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Sammanträdesdatum

2015-12-15
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Rådhuset, tisdagen den 15 december 2015 kl 10:32–11.18, 11.35–12.33
Ajournering 11.18–11.35

Beslutande

Ledamöter

Fred Nilsson (S), Ordförande
Amanda Lind (MP), 1:e vice ordförande
Anders Gäfvert (M), 2:e vice ordförande
Björn Nordling (S)
Agneta Jonsson (S)
Göran Norlander (S) §§ 277-278, 280-281
Lennart Mohlin (S)
Margareta Ragnarsdotter (S)
Karin Frejarö (MP)
Ingrid Nilsson (V)
Gunnar Vestman (M)
Jonny Lundin (C)
Ingemar Bylund (SD)
Magnus Oscarsson (S) tjänstgörande för Eva Larsson (S)
Stig Nilsson (S) tjänstgörande för Göran Norlander (S) § 279
Eva Olstedt-Lundgren (L) tjänstgörande för Antonia Bergström (M) § 279
Ida Skogström (M) tjänstgörande för Antonia Bergström (M) §§ 277-278, 280-281

Närvarande ej tjänstgörande
ersättare

Ersättare

Övriga närvarande

Agnetha Höglund-Sjölander, kansli- och utvecklingschef, Jeanette George,
kommunsekreterare.
Under § 279 deltog Sofia Pettersson, kommundirektör, Anders Byquist (S), ordförande i
arbetslivsnämnden, Bo Glas, ekonomichef, Sara Nylund (S), Marita Björling (V), Urban
Bolander (V), Lillemor Andersson (C), Leif Jonsson (M), Christian Wasell (M), Per
Sander (MP), Ingvar Wiklund (S), Tommy Vedin (S), Roland Strömqvist (S), Monica
Fahlén (S), Anne-Catherine Genberg (S), Stina Welander (MP), Knapp Britta Eriksson
(MP), Fekre Kamal (S) och Martin Krueger, KPMG.
Anders Gäfvert (M)

Justerare

Stig Nilsson (S) §§ 277-278, 280-281
Anna Olsgren (MP)
Michael Möller Christensen (V)
Eva Olstedt-Lundgren (L) §§ 277-278, 280-281
Karin Högberg (KD)
Christina Lindberg (C)

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Jeanette George

Ordförande
Fred Nilsson
Justerare

Anders Gäfvert

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§§ 277-281
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2015-12-15

Datum då anslaget sätts upp

2015-12-16

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Jeanette George
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Ärendelista
§ 277 Dnr 2533-5

Val av justerare och tid för justering .................................................................... 4
§ 278 Dnr 2667-0

Ändringar på dagens föredragningslista .............................................................. 5
§ 279 Dnr 2780-2

Informationsärenden ........................................................................................... 6
§ 280 Dnr 2015-000595 133

Förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända ......................................... 7
§ 281 Dnr 2015-000590 000

Rådet för trygghet och hälsa ............................................................................. 11
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§ 277

Dnr 2533-5

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

Justerandes sign
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§ 278

Dnr 2667-0

Ändringar på dagens föredragningslista
Ärende 5, Rådet för trygghet och hälsa läggs till på dagens
föredragningslista.
______
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§ 279

Dnr 2780-2

Informationsärenden
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens beslutar
att lägga informationsärendena till handlingarna.
Bakgrund
Fred Nilsson (S) och Anders Byquist (S), ordförande i arbetslivsnämnden,
informerar om förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända.
Sofia Pettersson, kommundirektören och Martin Krueger, KPMG,
informerar om granskning av internkontroll inom samhällsförvaltningen.
Beslutsunderlag
______
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§ 280

Dnr 2015-000595 133

Förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna upprättat förslag till Avsiktsförklaring med Migrationsverket
och Arbetsförmedlingen om förstärkt mottagande av asylsökande och
nyanlända i Härnösands kommun,
att godkänna att Avsiktsförklaringen kan kompletteras med att Landstinget
ingår i avsiktsförklaringen,
att ansöka hos Migrationsverket om tilldelning av uppdrag att driva tillfälligt
anläggningsboende för asylsökande (ABT) för fullföljande av
avsiktsförklaringen för förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i
samverkan mellan Migrationsverket och Arbetsförmedlingen,
att uppdra åt kommunstyrelsen att upprätta hyresavtal med Caspien
Fastigheter avseende den av Härnösand Fastlandet 2:60 (gamla
sjukhemmet), för beslut vid kommande möte med kommunstyrelsen,
att uppdra åt kommunstyrelsen att tillsammans med övriga nämnder utforma
plan, budget och uppföljningsrutiner för genomförandet och att information
ges i kommunfullmäktige i februari 2016 om hur verksamheten utformats,
att uppdra åt arbetslivsnämnden att vara ansvarig nämnd för drift av den nya
boendeenheten, samt
att ovanstående beslut gäller under förutsättning att Migrationsverket
tilldelar Härnösands kommun ABT-boende i enlighet med ansökan och att
avsiktsförklaringen godkänns av samtliga berörda parter.
Kommunstyrelsen beslutar
att under förutsättning av att kommunfullmäktige fattar erforderliga beslut,
uppdra åt kommundirektören att i samverkan med övriga förvaltningar
utforma plan, budget och uppföljningsrutiner för genomförande av
kommunfullmäktiges beslut.
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Utdragsbestyrkande

7(11)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-12-15
Kommunstyrelsen

Yttranden
I ärendet yttrar sig Jonny Lundin (C) och Anders Gäfvert (M)
Yrkanden
Ordförande Fred Nilsson (S) yrkar på en tilläggs att-sats som lyder;
att godkänna att Avsiktsförklaringen kan kompletteras med att Landstinget
ingår i avsiktsförklaringen.
Samt att i att-satserna 4, 5, och 7 ges följande lydelse:
att uppdra åt kommunstyrelsen att upprätta hyresavtal med Caspien
Fastigheter avseende den av Härnösand Fastlandet 2:60 (gamla
sjukhemmet), för beslut vid kommande möte med kommunstyrelsen,
att uppdra åt kommunstyrelsen att tillsammans med övriga nämnder utforma
plan, budget och uppföljningsrutiner för genomförandet och att information
ges i kommunfullmäktige i februari 2016 om hur verksamheten utformats,
att ovanstående beslut gäller under förutsättning att Migrationsverket
tilldelar Härnösands kommun ABT-boende i enlighet med ansökan och att
avsiktsförklaringen godkänns av samtliga berörda parter.
Kommunstyrelsen beslutar
att under förutsättning av att kommunfullmäktige fattar erforderliga beslut,
uppdra åt kommundirektören att i samverkan med övriga förvaltningar
utforma plan, budget och uppföljningsrutiner för genomförande av
kommunfullmäktiges beslut.
Ingemar Bylund (SD) yrkar avslag.
Anders Gäfvert (M) yrkar också avslag.
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger två förslag till beslut, Fred
Nilssons (S) förslag samt ett avslagsyrkande från Ingemar Bylund (SD).
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med Fred
Nilssons (S) förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
avslagsyrkandet från Ingemar Bylund (SD).
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Fred
Nilssons (S) förslag.
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Reservation
Sverigedemokraterna reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Moderaternas inställning i sakfrågan rörande att kommunen ska driva ett
asylboende är positiv! Men att under stor tidspress kunna fatta ett seriöst
beslut i en sådan principiellt viktig fråga både avseende ekonomi,
varaktighet, och åtagandets faktiska innebörd är inte möjligt med hänsyn till
beslutsunderlagets många brister. Att övriga berörda parter såsom
Migrationsverket och Arbetsförmedlingen inte har varit tillgängliga för
information till kommunstyrelsens ledamöter ser vi också som en mycket
stor brist. Och med detta som bakgrund kan vi inte annat än yrka avslag till
förslaget och reservera oss.
Moderaterna i KS
Bakgrund
Härnösands kommun har under många år haft ett högt mottagande av
människor på flykt. I likhet med vad som gäller många andra svenska
kommuner har Härnösand under de senaste åren, och särskilt under 2015,
ökat sitt mottagande av flyktingar till nivåer vi tidigare inte upplevt sedan
andra världskriget. I dagläget bor ca 1.200 asylsökande inom Härnösand i
olika boendeformer. Totalt beräknas 2.500 människor som kommit som
flyktingar bo i kommunen.
Härnösands kommun har över tid sökt utveckla former för mottagande för att
skapa kvalitativa förutsättningar för integration och för att flyktingar som
mottas i Härnösand också ska etablera sig här för mer långsiktigt boende och
för hög delaktighet i samhället. Med anledning av den ökande invandringen
har kontakterna med Migrationsverket och Arbetsförmedlingen fördjupats
för att vi genom mer strukturerad samverkan ska nå längre i att uppnå våra
mål i mottagande och integration. Förliggande förslag till Avsiktsförklaring
mellan dessa tre parter under en kommande treårsperiod syftar just till detta.
I anslutning till trepartsavtalet kommer också en Lokal överenskommelse
ingås mellan Härnösands kommun, Migrationsverket och
Arbetsförmedlingen som närmare reglerar hur detta arbete ska utföras.
Beslut i om Lokala överenskommelsen ska tas i kommunstyrelsen efter
remiss hos berörda nämnder.
Som en särskild del av satsningen på förstärkt mottagande av asylsökande
och nyanlända kommer kommunen ansöka hos Migrationsverket om få
tilldelat det operativa ansvaret för driften av ett tillfälligt asylboende, s.k
ABT-boende. Detta tillfälliga asylboende är tänkt att upprättas i de lokaler
som tidigare utgjorde sjukhemmet inom Härnösands sjukhus. Anläggningen
föreslås omfatta boendeplatser för drygt 420 asylsökande i ett drygt 70-tal
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mindre lägenheter, alla med möjlighet till självhushåll. För att möjliggöra
detta förslås att kommunen ingår ett hyresavtal med fastighetsägaren
Caspien Fastigheter AB om fattande ca 5.100 m2 under en period av fyra år.
Kommunen operativa roll för tiden efter det första året kan inte fastställas i
detta skede utan kommer att vara beroende av faktorer som rör utvecklingen
av mottagandet på nationell nivå och eventuellt kommande statliga
regelförändringar. I Avsiktsförklaringen tydliggörs dock att
Migrationsverket som lägsta nivå under de tre sista åren av hyresavtalet
svarar för en 100-procentig kostnadstäckning inklusive de åtaganden som
följer av hyresavtalet. Lägenheterna inom fastigheten beräknas tas i bruk
succesivt under första halvåret 2016, med en preliminär plan på att 120
boende kan flytta in kring den 1 mars, ytterligare 180 kring den 1 maj och
återstående drygt 120 boende i juni 2016.
Till fördelarna med att kommunen intar ett direkt operativt ansvar för ett
stort tillfälligt asylboende hör att förutsättningarna för kontakter med den
kommunala verksamheten underlättas, liksom den samlade bilden i relation
till föreningsliv och den ideella sektorn. Det förstärkta mottagningsarbetet
ger Hörnösans kommun ökade förutsättningar att lyckas med det totala
asylmottagandet och ambitionen att många av de som anlänt ska välja att
bosätta sig i Härnösand.
Beslutsunderlag
Förslag - Förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända
Bilaga - Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och
nyanlända i Härnösands kommun
______
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§ 281

Dnr 2015-000590 000

Rådet för trygghet och hälsa
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta ny organisation för Rådet för trygghet och hälsa, samt
att uppdra till kommunstyrelsen att välja Rådets 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
På uppdrag av Rådet för trygghet och hälsa våren 2015, har
tjänstemannaledningen för kommunen, polisen, räddningstjänsten,
Härnösandshus och Hemab arbetat fram ett förslag till ny organisation.
Utgångspunkten för arbetet har varit att förenkla den politiska styrningen av
rådets arbete samt att förtydliga styrningen av verksamheternas arbete kring
rådet och därmed förbättra samarbete mellan deltagande organisationer och
förbättra "Community Readiness", vilken av Länsstyrelsen har identifierats
som ett utvecklingsområde.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-12-07
Bilaga 1 - Mötesprotokoll Rådet för trygghet och hälsa 2012-11-20
Bilaga 2 - Ny organisation för Rådet för trygghet och hälsa
______
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