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Sammanträdesdatum

2017-06-09
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Rådhuset, fredagen den 9 juni 2017 kl 10.10–10.20

Beslutande

Ledamöter

Fred Nilsson (S), Ordförande § 131-133, 135-136
Anders Gäfvert (M), 2:e vice ordförande, § 131-133, 135-136
Björn Nordling (S)
Agneta Jonsson (S)
Stig Nilsson (S), tjänstgörande ersättare för Lennart Mohlin (S)
Göran Norlander (S)
Mona Sundin (S), tjänstgörande ersättare för Margareta Ragnarsdotter (S)
Nina Skyttberg (S)
Göran Umefjord (MP)
Helena Grönhagen (V), tjänstgörande ersättare för Ingrid Nilsson (V)
Eva-Clara Viklund (M), tjänstgörande ersättare för Gunnar Vestman (M)
Ida Skogström (M)
Ingen närvarande ersättare för Jonny Lundin (C)
Dick Söderkvist (SD), tjänstgörande ersättare för Lars Edvin Lundgren (SD)
Närvarande ej tjänstgörande
ersättare

Ersättare

Övriga närvarande

Sofia Pettersson, kommundirektör, Anna Bostedt, tf kanslichef, Bo Glas, ekonomichef.
Kommunstyrelsen beviljade även Ingemar Wiklander (KD) samt Andreas Sjölander (S)
närvarorätt under sammanträdet.

Justerare

Anders Gäfvert (M) § 131-133, 135-136 samt Ida Skogström (M) § 134

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Ina Lindström

Ordförande
Fred Nilsson § 131-133, 135-136

Karin Frejarö § 134

Anders Gäfvert § 131-133, 135-136

Ida Skogström § 134

Justerare

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-06-09

Datum då anslaget sätts upp

2017-06-09

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Ina Lindström

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2017-06-30

§§ 131-136
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Kommunstyrelsen
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2017-06-09
Kommunstyrelsen

§ 131

Dnr 2016-000474

Informationsärenden
Kommunstyrelsen har fått information om följande ärende:
•

Ändrad nämndsorganisation – Sofia Pettersson

Följande ledamöter och ersättare närvarade:
Ledamöter

Ersättare

Fred Nilsson (S)

Stig Nilsson (S)

Björn Nordling (S)

Mona Sundin (S)

Agneta Jonsson (S)

Helena Grönhagen (V)

Göran Norlander (S)

Eva-Clara Viklund (M)

Nina Skyttberg (S)

Dick Söderqvist (SD)

Karin Frejarö (MP)
Göran Umefjord (MP)
Ingrid Nilsson (V) kl. 8.00–9.20
Anders Gäfvert (M)
Ida Skogström (M)
Gunnar Vestman (M) kl. 8.00–8.51

______
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2017-06-09
Kommunstyrelsen

§ 132

Dnr 34746

Val av justerare
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Anders Gäfvert (M) att justera dagens protokoll, samt
att utse Ida Skogström att justera § 134.
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.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2017-06-09
Kommunstyrelsen

§ 133

Dnr 2017-000316 001

Ändrad nämndsorganisation
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att upplösa arbetslivsnämnden med omedelbar verkan,
att entlediga samtliga förtroendevalda i arbetslivsnämnden med omedelbar
verkan,
att flytta arbetslivsnämndens verksamhetsområde till kommunstyrelsen,
att uppdra till kommunfullmäktiges tillfälliga beredning för översyn av den
politiska organisationen och arvoden att senast i september 2017 återkomma
med förslag på framtida organisation av verksamhetsområdet arbetsmarknad,
vuxnas lärande och mottagning av nyanlända,
att anta reviderat gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder,
samt
att förklara paragrafen omdelbar justerad.
Yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson (S) yrkar att fjärde att-satsen
ges följande lydelse:
att uppdra till kommunfullmäktiges tillfälliga beredning för översyn av den
politiska organisationen och arvoden att senast i september 2017 återkomma
med förslag på framtida organisation av verksamhetsområdet arbetsmarknad,
vuxnas lärande och mottagning av nyanlända
Anders Gäfvert (M) yrkar att ärendet ska avslås.
Propositionsordning
Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, det justerade
liggande förslaget samt ett yrkande om avslag.
Ordförande frågar först om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
det justerade liggande förslaget.
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet
med avslagsyrkandet.
Forts
§ 133 forts

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2017-06-09
Kommunstyrelsen

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med det
justerade liggande förslaget.
Votering begärs och verkställs.
Votering och utfall
Ordförande ställer följande propositionsordning. Den som vill besluta i
enlighet med det justerade liggande förslaget röstar ja och den som vill
besluta i enlighet med yrkande från Anders Gäfvert (M) röstar nej.
Hur de enskilda ledamöterna och tjänstgörande ersättarna röstat framgår i
tabellen nedan.
Ledamot

Parti

Fred Nilsson
Björn Nordling
Agneta Jonsson
Stig Nilsson
Göran Norlander
Mona Sundin
Nina Skyttberg
Karin Frejarö
Göran Umefjord
Helena Grönhagen
Anders Gäfvert
Ida Skogström
Eva-Clara Viklund

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

Dick Söderkvist

§ 133
Ja Nej
X
Avstår
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med det
justerade liggande förslaget.
Reservation
Samtliga ledamöter i Moderaterna reserverar sig mot beslutet med
hänvisning till oppositionens yrkande i fullmäktiges presidieberedning 2/6
samt yttrandet från arbetslivsnämnden daterat 8/6.
Avståenden
Björn Nordling (S) deltar inte i beslutet.
Bakgrund
Med anledning av den uppmärksammade arbetsmiljösituationen vid
arbetslivsförvaltningen, där svåra arbetsförhållanden mellan
Forts
§ 133 forts
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2017-06-09
Kommunstyrelsen

arbetslivsnämnden och arbetslivsförvaltningen lett till en ohållbar
arbetssituation för personalen. Dialog om de problematiska förhållandena
har pågått under flera år. Trots byte av ledande tjänsteman vid fyra tillfällen
de senaste fem åren kvarstår de allvarliga arbetsmiljöproblemen, där
samtliga ledande tjänstemän ger en samstämmig bild av förhållandena.
Kommunens mål och värdegrund måste vara vägledande vid såväl arbete i
kommunens förvaltningar som i det politiska arbetet i och runt nämnderna.
Härnösand ska uppfattas som en arbetsgivare som tar för ansvar för att vara
en jämställd och hälsofrämjande arbetsgivare med goda arbetsvillkor.
För att lösa de långvariga problematiska förhållandena mellan
arbetslivsnämnden och arbetslivsförvaltningen föreslår fullmäktiges
presidium att arbetslivsnämndens verksamhetsområde flyttas till
kommunstyrelsen och arbetslivsnämnden upplösas.
Beslutsunderlag
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 134

Dnr 2017-000181 042

Årsredovisning för år 2016 för Räddningstjänsten Höga
Kusten-Ådalen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna Årsredovisningen för Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen
2016, samt
att bevilja förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i
Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen ansvarsfrihet.
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Jäv
Fred Nilsson (S) och Anders Gäfvert (M) deltar inte i beslutet på grund av
jäv.
Bakgrund
Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen har inkommit med årsredovisning
för 2016. Revisorerna tillstyrker att direktionen samt de enskilda
ledamöterna beviljas ansvarfrihet.
Beslutsunderlag
______

Justerandes sign
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§ 135

Dnr 2017-000244 107

Årsredovisning för år 2016 Samordningsförbundet
Härnösand Timrå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna Årsredovisningen för Samordningsförbundet Härnösand Timrå
2016, samt
att bevilja styrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet.
Kommunstyrelsen beslutar
att ge kommundirektören i uppdrag att återkomma med
Samordningsförbundet Härnösand Timrås planering för åtgärder av
revisionskritiken.
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Bakgrund
Samordningsförbundet Härnösand Timrå har inkommit med årsredovisning
för 2016. Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas
ansvarfrihet.
Beslutsunderlag
______
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§ 136

Dnr 2017-000191 042

Årsredovisning 2016 - Kommunalförbundet
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna Årsredovisningen för Kollektivtrafikmyndigheten 2016,
att bevilja direktionen och samt de enskilda medlemmarna i densamma
ansvarsfrihet, samt
att förklara paragrafen omedelbart justerad
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Bakgrund
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har
inkommit med årsredovisning för 2016. Revisorerna tillstyrker att
direktionen samt de enskilda medlemmarna i densamma beviljas
ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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