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Sammanträdesdatum

2019-05-07
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Rådhuset, tisdagen den 7 maj 2019 kl 08:00-15:10
Ajournering 09:20-09:45, 10:30-14:00,14:14-14:23, 14:40-14:42

Beslutande

Ledamöter

Andreas Sjölander (S), Ordförande
Ingrid Nilsson (V), 1:e vice ordförande
Christina Lindberg (C), 2:e vice ordförande
Ann Charlotte Visén (S)
Björn Nordling (S)
Monica Fahlén (S)
Håkan Viklund (S)
Michael Möller Christensen (V)
Johan Sundqvist (MP)
Ingemar Wiklander (KD)
Erik Hultin (C)
Anders Gäfvert (M)
Ida Skogström (M) §§ 79-89, 91-101, ersättare Eva-Clara Viklund (M) § 90
Ingemar Ljunggren (M)
Lennart Bergström (SD)
Närvarande ej tjänstgörande
ersättare

Ersättare

Övriga närvarande

Birgitta Wigren, t.f. kommundirektör, Anna Bostedt, kanslichef, Lena Einarsson,
ekonomichef, Johanna Laine, kommunsekreterare, Emma Grann, nämndsekreterare,
Eva Nordin Silén, nämndsekreterare, Jennifer Ålund, folkhälsosamordnare

Justerare

Ingemar Ljunggren (M)

Justeringens plats och tid

Rådhuset, 2019-05-10, kl.10:00

Susanne Forsberg (S)
Lennart Molin (S)
Alireza Samadi (V)
Myriam Estrella-Näslund (MP)
Karin Högberg (KD)
Ulla Bylund (KD)
Karl Rönnkvist (C)
Ulrika Sundgren (C)
Leif Jonsson (M)
Glenn Sehlin (SD)
Olle Löfgren (L)

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Johanna Laine

Ordförande
Andreas Sjölander
Justerare
Ingemar Ljunggren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§§ 79-101
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-05-07

Datum då anslaget sätts upp

2019-05-10

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Johanna Laine

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-05-07
Kommunstyrelsen

Ärendelista
§ 79

Dnr 27802

Informationsärenden ........................................................................................... 5
§ 80

Dnr 34746

Val av justerare ................................................................................................... 7
§ 81

Dnr 26793

Godkännande av dagordning .............................................................................. 8
§ 82

Dnr 2019-000169 1.2.4.1

Budget 2020 Kommunstyrelsen .......................................................................... 9
§ 83

Dnr 2019-000231 1.2.4.0

Återremiss årsredovisning 2018 ........................................................................ 10
§ 84

Dnr 2019-000199 1.1.1.1

Anpassning till nya redovisningslagen............................................................... 13
§ 85

Dnr 2019-000236 2.4.1.0

Förändrade budgetförutsättningar utifrån konsekvenser av ny
redovisningsmodell ........................................................................................... 15
§ 86

Dnr 2018-000540 041

Budgetdirektiv 2020 .......................................................................................... 19
§ 87

Dnr 2019-000101 2.4.1.0

Ekonomisk månadsrapport Kommunstyrelsen .................................................. 22
§ 88

Dnr 2019-000144 1.1.6.4

Remiss Energi- och klimatstrategi för Västernorrland. ....................................... 23
§ 89

Dnr 2019-000182 1.1.2.1

Justering av egenavgifter för färdtjänst i annan kommun .................................. 25
§ 90

Dnr 2018-000028 00

Medborgarförslag - Huskurage - förebyggande arbete mot våld i nära
relation .............................................................................................................. 27
§ 91

Dnr 2019-000089 2.8.2.1

Systematiskt brandskyddsarbete SBA, uppföljning år 2018............................... 29
§ 92

Dnr 2019-000116 1.2.3.2

Attestreglemente ............................................................................................... 32
§ 93

Dnr 2019-000190 1.1.2.0

Fördelningsmodell Grund- och schablonersättning ........................................... 34
§ 94

Dnr 2018-000497 140

Motion - Inför Rättviksmodellen "Tillväxt & tillsyn" i Härnösands
kommun ............................................................................................................ 37
§ 95

Dnr 2019-000186 2.4.4.1

Donationsstiftelser sammanställning 2018 ........................................................ 39
§ 96

Dnr 2019-000131 2.4.4.1

Hyresbidrag ur donationsstiftelser ..................................................................... 40
§ 97

Dnr 2019-000223 1.2.3.1

Riktlinjer resultatutjämningsreserv..................................................................... 41
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Kommunstyrelsen

§ 98

Dnr 2019-000003 1.2.3.1

Kommunstyrelsens uppdragsbeslut 2019.......................................................... 42
§ 99

Dnr 2019-000001 1.2.3.1

Anmälan av delegationsbeslut .......................................................................... 43
§ 100 Dnr 2019-000002 1.1.2.1

Anmälan av ärenden för kännedom till kommunstyrelsen 2019 ......................... 44
§ 101 Dnr 52834

Dansverksamhet för barn och unga .................................................................. 45
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§ 79

Dnr 27802

Informationsärenden
Ordföranden Andreas Sjölander (S) informerar om:
- Fokusmässan
- föreningsstämman Kommuninvest
- rekryteringsgruppen inför anställning av ny kommundirektör
- besöket på riksarkivet
- ÖP-gruppens arbete
- Företagsfrukost
- fullmäktige
- Metropol
Kommunstyrelsen har på dagens sammanträde även fått information om
följande ärenden och processer:
Ekonomi, Lena Einarsson, ekonomichef
Justering av egenavgifter för färdtjänst i annan kommun, Ulf Andersson,
trafikchef
Fördelningsmodell Grund- och schablonersättning, Malin Ullström,
processledare
Arbetsmarknadsinsatser, Petra Norberg, förvaltningschef
arbetslivsförvaltningen och Issam Sassi, arbetsmarknadschef
Översiktsplan, Maja Nordmark, översiktsplanerare
Närvarande:
Ledamöter
Ingrid Nilsson (V), 1:e vice ordf.
Christina Lindberg (C), 2:e vice ordf.
Ann Charlotte Visén (S)
Björn Nordling (S)
Monica Fahlén (S)
Håkan Viklund (S)
Michael Möller Christensen (V)
Johan Sundqvist (MP)
Ingemar Wiklander (KD)
Erik Hultin (C)

Justerandes sign

Ersättare
Andreas
Sjölander (S), Ordförande
Susanne Forsberg (S)
Lennart Molin (S)
Alireza Samadi (V)
Myriam Estrella-Näslund (MP)
Karin Högberg (KD)
Ulla Bylund (KD)
Karl Rönnkvist (C)
Ulrika Sundgren (C)
Eva-Clara Viklund (M)
Leif Jonsson (M)
Glenn Sehlin (SD)
Olle Löfgren (L)
Utdragsbestyrkande
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2019-05-07
Kommunstyrelsen

Anders Gäfvert (M)
Ida Skogström (M)
Ingemar Ljunggren (M)
Lennart Bergström (SD)
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 80

Dnr 34746

Val av justerare
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att välja Ingemar Ljunggren (M) att justera dagens protokoll.
Beslutsunderlag
Beslut kommunstyrelsen 2019-02-05 § 16
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 81

Dnr 26793

Godkännande av dagordning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att på dagens sammanträde sist på dagordningen lägga till ett extra ärende:
Dansverksamhet för barn och unga, samt
att godkänna den uppdaterade dagordningen.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S).
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
______

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

§ 82

Dnr 2019-000169 1.2.4.1

Budget 2020 Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna budgetförslaget för 2020 avseende kommunstyrelsens budget
samt
att överlämna budgetförslaget för kommunstyrelsen till budgetberedningen.
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
Kommunstyrelseförvaltningens budgetförslag 2020 baseras på nämndens
preliminära budgetram för kommunstyrelse samt kommungemensamma
kostnader: 189 mnkr.
Förslaget till investeringsbudget omfattar 9,0 mnkr.
Kommunstyrelsens budgetförslag 2020 innehåller inga äskanden om utökad
ram.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-17
Budgetförslag 2020 för kommunstyrelsen 2019-04-17
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 83

Dnr 2019-000231 1.2.4.0

Återremiss årsredovisning 2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att inte korrigera och redovisa pensionsskulden enligt blandmodellen i
enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning, kap. 6,
paragraf 4, samt
att godkänna årsredovisning 2018.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert, Christina Lindberg, Lennart Bergström
och Andreas Sjölander (S).
Yrkanden
Anders Gäfvert (M) vidhåller sitt yrkande från fullmäktige 2019-04-29: ”Vi
anser att årsredovisningen för 2018 bör korrigeras och redovisa
pensionsskulden enligt blandmodellen i enlighet med lagen om kommunal
bokföring och redovisning, kap. 6, paragraf 4.”
Christina Lindberg (C) och Lennart Bergström (SD) yrkar bifall till Anders
Gäfverts (M) förslag.
Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: liggande förslag och
Anders Gäfverts (M) förslag.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser att besluta enligt liggande
förslag.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser att besluta enligt Anders
Gäfverts (M) förslag.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt liggande förslag.
Votering och utfall
Votering begärs och verkställs.
Ordföranden ställer följande propositionsordning: den som vill att
kommunstyrelsen ska besluta enligt liggande förslag röstar ”ja” och den som
vill att kommunstyrelsen ska besluta enligt Anders Gäfverts (M) förslag
röstar ”nej”.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-05-07
Kommunstyrelsen

Med 9 ja-röster mot 6 nej-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen
beslutat enligt liggande förslag.
Hur de enskilda ledamöterna röstat framgår av tabellen nedan.
Ledamot

Parti

Andreas Sjölander
Ingrid Nilsson
Christina Lindberg
Lotta Visén
Björn Nordling
Monica Fahlén
Håkan Viklund
Michael Möller Christensen
Johan Sundqvist
Ingemar Wiklander
Erik Hultin
Anders Gäfvert
Ida Skogström
Ingemar Ljunggren
Lennart Bergström

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

§ 83
Ja Nej
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Reservation
Moderaterna, Sverigedemokraterna och Centerpartiet reserverar sig till
förmån för eget förslag.
Bakgrund
Vid kommunfullmäktige 2019-04-29 återremitterades Årsredovisning 2018
med motiveringen ”Vi anser att årsredovisningen för 2018 bör korrigeras och
redovisa pensionsskulden enligt blandmodellen i enlighet med lagen om
kommunal bokföring och redovisning, kap. 6, paragraf 4.”
Att korrigera årsredovisningen utifrån en annan redovisningsmodell än den
av kommunfullmäktige beslutade 2006-05-29 §62, innebär att man frångår
ett av kommunfullmäktige tagna beslut. Förvaltningen följer de av
kommunfullmäktige fattade beslut.
Ett förslag till beslut finns framlagt från förvaltningen om att ändra
redovisningsmodell från och med 2019. Under förutsättning av
kommunfullmäktiges beslut så finns sedan en tid tillbaka en tidsplan
utarbetad, för att säkerställa att förändringen blir gjord med god kvalitet.
Tidsplan
Maj
Utreda redovisningstekniska detaljer inför förändringen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

11(45)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-05-07
Kommunstyrelsen

Maj/juni
Omräkning av balansräkning och resultaträkning inför jämförelsetal
föregående år, nyckeltal mm.
Maj/juni
Utreda redovisningsprinciper kring pensionsstiftelsen.
Juni
Arbeta fram anvisningar för gottgörelse från pensionsstiftelsen.
Juni – juli
Anpassa ekonomistyrningsreglementet utifrån föreslagna förändringar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-03
Årsredovisning 2018
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-04-29 § 55
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 84

Dnr 2019-000199 1.1.1.1

Anpassning till nya redovisningslagen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att upphäva kommunfullmäktiges beslut Ändring av redovisning av
ansvarsförbindelsen pensioner, 2006-05-29, § 62,
att övergå till blandmodellen gällande redovisningen av pensionskostnader
från och med 2019,
att uppdra till kommunstyrelsen att anpassa reglementet för ekonomistyrning
utifrån Lag om kommunal bokföring och redovisning (2018:597).
Yttranden
I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S) och Anders Gäfvert (M).
Yrkanden
Andreas Sjölander (S) yrkar på en tilläggsattsats enligt följande:
(kommunstyrelsen föreslår fullmäktige) att upphäva kommunfullmäktiges
beslut Ändring av redovisning av ansvarsförbindelsen pensioner, 2006-0529, § 62,
samt att i sista attsatsen i liggande förslag byta ut ”ny redovisningslagen”
mot: ”Lag om kommunal bokföring och redovisning (2018:597)”.
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag med Andreas Sjölanders (S) tilläggsförslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag med Andreas Sjölanders (S) tilläggsförslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag med Andreas Sjölanders (S) tilläggsförslag.
Bakgrund
Härnösands kommun har sedan år 2005 redovisat hela pensionsskulden i
balansräkningen s k fullfondering av pensionsskulden. Revisionen har
påtalat att kommunen inte följer gällande bestämmelser i lagstiftningen och
rekommendationer. Det finns en ny lag om kommunal bokföring och
redovisning (2018:597) som gäller fr o m räkenskapsåret 2019. I förarbetena

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2019-05-07
Kommunstyrelsen

inför den nya lagen var det mycket diskussioner om
pensionsskuldsredovisningen. Lagstiftaren valde att inte införa
fullfonderingsmodellen i hanteringen av pensionsskulden. I gällande lag om
kommunal bokföring och redovisning 6 kapitlet §4 ”Förpliktelser att betala
ut pensionsförmåner som intjänats före år 1998 ska inte ta upp som skuld
eller avsättning”.
En övergång till blandmodellen skulle ge ökade kostnader som belastar
resultaträkningen. Detta innebär att kommunens finansiella mål för god
ekonomisk hushållning 2020 och framåt bör revideras. En första anpassning
till nya lagen om kommunal bokföring och redovisning ställer också krav på
en anpassning av finansiella mål för kommunkoncernen.
För att anpassa kommunens redovisning till den nya lagstiftningen krävs
ändringar i gällande budget för 2020. Effekten av bytet till blandmodellen
medför en omfördelning med cirka 49 mnkr till finansverksamheten.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-23 § 41
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-16
Uppdrag konsekvenser från fullfondering till blandmodell pensioner 201904-11
______

Justerandes sign
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§ 85

Dnr 2019-000236 2.4.1.0

Förändrade budgetförutsättningar utifrån
konsekvenser av ny redovisningsmodell
Kommunstyrelsens beslut
Under förutsättning av fullmäktiges beslut i KS2019-000199, Anpassning till
nya redovisningslagen, beslutar kommunstyrelsen
att fastställa budgetförutsättningarna för åren 2020-2021 genom:


att resultatnivån anpassas utifrån förutsättningar till en minimal nivå,



att nämndernas budgetramar anpassas utifrån rådande prognoser,



att gottgörelse begärs från pensionsstiftelsen,



att vinstutdelning begärs från kommunala bolag, samt

att uppdra åt kommundirektören att återrapportera utredningsuppdragen:


framtida drift och organisation av kommunens produktionskök,



översyn av bolagsform för kommunen och dess bolag,



samordning och organisation av lokaler i kommunen samt



samordning av kommunkoncernens IT-tjänster

senast i december 2019.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Ingrid Nilsson (V), Anders Gäfvert (M), Lennart
Bergström (SD), Christina Lindberg (C) och Andreas Sjölander (S).
Yrkanden
Ingrid Nilsson (V) yrkar att första attsatsen i liggande förslag ska bytas ut
mot följande: att fastställa budgetförutsättningarna för åren 2020-2021
genom att resultatnivån anpassas utifrån förutsättningar till en minimal nivå,
att nämndernas budgetramar anpassas utifrån rådande prognoser, att
gottgörelse begärs från pensionsstiftelsen, att vinstutdelning begärs från
kommunala bolag.
Ingrid Nilsson (V) yrkar även på följande tillägg i sista attsatsen: (att uppdra
kommundirektören…) samt samordning av kommunkoncernens IT-tjänster.

Justerandes sign
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Anders Gäfvert (M) yrkar bifall till första attsatsen i liggande förslag samt
omformulering av attsats nummer två i liggande förslag enligt följande: ”att
uppdra åt kommundirektören att återrapportera utredningsuppdraget rörande
alternativa driftsformer i kommunens verksamheter, samt samordning och
organisation av lokaler i kommunen senast i december 2019”.
Andreas Sjölander (S) yrkar bifall till Ingrid Nilssons (V) förslag.
Propositionsordning 1
Ordföranden finner att det avseende första attsatsen finns två förslag till
beslut: liggande förslag och Ingrid Nilssons (V) förslag.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta enligt liggande
förslag.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta enligt Ingrid
Nilssons (V) förslag.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt Ingrid Nilssons
(V) förslag.
Reservation
Moderaterna reserverar sig mot beslutet.
Propositionsordning 2
Ordföranden finner att det avseende andra attsatsen finns två förslag till
beslut: liggande förslag med Ingrid Nilssons (V) tilläggsförslag och Anders
Gäfverts (M) förslag.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta enligt liggande
förslag med Ingrid Nilssons (V) tilläggsförslag.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta enligt Anders
Gäfverts (M) förslag.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt Ingrid Nilssons
(V) förslag.
Votering och utfall
Votering begärs och genomförs.
Ordföranden ställer följande propositionsordning: den som vill att
kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag med Ingrid Nilssons (V)
tilläggsförslag röstar ”ja”, och den som vill att kommunstyrelsen beslutar
enligt Anders Gäfverts (M) förslag röstar ”nej”.

Justerandes sign
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Med 9 ja-röster mot 6 nej-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen
beslutat enligt liggande förslag med Ingrid Nilssons (V) tilläggsförslag.
Hur de enskilda ledamöterna röstat framgår av tabellen nedan.
Ledamot

Parti

Andreas Sjölander
Ingrid Nilsson
Christina Lindberg
Lotta Visén
Björn Nordling
Monica Fahlén
Håkan Viklund
Michael Möller Christensen
Johan Sundqvist
Ingemar Wiklander
Erik Hultin
Anders Gäfvert
Ida Skogström
Ingemar Ljunggren
Lennart Bergström

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

§ 83
Ja Nej
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Reservation
Moderaterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna reserverar sig till
förmån för eget förslag.
Bakgrund
En förändring av redovisningsmodellen (KS2019-000199) kommer påverka
kommunens redovisning med ökade pensionskostnader på ca 50 mnkr
årligen. Det innebär att kommunens budgetförutsättningar väsentligen
påverkas. För att säkerställa en hållbar ekonomisk utveckling kommande år
föreslås ett antal strategiska budgetförutsättningar beslutas redan nu.
Samtidigt som det är av yttersta vikt att fortsätta följa den ekonomiska
utveckling och vara bredd på snabb omställning om behov uppstår.
Strategiska budgetförutsättningar:
Att resultatnivån anpassas utifrån förutsättningar till en minimal nivå
Att nämndernas budgetramar sänks
Att begära gottgörelse från pensionsstiftelsen
Att begära vinstutdelning från kommunala bolag
Utöver de strategiska budgetförutsättningarna föreslås ett antal
utredningsuppdrag lämnas till kommundirektören för att identifiera
ytterligare effektiviseringsåtgärder under de kommande åren.
Utredningsuppdrag:

Justerandes sign
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Framtida drift och organisation av kommunens produktionskök
Översyn av bolagsform för kommunen och dess bolag
Samordning och organisation av lokaler i kommunen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-03
______
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Dnr 2018-000540 041

Budgetdirektiv 2020
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa Budgetdirektiv 2020 1.1 med preliminär tilldelning av
skattemedel, i enlighet med kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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 ska enligt reglementet för ekonomistyrning delge
nämnderna budgetdirektiv. Detta är ett nytt direktiv med anledning av att den
av kommunen beslutade anpassningen till redovisningslagen att byta
pensionsmodell från fullfondering till blandmodellen, den beräknas kosta
kommunen 50 mnkr per år.
Sammanfattning
Härnösands kommuns intäkter från skattemedel och statsbidrag beräknas för
2020 bli 45 mnkr högre än innevarande års budget (2019).
Skatteberäkningen baseras på att Härnösands befolkning uppgår till 25 064
personer i utgången av 2020. Nuvarande antal uppgår till 25 135 personer.
Enligt föreliggande förslag anges resultatet för 2020 till 34 mnkr vilket
motsvarar 2 procent av skattemedel och statsbidrag. Investeringsutrymmet
föreslås bli 41 mnkr.
Nämndernas preliminära budgetramar är i detta förslag enligt tabell nedan.
Under 2020 finns det inget utrymme för att äska extra medel. Uppdraget för
nämnderna är att se över sina kostnader genom fortsatta nyckeltalsanalyser.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

19(45)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

20(45)

Sammanträdesdatum

2019-05-07
Kommunstyrelsen

Preliminär budget 2020
cirkulär 2019:021_2

Resultaträkning (mnkr)

Budget
2018

Budget
2019

Prel.
Budget
2020

Prel.
Budget
2020
maj 2019

Verksamhetens intäkter

387

314

300

312

311

311

Verksamhetens kostnader

-1 945

-1 871

-1 874

-1 867

-1 888

-1 928

Avskrivningar

-52

-52

-52

-52

-55

-55

Verksamhetens nettokostnader -1 610

-1 609

-1 626

-1 607

-1 632

-1 672

Skatteintäkter

1 192

1 193

1 217

1 218

1 238

1 269

Generella statsbidrag och
utjämning

454

458

462

478

479

488

Verksamhetens resultat

36

42

53

89

85

85

Finansiella intäkter

6

6

6

12

6

6

Finansiella kostnader

-21

-25

-25

-75

-75

-75

Årets resultat

20

23

34

26

16

16

Plan
2021

Plan
2022

Preliminära budgetramar 2020
För att nå en god ekonomisk hushållning, så föreslår
kommunstyrelseförvaltningen att budgetprocessen utgår från följande:
 Nämndernas preliminära budgetramar för verksamheten 2020 uppgår
till 1 607 mnkr.
 Den samlade resultatnivån anges till 26 mnkr, vilket motsvarar ett
resultat på 1,5 %.
 Investeringsnivån uppgår till 41,0 mnkr.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

21(45)

Sammanträdesdatum

2019-05-07
Kommunstyrelsen

cirkulär 2019:021_2

Verksamhetens nettokostnader
fördelad per nämnd (mnkr)
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
inkl gemensamma kostnader
Arbetslivsnämnden
Samhällsnämnden
Skolnämnden
Socialnämnden
Verksamhetens nettokostnader
Totalt resultatöverskott
Verksamhetens nettokostnader

Prel.
Budget
2020
4

Prel.
Budget
2020
maj 2019
4

Plan
2021
4

Plan
2022
4

Budget
2018
4

Budget
2019
4

209
60
177
594
567
1 610

189
58
179
600
597
1 626
-17
1 609

189
58
179
600
597
1 626

169
58
179
600
597
1 607

180
58
181
606
603
1 632

184
59
185
621
618
1 672

1 626

1 607

1 632

1 672

1,4%

2,0%

1,5%

0,9%

0,9%

Resultat i % av skattemedel och generella
statsbidrag

Förslag till preliminära investeringsramar 2020

Nämndernas investeringsbudget (mnkr)
Kommunstyrelsen
Arbetslivsnämnden
Samhällsnämnden
Skolnämnden
Socialnämnden
Summa

2019
9,0
0,5
29,0
2,0
0,5
41,0

Prel.
2020
9,0
0,5
29,0
2,0
0,5
41,0

Plan
2021
9,0
0,5
29,0
2,0
0,5
41,0

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-06
______
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Dnr 2019-000101 2.4.1.0

Ekonomisk månadsrapport Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M) och Andreas Sjölander (S).
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
Kommunstyrelseförvaltningen genom ekonomiavdelningen sammanställer
efter varje avslutad månad en ekonomisk månadsrapport för att ge en
översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och
utveckling löpande under året.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-29
Ekonomisk månadsrapport mars 2019
Bilaga 1 – Finansrapport mars 2019
______
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Dnr 2019-000144 1.1.6.4

Remiss Energi- och klimatstrategi för Västernorrland
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta föreslaget svar på remissversion ”Energi- och klimatstrategi
Västernorrland”.
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
Länsstyrelsen Västernorrland har på uppdrag av regeringen tagit fram ett
förslag på en långsiktig regional energi- och klimatstrategi för
Västernorrland 2019. Detta har skett i dialog med andra aktörer i länet inom
vilken Härnösands kommun har medverkat. Länsstyrelsen har i arbetet även
samarbetat med Region Västernorrland.
Länsstyrelsen Västernorrland önskar få in synpunkter på framtagen
remissversion.
Syftet med strategin är att inspirera regionala aktörer till samverkan, att hitta
fokusområden och aspekter med extra hög prioritet och att uppmuntra till
beteendeförändring. Strategin innehåller inga aktiviteter eller
handlingsprogram utan ska vara en vägvisare för framtida handlingsplaner
inom utpekade fokusområden.
Fem fokusområden har pekats ut som extra prioriterade för Västernorrlands
arbete med energi- och klimatfrågor. Dessa är 1) Transporteffektivt samhälle
och fossilfria transporter 2) Stark och långsiktig bioekonomi 3) En hållbar
bygg- & fastighetssektor, 4) Hållbar konsumtion, och 5) Framtidens
elsystem. Inom respektive fokusområden pekas prioriterade aspekter ut,
vilka identifierats i samverkan med aktörer inom respektive fokusområde.
Remissvaret är framtaget i dialog med Samhällsförvaltningen.
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Sammanfattning av föreslaget remissvar
Den framtagna strategin för Västernorrland välkomnas med särskild vikt på
att öka samverkan mellan regionala aktörer och arbeta med
beteendeförändring inom de prioriterade områdena.
Det framgår inte vilken koppling och relevans strategin har för Agenda 2030,
de globala målen för hållbar utveckling, utifrån föreslagna och prioriterade
aspekter. Idag en viktig del i arbetet med såväl energi (mål 7) och att lösa
klimatkrisen (mål 13) och även bidra till andra mål.
Önskar en översiktlig sammanställning över vilka internationella och
nationella mål som särskilt styr strategin. Samt hur Länsstyrelsen
Västernorrland ställer sig till dem och vilken rådighet de har att påverka
genomförandet.
Många av de beskrivna fokusområdena är mansdominerade och det är viktigt
att det omnämns som en utmaning för framtiden vilket bör beaktas i insatser
som avser bl.a. kompetensförsörjning och utbildningsinsatser.
För utbildningsinsatser bör även nybyggnation omnämnas, detta då det är
betydligt enklare att åstadkomma en mer energieffektiv och energioptimerad
fastighet när du bygger nytt. Produktionsprocessen är viktig att beakta
oavsett hur du bygger för att begränsa miljöpåverkan och hushålla med
energin.
Det är även viktigt att uppdatera underlaget för energibalansen för
Västernorrland oftare, särskilt nu när utvecklingen går så snabbt. Samt
komplettera statistik för nuläge avseende konsumtionsbaserade utsläpp under
avsnitt - Växthusgasutsläpp i Västernorrland.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-15
Remissvar Energi- och klimatstrategi för Västernorrland 2019-04-15
Remissversion Energi- och klimatstrategi för Västernorrland 2019-03-12
Remissmissiv – Energi- och klimatstrategi för Västernorrland 2019-03-08
______
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Dnr 2019-000182 1.1.2.1

Justering av egenavgifter för färdtjänst i annan
kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att grundtaxan för egenavgiften för färdtjänstresor i annan kommun är
5 kr/km, samt
att införa en lägsta avgift på 50 kr/resa för egenavgiften för färdtjänstresor i
annan kommun.
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
En översyn har gjorts av egenavgifter för färdtjänst, för att avgiften ska vara
lika för alla resenärer oavsett vilket fordon som används. Bakgrunden är att
personer som rest i annan kommun och som är i behov specialfordon får
betala en högre egenavgift än personer som nyttjar färdtjänst med personbil.
Härnösands kommun använder i dag ett betalningsalternativ som är 25 % av
taxameterpriset. Anledningen till att det blir dyrare med procentalternativt av
taxameterpriset är att framkörningsavgiften för specialfordon är dyrare än för
personbil och denna kostnad läggs på taxameterpriset.
För att det i fortsättningen inte ska bli dyrare att resa med specialfordon i en
annan kommun, föreslås att egenavgiften ändras från att vara 25 % av
taxameterpriset till att grundtaxan för egenavgift för färdtjänstresor i annan
kommun blir 5 kr/km och att en lägsta avgift om 50 kr införs.
Kommunledningskontoret har inget att tillägga i samhällsnämndens förslag
utan anser att justeringen bör göras eftersom att beslutet leder till en
likvärdig egenavgift oavsett i fall personen som använder tjänsten är i behov
av ett specialfordon eller inte.
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Socialt perspektiv
Förändringen innebär en förbättring ut det sociala perspektivet eftersom det
leder till en likvärdig taxa oavsett vilket fordon kunden är i behov av.
Ekologiskt perspektiv
Förslaget har inte någon påverkan på det ekologiska perspektivet.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Förslaget har inte någon påverkan på det ekonomiska och juridiska
perspektivet, med hänvisning till samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse
som säger att bruttokostnaderna för dessa resor kommer att bestå, men den
intäktsvolym som kan komma att förändras är marginell.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-05-06
Protokollsutdrag samhällsnämnden 2019-03-28 § 59
Tjänsteskrivelse samhällsförvaltningen 2019-03-12
______
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Dnr 2018-000028 00

Medborgarförslag - Huskurage - förebyggande arbete
mot våld i nära relation
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget samt
att uppdra till rådet för trygghet och hälsa att aktualisera frågan om våld i
nära relationer.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Ingrid Nilsson (V), Christina Lindberg (C), Anders
Gäfvert (M) och Andreas Sjölander (S).
Yrkanden
Ingrid Nilsson (V) yrkar på en tilläggsattsats enligt följande:
att uppdra till rådet för trygghet och hälsa att aktualisera frågan om våld i
nära relationer.
Christina Lindberg (C) yrkar på en tilläggsattsats enligt följande:
att kommunalägda bostadsbolaget Härnösandshus beaktar att införa
Huskurage.
Andreas Sjölander (S) yrkar bifall till liggande förslag med Ingrid Nilssons
(V) tilläggsförslag.
Anders Gäfvert (M) och Lennart Bergström (SD) yrkar bifall till liggande
förslag.
Propositionsordning 1
Ordföranden finner att det avseende första beslutsattsatsen endast ligger ett
förslag till beslut, liggande förslag.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta enligt liggande
förslag avseende första attsatsen, (att föreslå fullmäktige att avslå
medborgarförslaget).
Ordföranden finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt liggande förslag.
Propositionsordning 2
Ordföranden finner att det avseende andra attsatsen finns två förslag till
beslut, Ingrid Nilssons (V) förslag och Christina Lindbergs (C) förslag.
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Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta enligt Ingrid
Nilssons (V) förslag.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta enligt Christina
Lindbergs (C) förslag.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Ingrid Nilssons (V)
förslag.
Reservation
Moderaterna och Centerpartiet reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Jäv
Ida Skogström (M) anmäler sig jävig och deltar inte i överläggning eller i
beslut i ärendet.
Bakgrund
Kommunstyrelseförvaltningen har mottagit ett medborgarförslag om att
kommunen ska uppmuntra privata fastighetsägare, bostadsrättsföreningar
och det kommunalägda bostadsbolaget Härnösandshus att införa information
om Huskurage i samtliga trappuppgångar.
Huskurage är en ideell förening med mål att förebygga och förhindra våld i
nära relation genom att ge grannar verktyg att agera. Det är en
primärpreventiv metod och en policy som uppmanar grannar att visa
omtanke och omsorg vid oro för att någon far illa i form av dörrknackning
och kontakt med polis.
Privata fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och det kommunalägda
bostadsbolaget Härnösandshus äger själva rätten att ta beslut över vilken typ
av information som ska spridas i deras fastigheter.
Kommenledningskontoret har erbjudit och genomfört utbildningar om våld i
nära relation för personal på Härnösandshus. Utbildning innehåll; offer och
förövare, förklaringar till våld, samt socialtjänstens och polismyndighetens
stöd och hjälp.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-05-03
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-02-26 § 14
Medborgarförslag – Huskurage – förebyggande arbete mot våld i nära
relationer 2018-01-15
______
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Dnr 2019-000089 2.8.2.1

Systematiskt brandskyddsarbete SBA, uppföljning år
2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar,
att lägga informationen till handlingarna.
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret att leda och följa upp
kommunens systematiska brandskyddsarbete – SBA. Enligt Riktlinjer för
systematiskt brandskyddsarbete för Härnösands kommuns verksamheter ska
arbetet årligen redovisas till kommunstyrelsen.
För 2018 har brandskyddsarbetet sett ut som följer:
Policy - Systematiskt brandskyddarbete reviderad 2018.
Policy och riktlinjer finns på kommunens intranät.
Delegationsblankett finns på kommunens intranät.
Hemab har inte utbildat någon personal år 2018. De har gjort en
uppgradering av brandlarmet i kontorsbyggnaden i samband med
ombyggnationen av huvudkontoret.
Härnösandshus har inte utbildat någon personal år 2018 men följer
riktlinjerna och utbildar personalen vart 4:e år och har delegerat ansvaret.
Technichus har via kommunledningskontorets försorg utbildat 9 st personal i
allmän brandkunskap.
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Arbetslivsförvaltningen har utbildat 124 st personal i allmän brandkunskap
och 4 st personal i heta arbeten. Ansvaret är delegerat
Samhällsförvaltningen har utbildat 3 st personal. Via
kommunledningskontoret har 18 st personal deltagit i allmän
brandutbildning och 2 st personal har utbildats till brandskyddskontrollant.
Ansvaret är delvis delegerat från förvaltningschef. Simhallen har uppdaterat
mjukvaran i utrymningslarmet.
På skolförvaltningen har 14 enheter av 36 enheter utbildat personal i allmän
brandkunskap, brandskyddsansvar eller heta arbeten. 56 procent av
enheterna följer riktlinjerna och utbildar personalen vart 4:e år. Delegering
från förvaltningschef är gjord.
Socialförvaltningen har utbildat 20 st personal som brandskyddskontrollant
och 16 st personal har gått repetitionsutbildning. Projektering för bättre
brandskydd har gjorts på ett boende.
Kommunledningsförvaltningen har utbildat 19 st personal i allmän
brandkunskap.
Rådhusets lokaler har förbättrat brandsäkerheten med genomlysta nödut
skyltar samt magnetuppställning på flera dörrar.
Arbetet fortsätter kontinuerligt med att förbättra SBA dokumentationen i
verksamheterna.
Av remissvaren syns att det finns ett behov av en riktad
informationskampanj gällande kommunens SBA policy med tillhörande
riktlinjer. Kommunledningskontoret planerar att genomföra en sådan
informationskampanj under år 2019.
Socialt perspektiv
Inga konsekvenser ur socialt perspektiv.
Ekologiskt perspektiv
Ingen påverkan ur ekologiskt perspektiv.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Ur ekonomiskt perspektiv genereras kostnader för bland annat, utbildningar,
internkontroller, larminstallationer, larmförmedlingar, revisionsbesiktningar
och anläggningsskötare. Ett bra SBA arbete kan dock minska skador på
inventarier och byggnader vilket leder till mindre kostnader.
Det juridiska perspektivet berörs av att SBA arbetet är lagstadgat.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-23 § 37
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-04-02
Remissvar från Härnösand Energi & Miljö, Härnösandshus,
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Arbetslivsförvaltningen, Samhällsförvaltningen, Skolförvaltningen,
Socialförvaltningen
______
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Dnr 2019-000116 1.2.3.2

Attestreglemente
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta Attestreglemente version 2.0.
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
Attestreglementet har reviderats och förtydligats för att anpassas efter den
nya inköpsorganisation som kommunen inför under maj 2019 samt
kommunens nya systemstöd för e-handel och fakturor. Det reviderade
attestreglementet säkerställer tillfredsställande kontroller och ger kommunen
bättre kontroll vid attestering av ekonomiska transaktioner.
Revidering av attestreglementet innebär anpassning av arbetsmoment och
roller i samband med införande av ny inköpsorganisation och nytt
systemstöd så ändras arbetsmomenten vid inköp och rollerna byter namn i
inköpsorganisationen. Ett tydligt attestreglemente ger ökad god
internkontroll.
Det finns ny fyra attestmoment avseende inköp och fakturor:
leveranskvittens, beställning, granskning och attest. Vid inköp gjorda i ehandelssystemet tillämpas attestmomenten beställning, attest och
leveranskvittens. För fakturor utanför e-handelssystemet tillämpas
attestmomenten granskning och attest. Attest ska alltid göras av minst två
personer.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Tydliga rutiner för attestering syftar till att kommunens mål uppfylls genom
tillfredställande internkontroll av ekonomiska transaktioner.
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Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-05 § 38
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-11
Rev. Attestreglemente 2019-05-06
Attestreglemente Härnösands kommun revision 2019 jfr 2016
______
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§ 93

Dnr 2019-000190 1.1.2.0

Fördelningsmodell Grund- och schablonersättning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta Fördelningsmodell för grund- och schablonersättning, samt
att uppdra åt kommundirektören att årligen följa upp, och vid behov föreslå
kommunstyrelsen revidering av fördelningsmodellen.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M) och Andreas Sjölander (S).
Yrkanden
Anders Gäfvert (M) yrkar på att i andra attsatsen i liggande förslag byta ut
”årligen” mot: ”halvårsvis”.
Andreas Sjölander (S) yrkar bifall till liggande förslag.
Propositionsordning 1
Ordföranden finner att det avseende första attsatsen endast föreligger ett
förslag till beslut, liggande förslag.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta enligt liggande
förslag avseende första attsatsen.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat enligt liggande förslag
avseende första attsatsen.
Propositionsordning 2
Ordföranden finner att det avseende andra attsatsen finns två förslag till
beslut, liggande förslag och Anders Gäfverts (M) förslag.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta enligt liggande
förslag.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta enligt Anders
Gäfverts (M) förslag.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat enligt liggande förslag.
Reservation
Moderaterna reserverar sig till förmån för eget yrkande.
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Bakgrund
Förslaget till ny fördelningsmodell för grund- och schablonersättning avser
två av de statliga ersättningar som Migrationsverket betalar ut till kommuner
utan krav på ansökan: grundersättning för nyanlända personer med
uppehållstillstånd, och schablonersättning för etableringsinsatser och
introduktion för nyanlända personer.
Dessa två ersättningar uppgick tillsammans till drygt 35 miljoner kronor för
Härnösands kommun under 2018. Ersättningarna regleras i förordning
(2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.
Grundersättning för mottagande av nyanlända personer med
uppehållstillstånd
Kommunen har rätt till en årlig grundersättning motsvarande fem
prisbasbelopp i syfte att möjligöra en beredskap för mottagande av
nyanlända personer med uppehållstillstånd. 2018 motsvarade detta 227.500
kr. I dagsläget fördelas grundersättningen i sin helhet till
Arbetslivsförvaltningens mottagningsverksamhet.
Schablonersättning för etableringsinsatser och introduktion för nyanlända
personer
Migrationsverket betalar löpande ut schablonersättning till kommunen,
ersättningen avser täcka vissa kostnader för etablering och introduktion av
nyanlända personer. Schablonersättningen betalas ut under de första två åren
efter mottagandet till den kommun i vilken personen är folkbokförd.
Schablonersättning avser täcka vissa kostnader för
mottagning och praktisk hjälp i samband med bosättning,
särskilda introduktionsinsatser inom skola, förskola, fritidshem och viss
annan pedagogisk verksamhet,
utbildning i svenska för invandrare
kommunal vuxenutbildning som särskilt anpassats för nyanlända som har
kort utbildning och omfattas av förordningen om etableringsinsatser,
samhällsorientering,
tolkning,
andra insatser för att underlätta etablering i samhället, samt
vissa kostnader för ekonomiskt bistånd för personer som inte fyllt 65 år och
administration av sådant bistånd.
Från och med den 1 januari 2019 är schablonersättningen 142.600 kr för en
person under 65 år, och 82.100 kr för en person som fyllt 65 år.
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Den lagstiftning som styr de statliga medlen i form av grundersättning och
schablonersättning till kommunen från Migrationsverket har förändrats vid
flera tillfällen sedan 2013, och nu gällande fördelningsmodell bedöms
därmed inte längre aktuell. Även kommunens egen organisation har
förändrats och fördelningsmodellen behöver även av detta skäl uppdateras.
Förslag till ny fördelningsmodell
Grundersättningen föreslås även fortsättningsvis i sin helhet fördelas till
Arbetslivsförvaltningen, detta då mottagningsverksamheten för nyanlända
personer med uppehållstillstånd organisatoriskt är placerad där.
För schablonersättningen föreslås en ny fördelningsmodell där hela beloppet
fördelas utifrån en fördelningsnyckel. I arbetet med att ta fram förslaget om
ny fördelning har olika modeller beaktats, den modell där
schablonersättningen i sin helhet fördelas genom en fördelningsnyckel
bedöms vara den mest optimala och effektiva. Genom att fördela hela
ersättningen via fördelningsnyckel skapas möjlighet till förutsägbarhet av
respektive förvaltnings fördelning. Fördelningsnyckelns utformning baseras
på respektive förvaltnings faktiska kostnader 2018 kopplat till målgruppen
för ersättningen, aktuellt regelverk samt kommunens interna organinsation
av olika verksamheter. I fördelningsmodellen ingår en årlig uppföljning samt
revidering vid behov.
Socialt perspektiv
Ingen påverkan.
Ekologiskt perspektiv
Ingen påverkan.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Fördelningsmodellen utgår från aktuell lagstiftning och kommunens
nuvarande organisation. Medel fördelas genom detta till de verksamheter
som omfattas av regelverket och de förvaltningar i vilka verksamheterna är
organisatoriskt placerade. Detta medför i vissa fall en förändring i den
procentuella tilldelningen till respektive förvaltning i jämförelse med nu
gällande fördelningsnyckel.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-23 § 39
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-04-17
Fördelningsnyckel 2013
Jämförelse fördelningsnyckel 2013 och Fördelningsmodell Grund- och
schablonersättning 2019-04-09
______
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§ 94

Dnr 2018-000497 140

Motion - Inför Rättviksmodellen "Tillväxt & tillsyn" i
Härnösands kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Ingrid Nilsson (V), Ida Skogström (M), Christina
Lindberg (C), Erik Hultin (C), Johan Sundqvist (MP), Lennart Bergström
(SD), Andreas Sjölander (S), Anders Gäfvert (M), Ingemar Ljunggren (M)
och Glenn Sehlin (SD).
Yrkanden
Ida Skogström (M) yrkar bifall till motionen.
I Ida Skogströms (M) yrkande ansluter sig Christina Lindberg (C), Erik
Hultin (C), Lennart Bergström (SD), Anders Gäfvert (M) och Ingemar
Ljunggren (M).
Propositionsordning
Ordföranden finner att det föreligger två förslag till beslut, liggande förslag
och Ida Skogströms (M) förslag.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta enligt liggande
förslag.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta enligt Ida
Skogströms (M) förslag.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat enligt liggande förslag.
Reservation
Moderaterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna reserverar sig till
förmån för eget förslag.
Bakgrund
Ida Skogström (M) har lämnat in en motion som föreslår att vi ska utreda
möjligheterna att införa Rättviksmodellen för tillväxt och tillsyn i
Härnösands kommun, samt att införa Rättviksmodellen i Härnösands
kommun.
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Rättviksmodellen handlar om hur kommunen tar ut avgifter för tillsyn som
sker inom livsmedelsbranschen. Idag tas en årlig kontrollavgift ut som tas ut
innan kontroll. Utöver detta kan även kontrollavgifter för ytterligare tillsyn
tillkomma.
Rättviksmodellen innebär att avgiften istället tas ut efter utförda kontroller.
Det kan med denna modell bli lättare för företag att förstå vilka kontroller
man betalar för. Rättviksmodellen har införts i flera kommuner och
rekommenderas numera även av Livsmedelsverket.
Det har genomförts en statlig utredning om en ny avgiftsförordning som
föreslås införas år 2020. Den modellen kommer att vara bindande för
kommunerna, så att alla kommuner gör lika.
I avvaktan på beslut om förslagen i den statliga utredningen och den nya
avgiftsmodellen föreslår kommunledningskontoret att motionen om att
utreda och införa rättviksmodellen ska avslås då det inte kan anses
resurseffektivt att utreda en modell när vi redan nu vet att det kommer ny
lagstiftning på området inom kort.
I beredningen av motionen har miljöavdelningen varit delaktiga.
Socialt perspektiv
Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv.
Ekologiskt perspektiv
Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-23 § 40
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-04-12
Motion - Inför Rättviksmodellen "Tillväxt & tillsyn" i Härnösands kommun,
Ida Skogström (M), 2018-11-26
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-12-17 § 153
______
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§ 95

Dnr 2019-000186 2.4.4.1

Donationsstiftelser sammanställning 2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna donationsstiftelser sammanställning 2018.
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
Efter varje år lämnas ett sammandrag av kommunens donationsstiftelser till
kommunstyrelsen. Detta sammandrag skrivs under av alla ledamöter och
granskas sedan av revisionen.
Enligt stiftelselagen, är inte stiftelser bokföringsskyldiga som har ett kapital
understigande 1 500 tkr och behöver därmed inte upprätta årsredovisningar.
Samtliga av våra donationsstiftelser ligger under den gränsen 2018 och
därför har räkenskapssammanställningen upprättats enligt lagstiftningen.
Kommunens donationsstiftelser gick med ett överskott om 110,1 under 2018.
Totalt har det delats ut medel motsvarande 83,19 till olika ändamål.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-24
Donationsstiftelser sammanställning 2018, 2019-05-06
______
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§ 96

Dnr 2019-000131 2.4.4.1

Hyresbidrag ur donationsstiftelser
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja bostadsbidrag för 2019 ur stiftelsen syskonen Lindstedts minne
med 4 000 kronor, samt
att bevilja bostadsbidrag för 2019 ur Johan Nybergs donationsstiftelse för
bostäder med 8 000 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
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 3
ansökningar till syskonen Lindstedts minne samt 5 ansökningar till Johan
Nybergs donationsstiftelse för bostäder.
Av de inkomna ansökningarna bedöms 2 stycken för stiftelsen syskonen
Lindstedts minne uppfylla de uppställda kraven. Ur Johan Nybergs
donationsstiftelse för bostäder har 4 ansökningar tillstyrkts. De som avslogs
uppfyllde inte kraven gällande inkomst.
Hyresbidragets storlek är maximalt 2 000 kr per person och år ur vardera
stiftelsen.
Utdelningsbart kapital för 2019 för stiftelsen syskonen Lindstedts minne är
60 153 kr och för Johan Nybergs donationsstiftelse för bostäder 18 808 kr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-30
Bilaga 1, sammanställning underlag för utdelning 2019 för alla stiftelser
______
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§ 97

Dnr 2019-000223 1.2.3.1

Riktlinjer resultatutjämningsreserv
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna riktlinjer för resultatutjämningsreserv.
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
Kommunallagen stadgar att kommuner och landsting kan bygga upp en
resultatutjämningsreserv. Reserven gör det möjligt att avsätta en del av ett
överskott i goda tider och sedan använda medlen för att täcka underskott som
uppstår på grund av en svag utveckling av skatteunderlaget. Genom en sådan
reserv kan det balansmässiga resultatet justeras/utjämnas mellan olika år.
Syftet är att kunna möta konjunkturvariationer för att nå jämnare villkor för
de verksamheter som kommunen bedriver.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-29
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-04-29 § 54
______
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§ 98

Dnr 2019-000003 1.2.3.1

Kommunstyrelsens uppdragsbeslut 2019
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga uppdragslistan 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
Kommunledningskontorets förteckning: Redovisning av uppdragsbeslut
t.om. 2019-05-06
______
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§ 99

Dnr 2019-000001 1.2.3.1

Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisning av delegationsbeslut.
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
Följande delegationsbeslut har redovisats på dagens sammanträde:
Ekonomiavdelningen
Omsättning och omplacering av lån samt låneavtal
HR-avdelningen
Personalärenden fattade enligt delegation 2019-04-01 – 2019-04-30
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-05-02
Bilaga - Anmälan av delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-05-07
______
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§ 100

Dnr 2019-000002 1.1.2.1

Anmälan av ärenden för kännedom till
kommunstyrelsen 2019
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga ärenden för kännedom till handlingarna.
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Bakgrund
Följande ärenden ingår i ärendelistan för kännedom till dagens sammanträde:
Årsredovisning 2018 Oskustbanan 2015 AB
Styrelseprotokoll 2019-03-01 Ostkustbanan 2015 AB
Protokollsutdrag socialnämnden § 78, 2019-04-25
Projektslutrapport Systemförvaltarorganisation 1.0
Redovisning jubileumsprojekt Internationella klubben 5 i 12
Verksamhetsberättelse 2018 Internationella klubben 5 i 12
Revisionsberättelse 2018 Internationella klubben 5 i 12
Årsredovisning 2018 Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-05-02
Bilaga – Ärenden för kännedom till kommunstyrelsen 2019-05-07
______
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§ 101

Dnr 52834

Dansverksamhet för barn och unga (extra ärende)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ge kommundirektören i uppdrag att till kommunstyrelsens nästa
sammanträde den 4 juni föreslå möjliga lösningar för fortsatt
barndansverksamhet i Härnösand.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Johan Sundqvist (MP), Anders Gäfvert (M), Ida
Skogström (M), Andreas Sjölander (S) och Christina Lindberg (C).
Yrkanden
Johan Sundqvist (MP) yrkar på att kommunstyrelsen ska besluta:
att ge kommundirektören i uppdrag att till kommunstyrelsens nästa
sammanträde den 4 juni föreslå möjliga lösningar för fortsatt
barndansverksamhet i Härnösand.
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
Norrdans avser att lägga ner sin verksamhet avseende barndans i Härnösand.
Beslutsunderlag
Muntligt förslag Johan Sundqvist (MP) på sammanträdet
______
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