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Sammanträdesdatum

2015-06-16
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Rådhuset, tisdagen den 16 juni 2015 kl 08:36-10.31, 11.26–12.08, 13.40–14.05, 14.08–
14.11, 14.13–14.20
Ajournering 10.31–11.26, 12.08–13.40, 14.05–10.08, 14.11–14.13

Beslutande

Ledamöter

Fred Nilsson (S), Ordförande §§ 151-156, 158-163
Amanda Lind (MP), 1:e vice ordförande
Anders Gäfvert (M), 2:e vice ordförande §§ 151-156, 158-163
Björn Nordling (S)§§ 151-162
Lennart Molin (S)
Göran Norlander (S)
Margareta Ragnarsdotter (S)
Karin Frejarö (MP)
Antonia Bergström (M)
Jonny Lundin (C)
Gunnar Vestman (M) §§ 151-159
Ingemar Bylund (SD)
Magnus Oskarsson (S) tjänstgörande för Agneta Jonsson (S)
Stig Nilsson (S) tjänstgörande för Eva Larsson (S)
Michael Möller Christensen (V) tjänstgörande för Ingrid Nilsson (V)
Shekva Mohammad Hussain (S) tjänstgörande för Fred Nilsson (S) § 157
Shekva Mohammad Hussain (S) tjänstgörande för Björn Nordling (S) § 163
Ida Skogström (M) tjänstgörande för Anders Gäfvert (M) § 157
Ida Skogström (M) tjänstgörande för Gunnar Vestman (M) §§160-163
Närvarande ej tjänstgörande
ersättare

Ersättare

Övriga närvarande

Sofia Pettersson, kommundirektör, Agnetha Höglund Sjölander, kansli- och utvecklingschef,
Bo Glas, ekonomichef, Jeanette George, kommunsekreterare
Under § 153 deltog Birgitta Wigren, chef i skolförvaltningen, David Fahlén, vice ordförande
Härnösands ridklubb.

Justerare

Anders Gäfvert (M) och Gunnar Westman (M)

Andres Suazo Kaati (S)
Eva Olstedt-Lundgren (FP)
Ida Skogström (M) §§ 151-126, 158-159
Christina Lindberg (C) §§ 151-156, 158-163
Shekva Mohammad Hussain (S) §§ 151-156, 158-162
Göran Umefjord (MP)
Anna Byström Olsgren (MP)

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Jeanette George

Ordförande
Fred Nilsson §§ 151-156,158-163

Amanda Lind § 157

Justerare
Anders Gäfvert §§ 151-156,158-163
Justerandes sign

Gunnar Westman § 157
Utdragsbestyrkande

§§ 151-163
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2015-06-16

Datum då anslaget sätts upp

2015-06-16

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Jeanette George

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2015-07-09
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2015-06-16
Kommunstyrelsen

Ärendelista
§ 151 Dnr 2664-1

Val av justerare ................................................................................................... 4
§ 152 Dnr 2679-3

Ändringar på dagens föredragningslista .............................................................. 5
§ 153 Dnr 2515-9

Informationsärenden ........................................................................................... 6
§ 154 Dnr 2015-000307 611

Ny skolorganisation ............................................................................................. 7
§ 155 Dnr 2015-000148 133

Överenskommelse om antal ensamkommande barn......................................... 13
§ 156 Dnr 2015-000313 041

Mål, budget och skattesats 2016 ....................................................................... 16
§ 157 Dnr 2015-000273 042

Årsredovisning Räddningstjänsten 2014 ........................................................... 19
§ 158 Dnr 2014-000216 010

Trafikprogram Härnösands kommun 2015-2050 ............................................... 20
§ 159 Dnr 2015-000336 048

Bidrag studieförbund 2015 ................................................................................ 21
§ 160 Dnr 2015-000337 820

Drift av ridsportanläggningen ............................................................................ 22
§ 161 Dnr 2015-000001 002

Anmälan av delegationsbeslut 2015.................................................................. 25
§ 162 Dnr 2015-000002 000

Anmälan av ärenden för kännedom till kommunstyrelsen 2015 ......................... 26
§ 163 Dnr 3354-8

Valärenden 2015............................................................................................... 27
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§ 151

Dnr 2664-1

Val av justerare
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Anders Gäfvert (M) att justera dagens protokoll.
______
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§ 152

Dnr 2679-3

Ändringar på dagens föredragningslista
Ärende 12, Information från kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektören utgår från dagens sammanträde.
Två ärenden tillkommer vid dagens sammanträde;
Drift av ridsportanläggningen
Valärende 2015
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 153

Dnr 2515-9

Informationsärenden
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga informationsärendena till handlingarna.
Bakgrund
Göran Andersson, chef samhällsförvaltningen, informerar om bygglovet av
cykelställ på Härnösands torg.
Sofia Pettersson, kommundirektören och Birgitta Wigren, chef på
skolförvaltningen, informerar om den nya skolorganisationen dvs. placera
årskurs 7-9 vid två skolenheter, Franzénskolan och Sjöbefälskolan, ett samlat
gymnasium, m.m.
David Fahlén, vice ordförande i Härnösands ridklubb och Sofia Pettersson,
kommundirektör, informerar om det ekonomiska läget på ridskolan.
Bo Glas, ekonomichef, informerar om kontanthanteringen inom Härnösands
kommun.

Beslutsunderlag
______

Justerandes sign
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§ 154

Dnr 2015-000307 611

Ny skolorganisation
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna skolnämndens beslut att placera årskurs 7-9 vid två
skolenheter, Franzénskolan och Sjöbefälskolan,
att godkänna skolnämnens förslag till lokalförändring för samlat gymnasium
inom kvarteret Inspektorn,
att hyresavtalet med Härnösandshus gällande Vågmannen sägs upp i förtid,
med succesiv överflyttning av estetiska programmet och Musik- och
kulturskolan till kvarteret Inspektorn,
att uppdra till Härnösandshus AB att i samverkan med kommunstyrelsen
planera för förändrad användning av lokalerna i Vågmannen,
att uppdra åt kommunstyrelsen att teckna hyresavtal med AB Klövern
gällande Sjöbefäl enligt bifogat hyresförslag,
att uppdra åt kommunstyrelsen att teckna hyresavtal med Hemfosa
Norrlandshus Fastigheter AB gällande Kv Inspektorn 11 (gymnasiet), Kv
Skolan 1 (Franzénskolan), Kv Solen 15, Rådhuset 6, Folkskolan 3,
Vinstocken 3 i enligt bifogat hyresförslag,
att omställningskostnader under 2016 om högst 5 mnkr belastar budget
2016, samt
att kostnaderna för 2017 och framåt beaktas i kommande budgetarbete.

Yttranden
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M), Jonny Lundin (C) och Karin Frejarö
(MP).
Yrkanden
Anders Gäfvert (M) yrkar att ärendet ska återremitteras.
Jonny Lundin (C) yrkar avslag till ärendet.
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Kommunstyrelsen

Propositionsordning
Kommunstyrelsens ordförande frågar kommunstyrelsen om ärendet ska
avgöras idag eller om ärendet ska återremitteras.
Ordförande frågar kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag.
Ordförande frågar kommunstyrelsen om ärendet ska återremitteras.
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska avgöras idag.
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut kommunstyrelsens
förslag och Jonny Lundins (C) förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
Jonny Lundins (C) förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Votering begärs och verkställs, se nedan.
Votering och utfall
Ordförande ställer följande propositionsordning. Den som vill besluta i
enlighet med liggande förslag röstar ja och den som vill avslå röstar nej. Hur
de enskilda ledamöterna och tjänstgörande ersättare röstat framgår av
tabellen nedan.
Ledamot

Parti

Fred Nilsson
Amanda Lind
Björn Nordling
Magnus Oscarsson
Lennart Mohlin
Stig Nilsson
Göran Norlander
Margareta Ragnarsdotter
Karin Frejarö
Michael Möller Christensen
Anders Gäfvert
Antonia Bergström
Gunnar Westman
Jonny Lundin
Ingemar Bylund

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

Ja
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nej

X
X
X
X
X

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag.
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Reservation
Alliansen reserverar sig till förmån för sitt återremissyrkande:
En enig Allians yrkar på återremiss på grund av att beslutsunderlagen inte
har kommit ledamöterna tillhanda i tid, vilket gör det svårt att sätta sig in i
ärendet. Det saknas också en total sammanställning på alla kostnader, samt
att ingen konsekvensbeskrivning på koncernnivå finns att tillgå och därtill
avsaknad av beräkningar för eventuella oförutsedda kostnader.
Bakgrund
Sedan 2012 har skolkontoret arbetat med en översyn av skolans lokaler med
syfte att öka de pedagogiska förutsättningarna samt att få kontroll över
skolförvaltningens lokaler och dess nyttjandegrad. Skolnämnden och
sedermera kommunfullmäktige beslutade hösten 2013 att Härnösands
kommun ska ha en samlad gymnasieskola. Fördelarna med en geografiskt
samlad gymnasieskola blir att samverkan och integrering uppnås på ett
naturligt sätt. Överblick, närhet och tillgång till samma resurser stärker
gemenskapen för såväl skolans elever som för lärare. Teoretiska, praktiska
program samt gymnasiesärskola ges likvärdiga förutsättningar och
samordningsvinster möjliggörs.
Vid skolnämndens sammanträde den 18 december 2014 presenterades
lokalöversynen för åk 7-9. Därefter presenterades en fördjupad utredning för
skolnämnden 23 april 2015 och man beslutade då att med utgångspunkt från
framlagt förslag från skolförvaltningen uppdra till förvaltningschefen att
fortsätta arbetet med att ta fram konsekvensbeskrivning för ekonomi och
personal samt redovisa nyttjandet av övriga berörda enheter till nämndens
sammanträde i maj 2015.
Skolnämnden beslutade i maj 2015 efter presentation av den fördjupade
konsekvensbeskrivningen att föreslå kommunfullmäktige ny lokalisering av
kommunens 7-9 skolor.
Sedan skolnämndens beslut i slutet av maj 2015 har ytterligare förhandlingar
förts med fastighetsägarna. Resultatet presenteras i de bilagor som återger
hyresförslagen för aktuella fastigheter. Det som presenteras i underlaget är
berörda skollokaler. Totalt omfattar skolans lokaler hyreskostnader för 75
mnkr per år.
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Utformning
Årskurs 7-9 får två skolenheter placerade vid Sjöbefälsskolan respektive
Franzénskolan. Vardera skola med möjlighet att ta minst 400 elever.
Gymnasiet blir en skolenhet placerat vid dagens gymnasium men utökas med
Landgrensskolan samt närliggande bilokaler.
I grundskolan ges Solenskolan, Murbergsskolan och Gerestaskolan mer
utrymme dels av trängselskäl men också för att kunna skapa utrymme för
annan verksamhet, tex inom Gerestaskolan.
Förskolan får nyrenoverade lokaler för Ängets förskola och Gånsviks
förskola och eventuellt Svalans förskola.
I samband med omorganisationen genomför fastighetsägaren renovering och
utveckling av Härnösands skollokaler för ca 130 mnkr. Vi kan också se att
förutom den omfattande renoveringen skapas också möjligheter för
lärarkontinuitet då lärare ej behöver undervisa vid flera skolor. I och med
denna samling skapas möjlighet att erbjuda fler ämnen. Kontinuitet är också
en faktor som bidrar till attraktivitet för våra lärare.
Ekonomi
Sedan underlaget gällande den totala ekonomin framställdes av
skolförvaltningen 20150525 har ytterligare förhandlingar förts med
fastighetsägarna. Detta medför att det vid en jämförelse av de ekonomiska
underlagen i bifogade dokument finns skillnader. Således är det de
ekonomiska underlag som presenteras i bifogade hyresförslag samt tabellen i
denna skrivelse som är resultat av förhandlingarna.
Den samlade bilden av ekonomin ger att den största hyresökningen ses i
skiftet från Kiörningskolan till Franzénskolan. Sammantaget innebär
förändringarna efter genomförd omställning en årlig ökad kostnad med ca 3
mnkr. Inom detta inryms renoveringar och justeringar för såväl våra 7-9
skolor, förskolor som samlat gymnasium totalt omfattande ca 130 mnkr. I
den totala ekonomiska bilden i förslaget ingår en förlängning av hyresavtalen
med 10 år gällande Kv Solen 15, Rådhuset 6 och Folkskolan 3 samt
Vinstocken 3 med 5 år.
Omställningskostnader
Omställningskostnader utöver nivåhöjningen på 3 mnkr beräknas till 1,4
mnkr för 2016 samt 3,1 mnkr för 2017. Flyttkostnader beräknas av skolan
kunna hanteras inom befintlig budgetram.
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2015 2016 2017
3,56

2019 2020

7-9. Körning

tom 31.12 2016

7-9. Franzen inkl annex

från 1.8 2016

2,63

6,31

6,31

6,31

6,31

7-9. Sjöbefäl

från 1.8 2016

2,21

5,3

5,3

5,3

5,3

*
*

Gymnasiet A, B, C
Matsal+Pannrum
7-9/ Gymn
Landgrenhall 79/Gymn

nytt avtal 1.1 17

3,64

18

18

18

18

*

2,6

ev
förkortad
kontraktstid

*

0,31

*
*

7,26

7,43

1,06

1,06

1,7

1,71

Landgren A-hus, Teknik

3,9

3,9

Landgren Teknik

0,92

0,92

Gymnasiet Sjöbefäl M

tom 30.9 2016

1,2

0,8

Gymn Sjöbefäl PN

tom 31.12 2016

0,88

0,9

Sjöbefäl Maskinhall

tom 31.12 2016

1

1

Gymnasiet Bure B, D

tom 31.8 2016

0,78

0,52

Gymansiet Bure E

tom 30.6 2015

0,19

Gymnasiet
Vågmannen

2,65

2,6

Änget

tom 31.12 2016

0,74

0,74

Gånsvik

tom 31.12 2016

0,6

0,6

Svalan

tom 31.12 2017

0,19

0,19

0,19

Paviljong Geresta

tom 31.12 2016

0,31

0,31

0,31

CramoMod Murb

tom 31.7 2016

0,15

0,09

Modul Bondsjö

tom 30.7 2017

0,31

0,31

Ökad kostn Murberg

fr 1 .1 2017

Ökad kostn Gerest

27,4
flyttkostnader, inom budgetram

Justerandes sign

2018

0,18
0,3

0,3

0,3

0,3

0,2

0,3

0,42

0,42

0,42

31,8

33,5

30,6

30,3

30,3

x

x
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investeringar Ute-miljöer mm

*

0,35

0,35

0,35

Indexhöjningar av hyran ej beräknade

Gult = nya avtal

Beslutsunderlag
Rev. Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen,
Bilaga 1 – Utredning/analys av skolvägar
Bilaga 2 – Delar av lokalutredningen åk 7-9, skolnämnden
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse,
Bilaga 1 – Objektsammanställning årskurs 7-9
Version 2 Bilaga 2 – Hyresförslag Klövern AB
Rev. Bilaga 3 – Hyresförslag Hemfosa Norrlandshus Fastigheter AB
Rev. Bilaga 7 – Genomförda informationsinsatser våren 2015
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2013-12-16 § 199
Bilaga 1 – Framtida organisation till två åk 7-9 i Härnösands kommun
Tjänsteskrivelse – Konsekvenser av omorganisation till två åk 7-9 enheter i
Härnösands kommun
Protokollsutdrag skolnämnden 2015-05-28 § 75
______
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§ 155

Dnr 2015-000148 133

Överenskommelse om antal ensamkommande barn
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att uppdra åt kommunstyrelsen att teckna ny överenskommelse med
Migrationsverket om anordnade av boende för asylsökande barn utan legal
vårdnadshavare i Sverige, samt
att överenskommelsen maximalt ska omfatta 60 boendeplatser och att antal
som är tillgängliga för asylsökande barn fastställs efter dialog med
Länsstyrelsen.

Yttranden
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M).
Yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson (S) Yrkar på följande att-satser:
att uppdra åt kommunstyrelsen att teckna ny överenskommelse med
Migrationsverket om anordnade av boende för asylsökande barn utan legal
vårdnadshavare i Sverige, samt
att överenskommelsen maximalt ska omfatta 60 boendeplatser och att antal
som är tillgängliga för asylsökande barn fastställs efter dialog med
Länsstyrelsen.
Ingemar Bylund (SD) yrkar avslag till ärendet.
Propositionsordning
Kommunstyrelsens ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut,
ordförandes förslag samt Ingemar Bylunds (SD) yrkande.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser besluta enligt ordförandes
förslag.
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Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser bifalla Ingemar Bylunds (SD)
yrkande.
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat enligt ordförandes förslag.
Reservation
Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.
Bakgrund
Socialnämnden har vid sitt sammanträde 2015-02-26, § 37, beslutat föreslå
kommunfullmäktige att omförhandla nuvarande avtal med Migrationsverket
som tecknades 2008. Det nuvarande avtalet innebär att kommunen förbinder
sig att ta emot 32 ensamkommande barn, varav minst 7 ska vara
asylsökande.
På grund av att antalet ensamkommande asylsökande barn i Sverige ökar
dramatiskt har Migrationsverket räknat om fördelningstalet för samtliga
kommuner. Fördelningstalet anger det antal ensamkommande barn som
kommunen förväntas ta emot. Det nya fördelningstalet är 12 mot tidigare 7.
Verksamheten ensamkommande barn omfattar i Härnösand institutionerna
Semret, Selam och Tellus, med tillsammans 32 boendeplatser. Dessutom
bedrivs verksamhet inom Mobila teamet. I januari 2015 fanns 20 ungdomar
inskrivna på Mobila teamet. Dessa ungdomar bor i egna lägenheter och har
såväl gemensamma som individuella kontakter med Mobila teamets
personal. De faktiska kostnaderna för Mobila teamet återsöks hos
Migrationsverket. Återsökningen som kan omfatta kostnader upp till den
enskilde fyller 21 år, är en tidskrävande och i vissa hänseenden osäker
process. Totalt fanns det i januari 2015 inom socialförvaltningens
verksamhet 52 ensamkommande barn och unga i åldern 14 till 21 år.
För att vara bättre rustade att ta emot ett större antal asylsökande och på så
vis undvika externa placeringar på HVB och för att undvika en alltför
omfattande återsökningsprocedur, föreslår socialförvaltningen att avtalet
med Migrationsverket omförhandlas.
Det nya avtalsförslaget innebär att kommunen förbinder sig att ”hålla 12
boendeplatser tillgängliga för asylsökande barn. Till 6 av platserna får
Migrationsverket anvisa flickor från och med 14 år till och med 17 år och till
6 platser får Migrationsverket anvisa pojkar från och med 14 år till och med
17 år”, samt att kommunen ” förbinder sig att hålla 48 boendeplatser
tillgängliga för ensamkommande barn med uppehållstillstånd”.
Genom att räkna in Mobila teamets ungdomar i avtalet och lägga till de 5
ytterligare asylsökande ungdomar som kommunen förväntas ta emot i och
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med det förändrade fördelningstalet, uppgår antalet ensamkommande barn
till 57.
Socialförvaltningen gör bedömningen att ett utökat avtal innebär att
ytterligare ett boende för ensamkommande asylsökande ungdomar behöver
öppnas. Det ger i sin tur utrymme i systemet så att ytterligare tre platser kan
skapas. Därför omfattar förslaget på de nya avtalen totalt 60 platser.
Sammantaget innebär detta att den faktiska ökningen av antalet
boendeplatser för ensamkommande barn i kommunen ökar med åtta (8)
platser. Från nuvarande 52 till 60.
Skolförvaltningen har tagit del av och granskat de nya förslagt till
överenskommelse och har inget att invända mot förslaget. Ett närmare
samarbete mellan skolan och socialförvaltningen för denna målgrupp
behövs. Tillsammans med skolan har en dialog startats i syfte att hitta former
för att förbättra kontinuiteten i undervisningen för ensamkommande
asylsökande ungdomarna på gymnasienivå. Arbetslivsförvaltningen har inga
synpunkter på omförhandling av avtalet.
Kommunledningskontoret bedömer att en förutsättning för att mottagandet
av ensamkommande barn ska bli så bra som det är möjligt, är att samarbetet
mellan kommunens förvaltningar fungerar väl och att det nuvarande
samarbetet behöver utvecklas. Kommunledningskontoret gör bedömningen
att kommunens förvaltningar har den kunskap och kompetens som behövs
för ett optimalt kvalitativt mottagande. Kommunledningskontoret anser
därför att förslaget ska tillstyrkas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag, 2015-05-19 § 77
Socialnämndens protokollsutdrag, 2015-02-26, § 37
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-05-08
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-01-12
Bilaga 2 - Nuvarande avtal
Rev. Bilaga 3 – Förslag övergripande överenskommelse
Rev. Bilaga 4 - Förslag överenskommelse om platser för barn med
uppehållstillstånd
Rev. Bilaga 5 - Förslag överenskommelse om asylplatser
______
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§ 156

Dnr 2015-000313 041

Mål, budget och skattesats 2016
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa Vision och målprogram för Härnösands kommun 2016-2019 i
enlighet med Bilaga 1,
att anta förslag till budget 2016 i enlighet med Bilaga 2 , Årsplan 2016,
att fastställa Resultatuppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna i enlighet
med Bilaga 3,
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 2016 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka
kommunens skulder, med totalt högst 50 mnkr,
att kommunstyrelsen under år 2016 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna
upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under
år 2016, samt
att skattesatsen 2016 ska vara oförändrad.
Yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson (S) yrkar att beslutet ges
följande lydelse:
att fastställa Vision och målprogram för Härnösands kommun 2016-2019 i
enlighet med Bilaga 1,
att anta förslag till budget 2016 i enlighet med Bilaga 2 , Årsplan 2016,
att fastställa Resultatuppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna i enlighet
med Bilaga 3,
att bemyndiga kommunstyrelsen att förvärva och försälja fast egendom inom
ramen 3 mnkr per objekt,
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att bemyndiga kommunstyrelsen att för eventuellt tillkommande brådskande
investeringar disponera rörelsekapital inom ramen 3 mnkr per objekt,
att kommunstyrelsen under 2016 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka
kommunens skulder, med totalt högst 50 mnkr,
att kommunstyrelsen under år 2016 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna
upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under
år 2016, samt
att skattesatsen 2016 ska vara oförändrad.
Alliansen yrkar bifall till sitt eget budgetförslag.
Göran Norlander yrkar bifall till majoritetens förslag till budget.
Propositionsordning
Kommunstyrelsens ordförande finner att det finns 3 förslag, majoritetens
förslag, alliansens förslag och Sverigedemokraternas förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med
majoritetens förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med
Alliansens förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med
Sverigedemokraternas förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med majoritetens
förslag.
Votering begärs
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med
alliansens förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med
Sverigedemokraternas förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med alliansens
förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med
majoritetens förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med
alliansens förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med majoriteten
förslag.
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Reservation
Alliansen reserverar sig till förmån för sitt eget budgetförslag.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har att föreslå till kommunfullmäktige en budget avseende
2016.
Beslutsunderlag
Bilaga 1 – Målprogram 2016-2019
Bilaga 2 – Årsplan 2016, Mål och budget
Bilaga 3 – Resultatuppdrag 2016
Alliansens förslag till budget, En hållbar politik för Härnösand förutsätter en
hållbar ekonomi
Sverigedemokraterna – Budget för Härnösand 2016 med plan för 2017-2018
______
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§ 157

Dnr 2015-000273 042

Årsredovisning Räddningstjänsten 2014
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna årsredovisningen för Räddningstjänstförbundet 2014, samt
att bevilja Förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i
Räddningstjänstförbundet ansvarsfrihet.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Karin Frejarö (MP).
Propositionsordning
Kommunstyrelsens 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), Anders Gäfvert (M) och Christina Lindberg (C) deltar inte
i handläggningen under detta ärende.
Bakgrund
Årsredovisning från Räddningstjänstförbundet har inlämnats och granskats
av revisorerna.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges presidiums protokollsutdrag, 2015-05-12 § 48
Revisionsrapport, Årsredovisning 2014
Årsredovisning Räddningstjänsten 2014
______
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§ 158

Dnr 2014-000216 010

Trafikprogram Härnösands kommun 2015-2050
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta Trafikprogram Härnösands kommun 2015-2050.
Propositionsordning
Kommunstyrelsens 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
Trafikprogrammet har tagits fram inom ramen för Härnösands kommuns
deltagande i Energimyndighetens projekt uthållig kommun och med stöd
från Länsstyrelsens regionala utvecklingsfond inom projektet Hållbar
framtid i Västernorrland.
Trafikprogrammet har tagits fram av personal från samhällsförvaltningen
och kommunstyrelseförvaltningen samt den politiska styrgruppen för
projektet Uthållig kommun.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2015-04-30
Version 3 Trafikprogram Härnösand
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2015-06-02 § 127
Bilaga – Samrådsredogörelse
Bilaga - trafikprogram 2015-2050
Samhällsförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2015-04-10
Samhällsnämnden, protokollsutdrag, 2015-04-23 § 109
______
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§ 159

Dnr 2015-000336 048

Bidrag studieförbund 2015
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja studieförbund verksamma i Härnösands kommun
verksamhetsbidrag 2015 enligt statlig bidragsmodell.
Propositionsordning
Kommunstyrelsens 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
Bidragsmodellen är indelad i ett grundbidrag, volymbidrag och
målgruppsbidrag. Genom dessa bidrag ges förutsättningar för långsiktiga
satsningar där varje studieförbunds profil och ideologiska särart kan
tydliggöras.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-06-15
______
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§ 160

Dnr 2015-000337 820

Drift av ridsportanläggningen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att Härnösands kommun, med anledning av inkommen handling från
Härnösands ridklubb, interimistiskt tar operativt ansvar för
ridsportanläggningen,
att uppdra till ekonomichefen att säga upp arrendeavtalet med Härnösands
ridklubb,
att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att tillsammans med
samhällsförvaltningen säkerställa verksamheten vid ridsportanläggningen,
att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att vid kommunstyrelses
sammanträde i september presentera en plan för ekonomi och kommande
ställningstaganden,
att en politisk referensgrupp tillsätts bestående av tre representanter från
kommunstyrelsen, två från majoriteten och en från oppositionen, samt
att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Yttranden
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M) och Jonny Lundin (C).
Yrkanden
Anders Gäfvert (M) yrkar följande att-sats fyra får följande lydelse:
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att till kommunstyrelsen i
september presentera en långsiktig lösning för ekonomi och verksamhet vid
ridsportanläggningen med inriktning alternativ drift, dvs. föreningsdrift eller
entreprenad, samt
Kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson yrkar att ärendet får följande
att-satser:
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att Härnösands kommun, med anledning av inkommen handling från
Härnösands ridklubb, interimistiskt tar operativt ansvar för
ridsportanläggningen,
att uppdra till ekonomichefen att säga upp arrendeavtalet med Härnösands
ridklubb,
att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att tillsammans med
samhällsförvaltningen säkerställa verksamheten vid ridsportanläggningen,
att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att vid kommunstyrelses
sammanträde i september presentera en plan för ekonomi och kommande
ställningstaganden,
att en politisk referensgrupp tillsätts bestående av tre representanter från
kommunstyrelsen, två från majoriteten och en från oppositionen, samt
att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Propositionsordning
Kommunstyrelsens ordförande finner att det endast föreligger ett förslag
avseende att-satserna 1,2,3,5 och 6.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med
ordförandes förslag på att-sats 1,2,3,5 och 6.
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med ordförandes
förslag på att-sats 1,2,3,5 och 6.
Ordförande finner att det föreligger två förslag till att-sats 4, ordförandes
förslag samt ett förslag från Anders Gäfvert (M).
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med
ordförandes förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med Anders
Gäfvert (M) förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med ordförandes
förslag.
Reservation
Alliansen reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande i att-sats 4.
Bakgrund
Redan våren 2010 framförde Härnösands ridklubb till Härnösands kommun
att ridanläggningen inte var i tillfredsställande skick samt att marken
behövde åtgärdas. Det fortsatta utredningsarbetet inom Härnösands kommun
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tillsammans med föreningen gav att man i kommunfullmäktige våren 2014
beslutade att ta över ansvaret för fastigheterna samt att bygga om
anläggningen för att klara framtida behov. Fastigheterna var då i sådant skick
att stora akuta renoveringsbehov fanns utan möjlighet för föreningen att
ekonomiskt klara det omfattande arbetet.
Föreningen bedriver under pågående byggnationer ridskoleverksamhet och
hösten 2015 kommer anläggningen att stå klar för invigning. Föreningen har
under lång tid haft svårighet att bygga en stabilitet gällande organisation och
ekonomi och har nu inkommit med en vädjan om att Härnösands kommun
omgående ska bistå föreningen.
Utifrån den begäran som inkommit från föreningen har vi kommit till den
slutsaten att kommunens ansvar i situationen inte enbart omfattar
ekonomiskt stöd, utan även bör innebära en operativ insats.
Förvaltningen menar därför att det är viktigt att snabbt agera för att
möjliggöra för föreningen att bestå i framtiden samt att också ge föreningen
möjlighet att fokusera på bygga upp en stabilitet i det ideella engagemanget.
Med inriktning på föreningens syfte, att driva ridskola.
För att lösa den akuta ekonomiska situationen över sommaren är föreningens
bedömning att det behövs ca 300 tkr vilken inryms inom befintlig budget i
samhällsnämnden.
För att långsiktigt skapa en hållbar ridskoleverksamhet vid Härnösand
ridsport arena behövs ett mer omfatande projektarbete. En plan för drift och
utvekling av anläggning kan presenteras för kommunstyrelsen i oktober.
Fram till dess ges kommundirektören i uppdrag att tillsammans med
samhällsförvaltningen interimistiskt.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-06-14
Bilaga 1 – Brev – HRK begäran om hjälp
______
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§ 161

Dnr 2015-000001 002

Anmälan av delegationsbeslut 2015
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
Kommunstyrelsen informeras om de beslut som på kommunstyrelsens
vägnar har fattats av utskott och enskilda tjänstemän.
Beslutsunderlag
______
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§ 162

Dnr 2015-000002 000

Anmälan av ärenden för kännedom till
kommunstyrelsen 2015
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.
Beslutsunderlag
Brottsofferjouren – Verksamhetsberättelse för 2014
Socialnämnden – Tertialrapport 1 2015
Trygga Technichus Ideell Förening – Protokoll 2015-05-22
Trygga Technichus Ideell Förening - Konstituerande möte 2015-05-22
Stiftelsen Yrkeshögskolan i Sverige – Protokoll 2014-1119
Stiftelsen Yrkeshögskolan i Sverige – Årsredovisning 2014
______
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§ 163

Dnr 3354-8

Valärenden 2015
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Fred Nilsson (S) och Amanda Lind (MP) och Jonny Lundin (C) som
representanter i referensgrupp för drift av nya ridsportanläggningen.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Amanda Lind (MP), Fred Nilsson (S) och Anders Gäfvert
(M).
Bakgrund

Beslutsunderlag
______
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