Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1(18)

Sammanträdesdatum

2017-06-22
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Rådhuset, torsdagen den 22 juni 2017 kl 09:00-10.00, 10.40–11.00
Ajournering 10.00–10.40

Beslutande

Ledamöter

Fred Nilsson (S), Ordförande
Karin Frejarö (MP), 1:e vice ordförande
Anders Gäfvert (M), 2:e vice ordförande
Björn Nordling (S)
Agneta Jonsson (S)
Stig Nilsson (S), tjänstgörande ersättare för Lennart Molin (S)
Göran Norlander (S)
Håkan Viklund (S), tjänstgörande ersättare för Margareta Ragnarsdotter (S)
Mona Sundin (S), tjänstgörande ersättare för Nina Skyttberg (S)
Göran Umefjord (MP)
Ingrid Nilsson (V)
Gunnar Vestman (M)
Eva-Clara Viklund (M), tjänstgörande ersättare för Ida Skogström (M)
Christina Lindberg (C), tjänstgörande ersättare för Jonny Lundin (C)
Lars Edvin Lundgren (SD)
Närvarande ej tjänstgörande
ersättare

Ersättare

Mohamed Abdulwahab (MP)
Michael Möller Christensen (V)
Eva Olstedt-Lundgren (L)
Karin Högberg (KD)
Dick Söderkvist (SD)

Övriga närvarande

Sofia Pettersson, kommundirektör, Bo Glas, ekonomidirektör, Anna Bostedt, tf
kanslichef, Ina Lindström, kommunsekreterare och Marcus Selin, chef
vuxenutbildningen

Justerare

Anders Gäfvert (M)

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Ina Lindström

Ordförande
Fred Nilsson
Justerare
Anders Gäfvert

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-06-22

Datum då anslaget sätts upp

2017-06-22

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Ina Lindström
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2017-07-13
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§ 137

Dnr 35932

Ändring av föredragningslistan
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ett nytt ärende läggs till på föredragningslistan med rubriken ”Fortsatt
arbetsmiljöarbete på arbetslivsförvaltningen”.
Yrkanden
Anders Gäfvert (M) yrkar att ett nytt ärende läggs till på dagens
föredragningslista med rubriken ”Fortsatt arbetsmiljöarbete på
arbetslivsförvaltningen”
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, yrkande från
Anders Gäfvert (M).
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
yrkande från Anders Gäfvert (M).
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med yrkande
från Anders Gäfvert (M).
Bakgrund
Enligt kommunallagen kap 4 §§ 17 har de enskilda ledamöterna i nämnderna
rätt att väcka ärenden.
Beslutsunderlag
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

3(18)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-06-22
Kommunstyrelsen

§ 138

Dnr 34746

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 139

Dnr 2017-000349 614

Beslut om start av utbildningar, Yrkeshögskolan
(ARB16-36)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att kommunstyrelsens presidium har delegation under perioden 23 juni 2017
till 31 juli 2017 att fatta beslut om start av utbildningar inom
Yrkeshögskolan.
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Avståenden
Samtliga ledamöter i Moderaterna avstår från att delta i beslutet.
Protokollsanteckning
Samtliga ledamöter i Moderaterna gör följande protokollsanteckning:
Moderaterna deltar inte i beslutet då vi anser det är respektlöst mot
kommunstyrelsens ledamöter, mot ett demokratiskt arbetssätt och mot
medborgarna som givit oss förtroendet att fatta ansvarfulla beslut. Vårt
ställningstagande grundar sig i att tillgången till beslutunderlagen kom
ledamöterna tillhanda mindre än ett dygn innan sammanträdet.
Fred Nilsson (S), Karin Frejarö (MP) och Ingrid Nilsson (V) gör följande
protokollsanteckning:
Vid partiöverläggning den 7 juni meddelade kommunstyrelsens ordförande
att vid en händelseutveckling där arbetslivsnämnden upphör kallas sannolikt
kommunstyrelsen till extra möte den 22 juni för att hantera de frågor som då
Forts
§ 139 forts
blivit aktualiserade. Samma information gavs vid kommunstyrelsens möte
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Kommunstyrelsen

den 9 juni. Ärendena 2, 3 och 4 vid dagens kommunstyrelsemöte har beretts
av tidigare arbetslivsnämnden för ett tänkt beslut i arbetslivsnämnden den 21
juni. Eftersom den nämnden upphört övergick ansvaret till
kommunstyrelsen. Beslut i ärende 2,3 och 4 liksom ärendena 5-7 var
nödvändiga att ta för såväl medborgares skull som arbetslivsförvaltningens
arbete.
Bakgrund
Arbetslivsnämnden beslutade den 22 februari 2017 att de beviljade
utbildningarna ”Ingenjör VVS och energi” samt ”Fartygsbefäl i
skärgårdsmiljö” skulle startas, att uppdra till förvaltningen att utse en
ledningsgrupp för respektive utbildning, att uppdra till ledningsgruppen att
ansvara för uppgifter enligt yrkeshögskolans förordning samt att om
utbildningarnas genomförande inte bedöms kunna finansieras med
statsbidrag ska förvaltningen återkomma till nämnden med nytt beslut.
Bedömningen från förvaltningen är att kostnaden för utbildningarna kommer
att täckas av statsbidrag. Om förutsättningarna skulle ändras genom till
exempel att utbildningsplatserna inte kan fyllas och utbildningarna
därigenom inte bedöms kunna finansieras med statsbidrag så kan ett nytt
beslut om start av utbildningarna behöva tas skyndsamt.
För att kunna hantera eventuella beslut skyndsamt under sommaren föreslås
kommunstyrelsens presidium få delegation under perioden 23 juni 2017- 31
juli 2017 att fatta beslut om start av utbildningar inom Yrkeshögskolan.
Beslutsunderlag
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 140

Dnr 2017-000350 615

Avgift för prövning inom kommunal vuxenutbildning
(ARB17-79)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa en avgift om 500 kronor för att genomgå en prövning inom
kommunal vuxenutbildning, samt
att avgift tas ut enligt bestämmelserna i förordningen 1991:1124.
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Avståenden
Samtliga ledamöter i Moderaterna avstår från att delta i beslutet.
Protokollsanteckning
Samtliga ledamöter i Moderaterna gör följande protokollsanteckning:
Moderaterna deltar inte i beslutet då vi anser det är respektlöst mot
kommunstyrelsens ledamöter, mot ett demokratiskt arbetssätt och mot
medborgarna som givit oss förtroendet att fatta ansvarfulla beslut. Vårt
ställningstagande grundar sig i att tillgången till beslutunderlagen kom
ledamöterna tillhanda mindre än ett dygn innan sammanträdet.
Fred Nilsson (S), Karin Frejarö (MP) och Ingrid Nilsson (V) gör följande
protokollsanteckning:
Vid partiöverläggning den 7 juni meddelade kommunstyrelsens ordförande
att vid en händelseutveckling där arbetslivsnämnden upphör kallas sannolikt
kommunstyrelsen till extra möte den 22 juni för att hantera de frågor som då
Forts
§ 140 forts
blivit aktualiserade. Samma information gavs vid kommunstyrelsens möte
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2017-06-22
Kommunstyrelsen

den 9 juni. Ärendena 2, 3 och 4 vid dagens kommunstyrelsemöte har beretts
av tidigare arbetslivsnämnden för ett tänkt beslut i arbetslivsnämnden den 21
juni. Eftersom den nämnden upphört övergick ansvaret till
kommunstyrelsen. Beslut i ärende 2,3 och 4 liksom ärendena 5-7 var
nödvändiga att ta för såväl medborgares skull som arbetslivsförvaltningens
arbete.
Bakgrund
En prövning är en bedömning av en persons kunskaper i ett ämne i grundeller specialskolan eller i en kurs i gymnasieskolan eller inom
vuxenutbildningen. Bedömningen utgår från kunskapskraven och resulterar i
ett betyg. Det är den prövande själv som ansvarar för att ha tillräckliga
kunskaper.
Elever inom kommunal vuxenutbildning har, med vissa begränsningar,
möjlighet att genomgå prövning. Även den som inte är elev kan vända sig till
en skola för att genomgå prövning och få ett betyg i ett ämne eller en kurs.
Skolan måste vid tidpunkten för prövningen ge undervisning i det ämne eller
i den kurs som en elev eller någon annan vill genomgå prövning i
Svensk författningssamling 1991:1124
Huvudmannen kan besluta om en avgift om högst 500 kr för den som vill
genomgå en särskilt anordnad prövning inom kommunal vuxenutbildning.
Enligt förordningen 1991:1124 finns bestämmelser för när avgift inte kan tas
ut.
Avgift får inte tas ut för:
1. den som har gått ut grundskolan och inte uppnått de kunskapskrav som
minst ska ha uppnåtts i årskurs 9 i det ämne prövningen gäller,
2. elev i gymnasieskolan som har fått betyget F på den kurs prövningen
gäller eller om betyg inte satts enligt 15 kap. 27 § skollagen,
3. elev inom den kommunala vuxenutbildningen som har fått betyget F på
den kurs prövningen gäller,
4. elev inom den kommunala vuxenutbildningen som inom ramen för en kurs
går igenom prövning efter validering, eller
5. den som efter avslutad kurs inom kommunal vuxenutbildning i svenska
för invandrare eller motsvarande utbildning för den som har rätt att delta i
sådan utbildning enligt skollagen inte har nått upp till nivån för betyget E.
Förordning (2016:452).
Forts
§ 140 forts
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Under perioden januari 2016 – 15 maj har totalt 35 personer genomgått
prövning inom den kommunala vuxenutbildningen. Av dessa har endast ett
fåtal varit aktuella för en eventuell avgift.
Förvaltningen föreslår nämnden besluta att följa skolverkets allmänna råd
om avgifter vid prövning. Förvaltningen föreslår en avgift om 500 kronor för
att genomgå en särskilt anordnad prövning inom kommunal vuxenutbildning
och att avgift tas ut enligt bestämmelserna i Svensk författningssamling
1991:1124.
Beslutsunderlag
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 141

Dnr 2017-000351 621

Studiestartsstöd
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att Härnösands kommun deltar i satsningen på studiestartsstöd, samt
att fastställa förvaltningens förslag till riktlinjer.
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Avståenden
Samtliga ledamöter i Moderaterna avstår från att delta i beslutet.
Protokollsanteckning
Samtliga ledamöter i Moderaterna gör följande protokollsanteckning:
Moderaterna deltar inte i beslutet då vi anser det är respektlöst mot
kommunstyrelsens ledamöter, mot ett demokratiskt arbetssätt och mot
medborgarna som givit oss förtroendet att fatta ansvarfulla beslut. Vårt
ställningstagande grundar sig i att tillgången till beslutunderlagen kom
ledamöterna tillhanda mindre än ett dygn innan sammanträdet.
Fred Nilsson (S), Karin Frejarö (MP) och Ingrid Nilsson (V) gör följande
protokollsanteckning:
Vid partiöverläggning den 7 juni meddelade kommunstyrelsens ordförande
att vid en händelseutveckling där arbetslivsnämnden upphör kallas sannolikt
kommunstyrelsen till extra möte den 22 juni för att hantera de frågor som då
blivit aktualiserade. Samma information gavs vid kommunstyrelsens möte
den 9 juni. Ärendena 2, 3 och 4 vid dagens kommunstyrelsemöte har beretts
av tidigare arbetslivsnämnden för ett tänkt beslut i arbetslivsnämnden den 21
juni. Eftersom den nämnden upphört övergick ansvaret till
kommunstyrelsen. Beslut i ärende 2,3 och 4 liksom ärendena 5-7 var
nödvändiga att ta för såväl medborgares skull som arbetslivsförvaltningens
arbete.
Forts
§ 141 forts
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Bakgrund
Studiestartsstöd är ett nytt statligt studiestöd för studier som avser vuxna i
åldern 25–56 år. Bidraget ska underlätta för långtidsarbetslösa personer att
studera på grundskole- och gymnasienivå för att stärka sina möjligheter till
arbete. Riksdagen beslutade om studiestartstödet den 31 maj 2017. Lagen
träder i kraft den 2 juli 2017.
Beslutsunderlag
Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-06-20
Bilaga 1 - Studiestartsstöd - ett nytt rekrytering
Bilaga 2 - Studiestödsstöd - Riktlinjer för rekryterande studiestöd
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 142

Dnr 2017-000352 004

Revidering av arkivbeskrivning och
dokumenthanteringsplan
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta föreliggande arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan för
kommunstyrelseförvaltningen.
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
Arkivbeskrivningen redogör för organiseringen av arkivansvaret.
Dokumenthanteringsplanen är ett styr- och redovisningsinstrument för
förvaltningens allmänna handlingar.
En revidering av kommunstyrelseförvaltningens arkivbeskrivning och
dokumenthanteringsplan har genomförts. Nya verksamheter har tillkommit i
förvaltningen som gör att dokumenten måste uppdateras.
Arbetslivsnämndens dokumenthanteringsplan har i de delar som ska
tillämpas lagts in i kommunstyrelsens plan, att aktivitetskolumner därmed
saknas i vissa kapitel påverkar inte dokumentets juridiska uppfyllelse.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2017-06-20
Dokumenthanteringsplan
Arkivbeskrivning Kommunstyrelsen
______

Justerandes sign
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§ 143

Dnr 2014-000486 002

Delegationsordning för kommunstyrelsen 2015-2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen 2015-2018.
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Bakgrund
Kommunstyrelsens delegationsordning har reviderats utifrån kommunens
riktlinjer för rekrytering samt beslut taget i kommunfullmäktige den 19 juni
2017 om att upplösa arbetslivsnämnden och flytta arbetslivsnämndens
verksamhetsområde till kommunstyrelsen.
Utöver ovanstående revidering har även en revidering gjorts för delegation
kring ”Teckna kommunens firma för lån” där Anna Bostedt ersatts av Lena
Andersson på grund av förändrade tjänsteförhållanden
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-06-22
Reviderad delegationsordning 2017-06-22
______
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§ 144

Dnr 2017-000016 002

Attestantförteckning för kommunstyrelsen 2017
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta reviderad attestantförteckning för kommunstyrelsen.
Yrkanden
Karin Frejarö (MP) yrkar att ”arbetslivsnämnd” byts ut mot
”arbetslivsnämnd/kommunstyrelsen” samt att Ina Lindström stryks på två
ställen.
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
Kommunfullmäktige har vid mötet den 19 juni 2017 beslutat att upplösa
arbetslivsnämnden och flytta dess verksamhetsområden till
kommunstyrelsen. Grundat på detta beslut så har ekonomiavdelningen
reviderat befintlig attestförteckning. Det är viktigt att attestförteckningen
alltid är uppdaterat så att flödet med leverantörsfakturor hanteras på ett
professionellt sätt.
Beslutsunderlag
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 145

Dnr 2017-000187 048

Hyresbidrag ur Johan Nybergs donationsstiftelse för
bostäder samt Stiftelsen Syskonen Lindstedts minne
2017
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja bostadsbidrag för år 2017 ur Stiftelsen syskonen Lindstedts minne
med 6 000 kronor,
att bevilja bostadsbidrag för år 2017 ur Johan Nybergs donationsstiftelse
för bostäder med 8 000 kronor, samt
att uppdra till kommundirektören att återkomma till kommunstyrelsen med
förslag på hur vi framöver hanterar donationsstiftelser.
Yrkanden
Ordförande yrkar på att en tredje att-sats läggs till beslutet med följande
lydelse:
att uppdra till kommundirektören att återkomma till kommunstyrelsen med
förslag på hur vi framöver hanterar donationsstiftelser.
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
Varje år kan personer bosatta i Härnösands kommun ansöka om hyresbidrag
ur ovan nämnda donationsstiftelser.
Efter annonsering rörande ansökning för hyresbidrag har det inkommit 12
Forts
§ 145 forts
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ansökningar till Stiftelsen syskonen Lindstedts minne samt 13 ansökningar
till Johan Nybergs donationsstiftelse för bostäder.
Beslutsunderlag
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse, 2017-05-22
Bilaga 1 - Utdelningsbart kapital
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 146

Dnr 2017-000358 026

Fortsatt arbetsmiljöarbete på arbetslivsförvaltningen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ge kommundirektören i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen
med redovisning av det pågående arbetsmiljöarbetet på
arbetslivsförvaltningen, samt
att kommundirektören i dialog med förvaltningens skyddskommitté
återkommer med förslag på fortsatt arbete.
Yrkanden
Anders Gäfvert (M) yrkar att ge i uppdrag till KS-AU genomföra en extern
arbetsmiljöutredning vid Arbetslivsförvaltningen
Ordförande Fred Nilsson (S) yrkar att ge kommundirektören i uppdrag att
återkomma till kommunstyrelsen med redovisning av det pågående
arbetsmiljöarbetet på arbetslivsförvaltningen, samt
att i dialog med förvaltningens skyddskommitté återkomma med förslag på
fortsatt arbete.
Propositionsordning
Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, ordförandes
förslag samt ett yrkande från Anders Gäfvert (M).
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
ordförandes 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
ordförandes förslag.
Reservation
Samtliga ledamöter i Moderaterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Forts
§ 146 forts
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Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-06-22
Kommunstyrelsen

Bakgrund
Anders Gäfvert (M) har väckt ett ärende om det fortsatta arbetsmiljöarbetet
på arbetslivsförvaltningen.
Beslutsunderlag
______
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