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Sammanträdesdatum

2015-06-02
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Rådhuset, tisdagen den 2 juni 2015 kl 8.00–9.15, 9.30–11.50, 15.00–15.40, 15.45–
16.30
Ajournering 9.15–9.30, 11.50–15.00, 15.40–15.45

Beslutande

Ledamöter

Fred Nilsson (S), Ordförande
Amanda Lind (MP), 1:e vice ordförande
Anders Gäfvert (M), 2:e vice ordförande
Margareta Ragnarsdotter (S)
Björn Nordling (S)
Agneta Jonsson (S)
Lennart Molin (S) §117-130,132-150
Stig Nilsson (S) tjänstgörande ersättare för Lennart Molin (S) § 131
Carina Svedberg (S), tjänstgörande ersättare för Eva Larsson (S)
Göran Norlander (S)
Anna Olsgren (MP), tjänstgörande ersättare för Karin Frejarö (MP)
Michael Möller Christensen (V), ), tjänstgörande ersättare för Ingrid Nilsson (V)
Antonia Bergström (M)
Jonny Lundin (C)
Ingemar Bylund (SD)
Gunnar Vestman (M) § 117-144, 146-150
Ida Skogström (M), tjänstgörande ersättare för Gunnar Westman § 145

Närvarande ej tjänstgörande
ersättare

Ersättare

Övriga närvarande

Sofia Pettersson, kommundirektör, Agnetha Höglund-Sjölander, kansli- och
utvecklingschef, Bo Glas, ekonomichef, Ina Lindström, kommunsekreterare.
Under § 118 deltog även Ulrika Bylund och Hanna Viklund, samhällsförvaltningen, Ove
Kullerstedt och Linda Karlsson, samhällsförvaltningen, samt Sigge Tjärnlund, Karl
Hultin, Monica Flodin och Marianne Harr från revisionen.
Anders Gäfvert (M)

Justerare

Anders Bergman (S)
Andres Suazo Kaati (S)
Eva Olstedt-Lundgren (FP)
Karin Högberg (KD)
Ida Skogström (M) § 117-144, 146-150
Christina Lindberg (C)
Sven Ingemar Vernersson (SD)
Stig Nilsson (S) §117-130,132-150

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Ina Lindström

Ordförande
Fred Nilsson
Justerare
Anders Gäfvert
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§§ 117-150
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2015-06-02

Datum då anslaget sätts upp

2015-06-08

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Ina Lindström

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2015-07-08
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Ärendelista
§ 117 Dnr 2664-1

Val av justerare ................................................................................................... 5
§ 118 Dnr 2515-9

Informationsärenden ........................................................................................... 6
§ 119 Dnr 2015-000221 101

Motion - Återupprätta personalutskottet .............................................................. 7
§ 120 Dnr 2015-000044 140

Medborgarförslag - Skapa attraktiva boendepaket .............................................. 9
§ 121 Dnr 2015-000045 140

Medborgarförslag - Sommarevent på Mellanholmen ......................................... 10
§ 122 Dnr 2015-000037 140

Medborgarförslag - Nytt hotell i Härnösand ....................................................... 11
§ 123 Dnr 2015-000213 003

Förslag till gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och
nämnder i Härnösands kommun ....................................................................... 13
§ 124 Dnr 2015-000248 003

Reglemente för revisorerna i Härnösands kommun. ......................................... 15
§ 125 Dnr 2015-000182 001

Översyn av de kommunala rådens reglemente ................................................. 16
§ 126 Dnr 2015-000255 214

Detaljplan för Lövudden 1:96 m fl ...................................................................... 18
§ 127 Dnr 2014-000216 010

Trafikprogram Härnösands kommun 2015-2050 ............................................... 20
§ 128 Dnr 2015-000209 168

Risk och sårbarhetsanalys - förtroendeskris ...................................................... 21
§ 129 Dnr 2015-000269 107

Bolagsbildning - Ostkustbanan AB .................................................................... 22
§ 130 Dnr 2015-000229 734

Medfinansiering av trygghetsboende för Vårsta Diakonigård............................. 24
§ 131 Dnr 2015-000309 107

Ägardirektiv 2015-2017 - AB Härnösandshus ................................................... 26
§ 132 Dnr 2015-000310 107

Ägardirektiv Härnösand Energi och Miljö AB 2015-2017 ................................... 28
§ 133 Dnr 2015-000314 370

Inrättande av politisk referensgrupp för miljö-, klimat- och
energistrategisk arbete...................................................................................... 30
§ 134 Dnr 2014-000325 000

Handlingsplan HBTQ frågor Härnösands kommun 2015-2018 .......................... 32
§ 135 Dnr 2015-000285 107

Medlemskap i BioFuel Region........................................................................... 33
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§ 136 Dnr 2015-000273 042

Årsredovisning Räddningstjänsten 2014 ........................................................... 36
§ 137 Dnr 2015-000297 042

Fyramånadersbokslut 2015-04-30..................................................................... 37
§ 138 Dnr 2015-000275 206

Förslag - Taxor för Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen 20152019.................................................................................................................. 39
§ 139 Dnr 2015-000290 048

Överföra utdelningsbart kapital för två donationsstiftelser under
förvaltning av socialnämnd ................................................................................ 41
§ 140 Dnr 2015-000291 048

Ansökan om avslut av två stiftelser till Länsstyrelsen ........................................ 42
§ 141 Dnr 2015-000035 048

Johan Nybergs donationsstiftelse för bostäder samt Stiftelsen
Syskonen Lindstedts minne 2015...................................................................... 43
§ 142 Dnr 2015-000029 214

Detaljplan för del av Äland 2:77 m fl. E4 Älandsbro, beslut om
antagande ......................................................................................................... 45
§ 143 Dnr 2015-000206 000

Remiss - SOU 2015:21 Mer trygghet och bättre försäkring ............................... 47
§ 144 Dnr 2015-000171 024

Arvode Samordningsförbundet Härnösand - Timrå ........................................... 48
§ 145 Dnr 2014-000278 252

Yttrade angående laglighetsprövning gällande Förvärv av
fastigheterna Härnösand Ön 2:64, 2:65 och 2:67-2:77 ...................................... 49
§ 146 Dnr 2015-000016 101

Valärenden 2015............................................................................................... 51
§ 147 Dnr 2015-000040 101

Kommunstyrelsens uppdragsbeslut 2015.......................................................... 52
§ 148 Dnr 2015-000001 002

Anmälan av delegationsbeslut 2015.................................................................. 53
§ 149 Dnr 2015-000002 000

Anmälan av ärenden för kännedom till kommunstyrelsen 2015 ......................... 54
§ 150 Dnr 2531-4

Information från kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör ............... 55
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§ 117

Dnr 2664-1

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 118

Dnr 2515-9

Informationsärenden
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga informationsärendena till handlingarna.
Bakgrund
Ulrika Bylund och Hanna Viklund, samhällsförvaltningen, informerar om
detaljplanerna för Lövudden 1:96 m f och del av Äland 2:77 m fl. E4
Älandsbro
Owe Kullerstedt och Linda Karlsson informerar om förslaget på
trafikprogram 2015-2050
Sigge Tjärnlund, Karl Hultin, Monica Flodin och Marianne Harr från
revisionen informerade om revisionen och dess verksamhet.
Bo Glas, ekonomichef, informerar om fyramånadersbokslutet.
Kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson (S) informerar angående
omorganisation av åk 7-9 samt ägardirektiv för HEMAB och
Härnösandshus.
Beslutsunderlag
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 119

Dnr 2015-000221 101

Motion - Återupprätta personalutskottet
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 bifallsyrkande 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 bifallsyrkande från Anders Gäfvert (M).
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Reservation
Samtliga ledamöter från (M), (C) och (SD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för yrkande om bifall till motionen.
Bakgrund
Anders Gäfvert (M), Christina Lindberg (C), Eva Olstedt Lundgren (FP) och
Ingemar Wiklander (KD) föreslår i en motion att ett personalutskott
omgående ska inrättas under kommunstyrelsen och att kommunstyrelsens
reglemente och delegationsordning ska anpassas därefter.
Det är kommunstyrelsen som enligt det reglemente kommunfullmäktige
fastställt inrättar utskott under sig. Under föregående mandatperiod 20112014 hade kommunstyrelsen både ett arbetsutskott (med sju ordinarie
ledamöter och sju ersättare) och ett personalutskott (med tre ledamöter).
Forts
§ 119 forts

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

7(56)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-06-02
Kommunstyrelsen

Inför den nya mandatperioden beslöt kommunstyrelsen den 7 januari 2015
att kommunens arbetsutskott tillika skulle utgöra personalutskott. Beslutet
var enhälligt. Motiven bakom detta beslut var dels att det uppfattades som
dålig arbetsekonomi att ha ett särskilt utskott för så pass få ärenden som
utskottet i praktiken kom att hantera, dels att det finns ett värde i att de
ärenden som personalutskottet hanterar ges hög dignitet genom att fler blir
delaktiga i hanteringen av dem. Det ökar transparensen i processen. Ett
personalutskott med få medlemmar innebär sårbarhet i händelse av ledamots
frånvaro.
Till de rutiner som nu tillämpas sedan januari 2015 hör att varje möte med
kommunstyrelsens arbetsutskott innehåller, förutom befintliga
personalrelaterade beslutsärenden, ett informationspass där HR-chefen
medverkar med aktuell information. På så sätt erhåller de politiska partierna
direkt information i en helt annan bredd än tidigare.
Den samlade bilden ger att en utökning av antalet utskott inte förbättrar
möjligheten till ett aktivt politiskt arbete rörande strategiska personalfrågor.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har alla förutsättningar att var det forum
som bäst bereder och hanterar personalstrategiska frågor. Motionen föreslås
därför avslås.
Beslutsunderlag
Missiv, kommunstyrelsens ordförande, 2015-05-10
Motion, Återupprätta personalutskottet, 2015-04-13
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 120

Dnr 2015-000044 140

Medborgarförslag - Skapa attraktiva boendepaket
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta
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 föreslår att kommunen i samarbete med mäklare,
byggföretag och lokal bank ska utveckla nya exploateringsområden för
attraktiva boenden.
Kommunstyrelseförvaltningen delar medborgarförslagets ansats att
kommunen har goda förutsättningar för att skapa attraktiva boendemiljöer.
För tillfället pågår det eller planeras det för ett antar nyproduktioner av
bostäder i just den typ av lägen som medborgarförslaget nämner. Härnösands
kommun har mycket goda möjligheter att utveckla ytterligare områden och
kommer lyfta in den ansatsen i kommande arbete med översiktsplanen (i
översiktsplanen skall man bland annat fastslå kommunens framtida
markanvändning).
Sammanfattningsvis kan man säg att förslagsställarens intentioner är mycket
goda och från kommunens sida jobbas det alltid för att stötta de som är
intresserade av att flytta till Härnösand.
Alla har egna önskemål och behov inför en flytt, det är svårt att hitta
standardlösningar. I vårt jobb försöker vi att visa på den bredd av utbud som
just nu växer fram i Härnösand. Det innefattar allt från trygghetsboende,
lägenheter, villatomter och sjönära boende med radhus.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunstyrelseförvaltningen, 2015-03-27
Medborgarförslag, 2015-01-26
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 121

Dnr 2015-000045 140

Medborgarförslag - Sommarevent på Mellanholmen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget vara besvarat och lyfta in tankarna i kommande
planering av området.
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 medborgarförlag föreslår att kommunen bör skapa förutsättningar för
kontinuerliga kommarevent på Mellanholmen.
Kommunstyrelsen delar förslagsställarens uppfattning att sommaren 2014
md stadsfest, men även andra arrangemang var mycket lyckade.
Det samarbete mellan olika arrangörer samt kommunen och Handelsplats
Härnösand som finns visar att det redan idag samordnas mellan olika
arrangörer vad gäller utrustning för event på Mellanholmen.
Kommunstyrelseförvaltningen jobbar just nu med att skapa en organisation
som kan jobba med att stötta event, handel och andra turistsatsningar i
kommunen. Denna organisation förväntas vara på plats under hösten 2015.
Vår erfarenhet säger att det inte är helt lätt att dela allt för mycket utrusning
mellan event, ofta har man krav på olika teknik och utrustning och redan
upphandlat detta inför en turné.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2015-04-30
Medborgarförslag, 2015-01-22
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 122

Dnr 2015-000037 140

Medborgarförslag - Nytt hotell i Härnösand
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget, samt
att tillföra de inkomna skissförslagen till det fortsatta arbetet för etablering
av nytt hotell i Härnösand.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Michael Möller Christensen (V), Anna Olsgren (MP) och
Jonny Lundin (C).
Yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson (S) yrkar att beslutet ska ges
följande lydelse:
att avslå medborgarförslaget
att tillföra de inkomna skissförslagen till det fortsatta arbetet för etablering
av nytt hotell i Härnösand
I yrkandet instämmer Jonny Lundin
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
Ett medborgarförslag föreslår några alternativa placeringar och utformningar
av ett nytt hotell i Härnösand.
Forts
§ 122 forts

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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De förslag till olika placeringar och utformningar av ett hotell som nämns i
medborgarförslaget har alla på olika sätt goda kvalitéer, men det är inte
kommunen som skall investera, vilket innebär att i agerar utifrån
entreprenörernas initiativ och inspel.
Kommunens uppgift i en process för att etablera en ny hotellfastighet är att
erbjuda en placering så att både invånare, lokala näringslivet och besökare
ges en högre attraktivitet. Kanaludden med simhall, rekreationsytor och
gästhamn är ett sådant läge. För den som etablerar ett hotell är det viktigt att
det finns en anledning för gästen att resa till eller besöka platsen och hotellet.
Därför har det visat sig att Kanaludden är första valet för en etablering av ett
nytt hotell.
Om någon av intressenterna visar intresse för annan placering av hotellet så
kommer sådana möjligheter att utredas ihop med entreprenören.
Vi är nu inne i en dialog med de intressenter som anmält att de vill driva
simhallen och etablera hotell enligt de villkor vi har ställt. När förhandlingen
är avslutad kommer kommunfullmäktige att få ta ställning till ett sådant
avtalsförslag.
Med anledning av att vi är mitt i en process som syftar till att ett hotell kan
etableras vid simhallen så finns det i dagsläget ingen anledning att starta
utredningar på andra platser.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2015-05-05
Medborgarförslag, 2015-01-22
______
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§ 123

Dnr 2015-000213 003

Förslag till gemensamt reglemente för
kommunstyrelsen och nämnder i Härnösands kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att skicka förslaget ”Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och
nämnder i Härnösands kommun” på remiss till samtliga nämnder och till
kommunfullmäktiges gruppledare, samt
att remissvaren ska vara kommunledningskontoret tillhanda senast den 4
september 2015.
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 6 kap 32 § i kommunallagen (1991:900) ska kommunfullmäktige
utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet
och arbetsformer.
Härnösands kommun har, liksom de flesta andra kommuner i Sverige
reglementen som bygger på ett förslag från 1991 från dåvarande Svenska
kommunförbundet, även om omarbetningar har skett under årens lopp.
Under 2014 har ett nytt underlag tagits fram av SKL (Sveriges kommuner
och landsting) att användas för lokala bedömningar när det gäller
reglementen för styrelser och nämnder.
Kommunledningskontoret ha därför tagit fram ett förslag till nytt reglemente
för kommunstyrelse och nämnder i Härnösands kommun. Ett gemensamt
reglemente kan underläta handläggning och beslutsförfarande vid framtida
Forts
§ 123 forts

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

13(56)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-06-02
Kommunstyrelsen

redigeringar. Reglementet föreslås träda i kraft 26 oktober 2015.
Härnösands kommun har idag 8 olika reglementen för kommunstyrelsen och
nämnder. Dessa reglementen är uppdelade i två delar: först avsnitt om
övergripande uppgifter och ansvar och därefter en stor del om arbetsformer.
Denna sista del är i stora delar väldigt lika för alla nämnder.
Kommunledningskontoet föreslår en ny uppdelning av innehållet i ett nytt
gemensamt reglemente. I förslaget till det nya reglementet innehåller de
första kapitlen avsnitt om kommunstyrelsens och alla nämndernas
gemensamma arbetsformer. Därefter kommer kapitel om kommunstyrelsens
och samtliga nämnders specifika verksamhet och ansvarsområden.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse, 2015-05-21
Förslag till gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i
Härnösands kommun
Nuvarande reglementen
______
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§ 124

Dnr 2015-000248 003

Reglemente för revisorerna i Härnösands kommun.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta Reglemente för revisorerna i enlighet med kommunfullmäktiges
presidieberednings förslag.
Yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson (S) yrkar att beslutet ges
följande lydelse:
att anta Reglemente för revisorerna i enlighet med kommunfullmäktiges
presidieberednings förslag.
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
Revisorerna i Härnösands kommun har arbetat fram ett förslag till nytt
reglemente för sin verksamhet.
Förslaget har hanterats av kommunfullmäktiges presidium som överlämnar
förslaget till kommunstyrelsen för yttrande innan fullmäktige fattar beslut i
ärendet.
I förslaget som kommer från presidiet ha några mindre justeringar gjorts
utifrån revisorernas förslag.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, kommunfullmäktiges presidieberedning, 2015-05-12 §46
Förslag till nytt reglemente för revisionen, presidieberedningens förslag
Förslag till nytt reglemente för revisionen, revisionens förslag.
______
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§ 125

Dnr 2015-000182 001

Översyn av de kommunala rådens reglemente
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till nya reglementen för Tillgänglighetsrådet, Ungdomsrådet,
Pensionärsrådet och Landsbygdsrådet, efter justering, samt
att de nya reglementena ska gälla från 2015-09-01.
Yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson (S) yrkar att beslutet ges
följande lydelse:
att anta förslag till nya reglementen för Tillgänglighetsrådet, Ungdomsrådet,
Pensionärsrådet och Landsbygdsrådet, efter justering, samt
att de nya reglementena ska gälla från 2015-09-01.
Amanda Lind (MP) yrkar på att följande justeringar görs i förslaget till nya
reglementen:
att i reglemente för Tillgänglighetsrådet justera numreringen av kapitel 3
att i reglemente för Tillgänglighetsrådet, kapitel 3 stycke 3, justera slutet av
sista meningen så att lydelsen blir "... ytterligare en representant från
organisationerna samt kommunens tillgänglighetssamordnare."
att i reglemente för Landsbygdsrådet, kapitel 3 stycke 3, lägga till ny mening
"I beredningsgruppen kan ytterligare en ledamot från rådet ingå."
att protokollet från landsbygdsrådet bifogas beslutsunderlaget till KF.
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
Forts
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§ 125 forts
med det justerade liggande förslaget.
Bakgrund
Härnösands kommun strävar efter att utveckla den lokala demokratin och att
förbättra och förnya formerna för medborgardialog. En viktig del i
medborgardialogen är kommunens fyra medborgarråd: tillgänglighetsrådet
(f.d. handikapprådet), pensionärsrådet, ungdomsrådet och landsbygdsrådet.
Fram till 2011 tillhörde medborgarråden olika nämnder: handikapprådet och
pensionärsrådet tillhörde socialnämnden, landsbygdsrådet kommunstyrelsen
och det då nystartade ungdomsrådet tillhörde samhällsnämnden.
2011 genomfördes en första förändring, då pensionärsrådet knöts till
kommunstyrelsen. Målsättningen med detta var att utöka rådets verksamhet
till att omfatta fler frågor än traditionella socialnämndsfrågor.
Ett annat beslut som påverkade arbetet med råden togs i kommunfullmäktige
2014, då Härnösands kommun antog en tillgänglighetspolicy i vilken
handikapprådet tilldelades ett nytt namn, tillgänglighetsrådet, samt fick en ny
roll i arbetet med tillgänglighetsfrågor.
Sedan januari 2015 är samtliga medborgarråd organisatoriskt knutna till
kommunstyrelsen. I samband med denna förändring har
kommunledningskontoret gjort en genomlysning av rådens olika
reglementen för att se vilka förutsättningar som styr rådens arbete.
Målsättningen med arbetet har varit att i så stor utsträckning som möjligt
likställa de olika rådens förutsättningar, att förtydliga rådens roll, samt att
förstärka kontakten med de föreningar som ingår i råden. I arbetet ingick
också att skriva ett helt nytt reglemente till landsbygdsrådet, då något sådant
inte funnits.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2015-05-19
Reglemente för kommunala landsbygdsrådet
Reglemente för kommunala pensionärsrådet
Reglemente för kommunala ungdomsrådet
Reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet
Remissvar
______
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§ 126

Dnr 2015-000255 214

Detaljplan för Lövudden 1:96 m fl
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta ny Detaljplan för Lövudden 1:96 m.fl.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Jonny Lundin (C) och Anders Gäfvert (M).
Yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson (S) yrkar att beslutet ges
följande lydelse:
att anta ny Detaljplan för Lövudden 1:96 m.fl.
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
Lövudden är ett attraktivt område för bostäder med naturnära läge samt god
tillgänglighet. Samhällsnämnden har sedan 2010 arbetat med att utveckla
den detaljplan för Lövudden som fastställdes 1992. Arbetet har gått ut på att
inför framtida utbyggnad i området säkra delar av området som
rekreationsområde. I området har tidigare legat ett sågverk och det föreligger
ett saneringsbehov som inte är beroende av detaljplanearbetet.
Kommunstyrelseförvaltningen delar samhällsnämndens bedömning dels om
Lövuddens attraktivitet som bostadsområde, dels att det är viktigt att bevara
och utveckla delar av områdets höga natur- och kulturvärden.
Forts
§ 126 forts
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse,
Planbeskrivning – Detaljplan för Lövudden 1:96 m fl.
Genomförandebeskrivning – Detaljplan för Lövudden 1:96 m fl.
Plankarta - Lövudden 1:96 m fl.
Sammanträdesprotokoll, samhällsnämnden, 2015-04-23 § 10
______
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§ 127

Dnr 2014-000216 010

Trafikprogram Härnösands kommun 2015-2050
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera Trafikprogram Härnösands kommun 2015-2050 för
ytterligare beredning.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Björn Nordling (S) och Göran Norlander (S).
Yrkanden
Björn Nordling (S) yrkar att ärendet återremitteras för ytterligare beredning.
I yrkandet instämmer Amanda Lind (MP) och Anders Gäfvert (M).
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslutyrkande om
återremiss
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att återremittera ärendet.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat att återremittera ärendet.
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
Förslag på trafikprogram 2015-2020
Samhällsförvaltningen, tjänsteskrivelse,
Samhällsnämnden, protokollsutdrag, 2015-04-23 § 109
______
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§ 128

Dnr 2015-000209 168

Risk och sårbarhetsanalys - förtroendeskris
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna Slutrapport: Risk- och sårberhetsanalys – förtroendekris.
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 lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, ska kommuner
analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i
kommunen och hur dessa kommuner och hur dessa händelser kan påverka
den egna verksamheten.
Varje år i februari ska kommunen rapportera till Myndigheten för
Samhällsskydd och Beredskap (MSB), om hur kommunens arbete enligt la
(2006:544) fortskrider samt vilka åtgärder som vidtagits utifrån ovan
nämnda analyser.
Bilagd rapport är en sammanställning av en risk- och sårbarhetsanalys av en
förtroendekris för Härnösands kommun. Rapporten innehåller en analys av
risker, konsekvenser och förmåga samt ett antal åtgärdsförslag.
Åtgärdsförslagen kommer att hanteras och fördelas i kommunens
ledningsgrupp och följas upp i kommunens verksamhetssystem, Stratsys.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2015-04-29
Risk- och sårbarhetsanalys förtroendekris, slutrapport 2015-04-29
______
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§ 129

Dnr 2015-000269 107

Bolagsbildning - Ostkustbanan AB
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att tillsammans med Örnsköldsvik, Kramfors, Sundsvall, Nordanstig,
Hudiksvall, Söderhamn och Gävle kommun samt Landstinget Västernorrland
och Region Gävleborg bilda bolaget ”Ostkustbanan AB” med föreslagen
bolagsordning och föreslaget aktieägaravtal,
att tillskjuta 25 000 kr i aktiekapital,
att finansiering av aktiekapitalet sker via kommunens likvida medel och
bokförs som en tillgång på balansräkningen,
att för bolagets drift avsätta 51 000 kr för 2015 samt planera för en
avsättning med 76 000 kr per år för 2016 respektive 2017,
att finansieringen för 2015 sker via kommunstyrelsens konto för oförutsedda
utgifter samt att finansieringen för kommande år beaktas i budgetarbete, att
en ledamot ska utses till styrelsen för bolaget under perioden 2015årsstämman 2019,
att en ledamot och en suppleant ska utses till ägarforum, samt
att ett stämmoombud ska utses att företräda Härnösands kommun vid
bolagsstämmor under perioden 2015-2019.
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.
Forts
§ 129 forts
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Bakgrund
Kommunerna Örnsköldsvik, Kramfors, Sundsvall, Nordanstig, Hudiksvall,
Söderhamn och Gävle kommun samt Landstinget Västernorrland och Region
Gävleborg har förklarat sin avsikt att tillsammans bilda ett gemensamt bolag
för att påskynda järnvägsutbyggnad till dubbelspår med snabbtågsstandars på
bandelen Gävle- Härnösand.
Avsiktsförklaringen antogs av Kommunfullmäktige 2015-01-26 § 18.
Av förslag till aktieägaravtal framgår de förutsättningar och principer som
gäller mellan delägarna, såsom inrättande av ägarforum, aktiekapital,
ovillkorat aktieägartillskott/köp av tjänster, övriga villkor för finansiering
mm.
I förslag till bolagsordning stadgas de regleringar som, utöver lagstiftningen,
gäller för bolagets verksamhet.
I förslaget till bolagshandlingar (aktieägaravtal och bolagsordning) framgår
även kommentarer till den föreslagna texten. Syftet med kommentarerna är
att förtydliga avtalstextens innebörd, men kommentarerna kommer inte att
framgå i de slutgiltiga avtalstexterna.
Målsättningen är att styrelse och ägarforum ska kunna konstitueras och
påbörja sin verksamhet under augusti månad 2015. Var och en av delägarna
skall därför utse vardera en styrelseledamot till bolagets styrelse samt en
ledamot från majoritetspartierna och en suppleant från oppositionspartierna
till ägarforum. Styrelsen kommer att utse ett verkställande utskott som
tillsammans med verkställande direktören svarar för det löpande arbetet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2015-05-12
Förslag till bolagsordning för Ostkustbanan
Förslag till aktieägaravtal för Ostkustbanan
______
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§ 130

Dnr 2015-000229 734

Medfinansiering av trygghetsboende för Vårsta
Diakonigård
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att Stiftelsen Vårsta Diakonigård beviljas medfinansiering enligt Härnösands
kommuns policy för trygghetsboende med 64 000 kr för gemensamhetslokal
och 275 000 kr för värd/värdinna. Totalt 339 000 kr per år under perioden
2016-2018,
att för verksamhetsåret 2015 (2015-11-01 – 2015-12-31) bevilja
medfinansiering med 56 500 kr,
att finansiering för 2015 sker från kommunstyrelsens konto för oförutsedda
utgifter och att medfinansiering för kommande år inarbetas i budget,
att uppdra åt beredningsgruppen för trygghetsboende att årligen ha
avstämningsmöte med Stiftelsen Vårsta Diakonigård och att rutinen för
bidrag/utbetalning prövas på nytt och justeras inför utgången av 2018.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M), Jonny Lundin (C) och Björn
Nordling (S)
Yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson (S) yrkar att beslutet ges
följande lydelse:
att Stiftelsen Vårsta Diakonigård beviljas medfinansiering enligt Härnösands
kommuns policy för trygghetsboende med 64 000 kr för gemensamhetslokal
och 275 000 kr för värd/värdinna. Totalt 339 000 kr per år under perioden
2016-2018,
att för verksamhetsåret 2015 (2015-11-01 – 2015-12-31) bevilja
medfinansiering med 56 500 kr,
att finansiering för 2015 sker från kommunstyrelsens konto för oförutsedda
forts
§ 130 forts
utgifter och att medfinansiering för kommande år inarbetas i budget,

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

24(56)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-06-02
Kommunstyrelsen

att uppdra åt beredningsgruppen för trygghetsboende att årligen ha
avstämningsmöte med Stiftelsen Vårsta Diakonigård och att rutinen för
bidrag/utbetalning prövas på nytt och justeras inför utgången av 2018.
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
Kommunstyrelsen beslutade 2013-05-27 att införa en policy för
trygghetsboende. Syftet med policyn är att stimulera bostadsbygganden som
redan vid färdigställande är anpassade för äldre.
I policyn står bland annat att Härnösands kommun vill erbjuda sina
medborgare tillgängliga och trygga boendemiljöer av hög kvalitet, med
möjlighet till utökad service, social gemenskap, deltagande i gemensamma
måltider och övrig samhällsservice. Med hög kvalitet avses bland annat att
boendemiljöerna ska vara flexibla, miljömässigt hållbara och estetiskt
tilltalande.
Stiftelsen Vårsta Diakonigård uppfyller kriterierna för Boverkets krav på
trygghetsboende och har beviljats investeringsstöd från länsstyrelsen med
2 215 400 kr.
Härnösands kommuns beredningsgrupp för trygghetsboende har granskat
ansökan utifrån policyn och bedömer att ansökan uppfyller kommunens
policy på för trygghetsboende på alla ”ska-krav”. Dessutom uppfylls de
flesta ”bör-krav”.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2015-05-05
Policy för kommunal medfinansiering av trygghetsboende
Ansökan om medfinansiering av trygghetsboende
______
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§ 131

Dnr 2015-000309 107

Ägardirektiv 2015-2017 - AB Härnösandshus
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta Ägardirektiv för Härnösandshus 2015-2017, samt
att andra stycket under 4.1 ges följande lydelse: ”Företaget ska ha en aktiv
dialog och samverkan med Härnösands kommun gällande ekonomi- och
marknadsföringsfrågor samt vid samordning av de kommunala
verksamheternas lokalbehov. Representant från företaget ingår i ägarens
lokalgrupp”
Yttranden
I ärendet yttrar sig Björn Nordling (S), Anders Gäfvert (M) och Jonny
Lundin(C).
Yrkanden
Björn Nordling (S) yrkar att andra stycket under 4.1 ges följande lydelse:
”Företaget ska ha en aktiv dialog och samverkan med Härnösands kommun
gällande ekonomi- och marknadsföringsfrågor samt vid samordning av de
kommunala verksamheternas lokalbehov. Representant från företaget ingår i
ägarens lokalgrupp”
Anders Gäfvert (M) yrkar
att under rubriken 3 Ekonomiska mål skall texten ”Bolaget får inte äga mer
än 40 % utav alla hyresrätter i kommunen”, infogas
att under rubrik 4:2 skall texten ”Företaget ska ha en aktiv dialog och
samverkan med Härnösands kommun gällande ekonomi- och
marknadsföringsfrågor samt vid samordning av de kommunala
verksamheternas lokalbehov. Representanter från företaget adjungeras till
ägarens lokalgrupp.” kvarstå i sin helhet.
Fred Nilsson (S) yrkar avslag på detta.
Forts
§131 forts
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Propositionsordning
Ordförande finner att det föreligger flera förslag till beslut, ändringsyrkande
från Björn Nordling (S) samt från Anders Gäfvert (M).
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
yrkande från Björn Nordling (S).
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med yrkande
från Björn Nordling (S).
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
yrkande från Anders Gäfvert (M).
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat avslå yrkande från
Anders Gäfvert (M).
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen avser anta det justerade
Ägardirektiv för Härnösandshus 2015-2017.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat anta det justerade
Ägardirektiv för Härnösandshus 2015-2017.
Reservation
Samtliga ledamöter (M) och (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget yrkande.
Jäv
Lennart Mohlin (S) deltar inte i beslutet på grund av jäv.
Bakgrund
Ägardirektiv för AB Härnösandshus avseende åren 2015-2017 har tagits
fram av kommunens politiska majoritet. Förslaget utgår från tidigare
direktiv som antogs av kommunfullmäktige 2012-03-26 och ersätter dessa.
Ägardirektivet gäller i alla tillämpliga delar hela Härnösandshus-koncernen
alltså även det helägda dotterbolaget AB Härnösands kommunfastigheter.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens ordförande, skrivelse, 2015-05-29
Förslag ägardirektiv 2015-05-29
______
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§ 132

Dnr 2015-000310 107

Ägardirektiv Härnösand Energi och Miljö AB 2015-2017
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta Ägardirektiv Härnösand Energi och Miljö AB 2015-2017, samt
att byta ut ”stadsnät” mot ”stadsnät/bredbandsnät” under 2 samt 2.4
Yrkanden
Björn Nordling (S) yrkar att ordet ”stadsnät” byts ut mot
”stadsnät/bredbandsnät” under 2 samt 2.4.
Anders Gäfvert (M) yrkar att det under rubriken Härnösands kommuns
ägaridé, efter andra stycket skriva in texten ”Bolaget skall verka för att hålla
länets lägsta taxor”
Fred Nilsson (S) yrkar avslag på detta.
Propositionsordning
Ordförande finner att det föreligger flera förslag till beslut, ändringsyrkande
från Björn Nordling (S) samt från Anders Gäfvert (M).
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
yrkande från Björn Nordling (S).
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med yrkande
från Björn Nordling (S).
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
yrkande från Anders Gäfvert (M).
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat avslå yrkande från
Anders Gäfvert (M).
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen avser anta det justerade
Ägardirektiv för Härnösand Energi och Miljö AB 2015-2017.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat anta det justerade
Ägardirektiv för Härnösand Energi och Miljö AB 2015-2017.
Forts
§ 132 forts
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Reservation
Samtliga ledamöter i (M) och (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget yrkande.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras 15.40–15.45
Bakgrund
Förslag till ägardirektiv för Härnösand Energi och Miljö AB avseende åren
2015-2017 har tagits fram av kommunens politiska majoritet. Förslaget
utgår från tidigare direktiv som antogs av kommunfullmäktige 2013-03-25
och ersätter dessa.
Ägardirektivet gäller i alla tillämpliga delar hela HEMAB-koncernen dvs
även de hel- eller delägda dotterbolag företaget verkar genom.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens ordförande, skrivelse, 2015-05-29
Förslag ägardirektiv 2015-05-29
______
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§ 133

Dnr 2015-000314 370

Inrättande av politisk referensgrupp för miljö-, klimatoch energistrategisk arbete
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att inrätta en politisk referensgrupp för miljö-, klimat- och energistrategiskt
arbete och att gruppen utgör referensgrupp för arbetet med revidering av
Energiplanen,
att från kommunstyrelsen utse tre personer till referensgruppen, varav en
sammankallande,
att inbjuda samhällsnämnden att ingå i referensgruppen med tre ledamöter,
att inbjuda styrelsen i HEMAB att ingå i referensgruppen med två
ledamöter,
att inbjuda styrelsen i Härnösandshus att ingå i referensgruppen med två
ledamöter.
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Bakgrund
Härnösand har en Energiplan som gäller för 2006-2015. Enligt lagen om
kommunal Energiplanering är kommunerna skyldiga att ha aktuella
energiplaner. Ett utvärderings- och revideringsarbete planeras därför att
genomföras under hösten 2015, med nya mål och indikatorer för kommunens
energistrategiska arbete. Arbetet kommer att samordnas från
kommunstyrelseförvaltningen med tjänstemannarepresentation från i första
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hand samhällsnämnden, HEMAB och Härnösandshus. När Energiplanen
togs fram förra gången inrättades en politisk referensgrupp med politiker
från kommunstyrelsen, miljönämnden, stadsbyggnadsnämnden, HEMAB
och Härnösandshus. Även denna gång föreslås en politisk referensgrupp med
liknande sammansättning inrättas. Till referensgruppen föreslås i ett första
steg politiker från samhällsnämnden, HEMAB och Härnösandshus att
inbjudas. Även representanter från andra nämnder kan inbjudas vid behov.
Härnösand har de senaste åren ingått i Energimyndighetens program för
Uthålliga kommuner. Inom ramen för projektområdet ”Bilsnål planering för
en attraktiv småstad” har bland annat förslag på Trafikprogram för
Härnösand tagits fram. Den politiska styrgrupp som inrättades 2012 med
deltagare från kommunstyrelsen och samhällsnämnden för att följa de olika
delarna av projektet har i praktiken även utvecklats till att fungera som en
referensgrupp för övrigt miljö- och energistrategiskt arbete i kommunen.
Projektet Uthållig kommun avslutas under 2015, samtidigt som behovet av
ett politiskt strategiskt forum för övergripande miljö- och energifrågor
kvarstår. Den referensgrupp som nu föreslås inrättas föreslås därför tills
vidare även fungera som forum och referensgrupp för andra miljö-, klimatoch energistrategiska frågor av kommunövergripande karaktär, där
kommunstyrelsen har ett samordningsansvar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, skrivelse, 2015-06-01
______
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§ 134

Dnr 2014-000325 000

Handlingsplan HBTQ frågor Härnösands kommun 20152018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta förlag till Handlingsplan HBTQ-frågor Härnösands kommun 20152018 efter justering.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Eva Olstedt-Lundgren (FP) och Anna Olsgren (MP)
Yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson (S) yrkar att beslutet ges
följande lydelse:
att anta förlag till Handlingsplan HBTQ-frågor Härnösands kommun 20152018 efter justering.
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, det justerade
liggande förslaget.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet det
justerade liggande förslaget.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med det
justerade liggande förslaget.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 16 december 2013 att bifalla folkpartiets
motion angående HBT-plan och utbildning i HBT-frågor. Utifrån detta
beslut har en handlingsplan för HBTQ-frågor arbetats fram.
Handlingsplanen ska vara ett stöd för kommunledning,
kommunledningskontor och förvaltningar när det gäller att säkerställa att
HBTQ-perspektivet finns inkluderat och integrerat i organisationens
ordinarie arbete.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2015-05-12
Handlingsplan för HBTQ-frågor i Härnösands kommun
______
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§ 135

Dnr 2015-000285 107

Medlemskap i BioFuel Region
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att förnya Härnösands kommuns medlemskap i BioFuel Region för åren
2015-2017, samt
att årsavgiften på 149 000 kr finansieras 2015 genom budgeterade medel
inom kommunstyrelsen och beaktas för 2016 och 2017 i respektive års
budgetar.
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
BioFuel Region är en medlemsägd icke-vinstdrivande organisation som
grundades 2003. Visionen är att Norra Sverige ska vara en världsledande
region i omställningen till ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart
samhälle. Fokus ligger på förnybar energi med tonvikt på transporter, samt
hållbara produkter baserade på skogsråvara.
Medlemmar i BioFuel Region är bland andra ett antal kommuner i de fyra
nordliga länen, företag inom skogs-, transport- och energiindustrin, Svenska
kyrkan i Härnösands stift samt LRF.
BioFuel Regions verksamhet är fokuserad på nätverksbyggande,
kunskapsutbyte, opinionsbildning, att engagera unga människor samt att
driva projekt. Organisationen samordnar nätverk så som Biogas Norr,
Skogsnätverket samt Elfordon Norr och ansvarar för aktiviteter i de nordliga
länen inom KNUT, ett nationellt skolutvecklingsprojekt för barns och ungas
Forts
§ 135 forts

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

33(56)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-06-02
Kommunstyrelsen

intresse och kunskap för hållbar utveckling.
Härnösands kommun har varit medlemmar från 2005. De senaste åren har
kommunens engagemang i nätverket intensifierats. I maj 2014 inbjöds
representanter från BioFuel Region till en workshop där representanter från
kommunens nämnder, förvaltningar och bolag medverkade. Syftet var att
identifiera samarbetsytor och möjliga gemensamma projekt.
Exempel på aktiviteter inom BioFuel Region med kopplingar till Härnösands
kommun:
-

HEMAB deltar i projektet BioGac, som syftar till att göra fordonsgas
mer tillgängligt längs den norrländska kusten. I Härnösand kommer
ett tankställe för fordonsgas att uppföras med stöd av medel från
projektet.

-

Härnösands gymnasium medverkar aktivt i KNUT och
Gymnasielärarnätverket och engagerar sig årligen i Ecoproject –
hållbara gymnasiearbeten. Härnösands gymnasium har också ingått i
en pilotsatsning för teknikprogrammet som kommer att utvärderas i
år och ligga till grund för utformning av kommande projekt.

-

Technichus är en samarbetspartner inom KNUT och utgör en
mötesplats för regionala aktiviteter inom projektet. Samtal pågår nu
med KNUT och Länsstyrelsen Västernorrland för en större
utbildningsinsats för barn och ungdomar gällande miljömålen.

-

Genom BioFuel Regions nätverk har kontakter knutits mellan en
lokal innovatör och aktörer inom forskning och utveckling. En
projektansökan inom Botnia Atlantica planeras med inriktning på
skördemetoder och förädling av alger till biodrivmedel.

Det finns potential till fler gemensamma aktiviteter med BioFuel Region,
exempelvis med koppling till yrkeshögskoleutbildningar, utveckling av
infrastruktur för elfordon etc.
Årstämman för BioFuel Region ägde rum 7 maj 2015 på Härnösands teater i
anslutning till konferensen Fossilfritt Norrland, där HEMAB och
Härnösands kommun var medarrangörer. Amanda Lind (MP) valdes då till
ledamot i styrelsen för de kommande 2 åren enligt nominering från
kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige har sedan tidigare valt Amanda Lind
och Lennart Bolander (M) att representera Härnösands kommun vid BioFuel
Regions årsstämmor.
Sammanfattningsvis är bedömningen att ett fortsatt medlemskap i BioFuel
Region, förvaltat på rätt sätt, är positivt för kommunen och för den
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övergripande energiomställningen och stämmer väl överens med
kommunens mål om att vara en kommun som arbetar aktivt med att förbättra
miljön. Årsavgiften på 149 tkr är inarbetad i kommunstyrelsens ordinarie
budget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, skrivelse
Stadgar för den ideella föreningen BioFuel Region
______
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§ 136

Dnr 2015-000273 042

Årsredovisning Räddningstjänsten 2014
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna årsredovisningen för Räddningstjänstförbundet 2014, samt
att bevilja Förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i
Räddningstjänstförbundet ansvarsfrihet.
Yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson (S) yrkar att beslutet ges
följande lydelse:
att godkänna årsredovisningen för Räddningstjänstförbundet 2014, samt
att bevilja Förbundsdirektionen och de enskilda förtroendevalda i
Räddningstjänstförbundet ansvarsfrihet.
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
Årsredovisning från Räddningstjänstförbundet har inlämnats och granskats
av revisorerna.
Beslutsunderlag
Revisionsrapport, Årsredovisning 2014
Årsredovisning Räddningstjänstförbundet 2014
______
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§ 137

Dnr 2015-000297 042

Fyramånadersbokslut 2015-04-30
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna fyramånadersbokslutet, samt
att kommunstyrelsen tillsänder kommunfullmäktige fyramånadersbokslutet
för kännedom.
Yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson (S) yrkar att beslutet ges
följande lydelse:
att godkänna fyramånadersbokslutet, samt
att kommunstyrelsen tillsänder kommunfullmäktige fyramånadersbokslutet
för kännedom.
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, ordförandes
förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
ordförandes förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med
ordförandes förslag.
Bakgrund
Härnösands kommun redovisar för de första fyra månaderna ett positivt
resultat på 24,3 mnkr exklusive ökningen av semesterlöneskulden. Samma
resultatmått för samma period 2014 (exklusive jämförelsestörande poster)
var 17,4 mnkr. Det innebär att det löpande driftsresultatet har förbättrats med
6,9 mnkr. Resultatet enligt resultaträkningen (inklusive
semesterlöneskulden) är på -4,5 mnkr.
Nämnderna redovisar ett överskott jämfört med budget på 21,2 mnkr
exklusive semesterlöneskuld, pensionskostnader samt upplupna timlöner.
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Nämndernas resultat för 2014 var 9,6 mnkr, vilket ä r11,6 mnkr bättre.
Nämndsresultaten för 2015 har förbättrats via utdelning av AFA-pengar på
12,3 mnkr.
Beslutsunderlag
Ekonomikontoret, tjänsteskrivelse, 2015-05-25
______
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§ 138

Dnr 2015-000275 206

Förslag - Taxor för Räddningstjänsten Höga Kusten
Ådalen 2015-2019
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa förslagna Taxor för Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen
2015-2019, samt
att nya taxor ska gälla fr.o.m. 2015-07-01.
Yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson (S) yrkar att beslutet ges
följande lydelse:
att fastställa förslagna Taxor för Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen
2015-2019 samt
att nya taxor ska gälla fr. om 2015-07-01.
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, ordförandes
förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
ordförandes förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med
ordförandes förslag.
Bakgrund
Räddningstjänstförbundet Höga Kusten Ådalen (nedan HKÅ) har till och
med år 2013 fattat beslut om taxor. I ett prejudicerande beslut från Högsta
Förvaltningsdomstolen den 12 december 2013 slår domstolen fast att beslut,
när det gäller taxor för verksamhet som grundar sig på bemyndigande till en
kommun i lag eller förordning, inte kan delegeras från kommun till
kommunalförbund. Detta medför att HKÅ:s medlemskommuner måste fatta
beslut om de taxor som HKÅ ska tillämpa i sin verksamhet.
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Räddningstjänsten har tagit fram ett förslag till nya taxor för
myndighetsutövning och tillståndsgivning för perioden 2015-2019.
För att på ett likställt sätt kunna ta ut avgifter för hela
räddningstjänstförbundet är det av yttersta vikt att samtliga
medlemskommuner var för sig fattar likalydande beslut.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2015-05-08
Tjänsteskrivelse, Räddningsförbundet, 2015-04-14
______
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§ 139

Dnr 2015-000290 048

Överföra utdelningsbart kapital för två
donationsstiftelser under förvaltning av socialnämnd
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att flytta 9 000 kr från övrigt bundet kapital till fritt kapital för Hilda
Swedboms donationsstiftelse, samt
att flytta 24 000 kr från övrigt bundet kapital till fritt eget kapital för
Härnösands sociala samstiftelse.
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
Två stiftelser står under socialnämndens förvaltning, Hilda Swedboms
donationsstiftelse samt Härnösands sociala samstiftelse. Utdelningsbart
kapital 2015 uppgår endast till 1000 kr på vardera stiftelsen, 2014 var det
utdelningsbara kapitalet 9 000 kr respektive 24 000 kr.
För att kunna dela ut medel föreslår ekonomikontoret att flytta pengar till
utdelningsbart kapital för dessa två stiftelser, då är det möjligt att dela ut till
de behövande som säker bidrag ur dessa stiftelser. Det totala kapitaler
uppgår till 461 736 kr för Hilda Swedboms donationsstiftelse och 1 165 535
kr för Härnösands sociala samstiftelse.
Beslutsunderlag
______
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§ 140

Dnr 2015-000291 048

Ansökan om avslut av två stiftelser till Länsstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja ansökan till Länsstyrelsen att dela ut och avsluta Härnösands
skolstiftelse nr 1, samt
att bevilja ansökan till Länsstyrelsen att dela ut och avsluta A. Rydqvists
donationsstiftelse.
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
Två av skolnämndens förvaltade stiftelser har inte delat ut medel under de
senaste fem åren. Dessa stiftelser är Härnösands skolstiftelse nr 1 och har ett
utgående kapital på 19 973 kr respektive A. Rydqvists donationsstiftelsemed
ett utgående kapital på 4 278 kr 2014.
Enligt stiftelselagen 6:5 kan en stiftelse upphöra om stiftelsen bildats för mer
än 20 år sedan, inte haft någon utdelning under de senaste fem åren, värdet
på tillgångarna vid utgången av de senaste te åren understigit 10
prisbasbelopp och att stiftelsen saknar skulder. Alla dessa kriterier uppfylls
och kapitalet skulle på så sätt kunna delas ut på grundskolan istället för att
ätas upp av förvaltningskostnader.
Beslutsunderlag
Ekonomikontoret, missiv, 2015-05-19
Fondbok 2014
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

42(56)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-06-02
Kommunstyrelsen

§ 141

Dnr 2015-000035 048

Johan Nybergs donationsstiftelse för bostäder samt
Stiftelsen Syskonen Lindstedts minne 2015
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja bostadsbidrag för år 2015 ur Stiftelsen syskonen Lindstedts minne
med 28 000 kronor, samt
att bevilja bostadsbidrag för år 2015 ur Johan Nybergs donationsstiftelse
för bostäder med 24 000 kronor.
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
Varje år kan personer bosatta i Härnösands kommun ansöka om hyresbidrag
ur ovan nämnda donationsstiftelser.
Efter annonsering rörande ansökning för hyresbidrag har det inkommit 30
ansökningar till Stiftelsen syskonen Lindstedts minne samt 33 ansökningar
till Johan Nybergs donationsstiftelse för bostäder.
Av de inkomna ansökningarna bedöms 14 stycken för Stiftelsen Syskonen
Lindstedts Minne uppfylla de uppställda kraven. Ur Johan Nybergs
donationsstiftelse för bostäder har 12 ansökningar tillstyrkts. De som avslogs
hade antingen för hög taxerad inkomst eller fick ingen
pension/sjukersättning enligt lagen om allmän försäkring.
Hyresbidragets storlek är maximalt 2 000 kronor per person och år ur
vardera stiftelsen.
Utdelningsbart kapital 2015 för Johan Nybergs donationsstiftelse för
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bostäder var 31 000 kr och för Stiftelsen syskonen Lindstedts minne 92 000
kr. Årets resultat 2014 för dessa stiftelser var ett underskott på 45 441 kr för
Johan Nybergs donationsstiftelse för bostäder samt ett underskott på 21 893
kr för Stiftelsen syskonen Lindstedts minne.
Beslutsunderlag
Ekonomikontoret, tjänsteskrivelse, 2015-05-20
Utdelningsbart kapital för stiftelser under förvaltning av kommunstyrelsen
______
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§ 142

Dnr 2015-000029 214

Detaljplan för del av Äland 2:77 m fl. E4 Älandsbro,
beslut om antagande
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta detaljplan för del av Äland 2:77 mfl, E4 Älandsbro.
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
Trafikverket har för avsikt att utföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder på
E4genom Älandsbro. För att Trafikverkets åtgärder ska kunna genomföras
krävs ändring av gällande detaljplaner.
Samhällsnämnden beslutade i § 13 2014-01-23 att planändringen kunde
påbörjas. Samhällsnämnden beslutade i § 256 2014-12-18 att sända
utdetaljplanen på granskning. Samhällsnämnden beslutade i § 132 2015-0521 att skicka detaljplanen till KF för antagande.
Kommunens detaljplaneprocess har samordnats med Trafikverkets process
för vägplan. Planprocessen har hanterats med ett enkelt förfarande där
samrådet utgår.
Nuvarande vägutformning av E4 genom Älandsbro inbjuder till högre
hastigheter än den skyltade och olycksrisken är stor i många korsningar.
Åtgärder som ska genomföras är bla sänkning av vägprofil, ombyggnad av
korsningar, omdragning av gång- och cykelväg samt upprustning av
busshållplatser. En mer tätortsanpassad utformning av trafikmiljön som
krymper vägrummet föreslås också för att öka trafiksäkerheten inte minst för
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oskyddade trafikanter.
Konsekvenserna av de föreslagna åtgärderna innebär bland annat att tre
bostadsfastigheter och en näringsfastighet måste lösas in. Det kommer också
att ske ett intrång med krav på ersättning på en industrifastighet. Ytterligare
ett antal fastigheter berörs av Trafikverkets anspråk på mer mark men dessa
bedöms vara måttliga. Samtliga fastighetsägare kommer att erhålla skälig
ersättning.
Trafikverket står för huvuddelen av investeringsprojektet. Medfinansiering
sker av Härnösands kommun. Ett genomförandeavtal mellan Trafikverket
och kommunen har träffats i december 2014.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2015-05-22
______
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§ 143

Dnr 2015-000206 000

Remiss - SOU 2015:21 Mer trygghet och bättre
försäkring
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta föreslaget remissyttrande gällande Betänkandet SOU 2015:21 Mer
trygghet och bättre försäkring.
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
Regeringen tillsatte 2010 en parlamentariskt sammansatt kommitté med
uppdrag att se över de allmänna försäkringarna vid sjukdom och
arbetslöshet. Kommittén har genom åren fått förlängd tid samt vissa
tilläggsdirektiv. Det slutbetänkande som nu föreligger är utsänt på remiss till
125 instanser varav åtta kommuner. Härnösands kommun är en av dessa åtta.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till remissyttrande från Härnösands
kommun finns i bilaga 1.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2015-05-22
Härnösands kommuns remissyttrande över SOU 2015:21 Mer trygghet och
bättre försäkringar
______
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§ 144

Dnr 2015-000171 024

Arvode Samordningsförbundet Härnösand - Timrå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att komplettera Bilaga 1 i Ekonomiska ersättningar och ledigheter för
förtroendevalda 2015-2018, med den innebörden att arvodet till ordförande i
Samordningsförbundet Härnösand-Timrå fastställs 5 % av heltidsarvode för
förtroendevalda inom Härnösands kommun.
Yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson (S) yrkar att beslutet ges
följande lydelse:
att komplettera Bilaga 1 i Ekonomiska ersättningar och ledigheter för
förtroendevalda 2015-2018, med den innebörden att arvodet till ordförande i
Samordningsförbundet Härnösand-Timrå fastställs 5 % av heltidsarvode för
förtroendevalda inom Härnösands kommun.
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, ordförandes
förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
ordförandes förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med
ordförandes förslag.
Bakgrund
Enligt förbundsordningen för Samordningsförbundet Härnösand – Timrå §
16 Ekonomiska förmåner till ledamöterna och ersättarna i styrelsen är det
kommunfullmäktige som beslutar om ekonomiska förmåner till ledamöterna
och ersättarna i styrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges presidieberedning, sammantädesprotokoll, 2015-05-08
Reviderat reglemente - Ekonomiska ersättningar och ledigheter för
förtroendevalda 2015-2018
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

48(56)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-06-02
Kommunstyrelsen

§ 145

Dnr 2014-000278 252

Yttrade angående laglighetsprövning gällande Förvärv
av fastigheterna Härnösand Ön 2:64, 2:65 och 2:67-2:77
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta förslaget till yttrande.
Yrkanden
Anders Gäfvert (M) yrkar avslag på förslaget. I yrkandet instämmer Ingemar
Bylund (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 (M) och (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för
avslagsyrkande.
Jäv
Gunnar Westman deltar inte i beslutet på grund av jäv.
Avståenden
Jonny Lundin (C) deltar inte i beslutet.
Forts
§ 145 forts
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Bakgrund
Gunnar Westman (M) har inkommit till förvaltningsrätten med ett yrkande
om att förvaltningsrätten ska upphäva kommunstyrelsens beslut från den 7
april 2015
Härnösands kommun har getts möjlighet att yttra sig i ärendet.
Kommunens åsikt är att kommunallagens krav är uppfyllda och att fattade
beslut har skett i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse
Underlag för yttrande, Bilaga 1-3
Yttrande Mål nr 1359-15
Föreläggande laglighetsprövning
______
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§ 146

Dnr 2015-000016 101

Valärenden 2015
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
Att utse följande personer att ingå i den politiska referensgruppen för miljö-,
klimat- och energistrategiskt arbete:


Amanda Lind (MP), sammankallande



Björn Nordling (S)



Eva Olstedt-Lundgren (FP)

______
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§ 147

Dnr 2015-000040 101

Kommunstyrelsens uppdragsbeslut 2015
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga uppdragsbesluten 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
Kommunledningskontoret, förteckning, t.o.m. 2015-05-31
______
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§ 148

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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§ 149

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
______
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§ 150

Dnr 2531-4

Information från kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektör
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson (S) informerar följande:


Nya landshövdingen



Möte om EU-migranterna med föreningsnätverk



Samordningsförbundet



Företagsfrukost med 190 deltagare



Företagsgalan



Framgång i publicerad del av näringslivsrankingen

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Amanda Lind (MP) informerar
följande:


Kulturutskottet; Musik- och kulturskolan, teaterns renovering



Länsmuseets anslag 2016



Kulturforum. Amanda Lind vald till vice ordförande



ÖP-gruppen. Inför aktualitetsförklaring av översiktsplanen



Möte Sundsvallsregionen



Uppvaktning civilministern om statliga jobb



Stadsbesök från Chile via SEKOM

Kommundirektör Sofia Pettersson informerar följande:
Forts
§ 150 forts
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 Rekrytering av ny förvaltningschef för samhällsnämnden
 Förhandling om ny organisation för förvaltnignen
 Utsmyckning av ridskolan
Yttrande
I ärendet yttrar sig Gunnar Westman (M)
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Beslutsunderlag

______
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