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Kommunstyrelsens beslut i korthet den 4 april, 2017
Positivt resultat för kommunen 2016
Kommunstyrelsen godkände kommunens årsredovisning för 2016. Bokslutet
visar ett positivt resultat på 14,6 miljoner kronor. Kommunen når målet för
god ekonomisk hushållning och klarar det balanskrav som finns. Det betyder
att kommunens ekonomi är i balans.
Extra pengar till socialnämnden och arbetslivsnämnden
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska tilldela
socialnämnden ytterligare 5,1 miljoner kronor, och arbetslivsnämnden 1
miljon extra 2017. Anledning är att dessa nämnder visade ett stark resultat
2016 med överskott. Med dessa beslut följs de riktlinjer som finns för hur
överskott och underskotts ska hanteras.
– Vi uppmuntrar våra förvaltningar och nämnder att inte bara klara budget
utan gärna överprestera. Det ger positiva effekter. Tidigare har det kunnat
vara så att de som haft pengar kvar mot slutet av året har sett till att göra av
med dem för att de inte ska gå förlorade. Sedan vi har börjat jobba med överoch underskottshantering på det här sättet kommer vi ifrån det tankesättet,
säger Fred Nilsson, kommunstyrelsens ordförande (S).
Extra pengar till investeringar
Kommunstyrelsen föreslår också att flera nämnder får extra medel för
investeringar 2017.
Skolnämnden 2,2 miljoner kronor, samhällsnämnden 8,2 miljoner kronor,
socialnämnden 700 000 kronor och kommunstyrelsen 2 miljoner kronor.
Effekten av över- och underskottshantering blir att kommunens resultat för
2017 blir 6,1 miljoner lägre. Budgeterat resultat blir då 23,9 miljoner istället
för 30,0 miljoner kronor.
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Ojämlik folkhälsa ett växande problem
Gapet mellan de grupper som har den bästa hälsan och de som har den
sämsta hälsan har ökat under de senaste årtiondena. I årets folkhälsorapport
finns tydliga skillnader mellan individer med hög och låg inkomst.
Skillnaden syns både i det allmänna hälsotillståndet, andel rökare,
alkoholkonsumtion och andel med för högt BMI. Även den psykiska ohälsan
ökar i ekonomiskt utsatta grupper. Härnösand når inte folkhälsomålen.
Folkhälsorapporten görs varje år.
– Den här gången visar rapporten mycket tydligt att vår ekonomiska status
påverkar vår hälsa. Det här är en fråga vi måste ta tag i politiskt, säger Ingrid
Nilsson (V), majoritetsföreträdare i kommunstyrelsen.
Hon menar att Härnösands kommun med närmare 2000 anställda skulle
kunna visa vägen i den här frågan.
– Vi är medvetna om att det är ett växande problem och vi måste göra något
åt det. En satsning på kommunens anställda kan bidra till att minska
skillnaden, säger Ingrid Nilsson.

Barnbokslutet visar att skolfrånvaron minskar
Det var inte bara det ekonomiska bokslutet som behandlades av
kommunstyrelsen vid sammanträdet den 4 april, även barnbokslutet antogs
och lades till handlingarna.
Ett barnbokslut är ett dokument som beskriver hur väl kommunen klarat
arbetet med att nå barnkonventionens intentioner.
I Härnösands barnbokslut 2015 konstaterades bland annat det fanns elever
med alldeles för hög frånvaro från skolan. Under 2016 har kommunen därför
gjort en rad insatser för att öka närvaron och enligt 2016 års barnbokslut har
arbetet lyckats. Fler barn är i skolan mer.
– Skola och socialtjänst har samverkat på ett bra sätt och arbetet har varit
lyckosamt. De har arbetat med att tidigt fånga upp de elever som av olika
orsaker riskerar att inte klara skolan. De har gjort det jättebra jobb, säger
Ingrid Nilsson (V), majoritetsföreträdare i kommunstyrelsen.
2016 års barnbokslut visar tydligt att flickor i högre utsträckning är pojkar
känner sig otrygga i Härnösand. Det visar också att den psykosomatiska
ohälsan ökar bland framför allt tjejer.
– Det är med anledning av de varningssignaler vi får via barnbokslutet som
vi bestämt att vi ska satsa extra mycket på trygghet för tjejer i Härnösand
under 2017. Förhoppningsvis kan det arbetet vara lika framgångsrikt som det
med skolnärvaron, säger Ingrid Nilsson.
Härnösands kommun har tagit beslut om att barnperspektivet och
barnkonventionen ska vägas in i alla beslut. För att kunna göra det har
anställda och politiker fått en utbildning i barnkonventionen.
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Medborgarförslag vill ge Carl von Linnés lärjunge
minnesplats i Härnösand
Kommunstyrelsen tillsätter en arbetsgrupp som ska ta fram förslag på en
minnesplats för Nils Gissler i Härnösand. Arbetsgruppen ska komma tillbaka
till kommunstyrelsen med förslag, budget och projektering.
Nils Gissler var lärjunge till Carl von Linné och en av dem som tidigt gav
Härnösand en plats på den akademiska kartan. Han var lektor vid gymnasiet
på 1700-talet, men också läkare, vetenskapsman, apotekare och botaniker.
Medborgarförslaget kommer från Lars Högberg.
Samtidigt beslöt kommunstyrelsen att ta ett samlat grepp på hur vi
uppmärksammar minnesvärda personer. Det pågår nu ett arbete med hur
Härnösands historia och kulturarv kan tillgängliggöras.
– Det är uppmuntrande att se det engagemang som finns i Härnösand för att
vi bättre ska berätta om vår historia. Det är mycket vi tillsammans kan göra
bättre för stärka bilden av Härnösand, säger Karin Frejarö, kommunalråd
(MP).
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