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Sammanträdesdatum

2017-12-05
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Rådhuset, tisdagen den 5 december 2017 kl 14:44-15.54

Beslutande

Ledamöter

Fred Nilsson (S), Ordförande
Karin Frejarö (MP), 1:e vice ordförande
Anders Gäfvert (M), 2:e vice ordförande
Björn Nordling (S)
Håkan Viklund (S) tjänstgörande ersättare för vakant
Lennart Molin (S)
Göran Norlander (S)§§ 229-241, 243-254
Mona Sundin (S) tjänstgörande för § 242
Magnus Oskarsson (S) tjänstgörande ersättare för Margareta Ragnarsdotter (S)
Nina Skyttberg (S)
Göran Umefjord (MP)
Ingrid Nilsson (V)
Eva Clara Viklund (M) tjänstgörande ersättare för Ida Skogström (M) §§ 229-236, 238254
Eva Olstedt-Lundgren (L) tjänstgörande ersättare för Ida Skogström (M) § 237
Gunnar Vestman (M)
Christina Lindberg (C)
Lars Edvin Lundgren (SD)
Närvarande ej tjänstgörande
ersättare

Ersättare

Övriga närvarande

Sofia Pettersson, kommundirektör, Anna Bostedt, kanslichef, Bo Glas, ekonomichef
och Jeanette George, kommunsekreterare
Anders Gäfvert (M)

Justerare

Mona Sundin (S) )§§ 229-241, 243-254
Lotten Widmark (S)
Mohamed Abdulwahab Mohamed (MP)
Michael Möller Christensen (V)
Eva Olstedt-Lundgren (L) §§ 229-236, 238-254
Karin Högberg (KD)

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Jeanette George

Ordförande
Fred Nilsson
Justerare
Anders Gäfvert

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-12-05

Datum då anslaget sätts upp

2017-12-06

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Jeanette George
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2017-12-28
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§ 229

Dnr 27802

Informationsärenden
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har fått information om följande ärende:

Justerandes sign



Hearing revision – Sigge Tjärnlund, ordförande revison, Marianne,
Harr, Deloitte och Peter Hasselborg, revision



Härnösands kommuns arbete med arbetsgivarperspektiv, främja
mångfald och förebygga diskriminering – Malgorzata Zapasnik
Håkansson



Information Projekt High Coast Invest - Mikael Aamisepp,
tillväxtavdelning och Uno Jonsson, tillväxtchef



Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken – Helene Lager,
miljöchef samhällsförvaltningen



Ägardirektiv – Hemab och Härnösandshus – Fred Nilsson,
kommunstyrelsens ordförande



Vindkraftverk på Spjutåsberget – Lotta Wisén, ordförande i Hemab
styrelse och Lena af Geijerstam, VD Hemab



Borgenstak 2018, Gottgörelse Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse,
Pensionsavtal samt AIK-hockey – Bo Glas, ekonomichef

Utdragsbestyrkande
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Följande ledamöter och ersättare närvarade:
Ledamöter

Ersättare

Fred Nilsson (S)

Magnus Oscarsson (S)

Björn Nordling (S)

Håkan Viklund (S)

Göran Norlander (S)

Mona Sundin (S)

Lennart Mohlin (S)

Lotten Widmark (S)

Nina Skyttberg (S)

Mohammed Abdulwahab (MP)

Karin Frejarö (MP)

Michael Möller Christensen (V)

Göran Umefjord (MP)

Eva Olstedt-Lundgren (L)

Ingrid Nilsson (V)

Karin Högberg (KD)

Anders Gäfvert (M)

Eva-Clara Viklund (M)

Gunnar Vestman (M)
Christina Lindberg (C) kl. 11.05-11.50
Lars Edvin Lundgren (SD)

______
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§ 230

Dnr 34746

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

§ 231

Dnr 2016-000241 828

Motion - Alternativa driftformer för Ridskolan och
Härnösand Hästsport Arena
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Yrkanden
Anders Gäfvert (M) yrkar bifall till motionen i sin helhet.
Propositionsordning
Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, liggande förslag
samt ett yrkande om bifall till motionen i sin helhet.
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
Motionen återremitterades till kommunstyrelsen med frågeställningarna.
1. Varför kan man inte lägga ut på föreningen att sköta driften?
2. Varför får inte ridklubben driva Härnösands Hästsport Arena?
Till kommunstyrelsens möte den 6 septemberpresenterades ett förslag på
fortsatt drift vi Härnösands Hästsport Arena som gick ut på att upphandla
tjänstekoncessionsavtal för att öppna upp för såväl förenings- som privat
drift av Härnösand Hästsport Arena.
Kommunfullmäktige beslutade 29 maj 2017 att Härnösand Hästsport Arena
fortsatt skulle drivas i kommunal regi.

Justerandes sign
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Motionären vill att man omgående undersöker möjligheten att använda sig
av alternativa driftformer för Ridskolan och Härnösand Hästsport Arena.
Under hösten 2015 färdigställdes Härnösand Hästsport Arena och under
sommaren 2015 så ställdes kommunen inför det faktum att ridklubben
riskerade att gå i konkurs. Kommunen ingick en inkråmsaffär med
Härnösand ridklubb och tog över driften av ridskoleverksamheten.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag, 2017-11-21 § 91
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-10-26
Protokollsutdrag kommunfullmäktige, 2017-09-25 § 123
Protokollsutdrag kommunstyrelsen, 2017-09-12 § 151
Motion – Alternativa driftsformer för ridskolan och Härnösands Hästsport
Arena
______
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§ 232

Dnr 2017-000591 734

Motion - Nytt äldreboende Torsvik
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
Moderaterna och Centerpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Bakgrund
En motion från Alliansen (M, C, KD, L) har lämnats till kommunfullmäktige
2017-10-24. Motionärerna vill att fullmäktige uppdrar till samhällnämnden
att göra lämpliga planändringar för att privata intressenter ska kunna bygga
och driva ett nytt äldreboende på Torsvik. Motionärerna föreslår också att
socialnämnden ges i uppdrag att upphandla ersättningsplatser för
äldreboendet Ugglan.
Bakgrunden till förslagen är enligt Alliansen att äldreboendet Ugglan inte är
lämpligt för sitt ändamål. Lokalerna i Ugglan skulle istället kunna byggas
om till lägenheter.
I januari 2017 beslutade kommunfullmäktige att uppdra till
kommunstyrelsen att utreda ett nytt särskilt boende samt ombyggnation av
Ugglan till lägenheter. Uppdraget tillkom utifrån en motion från Alliansen.

Justerandes sign
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Det arbetet har påbörjats med en arbetsgrupp från socialförvaltningen,
Härnösands hus och kommunstyrelseförvaltingen. I det utredningsuppdraget
ligger bland annat att se över en eventuell placering av ett nytt särskilt
boende. Att föregå den processen bör inte göras anser
kommunledningskontoret. Placering bör vägas mot fler alternativ samt med
kostnads och efterfrågans perspektiv. Att uppdra till samhällsnämnden att
göra en planändring bör avvaktas tills att utredningen om ett nytt
äldreboende är klart.
Att upp dra till socialnämnden att påbörja en upphandling av
ersättningsplatser för äldreboendet Uggla bör inte heller göras innan
utredingen om ett nytt särskilt boende är klart. Utredningen bör visa på hur
många plaster som behövs i framtiden och anpassa ett nytt boende efter den
prognosen.
Kommunledningskontoret gör bedömningen att utredningen av ett nytt
äldreboende inte bör föregås genom att påbörja planändring och upphandling
av platser för särskilda boenden. Alternativ för ett nytt särskilt boende bör
först utvärderats samt att en översyn av framtida efterfrågan på antal platser i
särskilda boenden prognosiseras. Kommunledningskontoret förslår därför att
motionen ska avslås i sin helhet.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2017-11-22
Motion - Nytt äldreboende Torsvik
______
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§ 233

Dnr 2017-000118 870

Medborgarförslag - Landhöjningskurva på Nybrogatan
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bifalla medborgarförslaget, samt
att uppdra åt samhällsnämnden att besluta hur medborgarförslaget ska
realiseras.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M) och Karin Frejarö (MP)
Yrkanden
Karin Frejarö (MP) yrkar på en justerad andra attsats som lyder:
att uppdra åt samhällsnämnden att besluta hur medborgarförslaget ska
realiseras. I yrkandet instämmer Göran Norlander (S).
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
Agnetha Nyholm föreslår i ett medborgarförslag att man på ca åtta platser
utefter Nybrogatan sätter en markering som talar om landhöjningen i
Härnösand.
Kommunledningskontoret anser att förslaget om det utförs har potential att
bli ett lärorikt och dekorativt inslag i gatubilden som lyfter fram stadens
koppling till vattnet. Eftersom det pågår planering för den framtida
utformningen av Nybrogatan i projektet Stadsutveckling Nybron och
Nybrogatan, bör detta förslag hanteras inom ramen för den planeringen.

Justerandes sign
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag, 2017-11-21 § 92
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2017-10-09
Medborgarförslag - Landhöjningskurva på Nybrogatan, 2017-03-09
______
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§ 234

Dnr 2016-000508 028

Medborgarförslag - Förändra friskvårdsbidraget
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå medborgarförslaget.
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige 2016-11-03
angående en förändring vad det gäller kommunens friskvårdsbidrag. Som
förslag föreslås att kommunen erbjuder sina anställda ett friskvårdskort
istället för att erbjuda ett friskvårdsbidrag. Enligt förslagsställaren kan
kommunen upphandla ett billigare pris med några anläggningar än om varje
anställd själva tecknar ett gymkort.
I dag får varje anställd ett friskvårdsbidrag på 1000 kr. Det individuella
bidraget administreras i dag av inom Fördel Härnösand.
Enligt Riktlinjer för friskvård inom Härnösands kommun kan den anställde
använda sitt bidrag på olika sätt men bidraget ska följa skatteverkets regler
för motion. Friskvårdsbidraget ska vara riktat till alla anställda och avser
motion eller annan friskvård av enklare slag. Syftet med friskvårdsbidraget
är att den anställde själv ska kunna välja aktivitet eller anläggning utifrån ett
eget behov. Vi tror att det egna valet av aktivitet är viktigt för att nå en så
hög nyttjandegrad som möjligt varför en enskild upphandling av gymkort
inte är lämplig.
Kommunledningskontoret anser i samråd med HR avdelningen att bidraget
uppfyller det krav som kommunen i dag har på friskvård. Behovet finns dock
att se över riktlinjerna för friskvård då dessa är åtta år gamla. Med anledning
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av detta så har HR avdelningen påbörjat arbetet med en revidering av
riktlinjerna.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag, 2017-11-21 § 93
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2017-10-18
Medborgarförslag - Förändra friskvårdsbidraget
______
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§ 235

Dnr 2016-000471 730

Medborgarförslag - Ökat antal platser för
äldreomsorgen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå medborgarförslaget.
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige 2016-10-13.
Förslagsställaren vill att Härnösands kommun ska ställa om asylboendet på
Soludden till ett boende för äldre. Förslagsställaren anser att eftersom antalet
asylsökande har minskat kan nu asylboenden ges till äldreomsorgen i stället.
Det är Caspien fastigheter som äger fastigheten och Caspien hyr ut till
Härnösands kommun till 2020. Härnösands kommun hyr i sin tur ut i
andrahand till migrationsverket som driver asylboendet på Soludden. Avtalet
med migrationsverket sträcker sig över fyra år vilket gör att det inte är
aktuellt att lämna över boendet till äldreomsorgen inte är möjlig.
Kommunstyrelsen har gett kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att utreda
ett nytt särskilt boende i Härnösand. Detta arbete har påbörjats och
kommunledningskontoret anser inte att denna utredning ska föregås av något
annat beslut rörande nya platser inom äldreomsorgen.
Kommunledningskontoret samlade bedömning är därför att
medborgarförslaget ska avslås.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2017-11-23
Medborgarförslag - Ökat antal platser för äldreomsorgen
______
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§ 236

Dnr 2017-000604 406

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta taxebilaga 1 avseende "Avgifter för prövning och tillsyn av olika
verksamheter enligt miljöbalken",
att taxebilaga 1 avseende "Avgifter för prövning och tillsyn av olika
verksamheter enligt miljöbalken" ska gälla från och med 2018-01-01, samt
att tidigare av kommunfullmäktige beslutade taxebilaga 1 avseende
"Avgifter för prövning och tillsyn av olika verksamheter enligt miljöbalken"
ska upphöra att gälla 2017-12-31 .
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
Samhällsförvaltningen fullgör kommunens uppgifter med prövning och
tillsyn enligt miljöbalken. Nuvarande taxa beslutades av kommunfullmäktige
den 24 november 2014, § 212. Nu liggande taxa bygger på ett grundförslag
från Sveriges kommuner och landsting (SKL). Taxan utgörs av
taxebestämmelser och två bilagor. Underlaget till taxorna har förändrats.
I detta beslut föreslås endast revideringar i taxebilaga 1.
Samhällsförvaltningen bedömer att det behövs göras en större utredning
angående konsekvenserna och omvärldsbevakning inom bland annat länets
kommuner om vad SKLs nya taxeförslag innebär avseende taxebilaga 2
innan beslut tas.
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Taxebilaga l. Avgifter för prövning och tillsyn av olika
verksamheterenligt miljöbalken
Sedan kommunfullmäktige senast fastställde taxa enligt miljöbalken har
förändringar tillkommit från SKL inom tre områden:


växtskyddsmedel och biocidprodukter,



kosmetiska produkter och tatueringsfärger,



fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen.

Samhällsförvaltningen bedömer att Taxebilaga l "Avgifter för prövning och
tillsyn av olika verksamheter enligt miljöbalken" ska antas med de
förändringar som föreslås av SKL. Förändringarna är främst till följd av
ändringar i lagstiftningen
Hållande av höns/fjäderfä
Ett medborgarförslag har lämnats in till Härnösands kommun om att ändra
lokala hälsoskyddsföreskrifterna så att prövning av hönshållning inom
detaljplanelagt område sker först vid hållande av sex höns. Idag finns ingen
nedre gräns for prövning av att hålla höns inom detaljplanelagt område.
I dagsläget finns inga planer på att göra någon översyn av de lokala
hälsoskyddsföreskrifterna. Samhällsförvaltningen föreslår ändå att ingen
prövningsavgift ska gälla för prövning att hålla upp till fem höns. Det
innebär att tillståndsplikten kvarstår vid hållande upp till fem höns men
handläggningen är avgiftsfri
Socialt perspektiv
Förslaget bedöms inte ha någon påverkan.
Ekologiskt perspektiv
Förslaget bedöms inte ha någon påverkan.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Förslaget bedöms inte ha någon påverkan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag, 2017-11-21 § 95
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2017-11-06
Bilaga 1 med markeringar
Härnösands kommuns taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Samhällsnämnden, sammanträdesprotokoll, 2017-10-26
______
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§ 237

Dnr 2017-000257 045

AIK Hockey äskande om medel
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att avsätta 200 tkr för täckning av uppkomna leverantörsskulderskulder hos
AIK Hockey,
att avskriva AIK Hockeys hyresskulder till Härnösands kommun på ca 320
tkr,
att kostnaden belastar kommunstyrelsens resultat samt
att uppdra till kommundirektören att upprätta ett avtal med AIK Hockey om
hantering av kommande lokalhyror.
Yrkanden
Karin Frejarö (MP) yrkar på en justerad första attsats som lyder:
att avsätta 200 tkr för täckning av uppkomna leverantörsskulderskulder hos
AIK Hockey.
Anders Gäfvert (M) yrkar att ärendet ska vidare för beslut i
kommunfullmäktige samt avslag på attsats ett och tre och bifall till attsats
fyra, samt att attsats två ska få ny lydelse:
att upprätta en avbetalningsplan med löptid under 5 år, för AIK hockeys
hyresskuld till Härnösands kommun.
Propositionsordning 1
Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, att ärendet ska
avgöras av kommunstyrelsen samt ett yrkande om att ärendet ska till
kommunfullmäktige för beslut.
Ordförande frågar först om kommunstyrelsen avser att ärendet ska avgöras
av kommunstyrelsen.
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen avser att ärendet ska vidare
till kommunfullmäktige för beslut.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat att ärendet ska avgöras
av kommunstyrelsen.
Votering begärs och verkställs.
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Votering och utfall
Ordförande ställer följande propositionsordning på första voteringen. Den
som vill ärendet avgörs i kommunstyrelsen 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.
Ledamot

Parti

§ 126
Ja

Nej

Fred Nilsson

S

X

Björn Nordling

S

X

Håkan Viklund

S

X

Lennart Mohlin

S

X

Göran Norlander

S

X

Magnus Oskarsson

S

X

Nina Skyttberg

S

X

Karin Frejarö

MP

X

Göran Umefjord

MP

X

Ingrid Nilsson

V

X

Anders Gäfvert

M

X

Eva Olstedt Lundgren

L

X

Gunnar Westman

M

X

Christina Lindberg

C

X

Lars Edvin Lundgren

SD

X

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras av
kommunstyrelsen.
Propositionsordning 2
Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, majoritetens
förslag samt oppositionens förslag.
Ordförande frågar först om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
majoritetens förslag.
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Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet
med oppositionens förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med
majoritetens förslag.
Votering begärs och verkställs.
Ordförande ställer följande propositionsordning på andra voteringen. Den
som vill bifalla majoritetens förslag röstar ja, den som vill bifalla
Oppositionens förslag röstar nej.
Hur de enskilda ledamöterna och tjänstgörande ledamöterna röstat framgår
av tabellen nedan.
Ledamot

Parti

§ 126
Ja

Nej

Fred Nilsson

S

X

Björn Nordling

S

X

Håkan Viklund

S

X

Lennart Mohlin

S

X

Göran Norlander

S

X

Magnus Oskarsson

S

X

Nina Skyttberg

S

X

Karin Frejarö

MP

X

Göran Umefjord

MP

X

Ingrid Nilsson

V

X

Anders Gäfvert

M

X

Eva Olstedt Lundgren

L

X

Gunnar Westman

M

X

Christina Lindberg

C

X

LarsEdvin Lundgren

SD

X

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med det liggande
justerade förslaget.
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Reservation
Samtliga ledamöter i Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Eva-Clara Viklund (M) i handläggningen av detta
ärende
Bakgrund
AIK hockey har under flera år haft en ansträngd ekonomi och det har varit
svårt att få likviditeten att fungera. AIK Hockey har under flera år tvingats ta
lån av privata lånegivare för att hantera löneutbetalning och
skatteinbetalningar. Det finns även äldre leverantörskulder som man inte har
påbörjat avbetalningar på. AIK Hockey bedriver verksamhet till gagn för
ungdomen i Härnösand och deltar i utvecklingen av Högslätten. En ny
inriktning är tagen med målsättning av att styra upp ekonomiska frågor och
fokusera på ungdom och juniorverksamhet med syftet att rädda föreningen.
AIK Hockey har idag över 200 utövare samt ca 30 ledare och tränare till
detta finns en styrelse på 9 personer samt alla föräldrar som hjälper till på
ideell basis. Tillsammans med kommunen möjliggör man ett
hockeygymnasium med ca 50 elever. Föreningen arrangerar tillsammans
med Svenska ishockeyförbundet ca 4 stycken utbildningscamper varje år.
AIK hockey har under beredningsarbetet av ärendet presenterat en budget för
2018 med en omsättning på 4,3 mnkr och ett mindre plusresultat.
AIK Hockey äskar av kommunen ett ekonomiskt stöd på 750 tkr samt att
kommunen skriver av sina skulder på ca 320 tkr, totalt 1 070 tkr.
Ekonomiavdelningen har genomfört en granskning av AIK Hockeys resultat
och balansräkning och bedömer att föreningen genom förändrat arbetssätt i
framtiden kommer att ha betydligt bättre förutsättningar att klara sin
ekonomi. Ekonomiavdelningen föreslår därför att befintliga skulder som
AIK Hockey har mot kommunen för lokalhyror, ca 320 tkr, skrivs av samt
att kommunen betalar AIK Hockeys leverantörsskulder omfattande 288 tkr.
Med denna hantering så passerar inga likvida medel AIK hockey.
I samband med att kommunen stöttar AIK Hockey så bör ett avtal upprättas
för att säkerställa att föreningen i framtiden sköter sina lokalhyror mot
kommunen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag, 2017-11-21 § 96
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-10-04
AIK-hockey ansöker om ekonomiskt stöd
______
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§ 238

Dnr 2017-000617 005

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta Handlingsplan för bredbandsutbyggnad.
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
Under våren 2017 har kommunfullmäktige reviderat kommunens
Bredbandspolicy. Detta efter en hemställan (KS2017-009) från Härnösands
Energi& Miljö AB (”Hemställan om beslut angående finansiering av
bredbandsuppbyggnad”). Kommunfullmäktige beslutade om en justering av
sluttid för bredbansutbyggnad från utgången av 2018 till utgången av 2020.
Kommunstyrelsen uppdrog också till kommundirektör att återkomma med
svar på övriga frågor i HEMABs hemställan. Handlingsplanen utgör svar på
dessa frågor.
Handlingsplan för bredbandsutbyggnad, utgör en kompletterande del till den
”Bredbandspolicy 2014 – 2019 för Härnösands kommun” som antogs 2014.
Handlingsplanen förslår förändringar utifrån att ny kunskap och teknik
förändrat bilden av hur genomförandet av bredbandsutbyggnaden kan ske.
Handlingsplanen tydliggör även tidigare ställningstaganden och
principbeslut, samt ge en tydligare styrning både vad gäller prioritering,
organisation och finansiering.
I beredningen av ärendet har HEMABs VD deltagit.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag, 2017-11-21 § 97
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-11-16
Handlingsplan för bredband 171107
______
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§ 239

Dnr 2017-000450 101

Annonsorgan för annonsering av fullmäktiges
sammanträden under 2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fullmäktiges sammanträden under 2018 inte kungörs i någon
ortstidning.
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 tidigare varje år fastställt annonsorganet för
kungörelse för fullmäktiges sammanträden.
I den nya Kommunallagen, KL kap. 5 § 13, som träder i kraft
2018-01-01 finns inte krav på att sammanträdena ska kungöras i någon
ortstidning. Däremot införs krav på att varje kommun ska ha en webbaserad
anslagstavla(enligt KL 8 kap. 9 §) där bland annat fullmäktiges
sammanträden ska kungöras.
Kommunledningskontoret föreslår att Härnösands kommun fortsättningsvis
enbart annonserar på kommunens digitala anslagstavla.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges presidieberednings protokollsutdrag, 2017-11-27 § 94
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2017-11-22
______
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§ 240

Dnr 2017-000609 450

Avfallsplan 2018-2020
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta avfallsplan 2018-2020 och renhållningsföreskifter.
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 bestämmelser i miljöbalken ska det finnas en kommunal
renhållningsordning i varje kommun som ska innehålla de föreskrifter om
hantering av avfall som gäller för kommunen samt en avfallsplan. Planen ska
innehålla en beskrivning av de förhållanden inom kommunen som påverkar
avfallets mängd och sammansättning. Den kommunala
renhållningsskyldigheten avser hantering av hushållsavfall. Naturvårdsverket
har givit ut föreskrifter och allmänna råd om innehållet i en kommunal
avfallsplan (NFS 2006:6).
Syftet med avfallsplaneringen är att bidra till att de nationella
miljökvalitetsmålen, regionala- och lokala miljömålen med koppling till
avfallshantering, uppnås. Planen ska vara ett verktyg i det kommunala
arbetet med avfallsfrågor inom till exempel fysisk planering och energi.
Enligt naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:6) ska avfallsplanen
revideras varje mandatperiod eller vart fjärde år. Nuvarande avfallsplan
upphör 2017-12-31. En arbetsgrupp bestående av medarbetare från
kommunstyrelseförvaltningen, Härnösands energi & miljö AB (Hemab) och
samhällsförvaltningen har reviderat nuvarande avfallsplanen och föreslår att
den ska gälla i två år. Anledningen till den korta tiden är att 2018 kommer en
ny nationell avfallsplan. Kommunledningskontorets avsikt är att påbörja
arbetet med en ny avfallsplan, som har utgångpunkt i den nya nationella
avfallsplanen, under 2018.
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I den reviderade avfallsplanen för 2018-2020 har statistiken uppdaterats, text
har skrivit om för att anpassas efter revidering, nya mål har tagits fram samt
att avfallsplanenens handlingsprogram och avfallsföreskrifter har ändrats.
Avfallsplanens mål har uppdaterats och första målet är att förbränningen av
brännbart avfall ska minska med 20 %. Brännbart avfall, där det även
återfinns förpackningar och matavfall, ger mindre återbruk och en ökad
kostnad för avfallshanteringen. Arbetet fokuserar på att minska mängden
förpackningar och matavfall i det brännbara avfallet och syftar även till att
minska konsumtionen av brännbara produkter. Att minska mängden
brännbart avfall leder utöver miljöaspekter till minskade kostnader för
Hemab vilket bidrar till målet om länets lägsta priser. Tidigare mål var att
minska förbränningen av matavfall med 50 %.
Förändring i mål två är att Hemab ska leva upp till Förpacknings- och
tidningsindustrins (FTI) krav på rena fraktioner. Målet i avfallsplanen för
2014-2017 innehöll procentvärden som endast kunde utvärderas med
plockanalyser varje år. Plockanalyserna medför en kostnad på cirka 30 tkr
per fraktion. Målet nu är att inga gränsvärden om renafraktioner ska
underskridas vilket medför en sanktionsavgift för Hemab. Tidigare mål var
att rena fraktioner ska vara minst 95 %.
Handlingsprogrammet har förändrats för att passa för den korta tid den
reviderade avfallsplanen är gällande. Antalet att göra punkter har minskats
till åtta och huvudfokus ligger på omhändertagande av textilier och nedlagda
deponier i riskklass 1 – 3.
I avfallsföreskrifterna har paragraf 33 fått ett tillägg där kriterier för
totalbefrielse från sophämtning har definierats enligt två kriterier. Syftet är
att underlätt bedömningen av de dispensansökningar som inkommer för total
befrielse från sophämtning på en fastighet. Tillägget med kriterier för
totalbefrielse görs med stöd från domar från Mark- och miljööverdomstolen.
Mark- och miljööverdomstolen konstaterar i mål (M 8629-15) att
grundavgift kan utgå även fast hus är obeboeliga. I mål (M8503-15)
konstaterar Mark- och miljööverdomstolen att omständigheter som att en
fastighet är obebodd eller att vattnet till bostadshuset är frånkopplat inte
medför att den tillhandahållna renhållningstjänsten som grundavgift
finansierar inte kan komma att tas i anspråk eller behövas för fastigheten.
Även paragraf 31 har ändrats. I den paragrafen framgår det nu att
fastighetsägare i permanentbostäder inte kan dela sopkärl om en
kollektivlösning finns området.
Enligt (NFS 2006:6) ska varje avfallsplan innehålla statistik över
avfallsmängder. Avfallsplanen är uppdaterad med 2016 års statistik över
avfallsmängder.
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Kommunledningskontoret föreslår att avfallsplanen 2018-2020 tillsammans
med kommunens avfallsföreskrifter ska antas.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2017-11-08
Avfallsplan 2018-2020
______
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§ 241

Dnr 2017-000618 024

Pensionsavtal Landstinget Västernorrland
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna pensionsavtalet mellan Landstinget Västernorrland och
Härnösands kommun,
att uppdra till kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande att
underteckna avtalet, samt
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att tillsammans med övriga
berörda kommuner förhandla med region Västernorrland om den återstående
retroaktiva pensionsskulden.
Yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson (S) yrkar på en tredje attsats
som lyder:
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att tillsammans med övriga
berörda kommuner förhandla med region Västernorrland om den återstående
retroaktiva pensionsskulden.
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
Ädelreformen innebar att personal från Landstinget verksamhetsflyttades till
kommunen och det reglerades via skatteväxling. I de avtal som upprättades
så framgår att Landstinget står för pensionskostnaden för den tid personalen
arbetat på landstinget.
Under åren som gått har nya pensionsavtal mellan arbetsmarknadensparter
förhandlats fram och detta innebär inte att Landstinget kan undandra sig sin
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del av pensionskostnaden. SKL styrelse har rekommenderat Landstingen och
kommunerna att skriva på ett avtal om kostnadsfördelning. Utan avtal
genomför KPA inga kostnadsfördelningar utan kommunen får ta hela
pensionskostnaden.
Genom att underteckna det avtalsförslag som landstinget erbjuder sina
kommuner så innebär det att Landtinget tar över ansvaret för framtida
pensionskostnader för denna grupp med start 2018-01-01. Detta innebär lågt
räknat att Härnösands kommun slipper betala ca 19 mnkr och ca 1,5 mnkr
per år.
Intjänade pensionsrätter 1997-12-31 som betalas ut under tiden från år 2000
till dess att detta avtal börjar gälla omfattas inte av denna uppgörelse utan
blir föremål för senare hantering.
Socialt perspektiv
Ingen påverkan på det sociala perspektivet.
Ekologiskt perspektiv
Ingen påverkan på det ekologiska perspektivet
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Pensionsavtalet säkerställer att de pensionskostnader som uppstått under den
tid medarbetare varit anställda i Landstingets försorg, också finansieras av
Landstinget Västernorrland. Vilket innebär att kostnaderna nu kommer att
belasta ansvarig part. Kostnaderna skulle annars felaktigt ha belastat
Härnösands kommun med 1,5 mnkr per år.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-11-29
Fördelning av betalningsansvar för avtalspensioner
Kompetterande avtal om pensionskonstnadsfördelning
______
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§ 242

Dnr 2017-000636 107

Begäran om gottgörelse från Mellersta Norrlands
Pensionsstiftelse
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen besluta
att hos Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse begära gottgörelse med 2,9
mnkr avseende 2016.
Yrkanden
Anders Gäfvert (M) yrkar avslag.
Propositionsordning
Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, liggande förslag
samt ett avslagsyrkande 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 avslagsyrkande från Anders Gäfvert (M).
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Reservation
Samtliga ledamöter i Moderaterna och Centerpartier reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Göran Norlander (S) i handläggningen av detta
ärende.
Bakgrund
Kommunen kan begära gottgörelse för av kommunen erlagda
pensionsutbetalningar med ca 12-13 mnkr för vardera åren 2016 och 2017.
Dessa medel påverkar lividiteten positivt men blir inte resultatbärande.
Pensionsstiftelsens resultat för 2016 var 2 991 085 kr. Om gottgörelse begärs
med ett belopp som inte överstiger detta ska det i kommunen bokföras som
intäkt på resultatet.
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Beslutsunderlag
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse, 2017-12-01
Bilaga - Gottgörelse 30 november
______
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§ 243

Dnr 2017-000627 052

Beslut gällande optionsår Frösunda omsorg AB
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att inte förlänga avtalet med Frösunda Omsorg AB från och med 2019-0215.
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
Avtal mellan Härnösands kommun och Frösunda Omsorg AB om
driftentreprenad av Ugglans och Älandsgårdens särskilda boenden gäller från
och med 2016-02-15 till och med 2019-02-14. Enligt avtalet finns möjlighet
till förlängning tre (3) år från kommunens sida med oförändrade villkor.
Kommunen ska meddela Frösunda Omsorg AB skriftligt senast tolv (12)
månader innan avtalets slutdatum om förlängningsmöjligheten kommer att
nyttjas. Beslut om förlängning fattas utifrån aktiv uppföljning och dialog
med Frösunda Omsorg AB.
Socialförvaltningen och Socialnämnden föreslår att avtalet med Frösunda
Omsorg AB inte ska förlängas från och med 2019-02-15 då leverantören inte
i tillräcklig grad levt upp till sina åtaganden enligt avtalet.
Kommunledningskontoret ser ingen anledning att göra någon annan
bedömning.
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Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2017-11-24
Protokollsutdrag socialnämnden 2017-11-22 § 174
Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen, 2017-11-22
Sammanställning - Resultat av uppföljning av avtal med Frösunda Omsorg
AB, 2917-11-22
______
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§ 244

Dnr 2017-000625 420

Hemställan om beslut angående vindkraftverk på
Spjutåsberget
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bevilja Härnösand Energi och miljö AB (HEMAB) en investering för 77
mnkr för att uppföra två vindkraftverk på Spjutåsberget, samt
att utöka HEMAB:s borgenstak med 77 mnkr till 717 mnkr.
Yrkanden
Anders Gäfvert (M) yrkar avslag. I yrkandet instämmer Christina Lindberg
(C) och Lars Edvin Lundgren (SD).
Propositionsordning
Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, liggande förslag
samt ett avslagsyrkande 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 avslagsyrkande från Anders Gäfvert (M).
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
I HEMAB:s ägardirektiv anges att företaget har ett viktigt uppdrag att på
olika sätt främja och själva delta i den fortsatta utbyggnaden av vindkraft.
Tanken om att bygga vindkraftverk på Spjutåsverken initierades 2007. Efter
inledande och omfattande vindmätningar så lämnades ansökan in om
miljötillstånd för uppförande av fyra vindkraftverk. I september 2014
meddelade Miljöprövningsdelegationen tillstånd för uppförande av två
vindkraftverk i området i tillståndet står att vindkraftverket måste stå klara
innan september 2019.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

34(52)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-12-05
Kommunstyrelsen

Socialt perspektiv
Ingen större påverkan.
Ekologiskt perspektiv
När dessa två vindkraftverk är byggda så kommer ca 25 procent av elbehovet
täckas av egenproducerad el vilket påverkar miljön positivt.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Vidkraftverket har en teknisk livslängd på ca 20 år och planen är att
vidkraftverken börjar generera ett positivt resultat efter 13-15 år.
Investeringen beräknas ge en god avkastning då den tekniska livslängden är
så lång.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-11-29
Hemställan om beslut angående vindkraftverk på spjutåsberget
______
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§ 245

Dnr 2017-000600 045

Borgenstak 2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att från och med 2018, att borgensavgift tas ut på den faktiska låneskulden
för AB Härnösandhus, AB Härnösands kommunfastigheter, Härnösands
Energi & Miljö AB och Härnösands Elnät.
att från och med 2018, att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Härnösandshus låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 687 mnkr,
jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet
skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp,
att från och med 2018, att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Härnösands kommunfastigheters låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp
om 54 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp,
att från och med 2018, att såsom för egen skuld ingå borgen för Härnösands
Energi & Miljö AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 717
mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta
lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp,
att från och med 2018, att såsom för egen skuld ingå borgen för Härnösands
Elnät AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 125 mnkr,
jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet
skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp,
att från och med 2018, att såsom för egen skuld ingå borgen för Härnösands
Folkhögskolas låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 33,2
mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp,
att från och med 2018, att såsom för egen skuld ingå borgen för
Byggn.föreningen Folketshus Viksjö låneförpliktelser upp till ett totalt högsta
belopp om 0,94 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala
högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga
belopp,
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att från och med 2018, att såsom för egen skuld ingå borgen för Daghemmet
Eko-Fröet ek. Förening låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om
0,1 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp,
att från och med 2018, att såsom för egen skuld ingå borgen för Fören.
Stormhatten kooperativa förskola låneförpliktelser upp till ett totalt högsta
belopp om 0,21 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala
högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga
belopp,
att från och med 2018, att såsom för egen skuld ingå borgen för Föräldra
kooperativ Tuvan låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 0,3
mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp,
att från och med 2018, att såsom för egen skuld ingå borgen för Älandsbro
Folketshus förening låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 2,93
mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp,
att från och med 2018, att såsom för egen skuld ingå borgen för Egna Hem
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 0,32 mnkr, jämte därpå
löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas
på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp,
att från och med 2018, att såsom för egen skuld ingå borgen för Öbacka
Sportcenter låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 2,6 mnkr,
jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet
skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp, samt
att från och med 2018, att såsom för egen skuld ingå borgen för Härnösands
Orienteringsklubb låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 1,2
mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp.
Yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson (S) yrkar att Härnösands Energi
& Miljö AB:s låneförpliktelser högsta belopp ändras från 640 mnkr till 717
mnkr och differensbeloppet ändras från +46 mnkr till +123 mnkr.
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.
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Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med det
justerade liggande förslaget.
Bakgrund
För de kommunala bolagens och Härnösands Folkhögskolas lån borgar
kommunen genom att sätta borgenstak för varje enskilt bolag. Borgenstaket
anger hur mycket kommunen maximalt borgar för när dessa bolag tecknar
lån hos kreditgivare, samt för övriga garantier såsom pensionsskulder. I
borgenstaket ska bolagets ursprungliga lånebelopp rymmas, samt det
uppskattade behovet av eventuell nyupplåning under året.
Härnösandshus-koncernen
För AB Härnösandshus del föreslås att borgenstaket höjs från 657 mnkr till
687 mnkr för 2018. Höjningen beror på kommande investeringar i nya
bostadshus.
För AB Härnösands Kommunfastigheter föreslås att borgenstaket under
2018 ligger kvar på samma nivå som 2017. Borgenstaket inför 2018 föreslås
därför kvarstå på 54 mnkr.
HEMAB-koncernen
För Härnösands Energi & Miljö AB föreslås att borgenstaket höjs från 594
mnkr till 717 mnkr för investering i utökat verksamhetsområde för AV Södra
Härnön och bredbandsutbyggnad.
För Härnösands Elnät AB föreslås att borgenstaket under 2018 ligger kvar på
samma nivå som 2017. Borgenstaket inför 2018 föreslås därför kvarstå på
125 mnkr.
Härnösands Folkhögskola
Härnösands Folkhögskola har ett önskemål att borgensåtagande 2018 ligger
kvar på samma nivå som 2017. Borgenstaket inför 2018 föreslås därför
kvarstå på 33,2 mnkr.
Övriga bolag som kommunen borgar för
Övrig borgen redovisas i separat tabell nedan och uppgår totalt till 8,9 mnkr.
Den enskilt största posten är borgen mot Älandsbro Folketshus som uppgår
till 2,9 mnkr.
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Tabellen visar aktuell låneskuld vid årets början samt differensen mellan nuvarande och
föreslagna borgenstak. Beloppen anges i mnkr.

Bolag

AB Härnösandshus
AB Härnösands Kommunfastigheter
Härnösands Energi & Miljö AB
Härnösands Elnät AB
Härnösands Folkhögskola

Aktuell
Borgenstak
låneskuld1
2017-01-01 2017 2018
Diff
585,3 657 687
+30
25,3
54
54
0
460,3
102,7

594
125

717
125

+123
0

19,5

33,2

33,2

0

Den totala aktuella låneskulden, för ovan angivna bolag tillsammans, är
1 193 mnkr vid ingången av år 2017. Det totala borgenstaket för år 2017, för
angivna bolag, är 1 463 mnkr. Föreslaget borgenstak för 2018 innebär en
ökning med 76 mnkr till totalt 1 539 mnkr.
Tabellen visar aktuell låneskuld vid årets början samt ursprungsbelopp vid
borgensåtagandet, beloppen anges i tkr.

Bolag

Byggnadsföreningen Folketshus
Viksjö
Daghemmet Eko-Fröet ek.förening

Aktuell låneskuld1
2017-01-01
720,2

939,9

100,0

100

151,4

212,5

100,0
2 505,1
321,8
985,0
0
4 883,5

300
2 934,8
2 600
1 200
8 287,2

Fören. Stormhatten kooperativ
förskola
Föräldrakoop Tuvan
Älandsbro Folketshus förening
Egna hem (100 avtal 40 %)
Öbacka Sportcenter
Härnösands Orienteringsklubb
Totalt

1
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Ursprungsbelopp/
Borgensbelopp

Aktuell låneskuld avser den summa som återstår att amortera på lånet 2017-01-01.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag, 2017-11-21 § 94
Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse, 2017-11-02
______
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§ 246

Dnr 2017-000634 107

Ägardirektiv Härnösand Energi & Miljö AB 2018-2020
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta reviderat Ägardirektiv Härnösands Energi och Miljö AB år 20182020.
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
Nuvarande ägardirektiv går ut 2017-12-31 och ett nytt beslut om ägardirektiv
behöver tas av kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens ordförande har i efter dialog med HEMABs ordförande
föreslagit att gällande direktiv justeras och kompletteras på några punkter.
Förändringarna innebär en komplettering i texten rörande företagets
verksamhetsinriktning genom beslutad start av el-försäljning, samt att det
ekonomiska målet vad det gäller avkastningskravet har minskat med en
procentenhet från sex till fem procent. Förslaget att reducera
avkastningskravet hör samman med det uppdrag HEMAB fått av kommunen
att genomföra en omfattande bredbandsutbyggnad och att detta innebär en
betydande investeringsinstas för företaget. Texten rörande
bredbandutbyggand har även justerats att kopplats till aktuella styrdokument.
Övriga föreslagna justeringar är markerade i bifogat förslag till ägardirektiv
för åren 2018-2020.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-11-30
Ägardirektiv Hemab 2018-2020
______
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§ 247

Dnr 2017-000633 107

Ägardirektiv AB Härnösandshus 2018-2020
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta reviderat Ägardirektiv AB Härnösandshus år 2018-2020.
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
Nuvarande ägardirektiv går ut 2017-12-31 och ett nytt ägardirektiv behöver
därför tas av kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens ordförande har efter dialog med ordföranden i AB
Härnösandshus föreslagit att gällande direktiv justeras och kompletteras på
några punkter. Förändringarna berör främst frågor som aktualiseras vid
byggnation av bostäder; trä som prioriterat byggmaterial, öppenhet att bygga
höga hus och mobilitetsfrågor.
Nya förslaget innehåller även aktuella referenser till styrande dokument som
antagits av kommunen. Föreslagna justeringar är markerade i bifogat förslag
till ägardirektiv för perioden 2018-2020.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-11-30
Ägardirektiv Härnösandshus 2018-2020
______
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§ 248

Dnr 2017-000644 044

Genomlysning av socialnämndens ekonomi
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt kommundirektören att genomlysa socialnämndens ekonomi
och kostnadseffektivitet för att tydliggöra förutsättning för budget 2019.
Särskild uppmärksamhet ska ges åt medel som tillförts nämnden med
anledning av flyktingmottagandet, samt
att uppdraget redovisas för kommunstyrelsen senast mars 2018.
Yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson (S) yrkar på ändring på andra
attsatsen att byta ut 2017 till 2018.
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, justerade
liggande förslaget.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
justerade liggande förslaget.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med justerade
liggande förslaget.
Bakgrund
Socialnämnden har under 2017 visat på svårigheter att följa antagen budget.
Resultatet för oktober och indikationerna som nu finns för november månads
utfall understryker dess svårigheter. För att bedöma möjligheterna att under
2018 ha en ekonomi i balans och för att tydliggöra förutsättningarna inför
2019 års budgetarbete är bedömningen att socialnämndens ekonomi behöver
granskas med syfte att ge stöd i att identifiera åtgärder. Kommunstyrelsens
initiativ i detta bör ses som ett uttryck för den gällande uppsiktsplikten.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse, 2017-12-04
______
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§ 249

Dnr 2017-000616 045

Ny upplåning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att uppdra åt kommunstyrelsen att för Härnösands kommuns räkning uppta
lån om 100 mnkr av Kommuninvest, samt
att lånet i dess helhet ska återbetalas senast 2018-12-31 om inte
kommunfullmäktige beslutar annorlunda.
Kommunstyrelsen beslutar
att under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut uppdra åt
ekonomichefen att genomföra upplåningen.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M).
Yrkanden
Gäfvert (M) yrkar avslag. I yrkandet instämmer Lars Edvin Lundgren (SD).
Kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson (S) yrkar att kommunstyrelsen
ska besluta:
att under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut uppdra åt
ekonomichefen att genomföra upplåningen.
Propositionsordning
Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, majoritetens
förslag samt oppositionens förslag.
Ordförande frågar först om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
majoritetens förslag.
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet
med oppositionens förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med
majoritetens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

44(52)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-12-05
Kommunstyrelsen

Protokollsanteckning
På grund av att handlingarna i ärendet kom ledamöterna tillhanda strax innan
KS-mötet 171205. Så kan Alliansens ledamöter inte annat göra än att yrka
avslag! Det är orimligt och ansvarslöst att fatta beslut i ett ärende rörande en
upplåning om 100 miljoner vid sittande möte.
Anser Alliansens ledamöter i kommunstyrelsen
Bakgrund
Härnösands kommun har tecknat ett nytt förlängningsavtal om banktjänster
med Swedbank och det nya avtalet innebär att vi får börja betala en avgift för
att nyttja checkräkningskrediten Vecu +0,70 procent. Detta innebär en
beräknad kostnadsökning på ca 1 mnkr. Om vi lånar från Kommuninvest så
kan vi på ett 1 årigt lån på en negativ ränta på ca -0,4 procent. Viktigt är att
lånet upptas innan 2018 för att slippa betala avgift till statens stabilitetsfond
vilket gör lånet dyrare.
Upplåningen ska inte användas för driftskostnader utanför budgetram eller ej
beslutade investeringar.
Socialt perspektiv
Ingen påverkan
Ekologiskt perspektiv
Ingen påverkan.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Kommunens budget påverkas på ett positivt sätt med ca 1 mnkr som kan
användas till vård skola och omsorg.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-12-04
.
______
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§ 250

Dnr 2017-000033 101

Valärenden 2017
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att till politisk referensgrupp för demokrati- och inflytandefrågor utse
följande:
Kommunstyrelsens presidium,
Nämndernas ordförande och andre vice ordförande,
RosMarie Sandin (L),
Ingemar Wiklander (KD), samt
Dick Söderkvist (SD).
Yttranden
I ärendet yttrar sig Karin Frejarö (MP).
Yrkanden
Anders Gäfvert (M) nominerar RosMarie Sandin (L) och Ingemar Wiklander
(KD).
Lars Edvin Lundgren (SD) nominerar Dick Söderkvist (SD).
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

46(52)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-12-05
Kommunstyrelsen

§ 251

Dnr 2017-000004 101

Kommunstyrelsens uppdragsbeslut 2017
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga uppdragslistan till handlingarna.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Gunnar Vestman (M) och Karin Frejarö (MP).
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. 2017-11-14
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 252

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

Ekonomiavdelningen

Attestansförteckning 2017-11-07
Finansrapport 2017-10-31

HR-avdelningen

Personalärenden

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2017-11-29
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 253

Dnr 2017-000002 000

Anmälan av ärenden för kännedom till
kommunstyrelsen 2017
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ärendena för kännedom läggs till handlingarna.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Gunnar Vestman (M), Magnus Oskarsson (S) och
Christina Lindberg (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
Revisorerna Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i
Västernorrland – Revisorernas bedömning av delårsrapport per 2017-08-31
Partner Syna AB – Grattis till tredjeplats i Bästa Tillväxt 2017
Landstinget Västernorrland – Protokoll planeringsdialog Landstinget &
Länsmuseet
Härnösand Energi & Miljö AB – Protokoll 2017-09-05
Härnösand Energi & Miljö AB – Protokoll 2017-10-16
Härnösand Energi & Miljö AB – Protokoll 2017-10-24

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Härnösand Elnät AB – Protokoll 2017-09-05
Härnösand Elnät AB – Protokoll 2017-10-16
Härnösand Elnät AB – Protokoll 2017-10-24
Nya Ostkustbanan – Protokoll styrelsesammanträde 2017-11-17
Nya Ostkustbanan – Protokoll styrelsemöte 2017-11-17
Revisionen – Granskning av IT säkerhet
Arbetslivsnämnden – Verksamhetsplan 2018
Skolnämnden – Verksamhetsplan 2018

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2017-11-29
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 254

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:

Justerandes sign



Besök på Soludden



Besök av Kerstin Hultgren, utredare skolmyndigheter



Nya Ostkustbanan, remissarbete



Möte med Eon



Kollektivtrafikmyndigheten och kommande avgiftssänkt busstarfik



Möten med volontärerna



Ljusfesten på torget



Möten med asylsökande och nyanlända på Rådhuset



IFOs nya lokaler



Esesso House/HM Home och Pinchos



HEMAB kvartalsmöte



Ordförandebeslut i anslutning till metoo

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


Invigning av Härnösands gymnasium



Bredbandsutbyggnaden



Önskar samtliga en riktigt God Jul

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


Tillväxt Höga Kusten



Politikernas närvaro på Skyltsöndagen



Direktionsmöte Räddningstjänsten



Önskar samtliga en riktigt God Jul

Kommundirektör Sofia Pettersson informerar om följande punkt:


Kollektivtrafikmyndigheten



Uppdraget metoo



Medarbetarveckan



Referensgrupp arbetslöshet



Överenskommelse om samarbete med Trafikverket

Ingrid Nilsson (V) informerar om följande:


Rådet för trygghet och hälsa

Lars Edvin Lundgren (SD) tackar för den nya ljudanläggningen.
Beslutsunderlag
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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