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Sammanträdesdatum

2017-05-30
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Rådhuset, tisdagen den 30 maj 2017 kl 16.30–17.45

Beslutande

Ledamöter

Fred Nilsson (S), Ordförande § 102-125, 127-130
Stig Nilsson (S), tjänstgörande ersättare för Fred Nilsson (S) § 126
Karin Frejarö (MP), 1:e vice ordförande § 102-125, 127-130
Anders Gäfvert (M), 2:e vice ordförande, tjänstgörande ordförande § 126
Björn Nordling (S)
Agneta Jonsson (S)
Lennart Molin (S)
Göran Norlander (S)
Magnus Oskarsson (S), tjänstgörande ersättare för Margareta Ragnarsdotter (S)
Nina Skyttberg (S)
Göran Umefjord (MP)
Ingrid Nilsson (V)
Gunnar Vestman (M)
Ida Skogström (M)
Jonny Lundin (C) § 102-125, 127-130
Eva Olstedt-Lundgren (L), tjänstgörande ersättare för Jonny Lundin (C)
Lars Edvin Lundgren (SD)
Närvarande ej tjänstgörande
ersättare

Ersättare

Övriga närvarande

Sofia Pettersson, kommundirektör, Bo Glas, ekonomichef, Anna Bostedt, tf kanslichef,
Ina Lindström, kommunsekreterare

Justerare

Anders Gäfvert (M) § 102-125, 127-130, Nina Skyttberg (S) § 126

Stig Nilsson (S), § 102-125, 127-130
Mohamed Abdulwahab (MP), § 102-125, 127-130
Michael Möller Christensen (V)
Eva-Clara Viklund (M)
Eva Olstedt-Lundgren (L), § 102-125, 127-130
Karin Högberg (KD)

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Ina Lindström

Ordförande
Fred Nilsson 102-125, 127-130

Anders Gäfvert § 126

Anders Gäfvert

Nina Skyttberg

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-05-30

Datum då anslaget sätts upp

2017-06-01

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Ina Lindström
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2017-06-22

§§ 102-130
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Sammanträdesdatum

2017-05-30
Kommunstyrelsen

Ärendelista
§ 102 Dnr 27802

Informationsärenden ........................................................................................... 4
§ 103 Dnr 35932

Ändring av föredragningslistan ............................................................................ 6
§ 104 Dnr 34746

Val av justerare ................................................................................................... 7
§ 105 Dnr 2017-000085 140

Motion - Jobbmässa ............................................................................................ 8
§ 106 Dnr 2017-000101 001

Motion om att inrätta en Landsbygdsnämnd...................................................... 10
§ 107 Dnr 2016-000342 761

Medborgarförslag - Tobaksfri skola ................................................................... 12
§ 108 Dnr 2017-000183 040

Köp av aktier i Inera AB .................................................................................... 13
§ 109 Dnr 2017-000149 003

Program - Giftfri vardag (Kemikaliehantering) ................................................... 15
§ 110 Dnr 2017-000236 252

Förvärv, del av fastigheten Seminariet 16 ......................................................... 16
§ 111 Dnr 2017-000237 614

Avsiktsförklaring: Academy of gastronomy and business i Härnösand .............. 19
§ 112 Dnr 2017-000238 840

Ansökan om fortsatt ägande och verksamhet för Höga Kusten
Destinationsutveckling AB 2018 och framåt ...................................................... 21
§ 113 Dnr 2017-000279 001

Översyn Härnösands kommuns förvaltningsorganisation .................................. 23
§ 114 Dnr 2017-000245 860

Kulturrapport 2016 ............................................................................................ 24
§ 115 Dnr 2017-000247 001

Avveckling av kommitté för konstinköp .............................................................. 25
§ 116 Dnr 2017-000172 706

Ny maxtaxa för hemtjänstavgifter i ordinärt och särskilt boende samt
ändring av avgiftsutrymme ................................................................................ 26
§ 117 Dnr 2017-000298 023

Riktlinjer vid rekrytering ..................................................................................... 28
§ 118 Dnr 2017-000271 042

Fyramånadersbokslut Kommunstyrelsen 2017.................................................. 29
§ 119 Dnr 2017-000293 042

Fyramånadersbokslut april 2017 Härnösands kommun..................................... 30
§ 120 Dnr 2017-000309 041

Mål, budget och skattesats 2018 ....................................................................... 31
§ 121 Dnr 2017-000050 007

Svar på frågor inför revisionens besök .............................................................. 33

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

3(49)

Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

§ 122 Dnr 2017-000235 000

Äskande om medfinansiering av socialt företag ................................................ 34
§ 123 Dnr 2017-000290 510

Beslut inför bildandet av en gemensam bussgodsorganisation i de
fyra nordliga länen ............................................................................................ 37
§ 124 Dnr 2017-000292 023

Överenskommelse om anställning .................................................................... 39
§ 125 Dnr 2016-000291 107

Ägardirektiv Technichus i Mittsverige AB .......................................................... 41
§ 126 Dnr 2017-000303 107

Technichus styrelse äskar om medel för att återställa aktiekapital .................... 42
§ 127 Dnr 2017-000004 101

Kommunstyrelsens uppdragsbeslut 2017.......................................................... 45
§ 128 Dnr 2017-000001 002

Anmälan av delegationsbeslut 2017.................................................................. 46
§ 129 Dnr 2017-000002 000

Anmälan av ärenden för kännedom till kommunstyrelsen 2017 ......................... 47
§ 130 Dnr 25314

Information från kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör ............... 48
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Sammanträdesdatum

2017-05-30
Kommunstyrelsen

§ 102

Dnr 27802

Informationsärenden
Kommunstyrelsen har fått ta del av följande informationspunkter:
Budget 2018 – Fred Nilsson (S) och Anders Gäfvert (M)
Äskande om medfinansiering av socialt företag – Sofia Pettersson
Technichus – Fred Nilsson (S), Sofia Pettersson, Bo Glas och Henric
Landestorp
Svenskt näringsliv – Anna Hedensjö Johansson och Uno Jonsson
Höga Kusten Destinationsutveckling AB - Uno Jonsson och Sara Nylund (S)
Seminariet 16 – Uno Jonsson
Academy of Gastronomy and Business – Uno Jonsson
Kulturrapport 2016 – Göran Sjögren
Program – Giftfri vardag – Marie Örjestål
Program för demokrati och inflytande – Karin Frejarö (MP)
Fyramånadersbokslut Härnösands kommun – Lena Andersson och Malin
Rydmark
Fyramånadersbokslut Arbetslivsnämnden – Petra Norberg
Fyramånadersbokslut Skolnämnden – Ann-Christin Myrgren (S) och Birgitta
Wigren
Fyramånadersbokslut Socialnämnden – Krister Fagerström McCarty (S) och
Lisbet Sander
Ny maxtaxa för hemtjänstavgifter i ordinärt och särskilt boende samt ändring
av avgiftsutrymme – Krister Fagerström McCarty (S) och Lisbet Sander
Fyramånadersbokslut Samhällsnämnden – Sara Nylund (S) och Thomas
Jenssen
Fyramånadersbokslut kommunstyrelsen – Bo Glas
Forts
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Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-05-30
Kommunstyrelsen

§ 102 forts
Följande ledamöter och ersättare närvarade:
Ledamöter

Ersättare

Fred Nilsson (S) kl 8.00-9.00

Stig Nilsson (S)

Björn Nordling (S)

Håkan Viklund (S)

Agneta Jonsson (S)

Mohammed Abdulwahab (MP)

Lennart Mohlin (S)

Michael Möller Christensen (V)

Göran Norlander (S)

Helena Grönhagen (V)

Nina Skyttberg (S)

Eva-Clara Viklund (M)

Karin Frejarö (MP)

Eva Olstedt-Lundgren (L)

Göran Umefjord (MP)

Karin Högberg (KD)

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

______
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2017-05-30
Kommunstyrelsen

§ 103

Dnr 35932

Ändring av föredragningslistan
Ärende 5 ”Motion – Fördelning av budget till skolnämnden” och Ärende 7
”Program för demokrati och inflytande” utgår från dagens sammanträde.
______
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2017-05-30
Kommunstyrelsen

§ 104

Dnr 34746

Val av justerare
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Anders Gäfvert (M) att justera dagens protokoll,
att utse Nina Skyttberg (S) att justera § 126, samt
att justeringen äger rum torsdagen den 1 juni kl. 8.00
______
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Sammanträdesdatum

2017-05-30
Kommunstyrelsen

§ 105

Dnr 2017-000085 140

Motion - Jobbmässa
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Yrkanden
Anders Gäfvert (M) yrkar bifall till motionen. I yrkandet instämmer LasEdvin Lundgren (SD)
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
Ida Skogström (M) har i en motion som inkom 2017-02-23 föreslagit att
Härnösands kommun bland annat ska instifta en jobbmässa.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-27 överlämna motionen till
kommunstyrelse för beredning.
Tillväxtavdelningen instämmer helt i motionens anslag om att arbetet med
arbetslöshet och attraktivitet för Härnösand behöver stärkas. Vi har ovan
Forts
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Sammanträdesdatum

2017-05-30
Kommunstyrelsen

§ 105 forts
beskrivit en del av det arbete som pågår. Härnösands kommun tillsammans
med både Arbetsförmedling och näringslivet erbjuder idag möjlighet till ett
flertal mässor och samarbetet med AF ska dessutom stärkas.
Kopplingen mellan skola och näringsliv finns idag och utvecklas
kontinuerligt. Tillväxtavdelningen ska tillsammans HNEF arbeta fram ett
förslag för att ytterligare stärka förbindelsen till näringslivet.
Att i huvudsak stötta näringslivets behov är en av våra viktigaste frågor. Det
är därför avgörande att arbetet utvecklas än mer i samarbete med
näringslivet.
Vi ser den gemensamma kraften i den antagna tillväxtstrategin och
handlingsplan för näringsliv i samarbete med HNEF som viktiga redskap när
det gäller detta. Handlingsplanen för näringsliv föreslås innehålla indikatorer
i motionens riktning som ska följas upp årligen, och därmed även presenteras
för kommunstyrelsen. Tillväxtavdelningen anser att utifrån ovanstående
motionen besvarad.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2017-05-08
Motion – Jobbmässa
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 106

Dnr 2017-000101 001

Motion om att inrätta en Landsbygdsnämnd
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse motionen vara besvarad så tillvida att frågan kommer att hanteras av
fullmäktiges tillfälliga beredning för översyn av den politiska organisationen
och arvoden.
Yrkanden
Lars-Edvin Lundgren (SD) 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
Lars-Edvin Lundgren (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Bakgrund
Sverigedemokraterna framför i en motion att Härnösands kommun ska
inrätta en landsbygdsnämnd som ska verka för att garantera och stimulera
utvecklingen på landsbygden samt vara referensorgan i de frågor som rör
landsbygden i Härnösands kommun. De föreslår vidare att
landsbygdsnämnden inom sitt ansvarsområde ska ansvara för beslut om och
fördelning av medel till landsbygdsutveckling, verka för kunskapsspridning
om landsbygdsfrågor, uppmärksamt följa villkor för bosättning och
Forts
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Sammanträdesdatum

2017-05-30
Kommunstyrelsen

§ 106 forts
företagande på landsbygden, etablera god kontakt med allmänheten, nätverk,
föreningar och företag verksamma inom kommunens landsbygd samt stödja
och stimulera lokala initiativ och lokala utvecklingssatsningar.
Inför varje ny mandatperiod görs en översyn av den politiska organisationen
och de politiska arvodena. Kommunfullmäktige beslutade i februari 2017 att
tillsätta en tillfällig fullmäktigeberedning för översyn av den politiska
organisationen och arvoden. Den tillfälliga fullmäktigeberedningen består av
fullmäktiges presidium samt en ledamot från vart och ett av de partier som
inte ingår i presidiet.
Motionens innehåll kommer att diskuteras i kommunfullmäktiges tillfälliga
beredning för översyn av den politiska organisationen och arvoden.
Beredningen har i uppdrag att göra en översyn av hela den politiska
organisationen i kommunen. För att få en helhetssyn är det naturligt att
beredningen även får ta ställning till inrättandet av en eventuell
landsbygdsnämnd.
Därmed anser kommunledningskontoret att motionen bör anses besvarad.
Beslutsunderlag
Motion om att inrätta en landsbygdsnämnd, 2017-03-01
______
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§ 107

Dnr 2016-000342 761

Medborgarförslag - Tobaksfri skola
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget vara besvarat, med hänvisning till det uppdrag
Rådet för trygghet och hälsa nyligen har givit om att arbeta för en tobaksfri
skola.
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 inkommit till fullmäktige 2016-06-09 angående en
Tobaksfri skola. Som förslag föreslås att skolan blir tobaksfri, det vill säga
att användande av alla sorters tobaksprodukter inte ska vara tillåtna under
skoltid. Detta ska gälla elever, lärare och annan personal på skolan.
Hänvisning har getts till Barnkonventionen och tobakslagen - barnets bästa
ska beaktas och barns rätt att skyddas från tobak.
I dag har vi rökfri arbetstid för kommunens anställda med undantag för
lunchrasten. Snuset innefattas inte av den rökfria arbetstiden.
Under våren 2017 har Rådet för trygghet och hälsa gett uppdrag till en
arbetsgrupp att arbeta med Tobaksfri skola. I uppdraget ingår att arbeta fram
dokument och lämpliga aktiviteter för att uppnå målet - en tobaksfri skola.
Kommunledningskontoret anser därför att frågan om tobaksfri skola redan är
aktualiserad och att arbete pågår.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse
Medborgarförslag – Tobaksfri skola
______
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§ 108

Dnr 2017-000183 040

Köp av aktier i Inera AB
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en
köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet
att det finansieras inom kommunstyrelsens budgetram.
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
Företaget Inera AB bildades 1999 och hittills ägts gemensamt av alla
landsting och regioner och verksamheten har varit inriktad på utveckling av
e-hälsa. Verksamheten riktar sig till både invånare och medarbetare inom
vård och omsorg. Genom bolaget sker samverkan kring gemensamma
lösningar, gemensam infrastruktur och stöd for digitalisering. Bland de
gemensamt utvecklade tjänsterna finns till exempel 1177 Vårdguiden, UMO
(Ungdomsmottagning på nätet) och Journal via nätet. Frågan om ändrat
ägande och ändrad verksamhetsinriktning får lnera AB har diskuterats under
många år. Inte minst har företrädare for landsting och regioner uttalat sitt
stöd for en fårändring som innebär att verksamheten breddas och även
omfattar kommunerna samt ger en närmare anknytning till SKL:s arbete med
verksamhetsutveckling. Efter en omfattande förankrings och beslutsprocess
beslutade styrelsen for SKL den 7 oktober 2016 att godkänna att SKL
Företag AB förvärvar merparten av aktierna i Inera AB.
Samtliga landsting och regioner har sedan dess fattat beslut om att sälja 145
Forts
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§ 108 forts
av sina aktier i Inera AB. Efter den formella tillträdesdagen 16 mars 2017
kan nu landets kommuner erbjudas att köpa fem aktier vardera och bli
delägare på samma villkor som landsting och regioner.
Den ändrade inriktningen for bolaget finns formulerad i aktieägaravtal,
bolagsordning och ägardirektiv. Styrningen över bolaget sker genom ägarråd
och bolagsstämma. I bolagsstyrelsen finns 15 ledamöter, med politiska
företrädare- sex från kommunsidan, sex från landsting/regioner samt tre
tjänstemän.
Hittills har Ineras verksamhet alltså varit inriktad på hälso- och
sjukvårdsområdet, men genom det breddade ägandet ska bolaget kunna
verka inom betydligt fler verksamhetsområden, till exempel skola, omsorg
och samhällsbyggnad.
Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa
tjänster från Inera AB, utan föregående upphandling (genom det så kallade
Teckal-undantaget i upphandlingslagstiftningen). Som delägare kan
kommunen också vara med och påverka utvecklingen av digitalisering i
offentlig sektor. Ett breddat ägande ligger också i linje med SKL:s uppdrag
är att främja och stödja samverkan mellan medlemmarna i
verksamhetsutveckling genom digitala lösningar.
Beslutsunderlag
______
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§ 109

Dnr 2017-000149 003

Program - Giftfri vardag (Kemikaliehantering)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta Program – Giftfri vardag.
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 som miljökommun har tagit fram förslag till Program –
Giftfri vardag (Kemikaliehantering). Programmet har skickats på remiss till
samtliga nämnder och bolag. Remissvaren skulle vara
kommunledningskontoret tillhanda senast den 1 maj 2017.
Förslaget till programmet är i huvudsak framtaget för att stödja kommunens
arbete för en giftfri vardag, samt att minska risker för negativa effekter på
människor och miljö. Programmet ska stödja förvaltningarnas arbete med att
dokumentera och fasa ut befintliga produkter och varor, undvika farliga
kemikalier vid inköp och när det är möjligt sträva efter ett ansvarsfullt
återbruk av varor.
Efter remisstiden har kommunledningskontoret arbetat in delar av
remissvaren i förslag till Program – Giftfri vardag (Kemikaliehantering).
Beslutsunderlag
Remissvar från Härnösand Energi & Miljö, Skolnämnden,
Socialförvaltningen och Samhällsförvaltningen.
______
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§ 110

Dnr 2017-000236 252

Förvärv, del av fastigheten Seminariet 16
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta,
att godkänna föreslaget köpekontrakt, avseende del av Seminariet 16,
att anvisa 4 000 000 kr för förvärvet ur kommunens likvida medel, samt
att anvisa 90 000 kr for lagfarts- och fastighetsbildningskostnader ur

kommunstyrelsens resultat.
Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut beslutar
kommunstyrelsen
att kommundirektören återkommer till kommunstyrelsen med en plan för
utveckling av området.
Yrkanden
Anders Gäfvert (M) yrkar att ärenden ska avslås. I yrkandet instämmer LarsEdvin Lundgren (SD)
Propositionsordning
Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, liggande förslag
samt ett yrkande om avslag.
Ordförande frågar först om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet
med avslagsyrkandet.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Votering begärs och verkställs.
Votering och utfall
Ordförande ställer följande propositionsordning. Den som vill bifalla
liggande förslag röstar ja, den som vill avslå det röstar nej.
Forts
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§ 110 forts
Hur de enskilda ledamöterna och tjänstgörande ledamöterna röstat framgår
av tabellen nedan.
Ledamot

Parti

Fred Nilsson
Björn Nordling
Agneta Jonsson
Lennart Mohlin
Göran Norlander
Magnus Oskarsson
Nina Skyttberg
Karin Frejarö
Göran Umefjord
Ingrid Nilsson
Anders Gäfvert
Ida Skogström
Gunnar Westman
Jonny Lundin
LarsEdvin Lundgren

S
S
S
S
S
S
S
MP
MP
V
M
M
M
C
SD

§ 110
Ja Nej
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med liggande
förslag.
Reservation
Samtliga ledamöter i Moderaterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Bakgrund
Folkskollärarseminariet Kastellgatan i Härnösand, med tillhörande
gymnastiksal byggdes 1905 - 1907. Arkitekt var Gustaf Hermansson, som
även ritat ett 30-tal byggnader i Sundsvall och Sofia kyrka i Stockholm.
Under 1949-1950 byggdes skolan och gymnastiksalen ihop. I Seminariet
pågick småskole-och folkskollärarutbildningar och blev därefter
lärarhögskola fram till 1977. (Folkskoleseminariet flyttade under1940-talet
till dövskolans lokaler på Södra vägen, nuvarande Kiörningskolan, for att i
början på 1970-talet som lärarhögskola åter hamna i lokalerna på
Kastellgatan.) Statlig högre utbildning i länet lades 1977 samman till
högskolan i Sundsvall/Härnösand, vilken 1993 uppgick i Mitthögskolan som
i sin tur 2005 blev till Mittuniversitetet
Bostadsbristen i Härnösand är omvittnat stor, såväl kommunägda
Härnösandshus som de privata fastighetsägarna har fullt i sina lägenheter.
Representanter for tillväxtavdelningen och Härnösandshus påbörjade av den
Forts

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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anledningen under hösten 2016 en dialog med fastighetsägaren Klövern
Sjöbefälet AB om att förvärva del av fastigheten Kastellgatan 16.
Enklare illustrationer har tagits fram för att skapa en förståelse får hur
området skulle kunna utvecklas. Ett förslag på köpekontrakt har upprättats
mellan Härnösands kommun och Klövern Sjöbefälet AB, se bilaga 1.
Köpekontrakt har granskat av jurist. Det aktuella området är ca 25 000 kvm
stor och planlagd för allmänt ändamål. Fastigheten har värderats till 4 mkr av
NAiSvefa, se bilaga 2. Det föreslagna förvärvet avser inte "Villa Nybo" som
ligger längts uppe i Nybrobacken, vilken säljaren vill behålla. I värderingen
har inte hänsyn tagits till eventuella kostnader på grund av eventuella
miljöbelastningar. Det finns inget som tyder på att någon miljöfarlig
verksamhet har bedrivits inom fastigheten tidigare.
Tanken är att den gamla byggnadsdelen kan tillvaratas, och att det
obebyggda markområdet ska utvecklas med nya bostäder i en blandad
bebyggelse och upplåtelse form. Utvecklingen av seminariet kan ses som ett
lånsiktigt utvecklingsprojekt för kommunen, där fastighetsaktörer köper och
exploaterar marken. Byggnaderna på området har under de senaste åren varit
kallställda. I NAiSvefas värdering har gjorts bedömningen att en ny
detaljplan kan vinna laga kraft inom ca 2 år och tillåter 10 000 kvadratmeter
byggrätt avseende bostäder.
Beslutsunderlag
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017-000237 614

Avsiktsförklaring: Academy of Gastronomy and
Business i Härnösand
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna föreslagen avsiktsförklaring för etablering av ”Academy of
Gastronomy and Business”, samt
att uppdra till kommundirektören tillsätta en arbetsgrupp med representanter
från både skol- och kommunstyrelseförvaltning för fortsatt arbete med
ärendets intressenter.
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
Kommunstyrelseförvaltningen och skolförvaltningen har under hösten fört
en dialog om etablering av spetsutbildning med riksintag på gymnasienivå i
Härnösand med AXB Schools.
AXB driver sedan 2015 en skola i Tingsryd kommun med inriktning musik.
”Academy of Music and Business”. Det är en riksrekryterande
spetsutbildning inom musik som präglas av ett omfattande och unikt
värdegrundsarbete.
Skolan arbetar med sin egna digitala värdegrundsplattform – MBM ”My
Better Me”. Denna används regelbundet på schemalagd tid under de tre
skolåren och syftar till att underlätta inlärning, förstå personligt ansvar och
utöka den sociala förmågan. Trygghet och spets står i fokus!
Forts

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Målet med utbildningen är att lära eleven att applicera ett pragmatiskt
tänkande på sin egen kreativitet, att förstå värdet av att bygga varumärken,
att ha kunskap om immaterialrätt och att i stort upplysa kreatören om de
förutsättningar som finns i det kulturklimat som ständigt befinner sig i
förändring. Utbildningen spetsas med ett stort antal föreläsare ur den
absoluta toppen inom musikbranschen för att på så sätt vara ständigt
uppdaterade.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2017-05-09
Avsiktsförklaring
Beskrivning av Academy of Gastronomy and Business
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017-000238 840

Ansökan om fortsatt ägande och verksamhet för Höga
Kusten Destinationsutveckling AB 2018 och framåt
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att Härnösands kommun from 2018-01-01 fortätter ingå i delägarskap
tillsammans med kommunerna Sollefteå, Kramfors och Örnsköldsvik, med
25 % vardera, i Höga kusten Destionationsutveckling AB, och
att bifogat aktieägaravtal för Höga kusten Destinationsutveckling AB
godkänns, och
att föreslagit ägardirektiv för Höga kusten Destinationsutveckling AB
godkänns, och
att ur kommunstyrelsens budget 2018, för köp av tjänster i bolaget, anvisa 1
492 tkr,
att beakta fortsatt finansiering för köp av tjänster i bolaget efter 2018 i
kommande budgetarbetet, samt
att beslutet gäller under förutsättning av övriga kommuners medverkan.
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
Samarbetsavtalet mellan Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsviks
kommuner gällande besöksnäringsfrågor löper ut per 2017-12-31.
Kommunerna har genom bildandet av Höga Kusten Destinationsutveckling
AB samarbetat i besöksnäringsfrågor under de tre senaste åren. När nu
Forts

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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avtalsperioden löper ut är det styrelsens önskan att bolaget under kommande
år får fortsätta sin verksamhet utifrån den inriktning som tidigare beslutats.
Genom bildandet av Höga Kusten destinationsutveckling tog de fyra
ägarkommunerna 2014 ett stort och strategiskt viktigt beslut att samverka om
utvecklingen av besöksnäringen i Höga Kusten. All nationell expertis är
överens om att utveckling sker när större geografiska områden samverkar
och att framtidens jobb skapas just inom besöksnäringen. Varumärket Höga
Kusten har genom det nära samarbete som Höga Kusten
destinationsutveckling och Höga kusten turism skapat under de senaste tre
åren blivit en av Sveriges förnärvarande hetaste destinationer. Visit Sweden
har också som nämnts utpekat Höga Kusten som ett av de intressantaste
områdena i Sverige med störst potential att kunna bli en destination med
internationell attraktionskraft.
Genom det grundläggande analysarbete som gjordes under 2016 med att ta
fram destinationens viktigaste framtida strategiska utvecklingsområden har
ägarkommunerna genom bolaget en tydlig plan och struktur över vad som
bör fortsätta prioriteras inom besöksnäringen i Höga Kusten för att den
positiva utvecklingen skall fortsätta.
Styrelsen är också överens om att verksamheten som hittills haft en reglerad
avtalstid (2014-04-01 – 2017-12-31) i framtiden mest tjänar på att
ägaravtalen löper årsvis med en reglerad uppsägningstid om 24 månader
Beslutsunderlag
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017-000279 001

Översyn Härnösands kommuns
förvaltningsorganisation
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt kommundirektören att göra en översyn av Härnösands
kommuns förvaltningsorganisation samt
att slutrapport presenteras för kommunstyrelsen december 2017.
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Bakgrund
Härnösands kommun har de senaste åren tagit viktiga steg mot förbättrad
effektivitet och samverkan inom organisationen. Trots det ser vi att arbete
kvarstår innan organisationen fullt ut anammat de gemensamma tankarna om
en kommun med samordnade processer och hög effektivitet. De ekonomiska
analyserna för den närmaste framtiden pekar på ett försämrat ekonomiskt
läge för Sveriges kommuner, vilket gör det angeläget att skyndsamt
säkerställa att organsationen utformning på bästa sätt möter omgivningens
krav.
Översynen av förvaltningsorganisationen bör i så stor omfattning som
möjligt samordnas med den pågående översynen av den politiska
organisationen inför valet 2018.
Beslutsunderlag
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017-000245 860

Kulturrapport 2016
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna Kulturrapport 2016.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Jonny Lundin (C)
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.
Protokollsanteckning
Jonny Lundin (C) gör följande protokollsanteckning:
Inför upprättandet av kulturrapporten för år 2017 är det önskvärt att en
utvecklad beskrivning sker av såväl föreningslivets som landsbygdens
samlade bidrag till ett utvecklat kulturliv i hela Härnösands kommun.
Bakgrund
Mötesplats Kultur, Härnösands kulturplan 2014 - 2017 antogs i
kommunfullmäktige den 16 juni 2014 och gäller fram till december 2017.
Kulturplanen är ett kommunövergripande styrdokument med inriktningen att
Härnösand ska fortsätta utvecklas som kulturkommun med ett rikt
kulturlivför alla.
Kommunstyrelsen ansvarar för en årlig uppföljning, att initiera en eventuell
revidering samt att inleda processen for arbetet med kommande kulturplan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2017-05-02
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017-000247 001

Avveckling av kommitté för konstinköp
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att avveckla kommitté för konstinköp
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 haft en kommitté för inköp av konst till
kommunen. Kommittén har beståtta av politiker under ledning av
konstintendenten. I och med att de nya riktlinjerna antogs för kommunens
konstinköp 2016-09 så förändras också principerna för inköp av konst till
kommunen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2017-05-05
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017-000172 706

Ny maxtaxa för hemtjänstavgifter i ordinärt och särskilt
boende samt ändring av avgiftsutrymme
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att införa ny maxtaxa för hemtjänstavgifter i ordinärt och särskilt boende till
en tolftedel av 53,92 % av prisbasbeloppet från och med 2017-09-01,
att 100 % av avgiftsutrymmet ska ligga till grund för beslut om avgift för
brukare som får hemtjänst i ordinärt och särskilt boende.
Yrkanden
Anders Gäfvert (M) yrkar avslag på ärendet. I yrkandet instämmer LarsEdvin Lundgren (SD).
Propositionsordning
Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, liggande förslag
samt ett yrkande om avslag.
Ordförande frågar först om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet
med avslagsyrkandet.
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
Sedan 2002 finns en lagstadgad maxtaxa som den högsta avgift som
kommunerna får ta ut för sin hemtjänst. Denna maxtaxa höjdes 2016.
Forts
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Utdragsbestyrkande
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Härnösand har idag den gamla nivån på 1 792 kr och vill nu höja till den nya
nivån på 2 013 kr för att få bättre täckning för kostnader, vilka har ökat
snabbare än prisbasbeloppet. En höjning av maxtaxan innebär inte att alla
med hemtjänst får en höjning av sin avgift, då varje persons avgift beräknas
individuellt.
Avgifter för hemtjänst i Härnösand beräknas idag olika beroende på hur du
bor. Bor du i särskilt boende har du en viss avgift, men om du bor i ordinärt
boende har du en annan. Det beror på att avgiften beräknas på olika stora
delar av avgiftsutrymmet. För särskilt boende räknas på hela
avgiftsutrymmet, medan det på ordinärt boende räknas på endast 60 % av
avgiftsutrymmet. Denna olikhet innebär till exempel att om avgiften är 1 000
kr i särskilt boende, blir den endast 600 kr i ordinärt boende, om allt annat är
lika. För att följa likställighetsprincipen ändras nu så att det blir lika för alla,
oberoende av hur du bor. Detta innebär en höjning för dem som bor i
ordinärt boende.
Dessa två åtgärder – förändringen av beräkningsgrunden för avgiften samt
höjningen av maxtaxan – beräknas ge ökade intäkter på ca 2,3 mnkr.
Beslutsunderlag
Socialnämndens sammanträdesprotokoll, 2017-03-23
Socialförvaltningen, missivskrivelse 2017-03-14
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse 2017-03-14, med bilagor
Remissvar från Tillgänglighetsrådet 2017-05-02
Remissvar från Kommunala pensionärsrådet 2017-05-19
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017-000298 023

Riktlinjer vid rekrytering
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta reviderade Riktlinjer för rekrytering.
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
Syftet med riktlinjerna är att kunna göra välgrundade, effektiva och
professionella rekryteringar till verksamheten. Riktlinjerna antogs 2012 och
har behov av förändringar sedan förändringar skett bland annat vad gäller
samverkansavtal Det finns flertallagar och regler som organisationen måste
följa i hela rekryteringsprocessen bland annat, Lagen om anställningsskydd
(LAS), Medbestämmandelagen (MBL), Diskrimineringslagarna (DL),
Allmänna bestämmelser (AB) etc.
Riktlinjer för rekrytering vid Härnösands kommun beskriver kortfattat alla
steg i rekryteringsprocessen och aktuell lagstiftning, avtal och styrande
dokument. Detaljerad vägledning gällande rekryteringsprocessen och
bemanningsprocessen finns tillgängliga i Chefsportalen, vilken är chefernas
guide i vardagen.
Beslutsunderlag
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017-000271 042

Fyramånadersbokslut Kommunstyrelsen 2017
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna fyramånadersbokslut 2017

Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Bakgrund
Kommunstyrelseförvaltningens fyramånadersbokslut för 2017 har
upprättatas i ledningssystemet Stratsys, enligt anvisningar från
kommunstyrelsens ekonomiavdelning. Resultatet blev 14,7 mnkr och
prognosen for helåret blev 11,7 mnkr.
Beslutsunderlag
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017-000293 042

Fyramånadersbokslut april 2017 Härnösands kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna fyramånadersbokslutet
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 redovisar för första fyramånaderna ett positivt resultat
på 25,7 mnkr exklusive ökningen av semesterlöneskulden. Samma
resultatmått för samma period 2016 var 31 ,2 m n kr. Det innebär att det
löpande driftsresultatet har försämrats med 5,5 mnkr. Resultatet enligt
resultaträkningen (inklusive semesterlöneskulden) är på -2,8 mnkr.
Nämnderna redovisare ett överskottjämfört med budget på 2,9 mnkr
exklusive semesterlöneskuld, pensionskostnader samt upplupna timlöner.
Kommunstyrelsen är den enda nämnd/styrelse som har positiv avvikelse mot
budget, vilket täcker upp underskottet på resterande nämnder.
Nämndernas resultat för 2016 var 18,5 mnkr vilket är 15,6 mnkr sämre.
Kommunens resultatprognos på helåret visar ett resultat på 17,6 mnkr (l, 1 %
av skatteintäkter och statsbidrag), vilket följer den antagna justerade
budgeten 2017. Ekonomiavdelningen bedömer att balanskravet för 2017
kommer att klaras.
Efter beslut i kommunstyrelsen ska fyramånadersbokslutet överlämnas till
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017-000309 041

Mål, budget och skattesats 2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta majoritetens förslag till budget 2018 i enlighet med bilaga,
att fastställa Resultatuppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna i enlighet
med bilaga,
att bemyndiga kommunstyrelsen att förvärva och försälja fast egendom
inom ramen 3 mnkr per objekt,
att bemyndiga kommunstyrelsen att för eventuellt tillkommande brådskande
investeringar disponera rörelsekapital inom ramen 3 mnkr per objekt,
att kommunstyrelsen under 2018 har rätt att nyupplåtna, det vill säga öka
kommunens skulder, med totalt högst 50 mnkr,
att kommunstyrelsen under 2018 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna
upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under
år 2018, samt
att skattesatsen 2018 ska vara oförändrad 23,34 kronor.
Yrkanden
Anders Gäfvert (M) yrkar bifall till Alliansens budgetförslag.
Propositionsordning
Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, ordförandes
förslag samt ett yrkande om bifall till Alliansens budgetförslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
ordförandes förslag.
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet
med bifallsyrkandet till Alliansens budgetförslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med
ordförandes förslag.
Forts
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Utdragsbestyrkande
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Reservation
Samtliga ledamöter i Moderaterna och Centerpartiet reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande.
Avståenden
Lars-Edvin Lundgren (SD) deltar inte i beslutet.
Protokollsanteckning
Lars-Edvin Lundgren (SD) gör följande protokollsanteckning:
Sverigedemokraterna i Härnösands kommun avser återkomma i
kommunfullmäktige med sitt förslag till mål, budget och skattesats 2018
Bakgrund
Majoriteten och alliansen har presenterat sina respektive förslag till mål,
budget och skattesats 2018.
Beslutsunderlag
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017-000050 007

Svar på frågor inför revisionens besök
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att sända upprättade svar med bilagor till de förtroendevalda revisorerna.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Jonny Lundin (C)
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
Kommunens revisorer har begärt svar på frågeställningar inför revisorernas
besök i styrelsen i november 2017. Förvaltningen föreslår att bifogade svar
och bilagor skickas till revisorerna.
Beslutsunderlag
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017-000235 000

Äskande om medfinansiering av socialt företag
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå äskande om 100 000 kr för medfinansiering av arbetslivsnämndens
tecknade överenskommelse.
Yrkanden
Anders Gäfvert (M) yrkar att äskandet från arbetslivsnämnden ska bifallas
Lars-Edvin Lundgren (SD) yrkar bifall till liggande förslag
Propositionsordning
Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, liggande förslag
samt ett yrkande från Anders Gäfvert (M).
Ordförande frågar först om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet
med yrkande från Anders Gäfvert (M).
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Votering begärs och verkställs
Votering och utfall
Ordförande ställer följande propositionsordning. Den som vill bifalla
liggande förslag röstar ja, den som vill bifalla yrkande från Anders Gäfvert
(M) röstar nej.
Hur de enskilda ledamöterna och tjänstgörande ledamöterna röstat framgår
av tabellen nedan.

Forts

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ledamot

Parti

Fred Nilsson
Björn Nordling
Agneta Jonsson
Lennart Mohlin
Göran Norlander
Magnus Oskarsson
Nina Skyttberg
Karin Frejarö
Göran Umefjord
Ingrid Nilsson
Anders Gäfvert
Ida Skogström
Gunnar Westman
Jonny Lundin
LarsEdvin Lundgren

S
S
S
S
S
S
S
MP
MP
V
M
M
M
C
SD

§ 122
Ja Nej
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Reservation
Samtliga ledamöter i Moderaterna och Centerpartier reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande.
Bakgrund
Kommunfullmäktige antog hösten 2016 en policy som är vägledande för
samverkan med det civila samhället. Den formaliserade delen av
civilsamhället definieras i policyn som ett antal olika associationsformer där
det vanligaste är ideella föreningar, registrerade trossamfund, stiftelser,
ekonomiska föreningar, samfälligheter, samfällighetsföreningar samt
aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning.
Arbetslivsnämnden beslutade 20170426 att ingå överenskommelse om
idéburet offentligt partnerskap med EVO återvinningspartner AB.
Överenskommelsen innebär köp av tjänst för 500 000 tkr under perioden
20170401 – 20171231 med möjlighet till förlängning med ett år i taget.
I beredningen av ärendet har kommunstyrelseförvaltningen uppmärksammat
att EVO återvinningspartner AB inte infaller under definitionen det civila
samhället eftersom företaget ej är registerat som ett aktiebolag med särskild
vinstutdelningsbegränsning. Således borde enligt kommunens riktlinjer för
upphandling och inköp, en konkurrensutsättning genom direktupphandling
genomförts.
Då överenskommelsen inte följer den av kommunfullmäktige antagna
policyn för samverkan föreslår kommunstyrelseförvaltningen avslag på
Forts

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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äskning om medfinansiering.
Beslutsunderlag
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017-000290 510

Beslut inför bildandet av en gemensam
bussgodsorganisation i de fyra nordliga länen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att godkänna att Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i
Västernorrlands län köper 25 procent av aktierna för Bussgods Västerbotten
AB (under namnändring) av Länstrafiken i Västerbotten till en kostnad av
102 250 kronor,
att godkänna att köpeskillingen på 102 250 kronor för 25 procent av aktierna
i Bussgods Västerbotten AB (under namnändring) regleras genom
försäljningsvärdet från Bussgods i Västernorrland AB,
att godkänna att Bussgods Västerbotten AB (under namnändring) förvärvar
Bussgods i Västernorrland AB och Bussgods i Norrbotten AB,
att godkänna att Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i
Västernorrlands län tillskjuter ett aktieägartillskott till Bussgods
Västerbotten AB (under namnändring) om 1 000 000 kronor,
att godkänna att aktieägartillskottet regleras genom försäljningsvärdet från
Bussgods i Västernorrland AB,
att godkänna att Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i
Västernorrlands län ingår ett borgensåtagande avseende checkräkningskredit
på 2 500 000 kr för Bussgods Västerbotten AB (under namnändring) samt
att godkänna att ovanstående åtaganden gäller under förutsättning att
samtliga medlemmar beslutar anta dem.
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.
Forts

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Bakgrund
Bussgods i Västernorrland AB ägs av Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län AB. Kommunalförbundets
medlemmar är kommunerna och Landstinget i Västernorrland.
I Kommunalförbundets förbundsordning framgår att förbundet ska söka
medlemmarnas godkännande för att ingå borgen eller andra
ansvarsförbindelser.
Bussgods transporterar gods för privatpersoner och företag. Många av
frakterna går med den reguljära busstrafiken. På vissa mindre orter är
bussgods enda alternativet för att skicka och ta emot mindre gods och därför
en viktig samhällstjänst.
I februari 2016 gav presidierna i kollektivtrafikmyndigheterna och
länstrafikbolagen i de fyra nordligaste länen i uppdrag till
vd/myndighetschef att utreda möjligheterna att sammanföra
bussgodsverksamheterna till en gemensam organisation. Motivet bakom
uppdraget var att man såg samordningsmöjligheter som kan innebära bättre
möjligheter att möta marknadens behov och därigenom kunna öka intäkterna
samt säkerställa bolagets framtid. Målet är ett gemensamt bussgodsbolag där
varje län äger 25 procent av aktierna.
För att kunna gå vidare med bildandet av det nya bolaget krävs godkännande
av respektive medlems kommunfullmäktige.
Samtliga medlemmar ska enligt förbundsordningen ge sitt godkännande till
förändringen.
Beslutsunderlag
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017-000292 023

Överenskommelse om anställning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Gunnar Vestman (M) och 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.
Protokollsanteckning
Anders Gäfvert (M) gör följande protokollsanteckning:
”Alliansen anser att informationen i ärendet har varit bristfällig till
”Kommunstyrelsens Personalutskott” det vill säga Kommunstyrelsens
Arbetsutskott”!
Bakgrund
Hösten 2015 genomfördes ett stort arbete med förbättrade rutiner för
kontanthanteringen inom kommunen. I samband med detta uppdagades en
möjlig problematik kring hanteringen av passerkort/träningskort vid
simhallen. För att säkerställa att inga jävssituationer uppstod i det
omfattande utredningsarbetet anlitades en extern revisionsbyrå. Under
utredningens gång framkom en omfattande problematik med slumpmässig
utdelning av passerkort/träningskort från ansvarig simhallschef till personal,
anhöriga, och bekanta. Det framkom också i intervjuer att dåvarande
Forts

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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fritidschef på eget initiativ av sin underställde simhallschef efterfrågat ett sk
guldkort till sin egen fru. På förfrågan om varför har fritidschefen angivit
”går det så går det”. De efterföljande dialogerna mellan arbetsgivaren och
fritidschefen avslutades med en individuell överenskommelse om att avsluta
anställningen. Nedan följer en uppställning över genomförda dialoger och
politisk information kring ärendet. Vidare har också under våren 2017 den
tidigare fritidschefen inkommit med ett mejl där han framför synpunkter på
överenskommelsens giltighet. Då ansvaret att anställa och säga upp
fritidschef är delegerat från kommunstyrelsen till förvaltningschef för
samhällsförvaltningen har ärendet har hanterats utifrån det med stöd från
HR-avdelningen samt SKL:s arbetsrättsjurister.
Beslutsunderlag
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016-000291 107

Ägardirektiv Technichus i Mittsverige AB
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att justera föreslaget ägardirektiv enligt framförda synpunkter
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta föreslaget ägardirektiv för Technichus i Mittsverige AB
Yrkanden
Karin Frejarö (MP) yrkar att följande justering göra i det föreslagna
ägardirektivet:
Tillägg sist under 3. Ekonomiska mål:
”Bolaget ska i övrigt arbeta enligt den inriktning som beskrivs i kommunens
reglemente för ekonomistyrning”
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
Ärendet om ägardirektiv för Technichus i Mittsverige AB blev i juni 2016
återremitterat från kommunfullmäktige. Då bolaget har genomgått och
kommer fortsätta genomgå stora förändringar har ärendet om ägardirektiv
fått avvakta. Ett förslag finns nu framtaget som ger en bra grund för det
fortsatta utvecklingsarbetet.
Beslutsunderlag
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017-000303 107

Technichus styrelse äskar om medel för att återställa
aktiekapital
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja Technichus ett aktieägartillskott på 1,3 mnkr
att kostnaden belastar 2017 års resultat.
Yrkanden
Anders Gäfvert (M) yrkar att ärendet ska avgöras av kommunfullmäktige.
Propositionsordning
Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, liggande förslag
samt ett yrkande från Anders Gäfvert (M).
Ordförande frågar först om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet
med yrkande från Anders Gäfvert (M).
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Votering begärs och verkställs.
Votering och utfall
Ordförande ställer följande propositionsordning. Den som vill bifalla
liggande förslag röstar ja, den som vill bifalla yrkande från Anders Gäfvert
(M) röstar nej.
Hur de enskilda ledamöterna och tjänstgörande ledamöterna röstat framgår
av tabellen nedan.

Forts

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ledamot

Parti

Stig Nilsson
Björn Nordling
Agneta Jonsson
Lennart Mohlin
Göran Norlander
Magnus Oskarsson
Nina Skyttberg
Mohammed Abdulwahab
Göran Umefjord
Ingrid Nilsson
Anders Gäfvert
Ida Skogström
Gunnar Westman
Eva Olstedt-Lundgren
LarsEdvin Lundgren

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

§ 126
Ja Nej
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med liggande
förslag.
Reservation
Samtliga ledamöter i Moderaterna och Liberalerna reserverar sig mot
beslutet med följande motivering:
Alliansens tycker det är mycket häpnadsväckande att majoriteteten i
kommunstyrelsen bestående av Socialdemokraterna, Miljöparitet och
Västerpartiet, anser att återställandet av aktiekapitalet i Technichus i
Mittsverige AB inte är en fråga som berör ägaren och därför anser de att
ärendet inte behöver behandlas av Kommunfullmäktige utan kan stanna i
kommunstyrelsen.
Lars-Edvin Lundgren (SD) reserverar sig mot beslutet.
Jäv
Fred Nilsson (S), Karin Frejarö (MP) och Jonny Lundin (C) deltar inte i
beslutet 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 ca -3,5 mnkr.
Technichus styrelse äskar på styrelsemötet den 24 februari 1,4 mnkr av
kommunen för att täcka 2016 års underskott.
Technichus styrelse har utifrån fyramånadersbokslutet äskat om ytterligare
Forts
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1,3 mnkr för att kunna återställa bolagets aktiekapital enligt det beslut som
togs på bolagsstämman den 14 november 2016. Aktiekapitalet ska vara
återställt innan 14 juli enligt de regler som aktiebolag lyder under.
Förvaltningen föreslår också att kostnaden belastar 2017 års resultat då
kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter har ett begränsat utrymme.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2017-05-30
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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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.
Bakgrund
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret, förteckning, t.o.m. 2017-05-25
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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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
Kommundirektör

Integrationsbidrag avslag
Integrationsbidrag beviljade
Sommarlovsaktiviteter beviljade

Kansli- & Utvecklingschef

Remissvar – Kameraövervakning

Ekonomiavdelningen

Attestansförteckning 2017-05-09
Tidsbegränsad beslutsattesträtt
Finansrapport april

HR-avdelningen

Personalärenden mars

Tillväxtavdelningen

Protokoll konstinköp Konsthallen

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2017-05-23
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017-000002 000

Anmälan av ärenden för kännedom till
kommunstyrelsen 2017
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
Härnösand Energi & Miljö AB – Protokoll 2017-04-04
Härnösand Energi & Miljö AB – Protokoll 2017-04-12
Härnösand Elnät AB – Protokoll 2017-04-04
Styrelsen för Technichus i Mittsverige AB – Resultat April 2017
AB Härnösands Kommunfastigheter – Sammanträdesprotokoll 2017-04-05
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2017-01-09
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 25314

Information från kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektör
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Bakgrund
Kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson (S) informerar om följande
punkter:


Trygghetsmässa



Fokusmässan



Möte med Ulrika Messing och Catarina Elmsäter-Svärd angående
Ostkustbanan



Möte på Midlanda



Diskussioner med HEMAB angående bredbandsutbyggnaden



Möte angående ungdomsarbetslöshet

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


Bredbandsdag hos länsstyrelsen



Hållbarhetspris till Härnösands Orienteringsklubb
Forts
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Det regionala klimat- och miljöarbetet



Invigning av laddstolpeprojektet

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


Möte med Birka



Möte ang turism i Härnösand

Kommundirektör Sofia Pettersson informerar om följande punkt:


Beredningsmöten inför regionala samverkansrådet



Möte med Mittuniversitetets nya rektor



P4:s granskning av hemtjänst



Arbetsmiljösituationen på arbetslivsförvaltningen

Övriga frågor:
Ingrid Nilsson (V) berättar om trygghetsmässan.
Beslutsunderlag
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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