Uno Jonsson, Hanna Viklund, markoch exploateringshandläggare



Fyramånadersbokslut 2018 KS – Sofia Pettersson, kommundirektör
och Malin Rydmark, tf. ekonomichef



Fyramånadersbokslut 2018 kommunen – Sofia Pettersson och Malin
Rydmark



Genomlysning av socialnämndens ekonomi – Sofia Pettersson



Kommuninvest, Reglemente interkontroll – Malin Rydmark, Ann
Entall, redovisningscontroller och Jonas Innala,
redovisningscontroller



Borgen Kommuninvest – Malin Rydmark



Presentation av budgetförslag; majoritetens och oppositionens förslag



Länsmuseet – Årsredovisning 2017, nuläge och planering – Jenny
Samuelsson, länsmuseichef



Projekt Trolldomsprocesserna – Margareta Bergvall, antikvarie
Länsmuseet

Följande ledamöter och ersättare närvarade:

Justerandes sign

Ledamöter

Ersättare

Fred Nilsson (S)

Håkan Viklund (S)

Karin Frejarö (MP)

Ann-Christine Elfvendahl (S)

Anders Gäfvert (M)

Lotten Widmark (S)
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Björn Nordling (S)

Johan Nilsson (S)

Lennart Molin (S)

Mohammed Abdulwahab (MP)

Göran Norlander (S)

Michael Möller Christensen (V)

Andreas Sjölander (S)

Helena Grönhagen (V) kom kl. 10.10

Nina Skyttberg (S)

Rosmarie Sandin (L) kl. 08.00-09.45, 11.15-11.45

Göran Umefjord (MP)

Karin Högberg (KD)

Ingrid Nilsson (V)
Gunnar Vestman (M)

______
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§ 106

Dnr 26793

Ändringar på dagens föredragningslista
Ärende, ”Begäran om gottgörelse från Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse
avseende 2016” läggs till på dagens föredragningslista.
______
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§ 108

Dnr 34746

Val av justerare
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Anders Gäfvert (M) att justera dagens protokoll.
______
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§ 109

Dnr 2016-000500 232

Motion - Bygg offentlig toalett vid Landsarkivet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motion.
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 en motion till kommunfullmäktige föreslår Eva Olstedt Lundgren (L) och
Olle Lövgren (L) att det ska byggas en offentlig toalett vid Landsarkivet i
Kristinaparken. Motionärerna ser ett behov att en offentlig toalett finns på
området då många människor vistas i parken. Både sommar och vinter. Inte
minst för att spela frisbeegolf och besöka skateboardparken.
Även andra spontanidrottare vistas där enligt motionärerna.
Samhällsförvaltningen har yttrat sig i ärendet och anser att ingen offentlig
toalett bör byggas i området. I området finns möjlighet att nyttja toaletterna i
foajén på ungdomsgården Kåken. Enligt ungdomssamordnaren på
samhällsförvaltningen så utnyttjas de redan idag av besökare i parken.
Ungdomsgården är öppen fem kvällar i veckan vilket innebär goda
möjligheter att nyttja dessa toaletter enligt samhälsförvaltningen.
Kommunledningskontoret föreslår avslag på motionen. Anledningen är att
det finns tillgång till toaletter under kvällstid samt att kostnaden för att bygga
en toalett är hög. Det är inte utrett hur behovet av offentliga toaletter ser ut i
övriga kommunen och om en investering ska göras kan behovet vara större
på andra platser. Enligt miljöavdelningen på samhällsförvaltningen har det
heller inte framkommit att det har uppstått någon sanitär olägenhet i området
till följd av ökat besökande i området de senaste åren.
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Socialt perspektiv
Ur ett socialt perspektiv ger en offentlig toalett, som är tillgänglighets
anpassad, potentiellt en bättre upplevelse vid besök av parken.
Ekologiskt perspektiv
Ur ett ekologiskt perspektiv har en offentlig toalett en uppskattad marginell
påverkan.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Att bygga en offentlig toalett kommer att påverka kommunens budget. Exakt
vad en offentlig toalett kostar att bygga är svårt att beräkna utan att exakt
veta var den ska vara placera i området samt utformad. Avståndet till vatten
och avlopp har stor inverkan på slutpriset. Andra nybyggda offentliga
toaletter har efter en genomlysning av andra kommunser kostat mellan 500
tkr till 1 mnkr. Därefter tillkommer årlig kostnad för drift och städning på
cirka 200 – 300 tkr.
Härnösands kommun äger inte marken i Kristaparken, det är Hemfosa AB
och Fastighetsföretaget Lilium AB. Om en offentlig toalett ska byggas i
området måste först markägaren ge sitt tillstånd.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag, 2018-05-15 § 38
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-04-23
Yttrande - Bygg offentlig toalett vid Landsarkivet
Motion - Bygg offentlig toalett vid Landsarkivet
______

Justerandes sign
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§ 110

Dnr 2017-000565 736

Motion - Säkrare och miljövänligare färdtjänst i
Härnösand
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen såtillvida att samhällsnämnden uppdras att förtydliga
information om vad som gäller för fastighetsägare avseende tillgänglighet
för multifordon,
att Härnösandshus uppdras att se över sina fastigheter vad avser
tillgängligheten för multifordon, samt
att socialnämnden uppdras att se över sina förhyrda lokaler vad avser
tillgängligheten för multifordon.
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
Göran Viren Sjögren (M) föreslår i en motion att kommunfullmäktige ska ge
samhällsnämnden i uppgift att varje gång ett färdtjänsttillstånd beviljas
kontakta berörd fastighetsägare och påminna om dennes ansvar att se till så
att ett multifordon kan ta sig fram till adressen, samt att skriva till alla
fastighetsägare där det bor personer med befintliga färdtjänsttillstånd och
påminna om fastighetsägarens ansvar att se till att ett multifordon kan ta sig
fram till adressen
I motionen förslås också att kommunfullmäktige ger Härnösandshus i
uppdrag att se över sina fastigheter vad det gäller tillgängligheten för
multifordon samt att socialnämnden får i uppdrag att se över tillgängligheten
för multifordon i de fastigheter som de hyr.
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Precis som motionären säger har fastighetsägare ett ansvar för underhåll av
sin fastighet. Kommunledningskontoret föreslår, efter en dialog med
trafikenheten, att motionen avslås då förslaget riskerar att skapa onödig
byråkrati med oklar eller begränsad nytta. Med det sagt är det viktigt att
kommunens verksamheter, kommunala bolag och privata fastighetsägare är
uppmärksamma på när bristande väghållning eller underhåll skapar problem
för färdtjänsten och påpekar det för den som ansvarar för underhållet.
Socialt perspektiv
Fungerande färdtjänst är viktigt ur ett tillgänglighetsperspektiv.
Ekologiskt perspektiv
Ingen påverkan.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Ansvaret i den här frågan ligger inte hos kommunen och förslaget riskerar att
skapa kostnader i form av merarbete för kommunen utan nämnvärd effekt.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag, 2018-05-15 § 39
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-04-30
Motion - Säkrare och miljövänligare färdtjänst i Härnösand
______
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§ 111

Dnr 2017-000051 314

Motion - Sand för halkbekämpning på fler platser i
kommunen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Bakgrund
En motion har lämnats till kommunfullmäktige av Eva Olstedt Lundgren (L)
där motionären vill det ska finnas fler utlämningsställen av sand för
halkbekämpning på trottoarer utanför fastigheter. Specifikt pekar motionären
ut ytterområden i kommunen som platser där medborgare får långt att ta sig
till Saltvik för att hämta sand.
Motionären menar att andra kommuner har fler platser för att hämta sand och
det något som Härnösands kommun också bör ha.
I Härnösand är det entreprenören NCC som på uppdrag av Härnösands
kommun lämnar ut sand till fastighetsägare. Utlämningen sker på Saltvik och
är bemannad. Kostnaden för denna tjänst är 90-100 tkr per år för kommunen.
Sanden lämnas ut gratis men är endast avsedd för halkbekämpning av
gångbanor utanför privata fastigheter.
Under vintern 2017/2018 har samhällsförvaltningen kört ut extra sand till
bland annat Hälledal och Viksjö för att underlätta för de som bor en bit ifrån
ordinarie utlämningsställe.
Samhällsförvaltningen ämnar göra så även i fortsätning om förhållandena
kräver det.
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Kommunledningskontoret föreslår avslag på motionen med motiveringen att
ha andra permanenta ställen för utlämning av sand kommer med bemanning
medför en allt för stor kostnad i förhållande till nyttjandet samt att
samhällsförvaltningen vid behov kör ut extra sand till samhällen utanför
tätorten.
Socialt perspektiv
Förslaget anses inte ha någon påverkan på det sociala perspektivet.
Ekologiskt perspektiv
Förslaget anses inte ha någon påverkan på det ekologiska perspektivet.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Förslaget anses inte ha någon påverkan på det ekonomiska och jurisdiska
perspektivet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag, 2018-05-15 § 40
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-05-03
Motion - Sand för halkbekämpning på fler platser i kommunen
______
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§ 112

Dnr 2016-000537 611

Motion - Aktiva och obligatoriska skolval för
grundskolan
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Yrkanden
Anders Gäfvert (M) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, liggande förslag
och Anders Gäfverts (M) bifallsyrkande.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
Anders Gäfverts (M) bifallsyrkande.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Votering begärs och utförs
Votering och utfall
Ordföranden ställer följande propositionsordning: Den som yrkar bifall till
liggande förslag röstar ja, och den som yrkar bifall till Anders Gäfverts (M)
förslag röstar nej.
Hur de enskilda ledamöterna har röstat framgår av tabellen nedan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

14(76)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-06-05
Kommunstyrelsen

Ledamot

Parti

Fred Nilsson
Björn Nordling
Håkan Viklund
Lennart Mohlin
Göran Norlander
Andreas Sjölander
Nina Skyttberg
Karin Frejarö
Mohammed Abdulwahab
Ingrid Nilsson
Anders Gäfvert
Ida Skogström
Gunnar Westman
RosMarie Sandin
Lotten Widmark

S
S
S
S
S
S
S
MP
MP
V
M
M
M
L
S

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

Med 11 ja-röster mot 4 nej finner ordförande att kommunstyrelsen beslutat i
enlighet med liggande förslag.
Reservation
Moderaterna reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Bakgrund
Ärendet var upp för beslut i kommunfullmäktige 2017-06-02.
Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet med följande
motivering:
Aktuell statistik gällande lärartäthet av legitimerade lärare presenteras för
KF.
Den efterfrågade statistiken vad gäller lärartäthet av legitimerade lärare finns
inte att tillgå och kan därav inte redovisas för kommunfullmäktige.
Kommunledningskontoret föreslår att motionen avslås.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-05-31
Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige, 2017-05-29 § 82
Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen, 2017-05-02 §85
Tjänsteskrivelse – Motion – Aktiva och obligatoriska skolval för
grundskolan, 2017-03-02
Motion – Aktiva och obligatoriska skolval för grundskolan, 2016-11-22
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 113

Dnr 2017-000521 000

Medborgarförslag - Reducerat pris av fiberanslutning
till Häggdångers bygdegård och övriga samlingslokaler
på landsbygden.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå medborgarförslaget.
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
Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-23 § 157 att överlämna
medborgarförslag – Reducerat pris av fiberanslutning till
Häggdångers bygdegård och övriga samlingslokaler på landsbygden (Dnr
KS 2017-521) till kommunstyrelsen för beredning och besvarande.
Förslagställaren föreslår i sitt medborgarförslag att kommunen bör få ett
starkt reducerat pris för bygdegårdens fibernätanslutning.
Detta skulle ge bygdegården större utrymme anordna fler arrangemang med
förväntade högre intäkter. Bygdegården erhåller sen tidigare 15 000 kr
årligen i driftsbidrag från Härnösands kommun. Förslagställaren motiverar
sitt förslag med att fiberuppkoppling är en strategisk viktig fråga för ideellt
och föreningsdriven verksamhet på landsbygden.
Dessutom förslås att alla samlingslokaler på landsbygden skulle få
subventionerat pris.
Enlig tidigare antagen ”Bredbandspolicy” i kommunfullmäktige är
kommunens målsättning att alla, både medborgare och näringsliv, ska
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uppleva att modern informationsteknik (IT) finns tillgänglig med bästa
möjliga standard. År 2021 ska minst 90 % av kommunens medborgare och
näringsliv täckas in av bredband med hög överföringshastighet. Fyra år
senare ska täckningen vara hundraprocentig.
Härnösands kommun har därmed antagit ett ambitiöst utbyggnadsprogram,
och satsar betydande belopp genom bland annat minskat avkastningskrav
från HEMAB till kommunen för att verkställa detta.
Utöver marknadens aktörer är HEMAB beställare, som avsätter stora
investeringspengar årligen för att förverkliga utbyggnadstakten av bredband i
Härnösands kommun. ServaNet bygger därefter på uppdrag av HEMAB fibernät
inom Härnösands kommun. Den svenska bredbandsutbyggnaden utgår från
marknadsmässiga principer.
I tillkommande beslutade ”Handlingsplan för bredbandsutbyggnad ” finns
antaget att kostnaden för att ansluta till nätet bestäms utifrån den
prissättningsmodell som bolaget tillämpar och som idag är 19 900 kr inklusive
moms. Detta täcker oftast inte anslutningskostnaderna på glesbebyggda ställen
varav en subventionering redan sker om max 30 000 kr per ansluten enhet.
Tillväxtavdelningen förstår förslagsställarens synpunkter om att det ibland kan
vara svårt göra större investeringar i bygdegårdar på ideell basis.
Med kommunens antagna styrdokument som utgångspunkt, ser
tillväxtavdelningen ingen möjlighet att öppna upp för undantag gällande
subventionerat pris på fiberanslutning till bygdegårdar och andra offentliga
inrättningar.
En svår gränsdragningsproblematik skulle uppstå med vilka som skulle kunna
komma ifråga för subventionering och på vilka platser subventionering ska
tillämpas. Till exempel skulle en ideell aktör inom stadskärnan med
föreningslokal uteslutas om subventioneringen bara skulle gälla lokaler på
landsbygden. Dessutom problem i hantering av de föreningar med offentliga
lokaler som redan anslutit sig.
Tillväxtavdelningen finner även att kommunen redan idag subventionerar
bredbandsutbyggnaden med betydande belopp.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag, 2018-05-15 § 41
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-03
Medborgarförslag - Reducerat pris av fiberanslutning till Häggdångers
bygdegård och övriga samlingslokaler på landsbygden
______
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§ 114

Dnr 2017-000647 860

Medborgarförslag - Kulturcentrum
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå medborgarförslaget om att skapa ett allmänt kulturcentrum, samt
att ta med förslagsställarens idéer i det fortsatta arbetet med Härnösands
kulturplan.
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
Ett förslag har inkommit där en medborgare önskar att Härnösands kommun
satsar på ett allmänt kulturcentrum med syfte att främja kultur i alla dess
former.
Härnösands Kommun vill såväl skapa gynnsamma förutsättningar för
professionella kulturutövare som ge möjligheter för att barn och unga ska få
utveckla sina kreativa förmågor på olika sätt. Av den anledningen är det
viktigt att det finns tillgång till ändamålsenliga arenor och mötesplatser för
kultur (ur Mötesplats kultur Härnösands Kulturplan 2014-2019)
I Härnösand är kulturen, både möjligheten att själv få skapa men också
möjligheten att få ta del av kultur och konst, prioriterad. Det märks bland
annat på de många platser som är upplåtna för kultur av olika slag.
Konsthallen, Härnösands teater, Länsmuseet, Sambiblioteket och Technichus
är några av dessa. För de professionella bildkonstnärerna finns en gemensam
arena i KKV.
Den öppna vägg som kommunstyrelsen beslutade om 2017 kommer att
erbjuda utrymme för fritt skapande och förhoppningsvis även aktiviteter och
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program kopplade till den konstformen. Kulturskolan och folkhögskolan
erbjuder konstnärlig utbildning, dessutom tillkommer naturligtvis
föreningslivet och andra organisationer som bidrar med stor verksamhet till
mångas glädje och utveckling.
Lokaler och mötesplatser är en infrastruktur som krävs för att kultur ska
kunna hända och äga rum samtidigt som lokalhyror, drift och personal är
resurskrävande. Av den anledningen behöver vi vara varsamma när vi
tillskapar nya verksamheter och undersöka om samverkan och alternativa
lösningar kan tillgodose de behov som finns.
Initiativet om en mötesplats där människors kreativitet får stimuleras och
utvecklas går i linje med tillväxtavdelningens syn på nära tillgång till konst
och kultur. Däremot tror vi på att fortsätta arbeta för att de mötesplatser,
föreningar och organisationer som idag tillhandahåller kultur, även om det
inte sker under samma tak, får fortsätta utvecklas med kvalité och hög
tillgänglighet för alla som vill delta.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens kulturutskotts protokollsutdrag, 2018-05-15 §
Tillväxtavdelningens tjänsteskrivelse, 2018-05-14
Medborgarförslag - Kulturcentrum
______
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§ 115

Dnr 2018-000212 730

Utredning nytt äldreboende
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga utredningen 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
I december 2016 inkom en motion till kommunfullmäktige med förslag på
att bygga ett nytt särskilt boende istället för Ugglans särskilda boende. I
motionen beskrevs Ugglan som ett icke funktionellt boende med flera
brister. Motionärerna förslog även att vid en nybyggnation skulle Ugglans
gamla lokaler bygga om till lägenheter. Kommunfullmäktige beslutade att
utreda frågan.
I utredningen har kostnaden för att bygga om fastigheten till lägenheter tagits
fram via konsultföretaget TM på uppdrag av Härnösandshus. Platsbesök
samt intervju med föreståndare för boendet har gjorts för att identifiera
brister på boendet.
Därefter har frågan om framtida behov setts över genom att analysera
befolkningsprognosen för Härnösands kommun. Det samlade underlaget
ligger till grund för utredningens förslag.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag, 2018-05-15 § 42
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-05-03
Rapport Ugglan
______
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§ 116

Dnr 2018-000230 140

Samverkansavtal mellan Högakustens industrigrupp
HKIG och Härnösands kommun
Kommunstyrelsens beslut
kommunstyrelsen beslutar
att godkänna föreslaget samverkansavtal mellan Höga Kusten Industrigrupp
(HKIG) och Härnösands kommun,
att finansieringen om 200 tkr per år under åren 2019-2021 beaktas i
kommande års budgetarbeten, samt
att uppdra åt kommundirektören att underteckna samarbetsavtalet.
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
Höga Kusten Industrigrupp, (nedan kallad HKIG), företräder cirka 40
industri-och teknikföretag främst i Höga Kusten. (bilaga 1).
Tillsamman har företagen cirka 2000 anställda och många av medlemmarna
är exportföretag i stark tillväxt. En viktig faktor för fortsatt tillväxt är
företagens tillgång på högre teknisk kompetens. HKIG avser att fortsätta det
framgångsrika arbetat med projektet Tillväxt Höga KustenKompetensförsörjning till teknik-och industriföretagen i Höga kusten.
(bilaga 2.) Härnösands Kommun var medfinansiär i till tidigare projekt.
HKIG ansöker om medfinansiering i form av en årlig ersättning för att
fortsätta det långsiktiga arbetet med kompetensförsörjning av högre teknisk
kompetens.
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HKIG ger kommunen en kanal in till en stark företagsgruppering och
säkerställer företagens engagemang för samverkan kring en attraktivare
region att arbeta, bo och leva i.
Samverkansavtalet stödjer Härnösands kommuns övergripande mål om att
medverka till ett ”växande näringsliv med mångsidig arbetsmarknad”. Även
i kommunens tillväxtstrategi beskrivs nytänkande entreprenörer som en av
kommunens tillgångar.
Tillväxtavdelningen har varit involverad i avtalsprocessen och anser att
samverkansavtalet säkerställer en kontinuitet kring kompetensförsörjning
och rekrytering av högre teknisk kompetens även efter det att projektet
avslutas.
Företagen har stor drivkraft för att jobba tillsammans vilket vi ser som
mycket värdefullt. Vi anser att det är viktigt att företagen får fortsätta att
arbeta med dessa för dem avgörande framtidsfrågor. Att skapa
förutsättningar för kvalificerad kompetens till regionens företag är en
avgörande framtidsfråga.
I föreslaget avtal regleras samarbetet mellan HKIG och Härnösands
Kommun.


HKIG i samarbete med Härnösands kommun långsiktig arbeta för
kompetensförsörjning



HKIG ska i samaverkan med Härnösands kommun medverka i
rekryteringprocesser



HKIG ska attrahera och behålla kompetens vara deltagare och
initiativtagare till insatser som stärker intentionerna i förslaget
samverkansavtal.

Tidsperiod
Avtalet gäller from 2019-01-01 tom 2021-12-31.
Parternas intention är att omförhandling av avtalet ska ske 2021-06-30.
Under våren 2021 utvärderas samverkan genom detta avtal som underlag för
beslut om en eventuell förlängning.

Övriga villkor
Vardera parten har rätt att under avtalsperioden initiera omförhandling.
Avtalet kan sägas upp av vardera parten med sex månaders uppsägningstid.
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Socialt perspektiv
Fler arbetstagare inom HKIGs medlemsföretag ökar möjligheten till fler
invånare i kommunen, vilket ger både kommunen och andra invånare
möjlighet till nya kontakter.
Ekologiskt perspektiv
Ingen påverkan.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Fler jobb ger inom företagen i området ökar tillväxt vilket ger högre
skatteintäkter för kommunen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen arbetsutskotts protokollsutdrag, 2048-025-15 § 45
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-04
Bilaga 1 - Medlemmar i HKIG
Bilaga 2 - Projektresultat tillväxt 2018-04-20
Förslag samverkansavtal HKIG Härnösand
Ansökan medfinansiering HKIG 2018-05-04
______
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§ 117

Dnr 2018-000231 017

Projekt - Höga Kusten på Export
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att Härnösands kommun medfinansierar projekt ”Höga Kusten på export”
med totalt 186 968 kr för åren 2019-2021, under förutsättning av andra
medfinansiärsers deltagande,
att medfinansiering om 64 979 kr för år 2019 beaktas i kommande
budgetarbete,
att medfinansiering om 64 481kr för år 2020 beaktas i kommande
budgetarbete, samt
att medfinansiering om 57 508 kr för år 2021 beaktas i kommande
budgetarbete
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
Höga Kusten Destinationsutveckling driver under 2018 tillsammans med
Region Västernorrland det regionala projektet Höga Kusten Export – en
pilot’. Syftet är att inom ramen för detta pilotprojekt testa Höga Kustens
attraktionskraft på utvalda internationella marknader. Dessutom är uppdraget
att skissa på en modell för internationalisering av besöksnäringen i Höga
Kusten som kan implementeras i ett 3-årigt EU-projekt under åren 20192021 som de härmed söker finansiering till.
Höga Kusten Destinationsutvecklings ägarkommuner har, med utgångspunkt
i den nationella strategin för besöksnäringen, enats om ett mål om 800 nya
jobb fram till 2025. Även om svenska resenärer förväntas resa mer så är det
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inte sannolikt att de kommer resa dubbelt så mycket. Därför behöver
destinationen öka sin internationella exponering och attrahera fler utländska
besökare för att på så vis nå sina mål.
Projektet Höga Kusten på Export och dess mål är att stärka besöksnäringen i
Höga Kusten, stimulera till ökad konkurrenskraft och öka kunskapen om
internationalisering. Målet är också att öka andelen utländska besökare till
samma nivå som genomsnittet för Sverige.
Bedömning
Tidigare projekt inom Höga kusten destinationsbolag har kunnat finansieras
inom ramen för Härnösands kommuns avtal med bolaget. En förutsättning
för att kunna genomföra det nya projektet är att få stöd av EUs regionala
strukturfond. För det krävs en bred regional förankring från kommunerna
och region Västernorrland. Ledningsgruppen för bolaget beslutade av det
skälet i våras att inför kommande mål 2-ansökan bör den kommunala
insatsen delas mellan bolaget och ägarkommunerna. Destinationsbolaget har
tagit den största delen av finansieringen för att kommunernas andel ska bli så
låg som möjligt. Styrelsen i bolaget har hanterat frågan.
Kommunstyrelseförvaltningen stödjer ansökan och dess mål om att vi
behöver attrahera fler internationella besökare till Höga Kusten. Att projektet
därutöver har som delmål att få fler växande exportmogna företag inom
besöksnäringen och fler attraktiva, hållbara och internationellt gångbara
produkter är positivt.
Bedömningen grundar sig också på både Tillväxtstrategin där Höga kusten
attraktivitet är en våra största tillgångar, samt till kommunens mål 2 om ett
Växande näringsliv med mångsidig arbetsmarkand.
Socialt perspektiv
Genomförande av projektet och därtill fler utländska besökare ger Höga
kusten som destination ökad konkurrenskraft och därmed ökas kunskapen
om internationalisering.
Ekologiskt perspektiv
Trots att målgruppen är den aktive naturälskaren kommer eventuellt positivt
resultat av projektet få en marginell påverkan på miljön, då bil eller flyg är
troligast transportmedel till regionen.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Beslutet får konsekvens på kommunens budget. De positiva effekterna av
ökad exportmognad och konkurranskraft ger högre inkomster till
turistföretagen. Fler besökare som nyttjar näringslivets olika utbud i
kommunen, vilket i slutändan ger positiv effekt på kommunens
skatteintäkter.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag, 2018-05-15 § 46
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-05
Bilaga 1 – Ansökan till Härnösands kommun
Bilaga 2 – Höga Kusten på Export Projektansökan
______
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§ 118

Dnr 2018-000180 107

Årsredovisning för år 2017 Samordningsförbundet
Härnösand Timrå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna årsredovisningen för Samordningsförbundet Härnösand Timrå
2017, samt
att bevilja styrelsen och de enskilda ledamöterna i Samordningsförbundet
Härnösand Timrå ansvarsfrihet.
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
Samordningsförbundet Härnösand Timrå har inkommit med årsredovisning
för 2017. Revisorerna tillstyrker att styrelsen och de enskilda ledamöterna i
förbundet beviljas ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-05-29
Årsredovisning 2017 för Samordningsförbundet Härnösand Timrå
Revisionsberättelse 2017
______
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§ 119

Dnr 2014-000486 002

Delegationsordning för kommunstyrelsen 2015-2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta den reviderade delegationsordningen version 1.8 för
kommunstyrelsen 2015-2018 med giltighet till och med 2018-08-13, samt
att anta den reviderade delegationsordningen version 1.9 för
kommunstyrelsen 2015-2018 med giltighet från och med 2018-08-14.
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
Dataskyddsförordningen (EU 2016/679), träder i kraft den 25 maj 2018. I
förordningen ställs det krav på skriftligt avtal när det gäller
personuppgiftsbiträden som ska behandla personuppgifter för en
personuppgiftsansvarigs räkning. All behandling av personuppgifter inom
ramen för detta personuppgiftsbiträdesavtal ska ske i enlighet med
Dataskyddsförordningen.
Utöver ovanstående revidering har även en revidering gjorts under 1.4,
”Teckna kommunens firma för lån till kommunen”, samt 1.5, ”Teckna
kommunens firma för övriga handlingar såsom avtal där krav om
firmateckning finns”. Det på grund av personalförändring.
Socialt perspektiv
Förslaget har ingen påverkan
Ekologiskt perspektiv
Förslaget har ingen påverkan
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Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Förslaget har ingen påverkan
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, rev. 2018-05-30
Delegationsordning KSF rev. 2018-05-30
______
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§ 120

Dnr 2018-000218 423

Överenskommelse om sanering, Kattastrand 2:1
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna föreslagen överenskommelse om kostnadsfördelning avseende
sanering på fasigheten Kattastrand 2:1, samt
att den kostnad som belastar kommunen upp till en summa av högst 1,7
miljoner kronor ska belasta kommunstyrelsens exploateringskonto.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M) och Göran Norlander (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.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Ida Skogström (M) i handläggningen i detta
ärende.
Bakgrund
WH försäljning AB förvärvade 2014-08-13 från Härnösands kommun
fastigheten Kattastrand 2:1 till ett pris av 1,9 mkr. Fastigheten var värderad
av Forum och såldes till värderat värde.
Härnösands kommun köpte fastigheten år 1939 då bedrevs bryggeri
verksamhet. Troligtvis hyrde Hernö Bryggeri lokalerna fram tills att
verksamheten upphörde 1973. År 1982 ansökte Härnösands kommun om
rivningslov och rev samtliga byggnader på fastigheten. När den stora
huvudbyggnaden som var byggd i tegel revs fick en stor del av
byggnadsresterna ligga kvar i marken, dessa fylldes över med jordmassor i
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samband med rivningen. När rivningen utfördes fanns inte 10 kap i
Miljöbalken och samtidigt var nog kunskapsnivån låg gällande
markföroreningar och dess påverkan.
I samband med försäljningen av fastigheten konstaterades det att fastigheten
var förorenad. Ett genomförandeavtal upprättades 2014-05-27, mellan
Härnösands kommun och WH Försäljning. Parterna kom överens om att
Härnösands kommun skulle ansvara för 75 % av saneringskostnaden upp till
en summa av 2.284 tkr, kostnader därutöver skulle belasta kommunen.
Överenskommelsen gällde i 24 månader från avtalets undertecknande.
I samband med försäljningen 2014 gjorde kommunen en översiktlig miljöoch geoteknisk undersökning som en del i försäljningsprocessen. De
provgropar som grävdes påvisade då inte några större problem med
föroreningar. Dock kan man konstatera att provgroparna grävdes på 2 m djup
vilket har gjort att man inte kunde förutspå vad som fanns längre ned i
marken.
När WH försäljning byggde etapp 1 sanerades endast det området som
bebyggdes med radhus. Härnösands kommun ersatte WH försäljning för
denna sanering med ett belopp på ca 430 tkr exkl moms, vilket motsvarade
75% av saneringskostnaden i enlighet med genomförandeavtalet.
I slutet av 2017 påbörjades byggnationen av etapp 2 (flerfamiljshuset). I
samband med schaktarbetet och grundläggningen av huset har det visat sig
att föroreningarna varit mycket större än vad tidigare undersökningar visat.
Bland annat påträffades oljefyllda cisterner i marken sedan rivningen.
Den förorenande verksamheten har i det aktuella fallet inte varit
bryggeriverksamheten som bedrevs på fastigheten fram till början av 70talet, utan snarar rivningen av byggnader och dess installationer vilket
utfördes av Härnösands kommun. Detta innebär att kommunen kan bära ett
ansvar som verksamhetsutövare enligt 10 kap miljöbalken.
I och med de påträffade föroreningarna som WH försäljning inte kände till
har byggprojektet drabbats av merkostnader på ca 4,500 tkr. WH försäljning
har den 25 april 2018 påkallat ekonomisk ersättning för de merkostnader de
fått i projektet som har med saneringsarbetet att göra, se bilaga 2.
WH försäljning har till kommunen redovisat fördyrningar som de hävdar
beror på miljöproblematik på totalt 4,5 mkr. Dessa kostnader fördelas enligt
entreprenören enligt följande:
Gräv, schakt och jordhantering - 2. 260 tkr
HEMAB inlämning av jord - 642 tk
Extra miljökontroller och konsulter - 410 tkr
Mät och arbetsledning - 312 tkr
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Pålning för grund - 1.097 tkr
Rivning av byggnader under jord - 371 tkr
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-04
Bilaga 1- Överenskommelse gällande saneringskostnader Bryggaren Strand,
- Kattastrand 2:1
Bilaga 2 - Miljösanering Bryggaren Strand
Bilaga 3 - PM om saneringsansvar 24 maj 2018
Kopia av Sammanställning extrakostnader miljö BS2 2018-05-03
Genomförandeavtal 140527
______
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§ 121

Dnr 2017-000528 140

Samverkansavtal HÄR företagarförening och
Härnösands kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna föreslaget samverkansavtal mellan HÄR företagarförening i
och Härnösands kommun,
att resterande del av finansieringen för 2018 om 267 tkr belastar
kommunstyrelsens budget för innevarande år,
att ersättning om 700 tkr för 2019 beaktas i kommande detaljbudgetarbete
för kommunstyrelsen, samt
att ge kommundirektören i uppdrag underteckna samverkansavtalet.
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 Härnösand finns sedan många år ett etablerat samarbete mellan
affärsidkare, fastighetsägare, kommunen och andra intressenter kring
handeln. Arbetet har över tid skiftat i intensitet och har jobbat under olika
varumärken som På Stan, Centrumutveckling, Handelsplats Härnösand och
nu HÄR Handel och möten. Omsättningen har bestått av ca 1,2 mkr
kronor/år de senaste åren varav Härnösands kommun bidragit med 483 tkr,
detta från ett beslut från 2006. Handelsplats har då haft en del åtaganden som
bland annat marschallmorgon, lucia en del event och skött utsmyckning.
Handeln är under stor omdaning och trenden är att centrumkärnor
kompletteras med exempelvis mera bostäder, upplevelser, restauranger och
gym.
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I Härnösand har arbetet med centrumutveckling under 2016 och 2017
resulterat i ett utvecklat och förtydligat samarbete mellan fastighetsägare,
Handel i Härnösand, näringslivet och Härnösands kommun. Under hösten
2016 förstärktes arbetet och det formades ett samarbetsprojekt för en
översyn, utveckling och tillväxt av stadskärnan.
Som ett av resultaten av det senaste projektet ombildades under hösten 2017
föreningen Handelsplats till HÄR Handel och möten, som nu ansöker om ett
utökat anslag.
För att ta nästa steg i samarbetet kring centrumutvecklingsarbetet och för att
det nybildade företagsföreningen HÄR ska bli den kraft att räkna med
föreslår Härnösands kommun att ett samarbetsavtal ingås. Avtalet stödjs av
kommunens tillväxtstrategi.
Företagarföreningen HÄR ska i samarbete med kommunen vara ägare,
arrangör och utförare till ett antal aktiviteter som stärker utvecklingen av
stadskärnan samt vara initiativtagare till insatser som stärker intentionerna i
samverkansavtalet. Administrationen för HÄR Handel och möten sker i de
av Härnösands Näringsliv AB helägda dotterbolaget HÄR Handel och
Möten i Härnösands AB (556862-6955).
Avtalet gäller from 2018-01-01 tom 2019-12-31. Parternas intention är att
omförhandling av avtalet ska ske under tredje kvartalet 2019 för en
fortsättning efter 2020-01-01. Vid förlängning av avtalet utan omförhandling
justeras avtalat belopp utifrån konsumentprisindex (KPI).
Socialt perspektiv
Centrumutvecklingsarbete har påtaglig social påverkan, då centrums
utveckling berör en stor del av befolkningen i Härnösand.
Ekologiskt perspektiv
Ett attraktivt centrum kan bidra till att fler som gör sina inköp eller går på
restaurang i Härnösand istället för på annan ort. Vilket leder till minskat
bilåkande och därmed bättre miljö.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Beslutet får konekvens på kommunens budget. De positiva effekterna av
centrumarbetet är svåra att ekonomiskt mäta. Desto fler Härnösandsbor och
besökare som nyttjar näringslivets olika utbud i centrum, kommer i
slutändan ge en positiv effekt på kommunens skatteintäkter.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-30
Bilaga 1 - Förslag till samverkansavtal mellan HÄR företagarförening och
Härnösands kommun
Skrivelse - Ny företagarförening för handelsutveckling
______
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§ 122

Dnr 2018-000256 042

Fyramånadersbokslut Kommunstyrelsen 2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna kommunstyrelsens fyramånadersbokslut 2018.
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 fyramånadersbokslut för 2018 har upprättats i enligt
anvisningar från kommunstyrelseförvaltningens ekonomiavdelning.
Resultatet exklusive kommungemensamma poster blev ett överskott på 14,8
mnkr (7,7 mnkr inklusive kommungemensamma poster), och prognosen för
kommunstyrelsen för helåret är 10,6 mnkr i överskott.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-22
Fyramånadersrapport, kommunstyrelsen 2018 - Tertial 1
______
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§ 123

Dnr 2018-000262 042

Fyramånadersbokslut 2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna fyramånadersbokslut 2018
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt kommundirektören snarast möjligt att återkomma till
kommunstyrelsen med den handlingsplan som socialnämnden ska upprätta
utifrån prognostiserat underskott, samt
att sända ärendet för kännedom till kommunfullmäktiges presidium och
revisionen.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M).
Yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson (S) yrkar att kommunstyrelsen
beslutar om ytterligare attsatser som lyder:
att uppdra åt kommundirektören snarast möjligt att återkomma till
kommunstyrelsen med den handlingsplan som socialnämnden ska upprätta
utifrån prognostiserat underskott, samt
att sända ärendet för kännedom till kommunfullmäktiges presidium och
revisionen.
Propositionsordning
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, det
liggande förslaget med tilläggsattsatserna.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag med tilläggsattsatserna.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag med tilläggsattsatserna.
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Bakgrund
Härnösands kommun redovisar för första fyramånaderna ett positivt resultat
på 33,7 mnkr exklusive ökningen av semesterlöneskulden. Samma
resultatmått för samma period 2017 var 25,7 mnkr. Det innebär att det
löpande driftsresultatet har förbättrats med 8,0 mnkr. Resultatet enligt
resultaträkningen (inklusive semesterlöneskulden) är på +7,7 mnkr.
Nämnderna redovisare ett litet underskott jämfört med budget på -0,6 mnkr
exklusive semesterlöneskuld, pensionskostnader samt upplupna timlöner.
Kommunstyrelsen, arbetslivsnämnden och samhällsnämnden visar positiv
avvikelse mot budget, vilket nästa täcker underskottet på resterande
nämnder. Socialnämnden redovisar ett betydande underskott de första fyra
månaderna på -16,1 mnkr vilket kräver åtgärder för att komma i balans.
Kommunens resultatprognos på helåret visar ett resultat på +2,1 mnkr (0,1 %
av skatteintäkter och statsbidrag), vilket är 17,9 mnkr sämre än budget som
är på 20 mnkr. Socialnämnden prognostiserar ett underskott helåret på
-44,7 mnkr och arbetslivsnämnden på -0,9 mnkr. Enligt kommunens
reglemente för ekonomistyrning ska nämnden via sin förvaltning erhålla en
handlingsplan inom tre veckor.
Ekonomiavdelningen bedömer att balanskravet för 2018 kommer att klaras.
Efter beslut i kommunstyrelsen ska fyramånadersbokslutet överlämnas till
kommunfullmäktige.
Socialt perspektiv
Ingen konsekvens
Ekologiskt perspektiv
Ingen konsekvens
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Prognosen visar på ett positivt resultat för kommunen som helhet. Dock ger
inte prognosen utrymme för ett resultat på 1-2%. Socialnämnden har vid
upprättandet av bokslutet inte antagit en handlingsplan för sitt prognostiserad
underskott, vilket kommer vara nödvändigt för att nå god ekonomisk
hushållning för 2018.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-28
Fyramånadersbokslutet 2018
______
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§ 124

Dnr 2018-000270 041

Mål, budget och skattesats 2019
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta majoritetens förslag till budget 2019 i enlighet med bilaga,
att fastställa Resultatuppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna i enlighet
med bilaga,
att bemyndiga kommunstyrelsen att förvärva och försälja fast egendom
inom ramen 3 mnkr per objekt,
att bemyndiga kommunstyrelsen att för eventuellt tillkommande brådskande
investeringar disponera rörelsekapital inom ramen 3 mnkr per objekt,
att kommunstyrelsen under 2019 har rätt att nyupplåtna, det vill säga öka
kommunens skulder, med totalt högst 50 mnkr,
att kommunstyrelsen under 2019 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna
upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under
2019, samt
att skattesatsen 2019 ska vara oförändrad 23,34 kr.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M) och Fred Nilsson (S).
Yrkanden
Anders Gäfvert (M) yrkar bifall till Alliansens budgetförslag.
Propositionsordning
Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, majoritetens
förslag och Alliansens förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
majoritetens förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
alliansens förslag.
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Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med
majoritetens förslag.
Reservation
Samtliga ledamöter i Moderaterna och Centerpartiet reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande.
Bakgrund
Majoriteten och Alliansen har presenterat sina respektive förslag till mål,
budget och skattesats 2019.
Beslutsunderlag
Majoritetens förslag till budget 2019
Alliansens förslag till budget 2019
Protokollsutdrag, socialnämnden 2018-05-07 § 68
Protokollsutdrag, skolnämnden 2018-04-26 § 34
Protokollsutdrag, samhällsnämnden 2018-04-05 § 62
Protokollsutdrag, arbetslivsnämnden 2018-04-26 § 29
______
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§ 125

Dnr 2018-000249 003

Reglemente för internkontroll
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna reviderat reglemente för internkontroll.
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
Reglementet för internkontroll har reviderats och förtydligats för att skapa en
gemensam arbetsmetod samt för att säkerställa en tillfredställande
internkontroll. Till reglementet har tillämpningsanvisningar upprättas.
Den gemensamma arbetsmetoden innefattar kartläggning av internkontroll
via riskanalys, där risk och väsentlighetsbedömning ingår. Syftet är att skapa
kontroll och hantera risker i verksamheten och i ekonomin som kan hindra
kommunen att nå sina mål. Riskanalys är ett systematiskt hjälpmedel för att
identifiera och värdera risker, bedöma konsekvenser samt i vilken grad som
riskerna kan kontrolleras. Avsikten är att förekomma händelser innan något
negativt inträffar, kunna ta medvetna risker och se möjligheter.
Gällande reglemente antogs 2014-06-03 KS 99-49-029 och räcker fram till
2018-06-03 vilket innebär att internkontrollreglementet måste upp till
kommunstyrelsen för förnyat beslut.
Ekonomiavdelningen har reviderat internkontrollreglementet för att uppfylla
de rekommendationer som har framkommit från kommunens revisorer.
Revidering av reglementet innebär att förenkla och förtydligande av vad som
gäller för kommunens internkontroll.
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Förklarande textavsnitt kring ämnesområdet internkontroll mer lämpat för
tillämpningsanvisningar har tagits bort.
I reglementet har ekonomiavdelningen förtydligat hur planen kring hur
internkontroll ska beslutas och tas upp i nämnd.
Internkontrollplan följs upp via verksamhetsberättelsen och i
tjänsteskrivelsen där det ska finnas en att sats där nämnd tar ett separat beslut
om internkontrollplanen.
Internkontrollreglementet har uppdaterats med att kommunens medarbetare
har rapporteringsplikt på upptäckta brott och att allvarliga fel och brister ska
utredas. Denna rapporteringsplikt på upptäckta brott och allvarliga fel och
brister ska utredas. Denna rapporteringsplikt fanns tidigare bara i
tillämpningsanvisningarna.
Socialt perspektiv
Förbättrad internkontroll säkrar våra processer och invånarnas leverans av
välfärd.
Ekologiskt perspektiv
Ingen påverkan
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Internkontroll syftar till att kommunens mål uppfylls genom tillfredställande
internkontroll. Om internkontroll inte genomförs så riskerar kommunen att
ekonomiska processerna inte är säkerställda samt att kommunens varumärke
skadas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-21
Bilaga 1 - Reglemente för internkontroll
Bilaga 2 - Tillämpningsanvisningar
Bilaga 3 - Gamla reglementet för internkontroll
______
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§ 126

Dnr 2018-000275 101

Politisk viljeyttring om vindkraftsetablering i
Viksjöregionen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta förslag till Politisk viljeyttring om vindkraftsetablering i
Viksjöområdet.
Yttranden
I ärendet yttrar sig RosMarie Sandin (L).
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.
Avståenden
RosMarie Sandin (L) deltar inte i beslutet av detta ärende.
Bakgrund
2013-05-07 antog kommunstyrelsen i Härnösands kommun ett politisk
viljeyttring rörande vindkraften som där beskrevs som en välkommen
nyckelfaktor i ett långsiktigt och hållbart samhällsbygge.
I denna viljeyttring betonas särskilt att ”närområden och berörda bygder bör
kunna förvänta sig att få del av bygdepeng/återföringsmedel motsvarande
minst 1% av bruttovärdet av producerad el” och att ”medel som på detta sätt
utbetalas bör främst nyttjas till insatser för uthållig utveckling inom aktuella
områden”.
Allt sedan hösten 2013 har etablering av en stor vindkraftsanläggning norr
om Viksjö varit aktuellt. Tid för byggstart har i flera steg senarlagt också
efter det att tillståndsgivningsprocessen blivit klar. Mycket tyder dock på att
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hösten 2018 kan bli den avgörande tidpunkter då byggandet av 100-140 verk
inleds. Detta skulle i så fall bli den störta industriinvesteringen i Härnösands
historia.
Frågan om hur det lokala och regionala näringslivet kan vitaliseras och dra
nytta av såväl investeringsperioden do verken etableras och den fortlöpande
driften av anläggningen måste ges hög uppmärksamhet. Av särskild vikt är
att tillgodose att den lokala befolkning och de lokala aktörerna i
vindkraftsparkens närhet kan tillgodogöra sig de medel och nyttor som
etableringen ger förutsättningar till.
Kommunstyrelsen i Härnösands kommun avger på denna grund och med
utgångpunkt i tidigare beslut (2013-05-07) följande politiska viljeyttring:
Politisk viljeyttring om vindkraftsetablering i Viksjöregionen
1. Härnösands kommun ska ge Lokala organisationer i Viksjö fullt stöd i
sina ansträngningar att upprätta överenskommelser med
vindkraftsentreprenören som gynnar utveckling i närområdet. Ersättningar
bör uppfylla höga krav på långsiktighet och tydlighet.
2. Härnösands kommuns medverkar till att skapa bästa möjliga förutsättning
för utvecklingsmöjligheter i Viksjöregionen där vindkraftsetableringen
möjligheter tas tillvara i dess olika aspekter. Aktuella frågor som kan beröras
är trafiklösningar, plan- och byggfrågorfrågor, infrastruktur, tillgänglighet,
friluftsliv, social service etc.
3. Härnösands kommun ska tillsammans med lokala/regionala aktörer föra
en aktiv dialog med vindkraftsentreprenören uti frågor som rör
upphandlingar med syfte att lokala företag och lokala produkter kan dra
största möjliga nytta av såväl etableringsfasen som kommande driftperiod
över tid.
Beslutsunderlag
Skrivelse kommunstyrelsens ordförande – Politisk viljeyttring
Bilaga – Politisk viljeyttring om vindkraftens lokala nytta 2013-04-26
Bilaga – Vindkraft i Härnösand tillägg till ÖP - 2013
______
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§ 127

Dnr 2018-000261 872

Projektsamverkan Trolldomsprocesserna
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att kommunen ska ingå i projektsamverkan kring trolldomsprocesserna,
att uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att medverka i
förberedelsearbetet och senast i november 2018 återkomma med
projektförslag, samt
att avsätta maximalt 35 000 kronor från kommunstyrelsens konto för
oförutsedda utgifter för förstudiearbetet för det kommande projektet.
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 hösten 2017 har det vid informella möten mellan representanter för
Härnösands kommun, Svenska kyrkan, Länsstyrelsen och Länsmuseet
Västernorrland förts en dialog kring trolldomsprocesserna på 1600-talet.
Samtalet har i hög grad rört sig kring nödvändigheten av att detta trauma blir
återspeglat i vår tids berättande och fysiska miljö. I dialogen har även i viss
mån Kramfors kommun och landstinget deltagit liksom att samtal har förts
med engagerade lokala aktörer.
Ur dessa dialoger har två syften med att aktualisera trolldomsprocesserna
utkristalliserats. Dels tanken att tillskapa ett eller flera minnesmärken på
platser som knyts till de tragiska och dramatiska händelserna. Dels att
levandegöra berättelsen om denna historia på ett sätt som medvetandegör oss
själva och som ger skärpa åt förmågan att skapa goda och icke-exkluderande
samhällen.
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Allt sedan 2011 har Länsmuseet haft en ambition till kunskapsuppbyggnad
kring de frågor som trolldomsprocesserna aktualiserar. Det innebär bland
annat att nätverk har byggts upp med kulturmiljöinstitutioner, universitet och
museer i Norge och Skottland där liknande processer förekom och där
bearbetning av denna historiska tid pågått under en längre tid. Länsmuseets
planer på att genomföra ett större projekt i ämnet har dock av olika
anledningen inte förverkligats, men det förarbete som gjorts under dessa år
äger fortfarande aktualitet och har stort värde vid en förnyade initiativ.
I anslutning till de dialoger som nyligen förts i Härnösand har därför
Länsmuseets antikvarie Margaretha Bergvall ombetts formulerat ett PM som
sammanfattar nuläget och föreslår vissa möjligheter för etablering av ett
större projekt kring trolldomsprocesserna utifrån ovan angivna syften. Därav
framgår också att Länsmuseet under vissa förutsättningar kan ta rollen som
projektägare, och att arbetet bör ske i nära samverkan med Härnösands
kommun och andra berörda parter. Det framstår också som angeläget att i
närtid ta vara på de förarbeten som finns gjorda och att det är klokt att agera
med skyndsamhet för att tillvarata upparbetad kunskap och de
finansieringsmöjligheter som finns för ett större projekt.
Härnösand stod på 1670-talet i centrum för Skandinaviens kanske största
rättsskandal. Det var här cirka 120 människor – alla oskyldiga – de flesta
kvinnor – dömdes till döden. Hur det går att förstå dessa irrationella
handlingar är ingen enkel sak. Inte ens utifrån den tidens värderingar och
verklighetsuppfattning. Det är bara 350 år sedan. Tio generationer sedan!
Det var staten som dömde, och kyrkan, makten och människor som agerade.
Och det var här det hände. Det är idag svårt att försvara det faktum att dessa
historiska händelser givits en så undanskymd plats i vår historia och i det
offentliga rummet. Det finns stor anledning att på ett sakligt och engagerat
sätt lyfta detta historiska trauma i vårt medvetande.
Det som finns beskrivet i Bergvalls PM kan utgöra en god grund för att
Härnösands kommun engagerar sig för att medverkan i ett större projekt om
trolldomsprocesserna. Förslaget blir därför att kulturchefen får uppdraget att
verka för detta. Det uppdraget bör omfatta att Härnösands kommun
tillsammans med Länsmuseet och andra berörda aktörer klarlägger vilka
organisationer som ska samverka under projekttiden och att under hösten
2018 återkomma till kommunstyrelsen med förslag på projektansökan inkl.
finansiering. För att möjliggöra aktiv hantering av frågan behöver arbetet
formaliseras i en förstudie i linje med framlagt PM från Länsmuseet.
Härnösands kommuns medverkan i denna inledande projektfas bör också
innebära medverkan med delfinansiering av projektledare under
uppstartfasen. Total kostnad för detta är angiven till 70 000 kronor.
Härnösands kommun föreslås medverka med maximalt halva detta belopp,
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dvs 35 000 kronor. Finansiering föreslås belasta kommunstyrelsens konto för
oförutsedda utgifter, vars behållning 2018-05-30 är 1,4 mnkr.
Beslutsunderlag
Skrivelse kommunstyrelsens ordförande, Rev. 2018-06-04
Trolldomsprocesserna maj 2018 en nystart
______
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§ 128

Dnr 2018-000232 045

Borgenförbindelse, regressavtal och avtal om
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests
motpartsexponeringar avseende derivat
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att Härnösands kommun bekräftar att ingången borgenförbindelse av den 7
maj 1993 (”Borgenförbindelsen”), vari Härnösands kommun åtagit sig
solidariskt borgenansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige
AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att
Kommuninvest äger företräda Härnösands kommun genom att företa
samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen
enligt Borgenförbindelsen i förhållande till Kommuninvest nuvarande och
blivande borgenärer,
att Härnösands kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av
Härnösands kommun den 21 oktober 2011, vari det inbördes ansvaret mellan
Kommuninvest medlemmar regleras för de fall Kommuninvests borgenärer
skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt
Borgenförbindelsen, alltjämt gäller,
att Härnösands kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av
Härnösands kommun den 21 oktober 2011, vari Härnösands kommuns
ansvar för Kommuninvests motpartexponering avseende derivat regleras,
alltjämt gäller, samt
att utse kommundirektör Sofia Pettersson och ekonomichef Bo Glas att för
kommunens räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta
beslut.
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.
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Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Bakgrund
Samtliga medlemmar i Kommuninvest har tecknat borgenförbindelse.
Härnösands kommun utfärdade sin borgenförbindelse den 7 maj 1993 och
har bekräftat densamma genom beslut av kommunfullmäktige den 28
september 2009.
Samtliga kommuners borgenförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid
Kommuninvest upptagande av lån på lånemarknaden presenteras
borgenförbindelsen för lånegivaren. I den praktiska hanteringen vid
företeende av borgenförbindelser i samband med Kommuninvest upplåning
företräder således Kommuninvest medlemmarna gentemot långivaren.
Ett borgensåtagande är enligt lag giltigt i endast i tio år från den dag då
åtagandet ingicks, alternativt från den dag då borgenåtagandet bekräftades
genom beslut av kommunfullmäktige. Gilltighetstiden för Härnösands
kommuns borgenåtagande kommer sålunda inom kort att löpa ut. Med
hänsyn till att borgenförbindelsen utgör ett av villkoren för medlemskap i
Kommuninvest och den betydelse borgenförbindelsen har för
Kommuninvest verksamhet är det av mycket stor vikt att Härnösands
kommun innan borgenförbindelsens giltighetstid löper ut på nytt fattar ett
beslut i kommunfullmäktige.
Kommunstyrelseförvaltningen anser att det är av stor vikt för Härnösands
kommun att fortsätta vara medlem i Kommuninvest och på så sätt ta del av
de förmånliga lånevillkor som Kommuninvest erbjuder.
Socialt perspektiv
Ingen påverkan
Ekologiskt perspektiv
Ingen större påverkan
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Att inte förlänga avtalet med Kommuninvest kommer innebära att
kommunens upplåning blir mycket dyrare.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-21
Angående borgensförbindelse/avtal Kommuninvest
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

50(76)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-06-05
Kommunstyrelsen

§ 129

Dnr 2018-000039 400

Erbjudande att delta i projektet Borgmästaravtalet i
Västernorrland
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att acceptera erbjudandet om att delta i projektet och ansluta till
Borgmästaravtalet i Västernorrland,
att förutsättningen för Härnösands kommuns deltagande är att det inom
ramen för projektet upprättas gemensamma målsättningar för deltagarna som
ansluter sig till projektet och Borgmästaravtalet,
att förutsättningen för Härnösands kommuns deltagande är att
Kommunförbundet Västernorrland beviljas regionala och nationella
projektmedel,
att medfinansiera projektet med 81 250 kr/år under år 2019-2020, samt 40
625 kr för år 2021, samt
att finansieringen beaktas i kommande budgetarbete.
Yrkanden
Karin Frejarö (MP) yrkar på en förändrad fjärde attsats och en tilläggsattsats
som lyder:
att medfinansiera projektet med 81 250 kr/år under år 2019-2020, samt 40
625 kr för år 2021, samt
att finansieringen beaktas i kommande budgetarbete.
Anders Gäfvert (M) yrkar avslag.
Propositionsordning
Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, det liggande
justerade förslaget och avslagsyrkande.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande justerade förslaget.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
avslagsyrkandet.
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Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med justerade
liggande förslaget.
Bakgrund
Kommunförbundet Västernorrland erbjuder kommuner i länet att delta i
projektet Borgmästaravtalet Västernorrland. Borgmästaravtalet samlar
regionala och lokala myndigheter inom EU som vill arbeta aktivt för att
minska utsläppen av växthusgaser med minst 40 procent fram till år 2030.
Nedan ges en beskrivning av Borgmästaravtalet och åtaganden som det
innebär. Samt mer information om erbjudandet från Kommunförbundet
Västernorrland.
Borgmästaravtalet
Borgmästaravtalet lanserades år 2008 i Europa med ambitionen att uppnå
och/eller överträffa EU:s klimat- och energipolitiska mål. Alla partners
förbinder sig att anta en strategi för att till år 2050 öka takten i arbetet med
att skapa ett fossilfritt samhälle, stärka sin kapacitet att anpassa sig till
oundvikliga konsekvenser av klimatförändringar.
Åtagandet i Borgmästaravtalet innebär:


att inom två år efter formellt anslutningsbeslut i kommunstyrelsen ha
lämnat in åtgärdsplaner.



att ta fram en grundläggande utsläppsinventering så att
begränsningsåtgärder kan följas upp.



att ta fram en anpassningsstrategi som innehåller en klimatrelaterad
risk- och sårbarhetsanalys som integreras i ett separat
planeringsdokument.



att rapportera implementeringsförloppet för åtgärdsplanerna
vartannat år.

Stöd genom erbjudandet att delta i projekt Borgmästaravtalet i
Västernorrland

Kommunförbundet Västernorrland erbjuder att samordna deltagarnas
inventeringsbehov och åtgärdsplaner, att sköta deltagarnas inrapportering
och övrig administration i olika system och begränsar deltagarnas kostnader
via stöd från regionala och nationella medel. Se beslutsunderlag för mer
information.
Kostnader och arbetsinsats att delta i projekt Borgmästaravtalet i
Västernorrland

Att delta i projektet kräver att deltagarna medfinansierar projektet med en
kontaktinsats på 203 125 kronor och en arbetsinsats om 380 timmar fördelat
på projekttiden som är 3 år. Bygger på att 4 av länets 7 kommuner ansluter.
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Justeras om antalet deltagande kommuner överstiger 4 kommuner. Se
beslutsunderlag för mer information.
Nytta med att ansluta Borgmästaravtalet

Genom att ansluta sig erhålls främst:
 ökad drivkraft och ett systematiskt arbetssätt för att få bättre koll på
kommunal energirelaterad statistik, samt
 fördel vid projektansökningar, speciellt vid ansökningar inom EU, samt
 tillgång till ett stort kontaktnät med möjlighet att dra nytta av lärdomar
från andra pionjärer och visa upp och dela med sig av expertkunskaper och
goda exempel.
Socialt perspektiv
Genom deltagande erhåller Härnösands kommun tillgång till ett större
kontaktnät och möjligheten till ökad kompetensväxling.
Ekologiskt perspektiv
Ökar drivkraften i arbetet med att skapa ett fossilfritt samhälle och
anpassning till klimatförändringar.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Ger ekonomiskt stöd vid ansökan och uppföljning att ansluta sig till
Borgmästaravtalet.
Beslutsunderlag
Tillväxtavdelningens tjänsteskrivelse, 2018-05-14
Förtydligande beträffande Projekt Borgmästaravtalet i Västernorrland med
start 2019
Erbjudande att delta i projektet Borgmästaravtalet i Västernorrland
______
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§ 130

Dnr 2017-000644 044

Genomlysning av socialnämndens ekonomi
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt kommundirektören att återrapportera till kommunstyrelsen det
fortsatta arbetet med den åtgärdsplan socialchefen fått i uppdrag att upprätta,
att uppdra åt kommundirektören att fortlöpande informera kommunstyrelsen
och socialnämnden om genomlysningens resultat och återkomma med
slutrapport när arbetet avslutats, samt
att sända ärendet för kännedom till kommunfullmäktiges presidium och
revisionen.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M).
Yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson (S) yrkar på följande attsatser:
att uppdra åt kommundirektören att återrapportera till kommunstyrelsen det
fortsatta arbetet med den åtgärdsplan socialchefen fått i uppdrag att upprätta,
att uppdra åt kommundirektören att fortlöpande informera kommunstyrelsen
och socialnämnden om genomlysningens resultat och återkomma med
slutrapport när arbetet avslutats, samt
att sända ärendet för kännedom till kommunfullmäktiges presidium och
revisionen.
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, ordförandes
förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
ordförandes förslag.
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Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med
ordförandes förslag.
Bakgrund
December 2017 gav kommunstyrelsen i uppdrag till kommundirektören att
genomlysa socialnämndens ekonomi med anledning av det dåvarande
ekonomiska läget samt det befarade läget inför 2018 och budgetarbete 2019.
Arbetssättet i genomlysningen bygger på avvikelseidentifiering och
frågeställningar och iakttagelser stäms löpande av med förvaltningen och
nämnden för att möjliggöra snabbare åtgärder.
Delrapport

Arbetssättet bygger på avvikelseidentifiering och frågeställningar och
iakttagelser stäms löpande av med förvaltningen och nämnden för att
möjliggöra snabbare åtgärder.
Prioriteringsordningen under genomlysningen är följande;




Ekonomiredovisning 2014-2017 per verksamhet på postnivå för att
prioritera och identifiera avvikelser
Rambudgetdokument, verksamhetsberättelser, verksamhetsplan,
nämndsbeslut och uppdrag från nämnden – genomgång av samtliga
handlingar och underlag 2014-2017
Verksamhetsområden
o Biståndsenheten
o Individ- och familjeomsorgen
o Hemsjukvård
o Köp av huvudverksamhet och externa tjänster
o Privata utförare (HVB-hem, Särskilda boenden, Hemtjänst)
o Uppföljningsprocessen
o Omsorgen om funktionshindrade
o Särskilt boende
o Generell administration
 Avtal – IT, lokaler, upphandling och inköp
 Prestationsmedel, schablonersättning och annan extern
finansiering

Iakttagelser budgetuppföljning 2017
Budgetuppföljning har genomförts vid socialnämndens samtliga möten
mellan februari till december 2017. Vid redovisningar har förvaltningen
redovisat ett växande underskott, se tabell 1. I mars 2017 beslutar
socialnämnden att skicka information angående befarat ekonomiskt
underskott till kommunstyrelsen för kännedom. I beslutet framgår att
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förvaltningen vid tertialrapport 1 ämnar återkomma med genomarbetad
prognos samt handlingsplan och eventuellt behov av medel. I maj 2017
beslutar socialnämnden om en besparing genom att avveckla tjänster
omfattande 1,45 mnkr. I beslutsdokumentet för tertialbokslut föreslår
förvaltningen en nollprognos för helåret, resultatet vid 4 månader visade på
-4,4 mnkr. I beslutet återfinns inte någon tydlig beskrivning över de åtgärder
som ska genomföras samt vilka ekonomiska effekter som ska uppnås i
samband med respektive förändringar för att åstadkomma det
prognostiserade nollresultatet för 2017.
Vid delårsprognosen för socialnämnden 2017 var resultatet -7,6 mnkr,
prognosen för helåret 2017 visade då på ett underskott på -7,6 mnkr. De
föreslagna och sedan beslutade åtgärderna omfattade 0,4 mnkr samt en
äskning till kommunfullmäktige om 7,2 mnkr. 2017 års resultat blev -1 mnkr
inklusive +5,0 mnkr i överskottshantering samt ytterligare +7,2 mnkr
tillförda efter den framförda äskningen.

januari
februari
mars
april
maj
juni
augusti
september
oktober
november
december

Resultat
-0,9
-1,5
-5,9
-4,4
-5,2
-7,2
-7,6
-9
-3,7
-4,1
-1

0 prognos, 1,45 mnkr besparingar, 5 mnkr överskottshanteringen

0,4 mnkr i åtgärder samt 7,2 mnkr i äskning

Tabell 1. Underskottsredovisning socialnämnden 2017

Iakttagelser budgetförslag 2018
I samband med budgetförslag 2018 antaget av nämnd i maj 2017 framgår att
nämnden äskade 41,5 mnkr i utökad budgetram. Kommunfullmäktige antog i
juni 2018 en budgetram för 2018. I rambeslutet framgår att socialnämnden
erhöll 19 mnkr i utökad ram varav 5 mnkr var villkorat.
I november 2017 beslutade socialnämnden verksamhetsplan och
detaljbudget för 2018. I beslutet saknas beskrivning av genomförande av
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budgeten i relation till tidigare framförda äskningar dvs behov av
verksamhetsförändringar beroende skillnaden mellan äskade 41,5mnkr och
beslutade 19 mnkr. Differensen mellan 2017 års kostnadsutfall och
budgeterade kostnader 2018 är ca 43 mnkr. Någon beskrivning i
verksamhetsplan eller annat politiskt beslut hur kostnadsminskningen ska
åstadkommas återfinns ej.
I samband med verksamhetsplanen för 2018 beslutade nämnden att
genomföra en förändring inom hemtjänsten med minskad servicenivå.
Förändringen skulle ge ca 7 mnkr i besparing. Socialnämndenes beslut
omfattade 150 brukar vilket skulle ge 10 timmar minskad utförd tid per
månad motsvarande ca 7 mnkr. Vid uppföljning på effekten av åtgärden
återfinns endast 40 brukare med matlagning som insats, samt att den utförda
tiden för dessa brukar i genomsnitt inte har minskat. Den beslutade
kostnadsminskningen kommer således inte vara möjlig att åstadkomma.
I verksamhetsplanen för 2018 återfinns också en beskrivning av att man
inom förvaltningen har en stor oro för kostnadsökningar motsvarande ca 40
mnkr som inte inryms inom budgetram. Förvaltningen beskriver också att
dessa kommer vara svåra att påverka eftersom det är yttre faktorer som styr.

Iakttagelser ekonomisk utveckling
Skillnaden mellan 2017 års utfall och 2018 års budget är 43 mnkr.
Prognosen efter tertialbokslut 1 visar på ett underskott på 44 mnkr.

43 mnkr
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Den befarade kostnadsökningen om 40 mnkr från förvaltningen
prognostiseras endast till 9 mnkr mer än utfallet 2017. Däremot
prognostiserade intäkterna för 2018 till 7 mnkr högre än budgeterat och
kostnaderna för 2018 till ca 53 mnkr högre än budgeterat.
Kostnadsutvecklingen har således bromsats dock ej minskat i den omfattning
budgeten medger. Någon handlingsplan framfördes inte i samband med
prognosen. Nämnden beslutade att ett handlingsplan ska presenteras för
nämnden i enlighet med reglementet senast 3 veckor efter prognostiserat
underskott.

Skillnaden över åren mellan budgeterade intäkter och kostnader genomgick
som störst förändring mellan 2016 och 2017. Intäkterna ökade då med 104
mnkr varav 15 mnkr var skatteintäkter. Kostnaderna ökade med motsvarande
volym ca 90 mnkr. Vilket innebär en ökning med ca 13%. 2018 innebar
däremot en minskning av nämndens kostnadsutrymme för första gången på
många år. För att klara en sådan omfattande ekonomisk förändring krävs en
kraftfull ledning och styrning.
Personalkostnader är en av de mest kostnadsdrivande faktorerna inom
kommunal verksamhet. Antalet tillsvidareanställningar vid IFO ledning, barn
och familj samt ekonomi- och vuxen konstateras ha ökat i antalet
tillsvidareanställda med 19 tjänster mellan åren 2014-2018. 9 av dessa har
inrättats i enlighet med gällande regelverk, inrättandet av övriga 10 tjänster
motsvarande en kostnad på ca 5,5 mnkr har inte varit uppe till politiskt beslut
i enlighet med gällande regelverk.
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Iakttagelser beslutsunderlag
Vid genomgång av socialnämndens protokoll framgår att vissa ärendena
omfattar beslutet ”att lägga informationen till handlingarna” alternativt har
otydlig formulering i relation till underlaget eller omfattningen av beslutet
och gällande regelverk. Detta medför att besluten blir otydliga och försvårar
uppföljningen från nämndens sida av fattade beslut.

Exempel 1:
I protokoll från 2017 §106 lyder att satsen:
”att ett mindre dagrum anpassas för brukarnas behov av
måltids/aktivitetsrum genom att en mindre lägenhet öppnas upp och blir en
del av dagrummet.”
Under ekonomisk konsekvens beskriver förvaltningen att kostnaderna
kommer att minska med 170 tkr per år samt att men genom förändringen tar
bort en av demensplats i kommunen. Ekonomisk och verksamhetsmässig
konsekvens borde ha framgått i beslutet.
Exempel 2:
I protokoll från september 2017 föreslår förvaltningen fortsatt utvärdering av
gemensam familjehemsenhet i kommunförbundets regi. Man beslutar också
om att förvaltningen ska återkomma med ekonomisk redovisning av faktiska
kostnader beroende på de andra kommunernas deltagande.
Vid nämndsmötet i maj 2018 föreslås nämnden besluta om att ingå
överenskommelse om gemensam familjehemsenhet. I förslaget till beslut
saknas finansieringsförslag och underlag i form av utformad
överenskommelse. I underlaget går att utläsa att förvaltningen bedömer
kostnader till ca 1,2 mnkr per år samt att man inom organisationen inte kan
kostnadseffektivisera med motsvarande summa vilket innebär att det blir en
utökad kostnad för nämnden.
Nämnden beslutade då att delta i gemensam familjehemsvård under
förutsättning av; att övriga fyra kommuner som indikerat intresse väljer att
ingå, att avtalet mellan kommunförbundet och kommunen godkänns samt att
förvaltningen återkommer med ett kostnadsneutralt förslag.
Förvaltningens förslag var inte i enlighet med ekonomisyrningsreglementet
vilket nämnden uppmärksammade och åtgärdade via sitt beslut.
Exempel 3:
I det av förvaltningen framtagna åtgärdsplan för budget i balans som
presenterades för nämnden i april 2018 presenteras ett prognostiserat
underskott på 42 mnkr och en åtgärdsplan motsvarande 11,2 mnkr. I
förslaget till beslut går ej att utläsa att planen endast omfattar delar av det
befarade underskottet. Det går att utläsa längre in i underlaget. I förslaget
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menar förvaltningen däremot att planen har gjorts i enlighet med
ekonomistyrningsreglementet vilket inte är korrekt då det inte omfattar hela
det befarade underskottet. Förslagen i sin utformning är otydliga i hur de är
uträknade samt hur uppföljning ska för att säkerställa leverans.
Relevant regelverk kopplat till granskningen
Utdrag ur ekonomistyrningsreglementet;
”Nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs inom den av
kommunfullmäktige fastställda budgetramen. Finansiella mål uttrycker att
ekonomin är en restriktion för verksamhetens omfattning. Nämnden är
skyldig att löpande under budgetåret utan anmodan vidta åtgärder vid
befarat underskott. Uppvisar en prognos underskott ska nämnden via sin
förvaltning erhålla en handlingsplan inom tre veckor. Handlingsplanen ska
tydliggöra åtgärdernas effekt i tid och pengar och redovisas för
kommunstyrelsen.”
”Om nämnden bedömer att den av kommunfullmäktige beslutade budgeten
är otillräcklig för att uppnå de uppsatta målen, ska nämnden i första hand
vidta åtgärder för att omdisponera tillgängliga resurser inom gällande
budgetram. I andra hand ska nämnden hos kommunfullmäktige behovet av
att ändra mål och inriktning för verksamheten. Varje utökning av budget
skall vara finansierad.”
Utdrag ur samlat reglemente för kommunstyrelse och nämnder;
”Kommunstyrelsen har att besluta om att inrätta tjänster inom kommunens
förvaltningsorganisation.”
Sammanfattning delrapport
Granskningen visar så här långt exempel på brister som gjort det svårt att
under rådande omständigheter leda verksamheten på ett adekvat sätt. Brister
på handlingsplaner i samband med ekonomiska underskott har försvårat
möjligheterna att bryta kostnadsutvecklingen. En fungerande uppföljning av
fattade beslut skulle ökat möjligheterna att på ett tidigt stadium vidta
åtgärder. Otydliga underlag och beslutsformuleringar har försvårat nämndens
och förvaltningens möjlighet att genomföra och följa upp beslut.
Granskningen visar exempel på brister på följsamhet till gällande regelverk.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-06-01
Bilaga – Uppdrag till förvaltningschef på socialförvaltningen – Förändrade
arbetssätt inom socialförvaltningen
______
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§ 131

Dnr 2018-000276 04

Begäran om gottgörelse från Mellersta Norrlands
Pensionsstiftelse avseende 2016
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att hos Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse begära gottgörelse med 13,4
mnkr avseende 2016.
Yrkanden
Anders Gäfvert (M) yrkar avslag.
Propositionsordning
Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, det liggande
förslaget och avslagsyrkande.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslaget.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
avslagsyrkandet.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslaget.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Göran Norlander (S) i handläggningen i detta
ärende.
Reservation
Moderaterna reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Bakgrund
Kommunen kan begära gottgörelse för av kommunen erlagda
pensionsutbetalningar med ca 12-13 mnkr för vardera åren 2016 och 2017.
Dessa medel påverkar lividiteten positivt men blir inte resultatbärande.
Pensionsstiftelsens resultat för 2016 var 2 991 085 kr.
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Socialt perspektiv
Ingen påverkan
Ekologiskt perspektiv
Ingen påverkan
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Påverkar kommunens likviditet positivt med 13,4 mnkr
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-06-05
______
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§ 132

Dnr 2018-000266 041

Reviderad investeringsbudget 2018 för
samhällsnämnden
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna Samhällsnämndens reviderad investeringsbudget 2018
att godkänna äskandet om utökat investeringsutrymme om 12,9 mnkr, samt
att finansiering sker genom kommunens likvida medel.
Yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson (S) yrkar på en förändrad tredje
attsats som lyder:
att finansiering sker genom kommunens likvida medel.
Anders Gäfvert (M) yrkar avslag.
Propositionsordning
Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, det justerade
liggande förslaget och avslagsyrkande.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
justerade liggande förslaget.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
avslagsyrkandet.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med justerade
liggande förslaget.
Reservation
Moderaterna reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Bakgrund
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-04-23 § 43 Godkännande av
investeringsprojekt 1745, Järnvägsviadukten beslutades
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att godkänna samhällsnämndens begäran att genomföra investeringsprojekt
1745, Järnvägsviadukten, till en beräknad kostnad av maximalt 40 mnkr,
att finansieringen av den del av kostnaden som belastar 2019 års ekonomi
beaktas i investeringsbudgeten för 2019, samt
att uppdra åt samhällsnämnden att återkomma med en reviderad
investeringsbudget 2018 med beaktande av betalplan för järnvägsviadukten
och de under 2017 inledda men ej kostnadsförda investeringsprojekten.
Samhällsnämnden har inkommit med en reviderad investeringsbudget för
2018 på ram samt med ett äskande om 12,9 mnkr för ett antal angelägna
åtgärder.
Angivna åtgärder:
Naturvårdprojekt Södervägen
Investering i konstsnöanläggning på Vårdkasen
Pistmaskin Vårdkasen
Ismaskin Högslätten
Restaurering av Västanådammen
Reinvestering i Trädgårdsgatan etapp 1
Upprustning av Bodavägen
Belysning på GC-vägen gamla Gånsviksvägen
Belysning Tullportsparken inkl lekparksbelysning
Busshållsplats Slåttervägen
Väderskydd Viksjö
Elkuren på torget
Västra Ringvägen etapp 2
Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att Samhällsnämndens
äskande om utökat investeringsutrymme klaras av att finansieras via gjorda
utlägg till pensionsstiftelsen. Detta innebär att ingen nyupplåning behöver
ske för att finansiera samhällsnämndens äskande.
Socialt perspektiv
Om föreslagna investeringar genomförs så ökar livskvaliten för kommunens
medborgare.
Ekologiskt perspektiv
Ingen påverkan
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Ingen påverkan på kommunens likviditet då investeringarna finansieras via
gottgörelse från pensionsstiftelsen.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-06-04
Protokollsutdrag, samhällsnämnden 2018-05-24 § 103
______
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§ 133

Dnr 2018-000272 500

Remiss av förslag till direktiv för fortsatt översyn av
den regionala kollektivtrafiken samt bemanning av
styrgrupp och arbetsgrupp
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta förslaget till remissvar för nya direktiv för fortsatt översyn av KTM,
samt
att uppdra till kommundirektören att utse personer till de olika
arbetsgrupperna som ska fortsätta att arbeta med utredningen.
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
Samarbetsformerna och utformningen av de styrande dokumenten för
kommunalförbundet kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har
varit föremål för diskussion under ett antal år. Under hösten 2016 har
landstingets och kommunernas respektive fullmäktige därför fattat beslut om
uppsägning av förbundsordningen och samarbetsavtalet för omförhandling.
Arbetet med framtagande av nya dokument har bedrivits som en process och
där samtliga medlemmar fattar beslut i maj eller juni 2018 om nya styrande
dokument.
Arbetsgruppen har, förutom arbetet med styrdokumenten, även haft
diskussioner om hur den framtida organisationen och en ny kostnadsfördelningsmodell kan komma att se ut. Regionen Västernorrland och länets
kommuners fortsatta arbete har därför gått in i en ny fas och kommunerna
har därför beretts möjlighet att lämna synpunkter på ett utkast till nya
utredningsdirektiv. I missivet som är utskickat av Region Västernorrland
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framgår att Regionen vill att Härnösands kommun besvarar följande
frågeställningar;
1. Synpunkter på förslaget till direktiv för det fortsatta arbetet med
översyn av den regionala kollektivtrafiken med tyngdpunkt på
organisering och kostnadsfördelningsmodell.
2. Utse en politisk representant till styrgruppen för den fortsatta
översynen.
3. Utse en tjänsteman till de olika arbetsgrupperna som skall arbeta med
antingen frågan om ny organisering eller frågan om ny kostnadsfördelningsmodell.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-29
Remissvar på förslag till direktiv för fortsatt översyn av den regionala
kollektivtrafiken
Remiss av direktiv för översyn av den regionala kollektivtrafiken
______
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§ 134

Dnr 2018-000274 048

Bidrag till Gussjö Intresse- och Idrottsförening
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att tilldela ett bidrag om 30 000 kr för att kunna driva arrangemangen under
sommaren 2018, samt
att bidraget tas ur kommunstyrelsens medel för oförutsedda utgifter.
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
Bakgrunden till denna begäran är att taket på föreningens dansanläggning
kollapsade under vårvintern 2018 på grund av stora snömängder och att
anläggningens tak därmed rasade in och måste rivas.
Förening har inför sommaren 2018 gjort en plan för att under provisoriska
omständigheter kunna erbjuda dans- och evenemangasverksamhet parallellt
med att planering för framtiden fortlöper.
Genomförande av sommarprogrammet kräver enligt föreningen en lösning
där ett större tält förhyrs för att placeras över det reparerade dansgolvet.
Kostnaden för denna lösning är beräknad till 100 000 kronor.
Gussjöbygdens intresse- och idrottsförening har inkommit till Härnösands
kommuns tillväxtavdelning med en begäran om 100 000 kronor för
evenemangsbidrag för sommaren 2018.
Gussjöbygdens intresse och idrottsförening har startat ett långsiktigt
planeringarbete för att bygga upp och hitta en långsiktig och hållbara lösning
för att kunna återskapa den anrika festplatsen som Gussjönoret utgör och att
utveckla den som ett besöksmål. Föreningen har sedan i vintrats fått en ny
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styrelse med ett stort engagemang för platsen och verksamheten. De vill
utveckla verksamheten med flera delar och har inlett en dialog med
tillväxtavdelning och Länsstyrelsen för att långsiktigt kunna hitta
finansiering för en uppbyggnation och utveckling.
Beslutsunderlag
Med tanke på den viktiga roll verksamheten på Gussjönoret spelar för
regionen i västra Härnösand och dess betydelse nu och framgent tycker
tillväxtavdelningen att det är motiverat att kommunen medverkar så att
Gussjö intresse- och idrottsförening under sommaren 2018 kan bedriva
verksamheten.
I konkurrens med andra ansökningar uppfyller inte förenings ansökan
kriterierna för evenemangsbidrag därför föreslår tillväxtavdelningen ett
särskilt stöd för sommaren 2018 från kommunstyrelsen budget.
Beslutsunderlag
Tillväxtavdelningens tjänsteskrivelse, 2018-06-01
Ansökan Gussjönoret evenemangsstöd 2018
______
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§ 135

Dnr 2018-000085 101

Valärenden 2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Andreas Sjölander (S) som Härnösands kommuns representant i den
politiska styrgruppen för fortsatt översyn av KTM.
Yrkanden
Björn Nordling (S) föreslår Andreas Sjölander (S) som representant i den
politiska styrgruppen för fortsatt översyn av KTM.
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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§ 136

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. 2018-04-10
______
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§ 137

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, Integrationsbidrag,
Integrationsbidrag till föreningar och ideella aktörer
Ekonomiavdelningen

Finansrapport

HR-avdelningen

Personalärenden

Kommunstyrelsens ordf.

Bidrag Janne Wängman Teatern

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-05-31
Bilaga - Delegationsbeslut
______
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§ 138

Dnr 2018-000002 000

Anmälan av ärenden för kännedom till
kommunstyrelsen 2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ärendena för kännedom läggs till handlingarna.
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Bakgrund
Protokoll Kulturutskottet 2018-05-15
Protokoll Härnösands kommunfastigheter AB (2 st)
Protokoll Härnsandshus (2 st)
Skolnämnden – Ansökan om regional garanti för gymnasieutbildning. Naturbruksprogrammet inriktning skog hösten 2019
Nya Ostkustbanan – Kallelse och ärendelista till årsstämma 2018,
med bilagor
Arbetslivsnämnden – Bokslut 2018
Socialnämnden - Fyramånadersrapport
Granskningsrapport för år 2017 – Lekmannarevision i Höga
Kusten Destinationsutveckling AB
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Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-05-31
Bilaga – Ärenden för kännedom
______
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§ 139

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:
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Regeringens nationella infrastrukturplan och betydelsen för Nya
Ostkustbanan
Strategimöte med Trafikverket
Mark- och miljö överdomstolens beslut angående detaljplan för
bygge av hotell
Förinvigningen av Sambiblioteket
Näringslivminister Mikael Dambergs besök på ComHem och möte
med VD Satu Andersson, Birka
Dialog med Migrationsverket om Soludden
Arbetet med etablering av statliga jobb i Härnösands kommun
Uppvaktning på Försvarsdepartementet och dialog i länet om
försvarsfrågan
Möte med SIDAs GD och ledningsgrupp
Rapport från HEMABs kvartalsmöte
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Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Karin Frejarö (MP) informerar om
följande punkter:






Referensgrupp invånardialog
Referensgrupp heltider
Referensgrupp arbetslöshet
Landsbygdsriksdag
Bredbandsdialog Dig.2020

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







FoIoN
Möte med rektorerna i Luleå för LTU, Umeå Uni, SLU och MiUn 14
aug
Försvarforum Riksdagen
SKL-Utbildningsberedning (Statsbidrag skolan, Yrkesvägledning)
Företagsfrukost
Kommunförbundet

Kommundirektören Sofia Pettersson informerar om följande punkter:








Rekryteringar
Sambiblioteket smyginvigning
Planering Stadsfesten #wedo
Förvaltningsorganisationen - budgetprocess bokslutsprocess, närstöd
HR
Politisk referensgrupp heltid
Politisk referensgrupp minskad arbetslöshet
Lägesbild social oro, våldsbejakande extremism

Beslutsunderlag
______
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