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Sammanträdesdatum

2018-09-04
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Rådhuset, tisdagen den 4 september 2018 kl 08:00-16:00
Ajournering kl.09:30-09:50, 10:40-10:45, 11:30-14:30

Beslutande

Ledamöter

Andreas Sjölander (S) ordförande
Karin Frejarö, (MP), vice ordförande
Anders Gäfvert (M), 2:e vice ordförande
Björn Nordling (S)
Mona Sundin (S) tjänstgörande ersättare för Magnus Oscarsson (S) §§ 140-154, §§
156-169
Lennart Molin (S)
Göran Norlander (S)
Fred Nilsson (S) §§ 140-155, §§ 157-169
Ann Kristin Elfvendal (S) tjänstgörande ersättare för Fred Nilsson (S) § 156,
tjänstgörande ersättare för Magnus Oscarsson (S), § 155
Nina Skyttberg (S)
Göran Umefjord (MP)
Ingrid Nilsson (V)
Ida Skogström (M)
Gunnar Vestman (M) §§ 140-155, §§ 157-169
Eva-Clara Viklund (M) tjänstgörande ersättare för Gunnar Vestman (M) § 156
RosMarie Sandin (L) tjänstgörande ersättare för Christina Lindberg (C)
Lotten Vidmark (S) tjänstgörande ersättare för Lars Edvin Lundgren (SD)
Närvarande ej tjänstgörande
ersättare

Ersättare

Övriga närvarande

Sofia Pettersson, kommundirektör, Malin Rydmark, tf. ekonomichef, Anna Bostedt,
kanslichef, Johanna Laine, kommunsekreterare

Justerare

Anders Gäfvert (M)

Justeringens plats och tid

Rådhuset, 2018-09-06, kl.09:00

Mohammed Abdulwahab (MP)
Michael Möller Christensen (V)
Karin Högberg (KD)

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Johanna Laine

Ordförande
Andreas Sjölander
Justerare
Anders Gäfvert

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-09-04

Datum då anslaget sätts upp

2018-09-07

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Johanna Laine
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2018-09-29
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§ 140

Dnr 27802

Informationsärenden
Kommunstyrelsen har fått information om följande ärenden:
Brottsofferjourens verksamhet – Lars Edlund, ordförande Brottsofferjouren
och Claes Arenander, stödperson Brottsofferjouren Härnösand
Remissvar Regional kulturplan – Elisabeth Oxelhöjd, kulturchef
Remissvar Regional biblioteksplan – Susanne Hägglund, bibliotekschef
Ansökan verksamhetsbidrag Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland
(Murberget) – Uno Jonsson, tillväxtchef
Campus Härnösand – Uno Jonsson, tillväxtchef
SPRINT 2019-2022 – Uno Jonsson, tillväxtchef
Uppsiktsplikt kommunala bolag – Anna Bostedt, kanslichef, Johanna Laine,
kommunsekreterare
Revisionen granskar kommunstyrelsen, Granskning av tillväxtavdelningen
och Frågor och svar från Revisionen om investeringsprocessen – Sofia
Pettersson, kommundirektör, Anna Bostedt, kanslichef
Handlingsplan för ekonomi i balans 2018 (socialnämnden) – Sofia
Pettersson, kommundirektör
Remiss – förslag till direktiv för översyn av den regionala kollektivtrafiken –
Sofia Pettersson, kommundirektör
Medfinansiering av EU-projekt – Framtidens fjärrvärme med energilagring
och solenergi – Daniel Johannsson, strateg miljö, hållbarhet och infrastruktur
Program för digitalisering – Sofia Pettersson, kommundirektör
Följande ledamöter och ersättare har varit närvarande:
Ledamöter:
Ersättare:
Andreas Sjölander (S) ordförande
Mona Sundin (S)
Karin Frejarö, (MP), vice ordförande
Lotten Vidmark (S)
Anders Gäfvert (M), 2:e vice ordförande Ann Kristin Elfvendal (S)
Björn Nordling (S)
Mohammed Abdulwahab (MP)
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(ledamöter forts.)
Lennart Molin (S)
Göran Norlander (S)
Fred Nilsson (S)
Nina Skyttberg (S)
Göran Umefjord (MP)
Ingrid Nilsson (V)
Gunnar Vestman (M)
______

Justerandes sign

(ersättare forts.)
Michael Möller Christensen (V)
RosMarie Sandin (L)
Karin Högberg (KD)
Eva-Clara Viklund (M)
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§ 141

Dnr 34746

Val av justerare
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Anders Gäfvert (M) att justera dagens protokoll.
______
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§ 142

Dnr 2018-000195 140

Medborgarförslag - Stadens namn
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
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
Ett medborgarförslag har lämnats in av Örjan Öberg som föreslår att
Härnösand ska återgå till den gamla stavningen av kommunens namn,
Hernösand.
För att en kommun ska få byta namn ska kammarkollegiet kontaktas,
kommunen själv ska godkänna det och slutligen krävs det ett godkännande
på regeringsnivå.
Att byta namn skulle kosta kommunen stora summor pengar. Några delar
som skulle behöva arbetas om är:
Den grafiska profilen med alla loggor, kuvert, profilprodukter etc,
Hemsidan måste bytas från harnosand.se till hernosand.se. Även alla epostadresser till kommunens anställda måste bytas ut.
Alla kommunens bilar måste byta logga.
Allt befintligt material som innehåller ”Härnösand” måste kasseras och
ersättas med ”Hernosand”.
Att byta namn är med andra ord en dyr och mycket omfattande process. Med
tanke på det rådande ekonomiska läget för kommunen anser inte
kommunledningskontoret att ett namnbyte är prioriterat.
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Socialt perspektiv
Förslaget har ingen påverkan på detta område.
Ekologiskt perspektiv
Ett namnbyte skulle ha en negativ inverkan på miljön då mycket av det
befintliga materialet i form av bl.a. kuvert, brevpapper och andra
profilprodukter måste kasseras och nytt material tas fram.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Att byta namn skulle ha en stor negativ inverkan på kommunens ekonomi.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KSAU 2018-08-21 § 53
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-06-14
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-05-28 § 66
Medborgarförslag, Örjan Öberg, 2018-04-16
______
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§ 143

Dnr 2018-000011 314

Motion - Snöröjning och vinterväghållning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M).
Yrkanden
Anders Gäfvert (M) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, liggande förslag
och Anders Gäfverts (M) förslag.
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) förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Reservation
Samtliga ledamöter från Moderaterna och Liberalerna reserverar sig till
förmån för Anders Gäfverts (M) förslag.
Bakgrund
En motion från Anders Gäfvert (M) har lämnats till kommunfullmäktige 5
januari 2018. Motionären skriver att Härnösands kommun behöver ställa
högre och tydligare krav i upphandlingen av gatuentreprenaden för att få
bättre plogade, sandande och saltade vägar och gångbanor.
Under vintertid är det viktigt att medborgare kan ta sig till arbetet,
näringslivet behöver få sina varor levererade, hemtjänsten behöver komma
fram till sina brukare och färdtjänsten ska kunna ta sig fram.
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Motionären föreslår därför att upphandlingen rörande vinterväghållning, ska
ta hänsyn till behovet av effektivare snöröjning, för bättre och säkrare
vintervägar. Samt att sandning och saltning får en mer preventiv prioritet.
I den nyligen upphandlade gatuentreprenaden för nästkommande fem år har
hänsyn tagits till behovet av effektiv snöröjning. De tidigare kraven på
miljöklassad fordonsflotta har luckrats upp för att ge entreprenören möjlighet
att använda sig av fordon som är mer effektiva. Entreprenören får instället
avdrag på timpenningen när fordon med sämre miljöklass används.
Graderingen av gator har gjorts om och nu sker en annan prioritering av
kommunens gator. Villagator till exempel har fått en högre prioritet.
Saltning sker inte på kommunens gator av miljöskäl, förutom på Hamnleden.
Sandning sker likt tidigare år, efter behov.
Kommunledningskontoret anser att det som motionären skriver är rimligt
och att det har tagits hänsyn till det i den senaste upphandlingen av
gatuentreprenaden. Därför anser kommunledningskontoret motionen
besvarad.
Socialt perspektiv
En effektiv snöröjning bedöms ha en positiv inverkan på det sociala
perspektivet.
Ekologiskt perspektiv
Att eftersträva en effektiv snöröjning bör inte negativt påverka det
ekologiska perspektivet. Saltning har en negativ miljöpåverkan och därför
något som kommunen valt att inte använda sig av.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Att eftersträva en effektiv snöröjning bör inte negativt påverka det
ekonomiska och juridiska perspektivet.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KSAU 2018-08-21 § 52
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-08-02
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-02-26 § 14
Motion Snöröjning och vinterväghållning. Dnr KS18-11-314
______
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§ 144

Dnr 2018-000172 003

Program för invånardialog
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta Program för invånardialog med tillhörande bilagor.
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 i Härnösands kommun antog i oktober 2017 ”Program
för demokrati och inflytande i Härnösands kommun”. Ett av uppdragen i
programmet var att ta fram en kommunövergripande strategi för
invånardialog, vilket resulterat i detta dokument.
Program för invånardialog är till för att konkretisera de tankar och idéer runt
invånardialog och inflytande som lyfts i ovan nämnda dokument.
I programmet, som vänder sig både till politiker och tjänstemän, beskrivs
metoder och verktyg för att praktiskt genomföra olika former av
invånardialog.
Dokumentet innehåller också tre bilagor;
Handlingsplan för invånardialog som är en vägledning för en strukturerad
dialog,
Checklista för invånardialog som används av dig som ska genomföra
dialogen och
Metoder för invånardialog som beskriver olika typer av dialogformer.
Socialt perspektiv
Programmet kommer att få en positiv påverkan på det sociala perspektivet
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eftersom invånarnas synpunkter och erfarenheter kommer att synliggöras och
tas tillvara på ett bättre sätt. Genom ökad dialog kan bättre beslutsunderlag
skapas.
Genom att ha dialog som riktas till specifika målgrupper, till exempel barn
och unga, kan barnperspektivet blir starkare.
Ekologiskt perspektiv
Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Genom att öka kraven på dialog kommer det krävas att mer resurser läggs på
detta, främst vad gäller arbetstid för planering och genomförande.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KSAU 2018-08-21 § 56
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-06-14
Ungas delaktighet, SKL 2015
Medborgardialog om komplexa samhällsfrågor, SKL 2015
Medborgardialog och medborgarförslag, SKL, 2015
Medborgardialog som del i styrprocessen, SKL, 2013
______
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§ 145

Dnr 2018-000265 107

Uppsiktsplikt kommunala bolag
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att verksamheten i Härnösand Energi & Miljö AB under 2017 har varit
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och har utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna,
att verksamheten i Härnösand Elnät AB under 2017 har varit förenlig med
det fastställda kommunala ändamålet och har utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna,
att verksamheten i HEMAB Elförsäljning AB under 2017 varit förenlig med
det fastställda kommunala ändamålet och har utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna,
att verksamheten i AB Härnösandshus under 2017 har varit förenlig med det
fastställda kommunala ändamålet och har utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna,
att verksamheten i Härnösands kommunfastigheter AB under 2017 har varit
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och har utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna,
att verksamheten i Invest i Härnösand AB under 2017 har varit förenlig med
det fastställda kommunala ändamålet och har utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna,
att verksamheten i Technichus i Mittsverige AB under 2017 har varit
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och har utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna,
att uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att upprätta en riktlinje för
prövning av om kommunens aktiebolag har följt kommunala ändamål och
befogenheter, samt
att uppdra åt kommundirektören att säkerställa att bolagen informerar ägaren
i den utsträckning som bolagsordning och ägardirektiv anger.
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Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Bakgrund
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen 6 kap 1 a § (2014:573) ha
uppsikt över verksamhet som bedrivs i de kommunala bolag som definieras i
kommunallagen 3 kap 16 a § (2014:573). Kommunstyrelsen ska årligen
pröva om verksamheten i dessa företag under föregående kalenderår följt sitt
syfte samt att verksamheten bedrivits inom ramen för kommunala
befogenheter. Prövningen utgår från kommunallagen i 2017 års lydelse då
den varit gällande lag under perioden som granskningen avser.
För att kommunstyrelsen ska kunna fullfölja sin uppsiktsplikt krävs att
bolagens syfte och uppgifter är tydligt begränsade och fastställda samt att
bolagen löpande lämnar information om sin verksamhet till
kommunstyrelsen. Bolagens syfte, det fastställda kommunala ändamålet,
framgår av respektive bolags ägardirektiv och bolagsordning och klargör
vilka kommunala angelägenheter bolaget ska sköta. I ägardirektiven för
samtliga bolag regleras även bolagens informationsskyldighet där det i detalj
anges hur kommunstyrelsen ska hållas uppdaterad.
De hel- och delägda kommunala bolagen
I Härnösands kommun finns tre helägda kommunala bolag med tillhörande
helägda dotterbolag: Härnösands Energi & Miljö AB (HEMAB) med
dotterbolagen Härnösand Elnät AB (HEAB) och HEMAB Elförsäljning AB,
AB Härnösandshus med dotterbolaget Härnösands kommunfastigheter AB
och Invest i Härnösand AB med dotterbolaget Technichus i Mittsverige AB.
Kommunen är därutöver delägare i tre aktiebolag: Kommunbränsle i Ådalen
AB, Höga Kusten Destinationsutveckling AB, Servanet AB och
Ostkustbanan 2015 AB. Kommunens ägarandel är dock relativt liten i
samtliga varför bolagen inte tas till prövning i detta sammanhang. Inför
prövningen har kommunstyrelseförvaltningen kontrollerat de inkomna
handlingarna från bolagen, granskat ägardirektiven och bolagsordningarna
samt gått igenom lekmannarevisorernas granskningsrapporter för respektive
bolag.
Bolagens informationsskyldighet
Samtliga bolagen ska löpande under året till kommunstyrelsen skicka
protokoll från bolagsstämmor och styrelsesammanträden. Årsredovisning,
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revisionsberättelse med revisionsrapport och lekmannarevisorernas rapport
ska även de skickas till kommunstyrelsen från alla bolag. Härnösands Energi
och Miljö AB och AB Härnösandshus ska dessutom till kommunstyrelsen
skicka anteckningar från kvartalsmöten med kommunstyrelsens presidium,
kommundirektören och ekonomichefen.
Utöver detta ska Härnösands Energi & Miljö AB, AB Härnösandshus och
Technichus i Mittsverige AB enligt ägardirektiven årligen anordna ett
offentligt informationsmöte för fullmäktiges ledamöter och ersättare samt
intresserad allmänhet. Detta har lösts praktiskt genom att företrädare för
bolagen bjudits in till fullmäktiges ordinarie sammanträden för att presentera
bolagens verksamhet då även allmänheten är välkommen dit. Technichus i
Mittsverige AB har under året varit föremål för flera informations- och
beslutsärenden på fullmäktige varför ytterligare informationstillfällen inte
ansetts nödvändiga.
Härnösands Energi & Miljö AB
Härnösands kommun har enligt 3 kap. 17 § kommunallagen antagit
bolagsordning och ägardirektiv för Härnösand Energi & Miljö AB där det
kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna anges.
Bolaget översänder kontinuerligt protokoll från styrelsemöten och
överlägger med kommunen i sådana frågor som bolagsordning och
ägardirektiv föreskriver. Vid de återkommande kvartalsmötena hålls
kommunledningen uppdaterad om bolagets verksamhet och planer. Bolagets
VD har på fullmäktigemötet den 27 februari 2017 informerat fullmäktigen
och allmänheten om verksamheten. Årsredovisning har upprättats.
Lekmannarevisorerna har i sin granskningsrapport bedömt att bolagets
verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt. Ingen anmärkning har lämnats om att bolaget skulle
gått utanför de kommunala befogenheterna varmed även denna del bedöms
följa direktiven.
Härnösands Elnät AB
Härnösands kommun har enligt 3 kap. 17 § kommunallagen antagit
ägardirektiv för moderbolaget Härnösand Energi & Miljö AB där det
kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna anges.
Ägardirektiven omfattar hela koncernen varvid samma direktiv gäller även
för Härnösands Elnät AB. För bolaget har egen bolagsordning antagits.
Bolaget översänder kontinuerligt protokoll från styrelsemöten och
överlägger med kommunen i sådana frågor som bolagsordning och
ägardirektiv föreskriver. Årsredovisning är upprättad och ingår i Härnösand
Energi och Miljö ABs koncernredovisning. Lekmannarevisorerna har i sin
granskningsrapport bedömt att bolagets verksamhet skötts på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Ingen
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anmärkning har lämnats om att bolaget skulle gått utanför de kommunala
befogenheterna varmed även denna del bedöms följa direktiven.
Vid prövningen har noterats vissa brister vad gäller punkt 4.6 i
ägardirektivet, Företagets informationsskyldighet, i fråga om att översända
protokoll och andra handlingar till ägaren.
HEMAB Elförsäljning AB
Härnösands kommun har enligt 3 kap. 17 § kommunallagen antagit
ägardirektiv för moderbolaget Härnösand Energi & Miljö AB där det
kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna anges.
Ägardirektiven omfattar hela koncernen varvid samma direktiv gäller även
för HEMAB Elförsäljning AB. Bolaget är nybildat i september 2017 och har
då fått egen bolagsordning.
Bolaget skickar protokoll från styrelsemöten och överlägger med kommunen
i sådana frågor som bolagsordning och ägardirektiv föreskriver.
Årsredovisning är upprättad och ingår i Härnösand Energi och Miljö ABs
koncernredovisning. Uttalande från lekmannarevisorer saknas då bolaget
endast funnits under del av året 2017 och någon lekmannarevisor ännu inte
valts av kommunen. Av årsredovisningen framgår inte annat än att bolagets
verksamhet under 2017 varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
AB Härnösandshus
Härnösands kommun har enligt 3 kap. 17 § kommunallagen antagit
bolagsordning och ägardirektiv för AB Härnösandshus där det kommunala
ändamålet och de kommunala befogenheterna anges.
Bolaget översänder kontinuerligt protokoll från styrelsemöten och
överlägger med kommunen i sådana frågor som bolagsordning och
ägardirektiv föreskriver. Vid de återkommande kvartalsmötena hålls
kommunledningen uppdaterad om bolagets verksamhet och planer. Bolagets
VD har på fullmäktigemötet den 24 april 2017 informerat fullmäktige och
allmänheten om verksamheten. Årsredovisning har upprättats.
Lekmannarevisorerna har i sin granskningsrapport bedömt att bolagets
verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt. Ingen anmärkning har lämnats om att bolaget skulle
gått utanför de kommunala befogenheterna varmed även denna del bedöms
följa direktiven.
Vid prövningen har noterats brister vad gäller punkt 4.6 i ägardirektivet,
Företagets informationsskyldighet, i fråga om att översända protokoll och
andra handlingar till ägaren.
Härnösands kommunfastigheter AB
Härnösands kommun har enligt 3 kap. 17 § kommunallagen antagit
ägardirektiv för moderbolaget AB Härnösandshus där det kommunala
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ändamålet och de kommunala befogenheterna anges. Ägardirektiven
omfattar hela koncernen varvid samma direktiv gäller även för Härnösands
kommunfastigheter AB. För bolaget har egen bolagsordning antagits.
Bolaget översänder kontinuerligt protokoll från styrelsemöten och
överlägger med kommunen i sådana frågor som bolagsordning och
ägardirektiv föreskriver. Lekmannarevisorerna har i sin granskningsrapport
bedömt att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Ingen anmärkning har lämnats
om att bolaget skulle gått utanför de kommunala befogenheterna varmed
även denna del bedöms följa direktiven.
Invest i Härnösand AB
Härnösands kommun har enligt 3 kap. 17 § kommunallagen antagit
bolagsordning och ägardirektiv för Invest i Härnösand AB där det
kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna anges.
Bolaget översänder kontinuerligt protokoll från styrelsemöten och
bolagsstämmor samt överlägger med kommunen i sådana frågor som
bolagsordning och ägardirektiv föreskriver. Under året 2017 har bolaget fått
Technichus i Mittsverige AB som dotterbolag. Årsredovisning har
upprättats. Lekmannarevisorerna har i sin granskningsrapport bedömt att
bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt. Ingen anmärkning har lämnats om att bolaget
skulle gått utanför de kommunala befogenheterna varmed även denna del
bedöms följa direktiven.
Technichus i Mittsverige AB
Härnösands kommun har enligt 3 kap. 17 § kommunallagen antagit
bolagsordning och ägardirektiv för Technichus i Mittsverige AB där det
kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna anges. Under året
har bolaget gått igenom en omfattande omorganisation med både förnyade
ägarförhållanden och ny bolagsstyrelse. Även nytt ägardirektiv har antagits
till följd av ändringarna. Fullmäktige och allmänheten har under året hållits
informerade om bolagets verksamhet och ekonomiska läge genom
inskickade rapporter som vid flera tillfällen gått ut och publicerats i
fullmäktiges kallelser. Kommunstyrelsen har varit involverad i
omorganisationens alla delar och kontakt med bolaget har hållits löpande
under året.
Bolaget översänder kontinuerligt protokoll från styrelsemöten och
överlägger med kommunen i sådana frågor som bolagsordning och
ägardirektiv föreskriver. Årsredovisning har upprättats. Lekmannarevisorn
har i sin granskningsrapport riktat anmärkning mot att bolagets verksamhet
inte skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt. Ingen anmärkning har dock lämnats om att bolaget
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skulle gått utanför de kommunala befogenheterna varmed denna del bedöms
följa direktiven.
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen 6 kap 1 a § lämna förslag till
fullmäktige på nödvändiga åtgärder om brister i skötseln kommer fram vid
prövningen. Detta har genomförts. Då kommunstyrelsen löpande följt
bolaget har de brister som lekmannarevisorn syftar på redan
uppmärksammats tidigare under året. Den omorganisationen som
fullmäktige beslutat om syftar till att styra upp och återställa balansen i
bolaget varför några ytterligare åtgärder inte bedöms nödvändiga vid det här
laget.
Av handlingar som bolaget ska skicka in enligt ägardirektivens punkt 4.6,
Informationsskyldighet, saknas endast protokoll från årsstämma 2017. Dock
beror detta på att stämman med anledning av omorganisationen först hållits
den 15 mars 2018 varmed det inte funnits något protokoll att skicka.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag KSAU 2018-08-21 § 54
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-08-06
Ägardirektiv - Härnösands Energi och Miljö AB, AB Härnösandshus, Invest
i Härnösand AB och Technichus i Mittsverige AB
Bolagsordningar - Härnösands Energi och Miljö AB, Härnösands Elnät AB,
HEMAB Elförsäljning AB, AB Härnösandshus, Härnösands
kommunfastigheter AB, Invest i Härnösand AB och Technichus i
Mittsverige AB
Årsredovisningar - Härnösand Energi och Miljö AB (koncern), Invest i
Härnösand AB och Technichus i Mittsverige AB
Granskningsrapporter - Härnösands Energi och Miljö AB, Härnösands Elnät
AB, AB Härnösandshus, Härnösands kommunfastigheter AB, Invest i
Härnösand AB och Technichus i Mittsverige AB
Arbetsordning kommunfullmäktige 2017-02-27
Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder 2017-09-25
Kommunallagen i 2017 års lydelse
Förstärkta uppsiktsregler över kommun- och landstingsägda bolag, Daniel
Stattin, professor i civilrätt, ssk. associationsrätt, Uppsala universitet,
publicerat på SKL:s hemsida 2018-07-13
Principer för styrning av kommun- och landstingsägda bolag, Erfarenheter
och idéer, SKL 2006-03-30
______
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§ 146

Dnr 2018-000184 007

Revisionen granskar kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att besvara revisionens frågor med den bilagda skrivelsen: Svar till
revisionen på begäran om kompletteringar kring svar inom grundläggande
granskning, samt
att förklara paragrafen omedelbart justerad.
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
De förtroendevalda revisorerna har inom ram för sin grundläggande
granskning tidigare under våren 2018 ställt frågor till kommunstyrelsen
angående styrelsens uppsiktsplikt. Den första frågan under rubriken ”KS
uppsiktsplikt” i den till revisorernas skrivelse bifogade tabellen handlar om
uppsikten över de kommunala bolagen. Resterande frågor under
uppsiktsplikten riktar sig mer mot den generella uppsiktsplikten.
Kommunstyrelsen har tidigare under året svarat kortfattat på frågorna som
framställts i en tabell. Revisionen har nu begärt en mer detaljerad
redogörelse samt kompletterande dokument i form av rutinbeskrivningar och
protokollsutdrag avseende hur kommunstyrelsen utövar sin uppsiktsplikt.
Revisionens frågor besvaras i bifogad bilaga, Svar till revisionen på begäran
om kompletteringar kring svar inom grundläggande granskning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Svar på frågor i nämnd 2017 (2018)
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Begäran kompletteringar kring svar inom grundläggande granskning från
revisionen, inkommen 2018-06-13
______
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§ 147

Dnr 2018-000119 007

Granskning av tillväxtavdelningen näringslivsutveckling
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta revisionssvaret,
att sända upprättat svar till de förtroendevalda i revisionen, samt
att förklara paragrafen omedelbart justerad.
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
Revisionen har under våren 2018 granskat kommunstyrelseförvaltningens
tillväxtavdelning och näringslivsenhet. Syftet var att undersöka och bedöma
förutsättningar för måluppfyllelsen.
Revisionsrapporten har bedömt att måluppfyllelsen är tillfredställande, men
ser möjligheter att ytterligare synkronisera näringslivsenhetens
handlingsplan med ordinarie budgetprocess.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-08-27
Granskning av tillväxtavdelningen – näringslivsutveckling 2018-06-13
______
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§ 148

Dnr 2016-000548 007

Uppföljning revisionsgranskning om
investeringsprocessen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att översända upprättat svar till revisonen,
att uppdra åt kommundirektören att se över budget- och
uppföljningsprocessen, samt
att förklara paragrafen omedelbart justerad.
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
2016 gjorde revisionen en granskning av ändamålsenligheten för
kommunens investeringsprocess. Kommunen gjorde förändringar enligt de
rekommendationer som angavs. Revisonen har 2018-06-08 inkommit med
en ytterligare granskning för att följa upp och bedöma kommunens gjorda
åtgärder. De har bedömt att förutsättningar för styrning av investeringar
behöver förbättras. De rekommenderar att kommunstyrelsen ska se över och
komplettera riktlinjer och anvisningar i linje med gällande styrdokument.
Investeringsprocessen har genomlysts vid olika tillfällen och resulterat i en
rad förbättringar bland annat riktlinjer för redovisning av investeringar.
Nästa steg i det arbetet är hur kommunen jobbar med investeringsbudget,
före och efter budgetbeslut till att detaljbudget är lagd, samt hur styrningen
och uppföljningen sker. Som revisorerna föreslår behövs ytterligare
förbättringar, vilket är helt i linje med det planerade arbetet om översyn av
budget- och uppföljningsprocessen.
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Kommunens ledningsgrupp har i den genomförda utredningen av
förvaltningsorganisationen samt det strategiska arbetet för en sund ekonomi
identifierat behovet av omarbetning av budget- och uppföljningsprocessen.
Detta presenterades för kommunstyrelsen under våren 2018 och
planeringsarbetet har inletts för en omarbetning av budget- och
uppföljningsprocessen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-08-27
Frågor från revisionen om investeringsprocessen
Svarsskrivelse till revisionen om investeringsprocessen
Uppföljning granskning av investeringsprocessen 2016
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

23(71)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-09-04
Kommunstyrelsen

§ 149

Dnr 2018-000297 042

Genomlysning socialnämndens ekonomi
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga delrapport 2 till handlingarna samt
att beslutet delges socialnämnden och kommunfullmäktiges presidium.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M), Karin Frejarö (MP) och Andreas
Sjölander (S).
Yrkanden
Anders Gäfvert (M) yrkar att beslutet lämnas till kommunfullmäktige för
kännedom.
Karin Frejarö (MP) yrkar att beslutet delges socialnämnden.
Andreas Sjölander (S) yrkar att beslutet delges kommunfullmäktiges
presidium och socialnämnden.
Anders Gäfvert (M) bifaller Andreas Sjölanders (S) förslag.
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag med Andreas Sjölanders (S) tilläggsförslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag samt Andreas Sjölanders (S) tilläggsförslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag samt Andreas Sjölanders (S) tilläggsförslag.
Bakgrund
Delrapport 2
Socialnämnden har under 2018 arbetat för att balansera budget och utfall för
att klara förväntat resultat utifrån givet uppdrag och ekonomiska ramar från
kommunfullmäktige. Vid januari 2018 hade socialnämnden en differens
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mellan utfall 2017 och budget 2018 på ca 30 mnkr. Nämnden tog i samband
med verksamhetsplanen beslut om kostnadsreduceringar motsvarande ca 10
mnkr. Under våren har nämnden beslutat om kostnadsminskningar
motsvarande ca 11 mnkr.
Vid kommunstyrelsens sammanträde i juni 2018 delgavs en delrapport där
områden för förbättringar rapporterades. Det gällde bland annat underlagens
korrekthet och möjlighet för nämnden att besluta och följa upp fattade beslut.
Sedan senaste delrapporten har nämnden beslutat om prognos och
handlingsplan för befarat underskott. Handlingsplanen bestod av åtgärder
motsvarande 1,15 mnkr samt en äskning till kommunfullmäktige om 43,6
mnkr. Den beslutade åtgärden innebar avveckling av tjänster, ej tillsätta
vakanta tjänster samt att genomföra en del schemaändringar. Resultaten av
åtgärden ska presenteras för nämnden i september. En första analys ger att
förvaltningen troligen kommer att ha svårigheter att nå beslutet om 1,15
mnkr under innevarande år. Då nämnden i dagsläget inte beslutat om
ytterligare åtgärder kommer man sannolikt ha problem att nå de ekomiska
målen för 2018. 2019 års beslutade budgetram är för socialnämnden 30 mnkr
högre än innevarande år. För att möjliggöra 2019 års budget krävs planering
beslut för att överbrygga skillnaden mellan den beslutade budgetramen, +30
mnkr och det prognostiserade resultatet, -44 mnkr. Innan kommunstyrelsen
kan bereda framförd äskning bör socialnämnden ha genomfört en analys av
effekten av beslutade besparingar samt upprättat en ny prognos innehållande
ytterligare handlingsplaner med ett minimum av åtgärder för att klara
övergången till 2019 års beslutade budget. Nämnden riskerar annars att i
likhet med ingången till 2018 att ha en kostnadsmassa som är betydligt högre
än budget för nästkommande år.
Genomlysningen har under sommaren fortsatt att fokusera på de områden i
den ordning som redovisats tidigare.
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:
-

Biståndsenheten

-

Individ- och familjeomsorgen

-

Hemsjukvård

-

Köp av huvudverksamhet och externa tjänster:
 Privata utförare (HVB-hem, Särskilda boenden, Hemtjänst)
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 Uppföljningsprocessen
-

Omsorgen om funktionshindrade

-

Särskilt boende

-

Generell administration:
 Avtal – IT, lokaler, upphandling och inköp
 Prestationsmedel, schablonersättning och annan extern
finansiering

Gällande ekonomiredovisningen återstår att presentera mer detaljerat den
kostnadsutveckling om 90 mnkr som inträffade under 2017.
Dokumentgenomlysningen har avrapporterats vid delrapporten som
presenterades i juni 2018. Rapporten genererade ett uppdrag till
förvaltningschefen som återrapporterats i socialnämnden augusti 2018 (se
bilaga).
Biståndsenheten konstaterar i sin granskning att ca 50-60% av besöken
taggas, resterande läggs in manuellt i efterhand. Vidare ser biståndet vid
granskning på individnivå att besluten inte alltid följs vilket blir
kostnadsdrivande. Socialnämnden har beslutat om en rad åtgärder gällande
biståndsbedömningarna vilket ge bättre förutsättningar för kostnadskontroll.
Resultaten följs löpande i socialnämnden.
Vid genomlysning av bemanningstalet 0,65 inom SÄBO konstateras att
förutsättningarna ser väldigt olika ut mellan de olika enheterna varför
bemanningstalet varierar mellan 0.65-0.71. Storleken på avdelning är
avgörande för om bemanningstalet är möjligt att nå eller inte. Mindre
avdelningar får mycket svårt att nå målet rent schemamässigt om man
planerar avdelningsvis. Vissa avdelningar har räknat med arbetsplatsträffar
andra inte och skillnader ses också på längden på nattpassen samt
bemanningstalet på natten. En tydlighet kring vad som gäller och hur man
samordnar borde underlätta arbetet för de planerande cheferna.
Genomlysningen av verksamheterna inom IFO och hemsjukvård, hälso- och
sjukvård pågår fortsatt och delrapportering förväntas vid kommunstyrelsens
oktobermöte.
Beslutsunderlag
Verksamhetsplan socialnämnden 2018
Handlingsplan för ekonomi i balans 2018
Tidigare beslutade besparingar 2018
Plan för åtgärder efter genomlysning av socialnämndens ekonomi, delrapport
1
Budgetuppföljning 2018
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Uppföljning av övriga effektiviseringar i åtgärdsplan ekonomi 2018
Delrapport 1 granskning socialnämnden
______
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§ 150

Dnr 2018-000272 500

Remiss - Förslag till direktiv för översyn av den
regionala kollektivtrafiken
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna förslaget till direktiv för översynen av den regionala
kollektivtrafiken,
att godkänna att styrgruppen upphandlar ett externt stöd för det fortsatta
arbetet med organisering och kostnadsfördelning av den regionala
kollektivtrafiken,
att godkänna att kostnaderna för det externa stödet fördelas mellan regionen
och kommunerna (regionen betalar hälften och kommunerna tillsammans
hälften fördelat utifrån fördelningsnyckel som baseras på befolkningstal från
andra halvåret 2017),
att begränsa upphandling av externt stöd till direktupphandlingsgränsen
2018 (maximalt 586 907 kronor),
att begränsa kostnaden för Härnösands kommun till maximalt 30 053 kr
kronor och att kostnaden belastar Härnösands kommun, kommunstyrelsens
konto för oförutsedda utgifter, samt
att ovanstående beslut gäller under förutsättning att likalydande beslut fattas
av regionen och kommunerna i Västernorrland.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Karin Frejarö (MP) och Anders Gäfvert (M).
Yrkanden
Karin Frejarö (MP) yrkar att det i att-sats fem ska anges att kontot som
kommer att belastas är kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter.
Anders Gäfvert (M) yrkar bifall till Karin Frejarös (MP) yrkande.
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag med Karin Frejarös (MP) tilläggsförslag.
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Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag och Karin Frejarös (MP) tilläggsförslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag och Karin Frejarös (MP) tilläggsförslag.
Bakgrund
Regionens och kommunernas gemensamma arbete med översynen av den
regionala kollektivtrafiken har gått in i en ny fas, varför några kommuner har
framfört önskemål om att få ta hem och förankra processen och innehållet i
översynen genom att fatta beslut om ett nytt direktiv.
Under maj och juni 2018 behandlade regionen och samtliga kommuner
styrgruppens förslag till direktiv, utsåg politiker att ingå i styrgruppen samt
uppdrog till kommundirektören att utse deltagare i arbetsgrupperna.
På styrgruppsmötet den 26 juni 2018 bereddes regionens och kommunernas
svar och styrgruppen har efter det formulerat ett förslag till direktiv, som
regionen och kommunerna ska ta ställning till.
Exempel på synpunkter som inkommit från regionen och kommunerna och
har inarbetats i direktivet är bland annat:


att alla fyra utredningsalternativ ska utredas (UA0 – UA3),



att ge styrgruppen möjlighet och resurser att upphandla externt stöd,
samt



att förslag till ny kostnadsfördelningsmodell i UA1 och UA2 inte får
innebära betydande omfördelningar av befintliga kostnader och
intäkter mellan medlemmar utan att verksamheten förändras.

Härnösand konstaterar att visar delar av de inskickade förslagen till
förändring inte tagits in det förändrade direktivet. Bland annat önskemålet
om en tredje arbetsgrupp gällande samarbetsfrågorna. Det är naturligt att alla
önskemål inte kan inarbetats dock hade det varit önskvärt att styrgruppen
lämnat en beskrivning om hur dessa frågor ska hanteras som inte inryms i
föreslaget direktiv. Vi vill också betona att externt processledningsstöd inte
bara ska ses som en möjlighet utan är en förväntan. För att säkerställa
neutralitet och god processledning som därmed ger en stabilare grund för
gemensamma kommande ställningstaganden.
Styrgruppen understryker vikten av att behålla tempot i översynen bland
annat mot bakgrund av kommande upphandlingar av busstrafik, färdtjänst
och sjukresor. Dock vill Härnösand poängtera att en god process är
nödvändig för en framtida stabilitet, varför den bör vara överordnad.
Ett likalydande beslut krävs från regionen och samtliga kommuner för att
föreslaget direktiv ska träda ikraft.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-08-29
Remiss av direktiv för översynen av den regionala kollektivtrafiken med
bilagor, Region Västernorrland, 2018-07-10
______
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§ 151

Dnr 2018-000341 017

Medfinansiering av EU-projekt - Framtidens fjärrvärme
med energilagring och solenergi
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att medfinansiera projektet i form av tjänster (arbetstimmar) motsvarande
50 000 kr under åren 2019-2021, under förutsättning
att projektet beviljas projektmedel inom ramen för det regionala
strukturfondsprogrammet Mellersta Norrland.
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
Centralorterna Härnösand, Kramfors och Sollefteå har alla idag väl
fungerande fjärrvärmenät, men har viktiga anläggningsdelar med begränsad
livslängd kvar och behov av stora investeringar i framtiden.
För att bibehålla fjärrvärmens konkurrenskraft och fortsätta utbyggnad av
fjärrvärme behöver det göras flera insatser. Absolicon Solar Collector AB
(samverkanspart) och Kommunförbundet Västernorrland (samverkanspart)
avser göra en insats som bidrar till ovan genom projekt med namn
”Framtidens fjärrvärme med energilagring och solenergi”.
Inom projektet avser parterna att efter inledande inventering av lämpliga
platser och intresse, bygga en pilotanläggning för storskalig solvärme för att
verifiera regionalt utvecklad teknik och erbjuda en demonstrationsplats för
fjärrvärmeinkopplad solvärme med värmelager. En insats som starkt kan
bidra till att fjärrvärmen behåller sin konkurrenskraft.
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För detta söks medfinansiering av EU-projekt ”Framtidens fjärrvärme med
värmelager och solvärme” med projektstart 2019-01-01 och projektavslut
2021-12-31. Projektet har en total budget på närmare 12 MSEK.
Kommunal medfinansiering avser medverkan i form av tjänster
(arbetstimmar) 50 000 kr under åren 2019-2021.
Projektet bidrar till inriktningen för åtgärder i kommunens klimat- och
energiplan.
Socialt perspektiv
Projektet ska bidra till att minst 25 % av deltagarna är kvinnor, både i de
öppna aktiviteterna och bland deltagarna från projektet i de internationella
aktiviteterna.
Ekologiskt perspektiv
Projektet ska bl.a. bidra till att minska förbränning och konkurrensen om
biomassa och sänkta utsläpp för närvärmeanläggningar. Projektet förväntas
även bidra till effektivare elnät där överskott av el kan lagras i form av
värme för fjärrvärmen.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Projektet ska på lång sikt bl.a. bidra till ökad lönsamhet för
fjärrvärmebolagen i huvudorterna och en ökad utveckling och kunskap som
kan leda till export av solvärmeteknik i hela världen. Vilket gynnar det
lokala/regionala näringslivet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-08-29
Framtidens fjärrvärme - energilager och solvärme samverkansprojekt
Framtidens fjärrvärme broschyr
Samverkansfinansiering solfångarinstallation
Överensstämmelse med strategier och planer
Följeforskning
Budget för Framtidens fjärrvärme med HEMAB kontantinsats
Lista medfinansiärer, kontakter Solvärmeprojekt, 2018-08-29
Ansökan medfinansiering kommuner 2018-08-09
______
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§ 152

Dnr 2018-000245 860

Remissvar - Regional kulturplan för Västernorrland
2019-2022
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta justerat svar på Remiss Kulturplan Västernorrland.
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Bakgrund
Kulturaktörer i Västernorrland har bjudits in att lämna synpunkter på
förslaget till regional kulturplan för Västernorrland 2019-2022.
Region Västernorrlands ambition med den regionala kulturplanen är att
utveckla konst- och kulturliv och uppnå en ökad samverkan under åren
2019-2022. Planen är ett underdokument till Regionplan och Regional
Utvecklingsstrategi för Västernorrland. Planen ska genomföras i samverkan
med kommuner, civilsamhälle och kulturskapare.
Västernorrland har tidigare haft en kulturplan för perioden 2012-2014 samt
för åren 2015-2018. Den nya kulturplanen kommer att omfatta de fyra åren
2019-2022.
År 2012 gick Landstinget Västernorrland in i den så kallade
kultursamverkansmodellen och tog över ansvaret för att fördela den samlade
regionala och statliga finansieringen till regional kulturverksamhet. Den
regionala kulturplanen är det dokument som beskriver de politiska
ambitionerna för den regionala kulturverksamheten.
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Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kulturutskottet 2018-08-21 § 21
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-07-06
Remissförslag på ny kulturplan Region Västernorrland 2019-2022 med
bilagor, 2018-05-15
______
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§ 153

Dnr 2018-000279 880

Remissvar - Regional biblioteksplan 2019-2022
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta föreslaget svar på remiss Regional biblioteksplan för Västernorrland
2019-2022.
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
Region Västernorrland har enligt bibliotekslagen ett uppdrag att ta fram och
anta en regional biblioteksplan, ett dokument som inte är en konkret
verksamhetsplan eller övergripande kulturplan, utan en specifik regional
plan för biblioteksområdet. Den regionala biblioteksplanen gäller från och
med 1 januari 2019 till och med sista december 2022.
Planens mål och utvecklingsområden ska prioriteras i Regionbiblioteket
Västernorrlands, Medicinska bibliotekets och folkhögskolornas årliga
verksamhetsplaner. Härnösands kommun har getts möjlighet lämna
synpunkter på förslaget.
Remissvar
Härnösands kommun lämnar sina synpunkter i bifogat bilaga, enligt de
frågor som Region Västernorrland önskar få svar enligt remissbrev.
Synpunkterna gäller dels den övergripande strukturen i planen och dels de
målsättningar som formulerats för olika utvecklingsområden.
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Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kulturutskottet 2018-08-21 § 22
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-08-07
Remissförslag - Ny regional biblioteksplan för Västernorrland 2019-2022
______
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§ 154

Dnr 2018-000305 140

Campus Härnösand
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att övergå till införandefas av
Campus Härnösand, och
att kostnaderna för 2018 om 260 tkr belastar kommunstyrelsens budget för
innevarande år och att kontot som berörs är kommunstyrelsens konto för
oförutsedda utgifter, och för 2019 beakta 1 mnkr i detaljbudgetarbete.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Karin Frejarö (MP), Anders Gäfvert (M) och Andreas
Sjölander (S).
Yrkanden
Karin Frejarö (MP) yrkar att det i att-sats två ska anges att kontot som
kommer att belastas under 2018 är kommunstyrelsens konto för oförutsedda
utgifter.
Anders Gäfvert (M) yrkar att ärendet ska återremitteras. I andra hand yrkar
Anders Gäfvert (M) bifall till Karin Frejarös (MP) yrkande.
Propositionsordning 1
Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut: liggande förslag
samt Anders Gäfverts (M) förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
Anders Gäfverts (M) 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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Votering och utfall
Votering begärs och genomförs. Ordförande ställer följande
propositionsordning: den som vill att ärendet ska avgöras idag röstar ja, och
den som vill att ärendet ska återremitteras röstar nej.
Hur de enskilda ledamöterna har röstat framgår av tabellen nedan.
Ledamot

Parti

Andreas Sjölander
Björn Nordling
Mona Sundin
Lennart Mohlin
Göran Norlander
Fred Nilsson
Nina Skyttberg
Karin Frejarö
Göran Umefjord
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

§ 154
Ja Nej
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Med 11 ja-röster mot 4 nej-röster finner ordföranden att ärendet ska avgöras
idag.
Propositionsordning 2
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag med Karin Frejarös (MP) tilläggsförslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag samt Karin Frejarös (MP) tilläggsförslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag och Karin Frejarös (MP) tilläggsförslag.
Reservation
Samtliga ledamöter i Moderaterna och Liberalerna reserverar sig till förmån
för Anders Gäfverts (M) förslag med följande motivering: Alla kommunens
enheter, i synnerhet inom arbetslivsförvaltningen, bör ses över för att komma
fram till vilken/vilka verksamhet/er ska kunna ingå i Campus Härnösand så
att det blir något innehåll värt namnet. För övrigt anser vi att det inte är något
riktigt campus så länge det inte finns något universitet eller någon högskola
kopplat till detsamma.
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Bakgrund
Utifrån tidigare genomförda förstudier och projekt med tillhörande internt
och externt förankringsarbete har förslag på en verksamhet Campus
Härnösand tagits fram. Verksamheten bygger på interna och externa
samverkansprocesser för att möjliggöra efterfrågade, strategiska utbildningar
i Härnösand. Syftet med verksamheten är att stärka näringslivets
kompetensförsörjning i Härnösand och regionen. Campus ska vara utåtriktad
och ha hög kvalitet på verksamhet och efterfrågestyrd utbildning
De uppdrag som är beslutade för Härnösands Lärcentrum är nödvändig för
Campus Härnösands verksamhet.
Förslaget utgår från Framtidsarbetet i Härnösand, Tillväxtstrategin samt
delar av de kommunala målen och är grundpelarna för verksamheten.
Socialt perspektiv
Utbildningar i staden möjliggör kvarboende och inflyttning av studerande.
Det skapar underlag för en levande och upplevelsefylld stadskärna. Det ger
lyskraft och framtidstro för stadens människor.
Ekologiskt perspektiv
Ingen påverkan.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Förslaget har påverkan på kommunens ekonomi i form av kostnader för att
driva samverkansprocessen. Det ger tillväxt för kommunens näringsliv.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-21 § 55
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-07-05
Rapport Lärcentrum
Slutrapport Campus Härnösand
______
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§ 155

Dnr 2018-000311 140

SPRINT 2019-2021 Samverkansprojekt regional
innovation och tillväxt Västernorrlands incubator
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att delta och medfinansiera projektet SPRINT 2019–2021, kostnaden
fördelas mellan åren 2019-2021 med 275 000 kr/år och med 33 333 kr i egen
insatt tid/år, under förutsättning att beslut tas enligt bifogad finansieringsplan
hos deltagande medfinansiärer,
att utöver enligt projektet ovan finansiera en basverksamhet av BizMaker
incubator, med 275 000 kr/år under år 2019 och år 2020,
att uppdra till kommundirektören att återkomma med förslag på en
permanent regional organsation kring innovation från och med 2021 samt
att kostnaden om totalt 550 000 kr för år 2019 tas ur kommunstyrelsens
projektbudget och att resterande del 550 000 kr/år under åren 2020-2021
beaktas i kommande budgetarbete.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M), Andreas Sjölander (S), Fred Nilsson
(S) och RosMarie Sandin (L).
Yrkanden
Anders Gäfvert (M) yrkar avslag på liggande förslag.
Andreas Sjölander (S) yrkar bifall till liggande förslag.
Propositionsordning
Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, liggande förslag
samt Anders Gäfverts (M) förslag.
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) förslag.
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Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Reservation
Samtliga ledamöter i Moderaterna och Liberalerna reserverar sig till förmån
för Anders Gäfverts (M) förslag med följande motivering: Ur tidigare
angränsande projekt har det endast skapats två jobb och med tanke på
kommunens allt sämre ekonomi är det inte kommunens uppgift att i första
hand vara medfinansiär till dylika projekt.
Jäv
Mona Sundin (S) anmäler sig jävig och deltar inte i beslutet.
Bakgrund
Härnösands kommun har sen länge ett medlemskap i Åkrokens ideella
förening och tog beslut 2015-11-03 om att medfinansiera en Regional
inkubator i Västernorrland ledd av Åkroken Science park med därtill
tillhörande EU-projekt VINK 2016–2018.
Under projekttiden har verksamheten utvecklats till BizMaker, en regional
företagsinkubator med kontor på sju orter i Västernorrland. BizMaker
erbjuder kreativa kontorsmiljöer och en effektiv process för utveckling av
människor, affärer och nya tillväxtföretag. Förutom olika program erbjuds
nätverk och aktiviteter för att matcha inkubatorns startups mot kapital och
kompetens och för att utveckla interna processer.
I Härnösand finns BizMaker lokaliserade på sambiblioteket. Flera positiva
effekter har tillkommit i form av startups som gör affärer på internationell
marknad, attraherar kapital och rekryterar fler medarbetare.
– Projekt VINK är ett bra exempel på hur en region samlat kompetent
affärsstöd i BizMaker och samtidigt spridit sitt erbjudande till hela regionen.
Kommunernas och regionens långsiktiga engagemang i att bygga upp ett
effektivt innovationsstödsystem hoppas jag är inspirerande för fler, säger
Regina Summer, Tillväxtverkets enhetschef för Miljö och Innovation.
Resultatet av projektet visar fram till maj 2018 följande effekter:
- 950 utvärderade idéer
- 130 coachade startups
- 31 bolag har gjort affärer på internationell marknad
- 102 miljoner kronor i attraherat kapital
- 74 nya rekryteringar
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Projektet har bidragit till ett stort intresse och engagemang i regionen och
tillsammans har kommunerna och region Västernorrland förberett för en
fortsatt projektsatsning
Beskrivning av projektet
Det krävs ett långsiktigt arbete för att skapa en verkligt hållbar regional
tillväxtmotor. Kommunerna i länet ser ett behov av att fortsätta utveckla
inkubatorsystemet för affärsrådgivning för att stötta och hjälpa ännu fler
idégivare och entreprenörer.
För att kunna erbjuda startups i en av Sveriges vassaste regionala
inkubatorverksamheter med affärsutvecklingsprogram för acceleration, spets
och bredd så finns ett behov av att processen fortgår med att utveckla
systemet för affärsutveckling genom samhandling inom kommande projekt
SPRINT.
Identifierade utvecklingsområden:
1. Affärsutveckling
2. Samverkan (Arbetsmodeller och processer)
3. Positionering
4. Mångfald/jämställdhet
Projektets målgrupp är i första hand regionens idégivare och entreprenörer
som har ambitionen att skapa Startup bolag. Därefter det etablerade
näringslivet som vill ligga i framkant gällande innovationsutveckling och
entreprenörskap. Till detta myndigheter och organisationer som tillsammans
arbetar med att utveckla entreprenörskap och talangfulla människor för att
skapa en attraktiv region. Genom projekt SPRINT vill kommunerna fortsätta
arbetet med att etablera en hållbar regional inkubator i region
Västernorrland.
En viktig koppling har projektet även till den verksamhet som Härnösands
kommun själva kommer att bygga kring sambiblioteket. Tillsammans med
Business Sweden, High Coast Invest, Almi Företagspartner, Almi Invest,
kommunens tillväxtavdelning och kommunikationsenhet samt Härnösands
Näringslivs Ekonomisk Förening (HNEF) skapas en miljö för idéprocesser,
evenemang och möten.
Projekt SPRINT matchar utmaningarna i kommunens Tillväxtstrategi och
delstrategi företagsamhet: Kreativt entreprenörskap – i en bredd av branscher
och där möten mellan människor leder till kreativitet och utveckling i både
gamla och nya branscher. Projektet har även koppling mot kommunens
övergripande mål om att verka för ett näringsliv med mångsidig
arbetsmarknad där klimatet för entreprenörskap och innovation ska vara
gott.
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Projektet stöds även av länets RUS (regional utvecklingsstrategi) genom
projektets övergripande mål om att långsiktigt etablera en regional inkubator
som verkar för ökad tillväxt och innovationskraft. Det handlar om att
attrahera fler företag till region Västernorrland genom att arbeta med
innovation i ett bredare perspektiv och med ökat fokus på företag med en
internationell tillväxtpotential.
Basfinansiering
Delar av BizMakers inkubatorsprogram är från år 2019 en del av Åkroken
Science park ordinarie erbjudande och ligger utanför projekt SPRINT. Det
omfattar följande tjänster och aktiviteter.
Affärsrådgivning
Business Incubator
Accelerator
Business Bootcamp
Den regionala inkubatorn kommer att göra en del av sitt
affärsutvecklingsprogram inom BizMakers ordinarie verksamhet vilket
ligger utanför projektansökan. Detta innebär att en basfinansiering måste
tillföras projektet för att genomförande av ovan tjänster.
För att regionen år 2022 ska ha skapat en väl avvägd och behovsstyrd
verksamhet som är väl balanserad mot behov av innovation och acceleration
så behövs ett tydligt arbete av styrgrupp mot en ordinarie organisation. Den
strategi för genomförda och planerade projekt som verksamheten har byggt
upp ska leda till att en ordinarie verksamhet har långsiktigt stöd och
finansiering från regionens kommuner. Ett nytt avgörande om fortsatt
basfinansiering för år 2021 ska därför tas senast 31 maj år 2020 av
kommunens tillväxtchef för att säkerställa en aktiv process mot detta mål.
Genomförande
Arbetet kommer att göras i bred samverkan med alla länets kommuner,
Region Västernorrland samt samverkansaktörer inom
innovationsstödsystemet som ALMI, Mittuniversitetet, Rise-Processum,
BRON Innovation, Norrlandsfonden, Handelskammaren och Coompanion.
Socialt perspektiv
Genomförande av projektet och därtill fler nya företag ger Härnösand ökad
konkurrenskraft och fler jobb. BizMaker är projektpartner med Ideon
Innovation i projektet The Yes Way och kommer därmed att arbeta aktivt
med metoder som tas fram för att öka jämställdheten bland entreprenörer
inom den regionala inkubatorn.
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Ekologiskt perspektiv
Hållbarhetsperspektivet ska tydligt vävas in i projektets
affärsutvecklingsinsatser.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Beslutet får konsekvens på kommunens budget. De positiva effekterna av
projektet kan ge nya företag ökad exportmognad och konkurranskraft vilket i
ger positiv effekt på kommunens skatteintäkter.
Projekt SPRINT matchar utmaningarna i kommunens Tillväxtstrategi och
delstrategi företagsamhet: Kreativt entreprenörskap – i en bredd av branscher
och där möten mellan människor leder till kreativitet och utveckling i både
gamla och nya branscher. Projektet har även koppling till kommunens
övergripande mål om att verka för ett näringsliv med mångsidig
arbetsmarknad där klimatet för entreprenörskap och innovation ska vara
gott.
Projektet stöds även av länets RUS (regional utvecklingsstrategi) genom
projektets övergripande mål om att långsiktigt etablera en regional inkubator
som verkar för ökad tillväxt och innovationskraft. Det handlar om att
attrahera fler företag till region Västernorrland genom att arbeta med
innovation i ett bredare perspektiv och med ökat fokus på företag med en
internationell tillväxtpotential.
Tillväxtavdelningen Härnösands kommun ser mycket positivt på den
verksamhet som byggts upp kring BizMaker på Sambiblioteket och i resten
av länet. Tillväxtavdelningen ser även möjligheter att docka in den regionala
inkubatorn och låta den utvecklas och växlas upp och bli starkare i och med
de möjligheter ser till samverkan via de tillväxt- och näringslivsaktiviteter
som planeras i satsningen på Sambiblioteket. Tillväxtavdelningen kommer
aktivt verka för att en permanent organisation kring inkubatorsverksamhet
ska realiseras efter projektidens slut.
Därmed kommer Härnösands kommun att bidra till att
inkubatorverksamheten i Härnösand och hela regionen blir ledande i Sverige.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-21 § 57
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-08-08
SPRINT – Fördjupad projektansökan ver. 6
Ansökan SPRINT
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

44(71)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-09-04
Kommunstyrelsen

§ 156

Dnr 2018-000233 048

Ansökan om verksamhetsbidrag 2019 Stiftelsen
Länsmuseet Västernorrland (Murberget)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja en anslagsökning till Stiftelsen Länsmuseet Västernorrlands
verksamhetsbidrag för år 2019 med 2 %, vilket innebär ett totalt
bidragsbelopp om 7 657 054 kr, samt
att beviljade medel tas ur kommunstyrelsens budgeterade medel för
verksamhetsbidrag för år 2019.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M), Karin Frejarö (MP) och Göran
Norlander (S).
Yrkanden
Karin Frejarö (MP) yrkar att Stiftelsen Länsmuseet Västernorrlands korrekta
namn ska användas i den första att-satsen samt att det tydligt framgår att de
föreslagna 2 % är inräknade i det totala angivna bidragsbeloppet.
Anders Gäfvert (M) yrkar avslag på liggande förslag.
Göran Norlander (S) yrkar bifall till liggande förslag.
Propositionsordning
Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, liggande förslag
med Karin Frejarös (MP) tilläggsförslag och Anders Gäfverts (M) förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag samt Karin Frejarös (MP) tilläggsförslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
Anders Gäfverts (M) förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag samt Karin Frejarös (MP) tilläggsförslag.
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Reservation
Samtliga ledamöter i Moderaterna och Liberalerna reserverar sig till förmån
för Anders Gäfverts (M) yrkande med följande motivering: Vi anser att
Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland (Murberget) inte ska få någon
uppräkning av medel för budgetåret 2019 med hänsyn till kommunens
ekonomi och hur Länsmuseet har skötts under det senaste året. Vi kan
konstatera att man inte har främjat tillgängligheten till området: under en
period har en av tillfarterna varit stängd för trafik samt möjligheten att kunna
luncha eller äta middag på Spjutegården har grusats. Vi ser framemot att
Stiftelsen inför nästa budgetrunda presenterar en handlingsplan för hur
tillgängligheten och attraktionskraften ska stärkas i framtiden.
Jäv
Gunnar Vestman (M) och Fred Nilsson (S) anmäler sig jäviga och deltar inte
i beslutet.
Bakgrund
Murberget Länsmuseet Västernorrland drivs av Stiftelsen Länsmuseet
Västernorrland. Stiftelsebildare är Landstinget Västernorrland och
Härnösands kommun, vilka står för en basfinansiering av verksamheten med
70 respektive 30 %. Till detta kommer inkomster i form av avgifter,
försäljning och projektmedel. Murberget ansöker hos Härnösands kommun
om en uppräkning av verksamhetsbidraget med 4 % för år 2019.
Ett anslagsmöte ägde rum 2018-06-13 mellan Härnösands Kommun och
Region Västernorrland. Utifrån gällande budgetförutsättningar och uttalade
behov från Länsmuseet Västernorrland för 2019, enades anslagsgivarna om
att ta med en uppräkning av anslaget om 2 % in i det fortsatta budgetarbetet
inom respektive organisation.
2018 erhöll Länsmuseet Västernorrland 7 506 916 kr i verksamhetsbidrag
från Härnösands kommun. Utgångsläget att öka verksamhetsanslaget för
2019 kvarstår och kommunstyrelseförvaltningen föreslår en uppräkning med
2 %, dvs. 7 657 054 kr. Kostnaden tas ur budgeterade medel avseende
verksamhetsbidrag för år 2019.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-21 § 23
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-07-06
Ansökan om verksamhetsbidrag, Murberget Länsmuseet Västernorrland,
2018-05-04
______
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§ 157

Dnr 2018-000292 734

Förnyad medfinansiering av trygghetsboende för
Stiftelsen Vårsta Diakonigård
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att Stiftelsen Vårsta Diakonigård beviljas fortsatt medfinansiering enligt
Härnösands kommuns policy för trygghetsboende med 339 000 kr per år för
2019-2021 exkl. indexuppräkning,
att kostnaden för 2019 inarbetas i kommunstyrelsens detaljbudget,
kostnaderna för 2020 och 2021 beaktas i kommande budgetarbete samt
att rutinen för bidrag/utbetalning prövas på nytt inför utgången av 2021.
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 fattade 2013-05-27 beslut om att anta ”Policy för
medfinansiering av trygghetsboenden. Syftet med policyn är att stimulera
bostadsbygganden som redan vid färdigställande är anpassade för äldre.
I policyn står bland annat att Härnösands kommun vill erbjuda sina
medborgare tillgängliga och trygga boendemiljöer av hög kvalitet, med
möjlighet till utökad service, social gemenskap, deltagande i gemensamma
måltider och övrig samhällsservice. Med hög kvalitet avses bland annat att
boendemiljöerna ska vara flexibla, miljömässigt hållbara och estetiskt
tilltalande.
Stiftelsen Vårsta
Stiftelsen Vårsta Diakonigård uppfyller kriterierna för Boverkets krav på
trygghetsboende och har beviljades investeringsstöd från Länsstyrelsen vid
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sin uppstart 2015. Härnösands kommun har medverkat till medfinansiering
enligt kommunens policy för medfinansiering av trygghetsboendet fram tom
2018-12-31. Vårsta har nu ansökt om att få beslutet omförhandlat och
förnyat.
I beslutet från 2015 uppdrog kommunstyrelsen åt beredningsgruppen för
trygghetsboende att rutinen för bidrag/utbetalning prövas på nytt och justeras
inför utgången av 2018.
Grund för beviljad fortsättning av avtalet med kommunen
Trygghetsboendet Fristads mål är:
att utgöra ett attraktivt, tryggt och gemenskapsfrämjande boende för äldre,
och
att genom aktiviteter och gemenskap främja äldre människors fysiska och
psykiska hälsa
Fristad ingår som ett verksamhetsområde inom Stiftelsen Vårsta Diakonigård
och omfattas av dess övergripande målsättning, verksamhetsidé,
övergripande policydokument och personalhantering. (Se beskrivning av
verksamhet i ansökan.)
Beredningsgrupp
Härnösands kommun har en särskild utsedd beredningsgrupp som hanterar
frågor kring trygghetsboenden. Beredningsgruppen ser årligen till att
avstämningsmöten genomförs i syfte att avtal för trygghetsboenden följs.
Härnösands kommuns beredningsgrupp för trygghetsboende består av
tjänstemän från kommunstyrelseförvaltningen (sammankallande),
socialförvaltningen och samhällsförvaltningen med kunskap om sociala
frågor och tillgänglighet. Gruppen har granskat verksamheten utifrån
policyn, tillgänglighetskrav och sociala förväntningar samt gått igenom
rutinen för bidrag på nytt.
Bedömning
Beredningsgruppen har berett ärendet och bedömer att verksamheten
uppfyller kommunens policy för trygghetsboende på alla ”ska-krav”.
Dessutom uppfylls de flesta ”bör-punkter” i policyn.
Trygghetsboende har nu varit i drift under tre år och har även under den
tiden uppfyllt alla skallkrav under perioden. Fristads trygghetsboende har
också uppfyllt många bör krav som fastställts i policyn. Vårsta har utvecklat
verksamheten kontinuerligt utifrån hyresgästernas önskemål och i linje med
kommunens policy. Beredningsgruppen rekommenderar fortsatt anslag
utifrån att trygghetsboendet kan innebära att behovet av kommunalt
äldreboende minskar.
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Socialt perspektiv
Plus- och Trygghetsboende i Härnösand förstärker invånarnas möjlighet
tillalternativ och eget val av boendeform. Trygghetsboendet kan innebära att
behovet av kommunalt äldreboende minskar.
Ekologiskt perspektiv
Beslutet har ingen påverkan ur ett ekologiskt perspektiv.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Beslutet påverkar kommunens ekonomi, men i ett längre perspektiv kan det
påverka ekonomin positivt. Trygghetsboendet kan innebära att behovet av
kommunalt äldreboende minskar, och att hemtjänstliknande insatser utförs
genom trygghetsboendet service till sina hyresgäster.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-21 § 58
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-06-28
Ansökan om medfinansiering av trygghetsboenden 2018
Policy för medfinansiering av trygghetsboende
______
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§ 158

Dnr 2018-000271 048

Verksamhetsbidrag för 2018 till Brottsofferjouren
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren i Härnösand med 75 000
kronor för år 2018, samt
att beviljat bidrag belastar kommunstyrelsens konto 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
Brottsofferjourens verksamhet omfattar stöd till brottsoffer, vittnen och
anhöriga. I verksamheten i Härnösand finns stödpersoner och vittnesstöd.
Stödpersonen ger vägledning i brottmålsprocessen. Utbildade vittnesstöd ger
information om hur rättegången går till och ger stöd i samband med
rättegången. Brottsofferjouren i Härnösands kommun har bemanning året
runt sedan 1992. Sju stödpersoner samt två ersättare arbetar veckovis. Varje
år stöttar Brottsofferjouren i Härnösand ca 250-300 personer.
Bidraget föreslås belasta kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter
där behållningen per den 21 augusti 2018 är 1,29 mnkr.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-21 § 59
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-08-08
Ansökan från Brottsofferjouren Härnösand 2018-07-26
______
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§ 159

Dnr 2018-000135 048

Bostadsbidrag 2018 ur Stiftelsen Syskonen Lindstedts
minne 2018 samt Johan Nybergs donationsstiftelse för
bostäder
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja bostadsbidrag för år 2018 ur Stiftelsen syskonen Lindstedts minne
med 8 000 kronor, samt
att bevilja bostadsbidrag för år 2018 ur Johan Nybergs donationsstiftelse
för bostäder med 14 000 kronor.
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
Varje år kan personer bosatta i Härnösands kommun ansöka om hyresbidrag
ur ovan nämnda donationsstiftelser.
Efter annonsering rörande ansökning för hyresbidrag har det inkommit 11
ansökningar till Stiftelsen syskonen Lindstedts minne samt 12 ansökningar
till Johan Nybergs donationsstiftelse för bostäder.
Av de inkomna ansökningarna bedöms 4 stycken för Stiftelsen Syskonen
Lindstedts Minne uppfylla de uppställda kraven. Ur Johan Nybergs
donationsstiftelse för bostäder har 7 ansökningar tillstyrkts. De som avslogs
var inte kvinna eller hade familj eller hade skickat in sin ansökan försent.
Hyresbidragets storlek är maximalt 2 000 kronor per person och år ur
vardera stiftelsen.
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Utdelningsbart kapital 2018 för Stiftelsen syskonen Lindstedts minne är
66 000 kr och för Johan Nybergs donationsstiftelse för bostäder 37 000 kr.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-21 § 60
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-07-03
Ansökan 2018-05-09
______
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§ 160

Dnr 2014-000486 002

Delegationsordning för kommunstyrelsen 2015-2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta reviderad delegationsordning version 1.10 för kommunstyrelsen
2015-2018.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M).
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Bakgrund
Efter att kommunstyrelsens nya ordförande tillträtt 1/8 behöver
kommunstyrelsens delegationsordning revideras på de ställen där namn
förekommer.
Den generella principen är att delegationsordningen ska innehålla funktioner,
istället för personnamn. Som en konsekvens av detta har namnet tagits bort
på de ställen där det inte är nödvändigt.
Socialt perspektiv
Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv.
Ekologiskt perspektiv
Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

53(71)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-09-04
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-21 § 61
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-08-02
Reviderad delegationsordning version 1.10 för kommunstyrelsen 2015-2018
______
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§ 161

Dnr 2018-000339 140

Samverkan i Myndighetsnätverket (MNV) Härnösands
kommun associerad part
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna överenskommelsen mellan Härnösands kommun och
Myndighetsnätverket,
att avsätta 25 000 kr för år 2019 från kommunstyrelsens budget för
oförutsedda utgifter, samt
att 25 000 kr för år 2020 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
Härnösands kommun har från Myndighetsnätverkets styrgrupp fått förfrågan
att ingå i nätverket som associerad part.
Myndighetsnätverkets övergripande syfte är: Genom att samverka mellan
myndigheter och dela på resurser blir vi mer kostnadseffektiva, vi säkrar
framtida kompetensbehov och skapar attraktionskraft.
Som associerad part får kommunen tillgång till delar av nätverkets aktiviteter
såsom:
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Delta i vissa mässor och liknande aktiviteter



Få tillgång till vissa utbildningar i den gemensamma
utbildningskatalogen



Få tillgång till vissa grupper i nätverket för erfarenhetsutbyte
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Kommunens åtagande är att verka för att Myndighetsnätverket uppnår sitt
syfte samt att bidra med tid och resurser för aktiviteter enligt
överenskommelse med koordinatorn och i enlighet med beslutad VP.
Myndighetsnätverket har under flera år varit starkt proaktiva för Härnösand i
den utdragna frågan kring etableringsort e-arkiv. I frågan kring statliga
etableringar i regionen är Myndighetsnätverkets framgångsrika och
uppmärksammade samverkan en stark fördel.
I vår Tillväxtstrategi har Härnösands unikitet som regionalt administrativt
centrum identifierats som en av sex tillgångar. Det finns även en stor
förvaltningstäthet inom kommunen. Fyra Härnösandsplacerade myndigheter
är f.n. medlemmar i Myndighetsnätverket.
Socialt perspektiv
Genom att ingå i Myndighetsnätverket så ges Härnösands kommun tillgång
och möjlighet till att påverka och utveckla utbildningsverksamheten,
effektivisera utbildnings- administrationen samt starta
ledarförsörjningsprogram ur ett jämställdshetsperspektiv.
Ekologiskt perspektiv
Genom att samarbeta kring olika utbildningar och konferenser bidrar
samarbetet till effektivare resursanvändning.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Förslaget har påverkan på kommunens ekonomi i form av årlig kostnad för
att ingå överenskommelsen samt egna kostnader för resor och logi som
uppkommer i samarbetet. Vid gemensamma utbildningar delas kostnaderna
utöver administrationen mellan de deltagare som deltar i utbildningen.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-21 § 62
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-08-09
Överenskommelse om samverkan i Myndighetsnätverket
Presentation Myndighetsnätverket 2018-06-29
______
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§ 162

Dnr 2018-000368 005

Program för digitalisering 2019-2022
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att anta Program för digitalisering.
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 den nationella digitaliseringsstrategin beskrivs fem delmål som strategiskt
extra viktiga för samhällsutvecklingen. (Kompetens, Trygghet, Innovation,
Ledning och Infrastruktur.) Syftet med strategin är att genom innovation och
struktur ta till vara på de möjligheter som digitaliseringen medför.
Medborgarna ställer allt högre krav på att offentlig verksamhet ska
tillhandahålla service och tjänster i digital form. Behovet av
effektiviseringar, kompetensförsörjning och attraktivitet är också faktorer
som är viktiga anledningar till att ha samsyn och prioriteringar inom
digitaliseringsområdet. För Härnösands kommun är det därför viktigt att vara
en del digitaliseringen och driva utvecklingen framåt för att vara en attraktiv
och konkurrenskraftig kommun.
Förutsättningarna för att lyckas med digitalisering är olika för kommunerna i
landet och i Västernorrlands län samverkar alla sju kommunerna för att ta
vara på de samlade resurserna. För att på bästa sätt driva det samlade arbetet
behöver Härnösands kommun ha en tydligare bild och gemensamma
prioriteringar i sitt eget digitaliseringsarbete.
Förutsättningar för att, på kommunnivå, lyckas bra med digitalisering har
också definierats av SKL vilket legat till grund för framtagandet av
digitaliseringsprogrammet.
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Härnösands kommun är i den digitala transformationen, där vi som
organisation ser över våra processer med syfte att leveransen ska baseras på
och vara följsam efter omvärldens behov och förväntningar. Där vi ska vara
nyfikna på och dra nytta av ny och befintlig teknik.
Digitalisering har nationellt identifierats som ett av det viktigaste verktyget
för att kommuner och offentlig sektor ska kunna svara upp mot de ökade
förväntningarna på effektivitet, kvalité och leverans av service.
Härnösands kommun har under ett antal år genomfört olika projekt och
aktiviteter inom området, i organisationen och tillsammans med
samverkanspartners. En digitaliseringsresa påverkar många i organisationen
och det är av stor vikt att arbetet synkroniseras. En framgångsfaktor är också
en gemensam syn på, och styrning av, digitaliseringen inom organisationen.
Sedan Hösten 2017 tjänstemannaorganisationen arbetat strukturerat med
området ”Mer digitala”. Inom ramen för ”Mer digitala” finns tre
huvudområden, Systemförvaltning, Informationssäkerhet och
Digitaliseringsplan. De tre områdena är beroende av varandra och aktiviteter
som genomförs inom ett område är ofta tillgodo för de andra.
Informationssäkerhet

Systemförvaltning

Mer digitala

Digitaliseringsplan

Med ett processorienterat arbetssätt har organisationen arbetat under året
med att utarbeta ett program för digitalisering. Programmet är flerårigt och
styr vilka insatser som ska göras över tid.
Flera workshops har genomförts för att ta fram en gemensam definition av
digitalisering och sätta fokusområden för kommande fyra år. Programmet
kommer att vara en del av den årliga budget- och verksamhetsplaneringen,
och prioriteringar ska göras där. Viktigt att belysa är att processen med att
förflytta ett analogt arbetssätt till ett mer digitalt alltid utgår från
medborgaren/kundens behov och ska skapa verksamhetsnytta.
Programmet för digitalisering ska vara ett styrmedel för kommunen i den
digitala transformationen. Programmet skapar en grundläggande
förutsättning för gemensam planering och prioritering inom
digitaliseringsområdet. Målet är att effektivisera och nyttja resurserna
optimalt och att de insatser som genomförs ska komma invånare och
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medarbetare till nytta. Genom en tydlig struktur inom digitaliseringsområdet
för Härnösands kommun kommer det att vara lättare att bidra och delta i
länsgemensamma och nationella samarbeten och utvecklingsarbeten.
I nästa steg, efter politiskt beslut, kommer detaljer utformas för att
säkerställa att processen blir en del av vp- och budgetprocess med
strukturerad möjligt för politiska prioriteringar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-08-30
Regeringens Digitaliseringsstrategi 170518
SKL inriktningsdokument; Grundläggande förutsättningar för digital
utveckling 2018-2025
______
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§ 163

Dnr 2018-000156 006

Sammanträdestider 2019
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder kl. 8.00 följande datum:
22 januari
19 februari
26 mars
23 april
21 maj
27 augusti
24 september
22 oktober
19 november
17 december
att kommunstyrelsens kulturutskott sammanträder kl. 13.15 följande datum:
22 januari
26 mars
21 maj
27 augusti
22 oktober
17 december
att kommunstyrelsen sammanträder kl. 8.00 följande datum:
8 januari
5 februari
5 mars
9 april
7 maj
4 juni
10 september
8 oktober
5 november
3 december
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Beslutet gäller under förutsättning av fullmäktiges beslut om motsvarande
sammanträdesdatum för fullmäktige.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att kommunfullmäktige sammanträder kl.13.15 följande datum:
28 januari
25 februari
25 mars
29 april
27 maj
17 juni
30 september
28 oktober
25 november
16 december
Yttranden
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M).
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Bakgrund
Inför sammanträdesåret 2019 har kommunledningskontoret tagit fram
förslag på sammanträdesdagar för kommunstyrelsen, dess utskott samt
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-08-23
Sammanträdesplan 2019
______
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§ 164

Dnr 28256

Avsägelser
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja Fred Nilssons (S) avsägelser som
vice ordförande i kommunstyrelsens kulturutskott,
ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott/personalutskott samt
som ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott.
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Bakgrund
Fred Nilsson (S) har avsagt sig sina uppdrag som vice ordförande i
kommunstyrelsens kulturutskott, ordförande i kommunstyrelsens
arbetsutskott/personalutskott samt som ledamot i kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-09-04
Avsägelse från Fred Nilsson (S) 2018-09-03 kulturutskott
Avsägelse från Fred Nilsson (S) 2018-09-03 arbetsutskott
______
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§ 165

Dnr 2018-000085 101

Valärenden 2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Andreas Sjölander (S) till ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott,
att utse Andreas Sjölander (S) till ordförande i kommunstyrelsens
arbetsutskott,
att utse Fred Nilsson (S) till ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott,
att utse Fred Nilsson (S) som ledamot i kommunstyrelsens kulturutskott,
att utse Andreas Sjölander (S) som vice ordförande i kommunstyrelsens
kulturutskott,
att utse kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens andra vice
ordförande som kommunens politiska representanter till det regionala
organet Forum för innovation och företagande.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M) och Andreas Sjölander (S).
Yrkanden
Andreas Sjölander (S) yrkar att valet ska avse funktion istället för person.
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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§ 166

Dnr 2018-000003 101

Kommunstyrelsens uppdragsbeslut 2018
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
Kommundirektören redogör för uppdragen enligt lista.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens uppdragslista per 2018-05-08
______
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§ 167

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
Följande delegationsbeslut har redovisats enligt bilaga:
Kommundirektör
Beslut om integrationsbidrag, Team Härnösand
Beslut om lovbidrag för skollovsaktiviteter (6st)
Ekonomiavdelningen
Attestantförteckning kommunstyrelseförvaltning
HR-avdelningen
Beslut om vikarierande HR-chef
Personalärenden maj
Personalärenden juni-juli
Kommunstyrelsens ordf.
Beslut om bidrag till skolresa, Brunne
Tillväxtavdelningen
Vidaredelegering, försäljning av fastighet
Avtal om lägenhetsarrende
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Plan- och byggavdelningen
Beslut om tidsbegränsat bygglov
Slutbesked bygglov container och väderskydd
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga
______
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§ 168

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
Landstinget Västernorrland - Kompletterande avtal om pensionskostnadsfördelning med anledning av avtal om ansvar för psykisk störda m.m. samt
ansvar för omsorg och särskola i Västernorrlands län, Härnösands kommun
Migrationsverket – 195 miljoner som ska hjälpa ensamkommande att stanna
kvar i kommunen betalas ut i februari 2018
Invest i Härnösand AB – styrelseprotokoll, 2017-12-15
Invest i Härnösand AB – styrelseprotokoll, 2018-01-17
Invest i Härnösand AB – styrelseprotokoll, 2018-02-13
Invest i Härnösand AB – årsredovisning 2017
Socialnämnden – beslut om att upprätta en internkontrollplan
Technichus AB – styrelseprotokoll, 2017-11-07
Technichus AB – styrelseprotokoll, 2017-11-30
Arbetslivsnämnden – beslut om uppföljning av uppdrag till fullmäktige
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Markanvisningsavtal – del av fastigheten Härnösand Lövudden 1:123
Granskningsrapport 2017 avseende Kommunbränsle i Ådalen AB
Samhällsnämnden - Internkontroll 2017
Samhällsnämnden – Bokslut 2017
Härnösand Energi & Miljö – Kvartalsmöte med kommunledningen
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga
______
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§ 169

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 under sommaren avgångna ordförande, Fred Nilsson (S),
informerar om följande:


Möte med Riksarkivarien



Möte med GD Fredrik Malmberg, SPSM



Insatser för Mannaminne



Samtal i Norrköping med Migrationsverket



E-arkiv och regeringens beslut om statliga jobb till Härnösand



Möte med nya Ostkustbanans styrelse

Kommunstyrelsens nyligen tillträdda ordförande, Andreas Sjölander (S),
informerar om följande:
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Möte med markägarna som drabbades av branden på
Möckelsjöberget. Även LRF och Skogsstyrelsen deltog. Kommunen
lovade att bistå med hjälp avseende informationsplikten att marken
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som brunnit ännu är farlig att beträda. Det kan ta ända till våren innan
det slutat pyra i marken.


Möte med försvarsmakten. Vi träffade den nye chefen för
Västernorrlandsgruppen, Bengt-Ivar Rådström – Försvarsmaktens
inriktning och vilja är att den militära närvaron ska utökas i
Härnösand. Militären är viktig för Härnösand men Härnösand är
också viktigt försvarsstrategiskt på grund av vår placering.



Möte med Migrationsverket avseende verksamheten i Veda och
Utansjö. Där beslut fattats att flytta på dem som bott där. I första
hand till Härnösand. Diskussion förs mellan Migrationsverket och
Kommunen för att säkerställa att framförallt barnen får det bra. Kan
bli aktuellt att barnen som påbörjat utbildning i Hälledal kan få gå
kvar.



Hade förmånen att uppvakta Landshövdingen Berit Högman som
fyllt jämna år. Framförde där en hälsning från hela Härnösands
kommun och överlämnade också en symbolisk gåva.

Kommunstyrelsens vice ordförande, Karin Frejarö (MP), informerar om
följande:


800 tkr till Härnösand för satsning på stärkta bibliotek på
landsbygden



Härnösands kommun närvarade i Almedalen



ÖP-grupp



Förvärvat Seminariet och processen pågår



ÖP-processen påbörjas



Planerade byavandringar



Renovering av järnvägsviadukten



Kvartalsmöte Q3 HEMAB
- VA Södra Sundet färdigt och driftssatt
- Vädersäkring av elnät pågår. Klart 2020.
- Bredbandsutbyggnad följer handlingsplanen.



Besked om 50 statliga jobb till Härnösand

Kommunstyrelsens andra vice ordförande, Anders Gäfvert (M), informerar
om följande:
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Möte med FoIoN – rapportörerna EFNS



Almedalen diverse möten samt Härnösandsdagen



Hans Wallmarks, försvarpolitiska talesmans (M), besök i Härnösand



Möte med ledningarna för LTU, SLU, MiUn och Umeå universitet i
Luleå rörande gemensam forskning



Öp-grupp

Kommundirektör Sofia Pettersson informerar om följande:


Statlig etablering- kontakt upprättad med statliga utredaren



Inbrott och förstörelse Häggdångers skola



Uppsiktsplikten Hemab kvartalsmöte



Kommande kostnader Möckelsjöbranden



Kommunchefsträff- digitaliseringsprioritering



Regional rådet beredning



Organisationsöversynen-nästa steg

______
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