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Sammanträdesdatum

2017-04-04
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Rådhuset, tisdagen den 4 april 2017 kl 14.30–15.00, 15.05–15.50
Ajournering 15.00–15.05

Beslutande

Ledamöter

Fred Nilsson (S), Ordförande § 58-74, 76-79
Nina Skyttberg (S), tjänstgörande ersättare för Fred Nilsson (S) § 75
Karin Frejarö (MP), 1:e vice ordförande § 58-74, 76-79
Mohamed Abdulwahab (MP), tjänstgörande ersättare för Karin Frejarö (MP) § 75
Anders Gäfvert (M), 2:e vice ordförande, tjänstgörande ersättare § 75
Björn Nordling (S)
Agneta Jonsson (S)
Lennart Molin (S)
Stig Nilsson (S), tjänstgörande ersättare för Eva Larsson (S)
Göran Norlander (S)
Anders Bergman (S), tjänstgörande ersättare för Margareta Ragnarsdotter (S)
Göran Umefjord (MP)
Ingrid Nilsson (V)
Gunnar Vestman (M)
Ida Skogström (M)
Jonny Lundin (C)
Christina Lindberg (C), tjänstgörande ersättare för Jonny Lundin (C)
Lars Edvin Lundgren (SD)
Närvarande ej tjänstgörande
ersättare

Ersättare

Nina Skyttberg (S) ej § 69
Mohamed Abdulwahab (MP)
Michael Möller Christensen (V)
Helena Grönhagen (V)
Eva-Clara Viklund (M)
Christina Lindberg (C)
Dick Söderkvist (SD)

Övriga närvarande

Anna Bostedt, tf kanslichef, Bo Glas ekonomichef, Ina Lindström, kommunsekreterare

Justerare

Anders Gäfvert (M) § 58-74, 76-79 Lennart Mohlin (S) § 75

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Ina Lindström

Ordförande
Fred Nilsson § 58-74, 76-79

Anders Gäfvert § 75

Anders Gäfvert § 58-74, 76-79

Lennart Mohlin § 75

Justerare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§§ 58-79
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-04-04

Datum då anslaget sätts upp

2017-04-10

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Ina Lindström

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2017-05-01
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§ 58

Dnr 25159

Informationsärenden
Kommunstyrelsen har fått ta del av följande informationspunkter:
Härnösandshus AB – Tomas Frejarö (MP), ordförande och Göran
Albertsson, VD
Tillsynsplan med behovsutredning enligt miljöbalken för 2017 – Lena
Drejare
Leader Höga Kusten – Jenny Edvinsson
Ekonomiskt utfall – Bo Glas
Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2016 – Bo Glas
Årsredovisning 2016 – Bo Glas
Över- och underskottshantering 2016/2017 – Bo Glas
Technichus – Fred Nilsson (S), Karin Frejarö (MP) och Jonny Lundin (C),
Technichus styrelse.
Följande ledamöter och ersättare närvarade:
Ledamöter

Ersättare

Fred Nilsson (S)

Stig Nilsson (S)

Björn Nordling (S)

Anders Bergman (S)

Agneta Jonsson (S)

Nina Skyttberg (S)

Lennart Mohlin (S)

Mohammed Abdulwahab (MP)

Göran Norlander (S)

Michael Möller Christensen (V)

Karin Frejarö (MP)

Eva-Clara Viklund (M)

Göran Umefjord (MP)

Christina Lindberg (C)

Ingrid Nilsson (V)

Dick Söderkvist (SD)

Anders Gäfvert (M)
Ida Skogström (M)
Gunnar Vestman (M)
Jonny Lundin (C)
Lars Edvin Lundgren (SD)

______
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Utdragsbestyrkande
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§ 59

Dnr 34746

Val av justerare
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Anders Gäfvert (M) att justera dagens protokoll, samt
att utse Lennart Mohlin (S) att justera § 75
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 60

Dnr 2016-000439 005

Motion - Nytt handläggarstöd
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Yrkanden
Anders Gäfvert (M) yrkar bifall till motionen
Propositionsordning
Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, liggande förslag
samt ett yrkande om bifall till motionen.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet
med bifallsyrkandet.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Reservation
Samtliga ledamöter i Moderaterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Bakgrund
Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna har lämnat in
en motion där man föreslår att kommunen omgående ska införskaffa ett
användarvänligare system/plattform för hantering av kommunens
handlingar.
Kommunens ärendesystem/diariesystem levereras av Visma och gäller alla
kommunens nämnder, inklusive kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Undantag är det specifika ärendesystemet för bygg och miljö. Till
diariesystemet finns det en mötesmodul, med ett automatiskt system för
dokumentsdistribution som gör det enkelt att göra dokument tillgängliga för
ledamöterna. Handläggarstödet har under hela hösten fungerat problemfritt
och de brister som motionen belyser har enbart funnits i mötesmodulen.
Forts
§ forts

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Härnösands kommun har använt sig av diariesystemet från Visma i tio år.
Huvudsyftet med systemet är just att arkivera och diarieföra och som sådant
fungerar det bra.
När kommunfullmäktige beslutade att kommunen skulle införa digitala
handlingar var förslaget initialt att sekreterarna skapade en sammanhållen
PDF-fil som mailades ut och lästes i en app i en läsplatta. Detta förfarande
frångicks då Visma lanserade ett system för att hantera digitala handlingar,
det system kommunen använder sig av idag.
Det har under hösten 2016 varit mycket problem att kunna läsa handlingarna
och kommunens systemansvariga har tillsammans med Visma lagt ner
mycket tid på att hitta lösningar på problemet. Problemen har inte varit i
själva handläggarstödet, utan det är i den modul som används för att läsa
handlingar problemen har funnits.
Under hösten/vintern 2016 har ett antal åtgärder vidtagits för att komma till
rätta med problemen i mötesmodulen. Tillsammans med systemleverantören
har programvaran uppdaterats och gåtts igenom. Kommunens IT-avdelning
har också förbättrat kapaciteten på den wifi som finns i fullmäktigesalen.
Kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges handlingar publiceras även på
kommunens hemsida, vilket innebär att vill ledamöterna istället ladda hem
dem där och läsa dem som PDF-fil eller skriva ut dem finns redan idag den
möjligheten. Målsättningen är att alla nämnder ska publicera sina handlingar
på hemsidan, självklart med undantag för de handlingar som inte är
offentliga.
I dagsläget ser vi inte att det finns något annat system som är möjligt att byta
till utan att det skulle medföra enormt stora kostnader och arbetsinsatser då
det skulle krävas att hela arkiv- och diariesystemet skulle bytas ut.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse, 2017-03-03
Motion – Nytt handläggarstöd
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 61

Dnr 2016-000279 000

Motion - Låt barn och ungdomar göra sig hörda!
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att bifalla motionen så tillvida att förslaget om en app tas in i arbetet med
handlingsplanen för demokrati och inflytande i Härnösands kommun, samt
att extern finansiering för detta undersöks.
Yrkanden
Karin Frejarö (MP) yrkar att beslutet ges följande lydelse
att bifalla motionen så tillvida att förslaget om en app tas in i arbetet med
handlingsplanen för demokrati och inflytande i Härnösands kommun, samt
att extern finansiering för detta undersöks.
I yrkandet instämmer Anders Gäfvert (M).
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, det justerade
liggande förslaget.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet det
justerade liggande förslaget.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med det
justerade liggande förslaget.
Bakgrund
Eva Olstedt-Lundgren (L) framför i en motion att Härnösands kommun ska
initiera ett projekt för att ge större möjligheter till unga att framföra sina
åsikter. I motionen pekar hon på ett visst projekt som Haninge kommun
genomför i samarbete med bland annat Rädda barnen. Projektet har tagit
fram en applikation där ungdomar kan lämna förslag om något de vill
förändra eller förbättra. Med samma applikation kan de snabbt svara på
frågor från kommunens politiker och tjänstemän. Motionären menar att en
liknande app i Härnösands kommun skulle ge ungdomar ett större inflytande
och samtidigt vara ett verktyg för kommunen att nå ut till ungdomar.
Forts
§ 61 forts

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktiges tillfälliga beredning för inflytandefrågor kommer att
undersöka olika former och metoder för inflytande. Beredningen har ett
särskilt uttalat uppdrag att särskilt se över vilka former och metoder som kan
öka barn och ungdomars inflytande. Fullmäktigeberedningen kommer även
att beakta Huddinges projekt i sitt arbete.
Beslutsunderlag
Motion, Eva Olstedt-Lundgren (L), 2016-05-10
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 62

Dnr 2014-000086 512

Medborgarförslag - Optimera trafiksäkerhet vid Solen &
Kiörningskolan
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att förklara punkterna 1,3 och 13 för besvarade
att avslå övriga punkter i medborgarförslaget.
Yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson (S) yrkar att beslutet ges
följande lydelse
att förklara punkterna 1,3 och 13 för besvarade
att avslå övriga punkter i medborgarförslaget.
I yrkandet instämmer Anders Gäfvert (M).
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, ordförandes
förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
ordförandes förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med
ordförandes förslag.
Bakgrund
En motion från Lars Edvin Lundberg (SD) har lämnats till
kommunfullmäktige 2016-10-28. Motionären vill att kajen vid gamla
Hamreliden (utsprångskajen längs Skeppsbron) ska renoveras eller byggas
om. Det ska anläggas en enklare mottagningsterminal för att tillmötesgå
behovet av en anlöpningskaj för kryssningsfartyg.
För detta arbete vill motionären att en arbetsgrupp ska tillsättas som utreder
kostnaden för projektet. Arbetsgruppen ska även genomlysa möjligheten att
Forts
§ 62 forts

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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genomföra det med stöd av EU-bidrag, statliga stöd och i sammarbete med
Birka cruises, samt att undersöka andra potentiella investerare för projektet.
Arbetsgruppen ska även ge förslag på hur kommunen själv ska kunna
genomföra projektet.
Beslutsunderlag
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 63

Dnr 2015-000186 870

Medborgarförslag - Nils Gissler
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att tillsätta en arbetsgrupp med
uppgift att ta fram förslag till minnesplats för Nils Gissler,
att återkomma till kommunstyrelsen med en tidsplan, projektering och
budget för projektet, samt
att uppdra åt kommundirektören att lyfta in frågan om minnesvärda personer
i det pågående arbetet med hur Härnösands historia och kulturarv kan
tillgängliggöras.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Gunnar Vestman (M).
Yrkanden
Karin Frejarö (MP) yrkar att en tredje att-sats läggs till beslutet med följande
lydelse
att uppdra åt kommundirektören att lyfta in frågan om minnesvärda personer
i det pågående arbetet med hur Härnösands historia och kulturarv kan
tillgängliggöras.
Gunnar Vestman (M) yrkar avslag på liggande förslag och bifall till yrkandet
från Karin Frejarö (MP).
Propositionsordning
Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut gällande de två
första att-satserna, liggande förslag samt ett yrkande på avslag. Ordförande
finner även att det finns ett yrkande på ett tillägg till beslutet.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser bifalla första att-satsen i
liggande förslag.
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen avser avslå densamma.
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med liggande
förslagets första att-sats.
Forts
§ 63 forts

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser bifalla andra att-satsen i
liggande förslag.
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen avser avslå densamma.
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med liggande
förslagets andra att-sats.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser bifalla tilläggsyrkandet från
Karin Frejarö (MP)
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen avser avslå densamma.
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet tilläggsyrkandet.
Reservation
Samtliga ledamöter i Moderaterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Bakgrund
Nils Gissler var lärjunge till Carl von Linné och som vetenskapsman
studerade han bland annat solförmörkelser, Venuspassagen, bidrog till
framtagandet av metoder för mätning av landhöjningen. Nils Gissler verkade
som lektor i Härnösand vid dåtidens gymnasium där Rådhuset nu är beläget.
Han var förutom lektor, läkare och vetenskapsman även apotekare och
botaniker.
Gissler invaldes i Kungliga Vetenskapsakademien för sina banbrytande
upptäckter. Som botaniker anlade han en liten botanisk trädgård ovanför
gymnasiet samt bedrev där undervisning om örter, i Linnés anda.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2017-03-07
Medborgarförslag – Nils Gissler
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 64

Dnr 2015-000004 879

Medborgarförslag - Nils Gissler-jubileum
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anse medborgarförslaget vara besvarat.
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 anslutning till ovan inkommer Lars Högberg med ytterligare två
kompletterande medborgarförslag där ett antal olika minnesplatser föreslås,
bland annat anläggning av en plantering i parken mellan rådhuset och
stadshuset samt att kalla denna för ”Nils Gisslers örtagård”
Då jubileumsåret passerats har tillväxtavdelningen kontaktat förslagställaren
och diskuterat ärendet. Tillväxtavdelningen anser därmed att ovan nämnda
medborgarförslag om ev 300-årsjubileum (KS15-4-879) är besvarat.
Tillväxtavdelningen hänvisar till inlämnad tjänsteskrivelse (KS15-186-870)
där en bedömning görs samt förslag ges på uppföljning och hantering av
ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2017-03-07
Medborgarförslag – Nils Gissler-jubileum
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 65

Dnr 2017-000175 041

Verksamhetsberättelse 2016
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna den justerade verksamhetsberättelsen för kommunstyrelsen
2016
Yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson (S) yrkar att stryka sista
meningen på s. 11stryks ur verksamhetsberättelsen.
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, det justerade
liggande förslaget.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet det
justerade liggande förslaget.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med det
justerade liggande förslaget.
Bakgrund
Kommunstyrelseförvaltningens verksamhetsberättelse för 2016 har
upprättats i ledningssystemet Stratsys, enligt anvisningar från
kommunstyrelsens ekonomiavdelning. I verksamhetsberättelsen presenteras
verksamheten, viktiga händelser, nämndens verksamhetsmål, aktiviteter,
ekonomi samt framtiden.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2017-03-30
Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2016
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 66

Dnr 2017-000129 042

Årsredovisning 2016
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna årsredovisning 2016 och överlämna den till revisionen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna årsredovisning 2016
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Bakgrund
Bokslutet för år 2016 har arbetats fram och ska nu upp för godkännande i
kommunstyrelsen. Årsredovisningen är i koncept och ska efter beslut i
kommunstyrelsen överlämnas till revisorerna som ska revidera och avlämna
en revisionsberättelse. Årsredovisningen tillsammans med
revisionsberättelsen går sedan vidare for beslut i Kommunfullmäktige 201704-24.
Bokslutet 2016 visar på ett positivt resultat på 14,6 mnkr. Kommunen
uppnår det finansiella målet for god ekonomisk hushållning på minst 1 % av
skattemedel och bidrag. Kommunen klarar balanskravet vilket visar på att
kommunens ekonomi är i balans.
Härnösands kommuns budgeterade resultat var 15 mnkr. Efter beslut från KF
på över och underskottshantering så justerades budgeterat resultat ner till
13,6 mnkr. Utfallet jämfört med budget avviker med + 1,0 mnkr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2017-03-13
Årsredovisning Härnösands kommun 2016
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 67

Dnr 2017-000077 041

Över- och underskottshantering 2016/2017
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att ge kommunstyrelsen utökad budget 2017 med 0,0 mnkr för
driftskostnader och med 2,0 mnkr för investeringar,
att ge arbetslivsnämnden utökad budget 2017 med 1,0 mnkr för
driftskostnader och med 0,0 mnkr for investeringar,
att ge samhällsnämnden utökad budget 2017 med 0,0 mnkr för
driftskostnader, och med 8,2 mnkr for investeringar,
att ge skolnämndens minskad budget 2017 med 0,0 för driftskostnader, och
utöka budgetramen för 2017 års investeringar med 2,2 mnkr
att ge socialnämnden utökad budget 2017 med 5, l för driftskostnader, och
utöka budgetramen för 2017 års investeringar med 0,7 mnkr
att de samlade effekterna av ovanstående beslut finansieras genom att
beräknat resultat för kommunen 2017 reduceras med 6, l mnkr, till att utgöra
23,9 mkr mot tidigare beräknat resultat på 30,0 mnkr, samt
att den utökade investeringsbudgeten på 13,1 mnkr finansieras via
kommunens likvida tillgångar.
Yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson (S) yrkar att ordet budgetram
ersätts av budget samt investeringsramen ersätts med investeringsbudget i
samtliga att-satser.
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, det justerade
liggande förslaget.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet det
justerade liggande förslaget.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med det
justerade liggande förslaget.
Forts
§ 67 forts
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Bakgrund
l kommunens Reglemente for ekonomistyrning, fastslagna av
kommunfullmäktige beskrivs hur över- och underskottshantering hanteras.
Huvudregeln att över- och underskott ska tas med. Dock så påverkas
regleringen främst av följande faktorer
• Graden av måluppfyllelse
• Över- och underskottets storlek
• Faktorer utanför nämndens kontroll som påverkat utfallet
• Kommunens samlade ekonomiska förutsättningar
Respektive nämnd tillskriver kommunfullmäktige efter fastställt årsutfall
med önskemål om hur förekommande över- och underskott ska hanteras. I de
fall kommunfullmäktige fattat beslut om justerad budgetram för innevarande
år har nämnden att fördela förändrad medelstilldelning inom sina
verksamhetsområden. Fördelningen ska dock följa de av
kommunfullmäktige beslutade mål- och verksamhetsinriktningarna.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att de nämnder som begärt att få ta
med sig överskott beviljas det. För 2017 finns det möjlighet att använda sig
av över och underskottshantering utan att det påverkar god ekonomisk
hushållning. Dessutom är måluppfyllnaden enligt årsredovisningen god.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2017-04-03
Socialnämnden, sammanträdesprotokoll, 2017-03-23 § 43
Samhällsnämnden, sammanträdesprotokoll, 2017-03-16 § 26
Arbetslivsnämnden, sammanträdesprotokoll, 2017-01-25 § 6
______
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§ 68

Dnr 2017-000169 042

Ekonomiskt utfall februari 2017
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till kommundirektören att löpande återrapportera nämndernas
arbete med ekonomisk balans till kommunstyrelsen.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Gunnar Vestman (M).
Yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson (S) yrkar att första att-satsen i
det liggande förslaget stryks. I yrkandet instämmer Anders Gäfvert (M).
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, det justerade
liggande förslaget.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet det
justerade liggande förslaget.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med det
justerade liggande förslaget.
Bakgrund
I februaribokslutet för 2017 ser vi att socialnämnden samt skolnämnden
kommer att få svårigheter att klara sin budgetram om inga handlingsplaner
upprättas. Vi föreslår därför att kommunstyrelseförvaltningen under året får
ett tydligare uppdrag att arbete med uppföljning och återrapportering av
nämndernas arbete. Detta för att underlätta kommunstyrelsen uppsiktsplikt.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2017-03-27
Socialnämnden, sammanträdesprotokoll
______
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§ 69

Dnr 2017-000145 046

Donationsstiftelser sammanställning 2016
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna Donationsstiftelser Sammanställning 2016
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.
Jäv
Nina Skyttberg (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
Bakgrund
Efter varje år lämnas ett sammandrag av kommunens donationsstiftelser till
kommunstyrelsen. Detta sammandrag skrivs under av alla ledamöter och
granskas sedan av revision.
Enligt stiftelselagen, är inte stiftelser bokföringsskyldiga som har ett kapital
understigande 1 500 tkr och behöver därmed inte upprätta årsredovisningar.
Samtliga av våra donationsstiftelser ligger under den gränsen 2016 och
därför har räkenskapssammanställningar upprättats enligt lagstiftningen.
Kommunens donationsstiftelser gick med ett underskott om 80,5 tkr under
2016. Totalt har det delats ut medel motsvarande 186 tkr till olika ändamål.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningen, 2017-03-21
Donationsstiftelser Sammanställning 2016
______
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§ 70

Dnr 2017-000103 000

Folkhälsorapport 2016
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna Folkhälsorapport 2016
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Bakgrund
Det övergripande nationella folkhälsomålet är att skapa förutsättningar i
samhället för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.
Folkhälsorapporten 2016 utgörs av statistik samt inskickade uppgifter från
förvaltningarna utifrån målen i kommunens folkhälsoplan.
Folkhälsorapporten ska vara ett hjälpmedel för förtroendevalda att se
samband mellan beslut och uppnådda mål.
Folkhälsorapporten 2016 visar på stora skillnader på folkhälsan. Att få
uppleva ett långt friskt och oberoende liv skiljer sig mellan socioekonomiska
grupper vilket är en utmaning för kommunen. Att ha en daglig sysselsättning
är fortfarande en viktig del för bra hälsa.
Under 2016 har trygghet och säkerhet varit ett prioriterat område för Rådet
för trygghet och hälsa vilket gjort att ett antal trygghetsskapande aktiviteter
genomförts under året.
Beslutsunderlag
______
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§ 71

Dnr 2017-000104 000

Barnbokslut 2016
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna Barnbokslut 2016
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Bakgrund
Målet för barnpolitiken i Sverige är att barn och unga ska respekteras och
ges möjlighet till utveckling, trygghet, delaktighet och inflytande och utgår
från barnkonventionens budskap.
Barnbokslutet 2016 utgörs av statistik samt inskickade uppgifter från
förvaltningarna utifrån målen i kommunens folkhälsoplan.
Barnbokslutet ska vara ett hjälpmedel för förtroendevalda att se samband
mellan beslut och uppnådda mål.
Årets Barnbokslut innehåller inga nya data på kommunal nivå. På nationell
nivå ser vi att allt färre ungdomar dricker alkohol men fortfarande är det allt
för många som börjar röka. Droganvändandet i Härnösand har visat sig öka
under året vilket kräver snabba insatser.
Elevhälsan har gjort fortsatta satsningar under 2016. Identifiering av elevers
skolproblematiska frånvaro har lett till en högre andel med skolnärvaro.
Beslutsunderlag
______
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§ 72

Dnr 2015-000063 003

Allmänna lokala ordningsföreskrifter i Härnösands
kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att förlänga giltighetstiden för Allmänna lokala ordningsföreskrifter för
Härnösands kommun till 2020-01-30
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har på sitt sammanträde 2017-01-30 antagit reviderade
Allmänna ordningsföreskrifter för Härnösands kommun.
På det dokument som antogs av fullmäktige hade inte dokumentets
giltighetsdatum ändrats och detta behöver nu revideras så att dokumentet är
giltigt till och med 2020-01-30.
Beslutsunderlag
______
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§ 73

Dnr 2017-000109 000

Sommarlovsaktiveter
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att rekvirera den summa kommunen tilldelas av Mucf (Myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällesfrågor) för att genomföra
sommarlovsaktiviteter,
att delegera till kommundirektören att besluta om bidrag till
sommarlovsaktiviteter upp till maximalt 100 000 sek,
att avsätta 200 000 sek av den totala summan att fritt kunna sökas av ideella
föreningar och organisationer för att genomföra sommarlovsaktiviteter enligt
de kriterier som Mucf fastslagit, samt
att ge i uppdrag till integrationsbidragsgruppen att hantera stödet till
sommarlovsaktiviteter
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Bakgrund
Sedan 2016 fördelar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
(Mucf) bidrag till landets kommuner för att ordna aktiviteter på sommarlovet
för barn och unga i åldern 6-15 år. Aktiviteterna ska stimulera att alla barn,
kostnadsfritt, ska kunna delta i aktiviteter under sommaren. Det ska främja
integration och skapa nya kontaktytor mellan deltagare med olika social
bakgrund. Varje kommun får rekvirera bidrag upp till det belopp som räknats
fram i en så kallad fördelningsnyckel. Fördelningsnyckeln är baserad på
statistik över antalet barn i hushåll med försörjningsstöd. 2017 har
Härnösands kommun möjligheten att rekvirera 650 770 kronor.
Forts
§ 73 forts
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Bidraget ska vara ett tillskott utöver det kommunerna själva anslår för sina
sommarlovsaktiviteter. Det står kommunen fritt att välja hur stödet används.
Det kan helt eller delvis användas i kommunens verksamheter,
n det kan också ge möjligheter till civilsamhället att genomföra aktiviteter.
Det är även möjligt för kommunen att köpa tjänster av företag för att
genomföra lämpliga aktiviteter.
2016 delades bidraget ut för första gången. Bidraget rekvirerades av
samhällsförvaltningen. En arbetsgrupp bestående av ungdomssamordnaren,
kultursamordnaren, fritidshandläggaren och representanter från biblioteket
och Technichus hanterade och fördelade summan. Informationen från Mucf
om att stödet fanns och instruktioner om hur det skulle användas, nådde
kommunen sent. Trots detta kunde en stor del av summan användas till bra
aktiviteter som nådde många barn och unga i kommunen. (Se bilaga).
Erfarenheterna från föregående år är bland annat att det är en fördel om
bidraget hanteras av en grupp med representanter från olika kommunala
verksamheter. Det övergripande ansvaret bör också ligga direkt under
kommunstyrelsen eftersom flera kommunala delar är berörda.
Sommarlovsbidraget är ett utmärkt tillfälle att utveckla kommunens
samarbete med civilsamhället. Kommunen strävar efter att stödja
civilsamhället och har goda erfarenheter av samarbete med föreningar med
det så kallade integrationsbidraget. Därför skulle det vara en fördel att
öronmärka en del av stödet och göra det möjligt för ideella organisationer
och föreningar att söka bidrag för att genomföra sommaraktiviteter.
Eftersom sommarlovsaktiviteter angår flera av kommunens verksamheter
bör ansvaret för rekvirering och hantering av bidraget ligga på
kommunstyrelseförvaltningen. Kommunledningskontoret föreslår att
”integrationsbidragsgruppen” får i uppdrag att hantera bidraget.
Beslutsunderlag
______
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§ 74

Dnr 2017-000146 012

Tillsynsplan med behovsutredning enligt miljöbalken
för 2017
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa tillsynsplan med behovsutredning enligt miljöbalken för år
2017, samt
att delge ärendet till Länsstyrelsens miljöskyddsenhet.
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Bakgrund
Enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) ska en operativ tillsynsmyndighet
för varje verksamhetsår upprätta en samlad tillsynsplan som omfattar
myndighetens ansvarsområde enligt miljöbalken. Tillsynsplanen ska vara
grundad på en tillsynsbehovsutredning samt de register som ska hållas över
de verksamheter som behöver återkommande tillsyn. Kommunstyrelsen är
tillsynsmyndighet i de fall då samhällsförvaltningen är verksamhetsutövare, i
alla andra fall är samhällsnämnden tillsynsmyndighet enligt miljöbalken.
Enligt miljötillsynsförordningen ska en operativ tillsynsmyndighet bedriva
tillsynsarbetet effektivt och myndigheten ska utveckla personalens
kompetens i tillsynsfrågor. Samhällsförvaltningen visar i tillsynsplan och
behovsutredning hur ovanstående uppfylls.
Beslutsunderlag
Samhällsförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2017-02-20
Tillsynsplan 2017 enligt miljöbalken med fem bilagor
Tillsynsbehovsutredning 2017 enligt miljöbalken med en bilaga
______
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§ 75

Dnr 2017-000164 042

Äskande från Technichus i Mittsverige AB
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla Technichus styrelses äskande av ytterligare medel på l,4 mnkr,
samt
att kostnaden belastar 2017 års resultat för kommunstyrelsen.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Agneta Jonsson (S) och Ingrid Nilsson (V), Göran
Umefjord (MP) och Stig Nilsson (S).
Yrkanden
Anders Gäfvert (M) yrkar att ärendet ska överlämnas till
kommunfullmäktige för beslut. I yrkandet instämmer Gunnar Vestman (M)
och Lars Edvin Lundgren (SD).
Björn Nordling (S) yrkar att ärendet ska avgöras av kommunstyrelsen samt
att andra att-satsen ges följande lydelse
att kostnaden belastar 2017 års resultat för kommunstyrelsen.

Propositionsordning
Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, liggande förslag
samt majoritetens förslag. Det finns även ett yrkande om att ärendet ska
föras vidare till kommunfullmäktige.
Ordförande frågar först om ärendet ska avgöras av kommunstyrelsen.
Ordförande frågar sedan om ärendet ska avgöras av kommunfullmäktige.
Ordförande finner att ärendet ska avgöras av kommunstyrelsen.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med
majoritetens förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med majoritetens
förslag.
Forts
§ 75 forts
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Reservation
Samtliga ledamöter i Moderaterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna
reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Jäv
Fred Nilsson (S), Karin Frejarö (MP) och Jonny Lundin (C) deltar inte i
handläggningen av ärendet på grund av jäv.
Bakgrund
Technichus i Mittsverige AB har under en slutet på 2016 haft problem med
ekonomin. Årsbokslutet visade på ett negativt resultat på -l,4 mnkr.
Technichus styrelse äskar på styrelsemötet den 24 februari l,4 mnkr av
kommunen for att täcka 20 16 års underskott.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen bifaller
äskandet. Förvaltningen föreslår också att kostnaden belastar 2017 års
resultat då kommunstyrelsens konto for oförutsedda utgifter har ett begränsat
utrymme.

Beslutsunderlag
______
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§ 76

Dnr 2017-000002 000

Anmälan av ärenden för kännedom till
kommunstyrelsen 2017
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ärendena för kännedom lägg 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
Näringslivsarkiv i Norrland - Verksamhetsberättelse 2016
Socialnämnden – Information om befarat ekonomiskt underskott
Härnösandshus – sammanträdesprotokoll 2017-02-28
Kommunfastigheter – sammanträdesprotokoll 2017-02-28
Kommunstyrelsens kulturutskott – sammanträdesprotokoll 2017-03-21
Verksamhetsberättelse kommunens informationsförvaltning
HEMAB – sammanträdesprotokoll 2017-02-20
HEMAB – Kallelse årsstämma
HEMAB – Årsredovisning och koncernredovisning 2016
SKL – Sammanträdesplan för 2018
Technichus – sammanträdesprotokoll 2017-01-05
Technichus – sammanträdesprotokoll 2017-01-09
Technichus – sammanträdesprotokoll 2017-02-07
Brev från Myndigheten för delaktighet
Forts
§ 76 forts
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2017-03-29
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

31(35)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-04-04
Kommunstyrelsen

§ 77

Dnr 2017-000001 002

Anmälan av delegationsbeslut 2017
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
HR-avdelningen

Personalärenden
Beslut om tf personalchef

Kommunstyrelsens arbetsutskott - Beslut remiss landsbygdskommitténs
slutbetänkande
Ekonomiavdelningen

Finansrapport februari
Attestantförteckning 2017-03-20
Attestantförteckning 2017-03-14

Kansli- & Utvecklingschef

Remissvar – Kameraövervakning
Remissvar – Kameraövervakning
Remissvar – Kameraövervakning
Remissvar – Kameraövervakning

Kommunstyrelsens ordförande - Ekonomiskt bidrag PRO Härnösand
Tillväxtavdelningen

Fastighetsärenden februari 23

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2017-01-03
______
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§ 78

Dnr 2017-000004 101

Kommunstyrelsens uppdragsbeslut 2017
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga uppdragslistan till handlingarna.
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret, förteckning, t.o.m. 2017-02-20
______
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§ 79

Dnr 25314

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

Besök på försvarsdepartementet den 7 april

•

Besök hos civilministern

•

Fortsatt arbete med bredbandsutbyggnad

•

Förhandling angående Djuphamnen

•

Soludden

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

Besök från minister för internationellt utvecklingssamarbete och
klimat
Forts

§ 79 forts
•
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•

Demokratipolicyn är ute på remiss

•

Earth Hour

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

Brysselkontoret, beslut i kommunförbundet
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