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Sammanträdesdatum

2017-02-28
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Rådhuset, tisdagen den 28 februari 2017 kl 14.55–15.45

Beslutande

Ledamöter

Fred Nilsson (S) § 40-48, 50-57
Shekva Hussain (S), tjänstgörande ersättare för Fred Nilsson (S) § 49
Karin Frejarö (MP), 2:e vice ordförande, tjänstgörande ordförande § 40-48, 50-57
Mohamed Abdulwahab (MP), tjänstgörande ersättare för Karin Frejarö (MP) § 49
Anders Gäfvert (M), 2:e vice ordförande, tjänstgörande ordförande § 49
Björn Nordling (S)
Agneta Jonsson (S)
Lennart Molin (S)
Eva Larsson (S)
Göran Norlander (S)
Magnus Oskarsson, tjänstgörande ersättare för Margareta Ragnarsdotter (S)
Göran Umefjord (MP)
Ingrid Nilsson (V)
Gunnar Vestman (M)
Eva Olstedt-Lundgren (L), tjänstgörande ersättare för Ida Skogström (M)
Jonny Lundin (C) § 40-44
Karin Högberg (KD), tjänstgörande ersättare för Jonny Lundin (C) § 45-57
Anders Bergman (S), tjänstgörande ersättare för Lars Edvin Lundgren (SD)
Närvarande ej tjänstgörande
ersättare

Ersättare

Shekva Hussain (S), § 40-48, 50-57
Nina Skyttberg (S)
Mohamed Abdulwahab (MP) § 40-48, 50-57
Michael Möller Christensen (V)
Karin Högberg (KD) § 40-44

Övriga närvarande

Anna Bostedt, tf kanslichef, Bo Glas, ekonomichef, Ina Lindström, kommunsekreterare

Justerare

Anders Gäfvert § 40-48 och 50-57 Björn Nordling (S) § 49

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Ina Lindström

Ordförande
Karin Frejarö § 40-48 och 50-57

Anders Gäfvert § 49

Andes Gäfvert § 40-48 och 50-57

Björn Nordling (S)

Justerare

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-02-28

Datum då anslaget sätts upp

2017-03-03

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Ina Lindström
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2017-03-24
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§ 40

Dnr 27802

Informationsärenden
Kommunstyrelsen har fått ta del av följande informationspunkter:
•

Försäljning av tomter Lövudden och markansvisning Fågelstavägen –
Hanna Viklund, tillväxtavdelningen

•

Uppföljning klimatkontot och resepolicyn, Daniel Johannsson,
tillväxtavdelningen

•

Subventionerad kollektivtrafik, Henrik Petré,
kommunledningskontoret, Ulf Andersson, trafikchef och Thomas
Jensen, chef samhällsförvaltningen

•

Ekonomisk rapport och framtida drift av Technichus – Sofia
Pettersson, kommundirektör, Bo Glas, ekonomichef, Andreas
Sjölander, fullmäktiges ordförande samt styrelsen för Technichus AB

Följande ledamöter och ersättare närvarade:
Ledamöter

Ersättare

Fred Nilsson (S)

Magnus Oskarsson (S)

Björn Nordling (S)

Stig Nilsson (S)

Agneta Jonsson (S)

Anders Bergman (S)

Lennart Mohlin (S)

Shekva Hussein (S)

Eva Larsson (S)

Nina Skyttberg (S)

Göran Norlander (S)

Mohammed Abdulwahab (S)

Karin Frejarö (MP)

Michael Möller Christensen (V)

Göran Umefjord (MP)

Eva Olstedt-Lundgren (L)

Ingrid Nilsson (V)

Karin Högberg (KD)

Anders Gäfvert (M)
Ida Skogström (M)
Gunnar Vestman (M)
Jonny Lundin (C)

______
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§ 41

Dnr 34746

Val av justerare
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Anders Gäfvert (M) att justera dagens protokoll.
att utse Björn Nordling (S) att justera § 49
______
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§ 42

Dnr 2017-000068 003

Revidering av Reglemente kommunalt partistöd
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta reviderat reglemente för kommunalt partistöd.
Yrkanden
Fred Nilsson (S) yrkar att ordet ”uppräknas” byts ut mot ”justeras” i
reglementet.
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 anger i reglemente kommunalt partistöd vad som gäller
för det kommunala partistödet i Härnösand kommun. Under § 2, har det
lagts till att bidragets rörliga tillägg uppräknas årligen i enlighet med
förändringar i prisbasbeloppet.
Beslutsunderlag
______
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§ 43

Dnr 2017-000067 104

Partistöd 2017
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att partistöd för 2017 utbetalas, i enlighet med gällande reglemente.
Yrkanden
Fred Nilsson (S) yrkar att beslutet ges följande lydelse:
att partistöd för 2017 utbetalas, i enlighet med gällande reglemente
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
Varje parti som finns representerade i kommunfullmäktige är berättigade
partistöd. För att detta ska kunna betalas ut måste partiet skicka in begäran
om utbetalning till kommunen. De ska även ha inlämnat redovisning och
granskningsrapport enligt 2 kap. 11 § andra stycket i kommunallagen.
Beslutsunderlag
______
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§ 44

Dnr 2016-000555 101

Tillgång till handlingar för kommunstyrelsens
ledamöter och ersättare
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anse förfrågan från Gunnar Vestman (M) besvarad.
Yrkanden
Anders Gäfvert (M) yrkar att beslutet ges följande lydelse
att kommunstyrelens arbetsutskotts och kommunstyrelsens kulturutskotts
handlingar görs tillgängliga för kommunstyrelsens ledamöter och ersättare
via ärendehanteringssystemet.
Propositionsordning
Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, liggande förslag
samt ett yrkande 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 yrkande från Anders Gäfvert (M).
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Votering och utfall
Votering begärs och verkställs. Ordförande ställer följande
propositionsordning, den som önskar bifalla liggande förslag röstar ja, den
som önskar bifall yrkande från Anders Gäfvert (M) röstar nej.

Forts
§ 44 forts

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

Ledamot

Parti

Fred Nilsson
Björn Nordling
Agneta Jonsson
Lennart Mohlin
Eva Larsson
Göran Norlander
Magnus Oskarsson
Karin Frejarö
Göran Umefjord
Ingrid Nilsson
Anders Gäfvert
Eva Olstedt-Lundgren
Gunnar Westman
Jonny Lundin
Anders Bergman

S
S
S
S
S
S
S
MP
MP
V
M
L
M
C
S

§ 44
Ja Nej
X
X
X
X
X
Avstår
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med liggande
förslag.
Reservation
Samtliga ledamöter i Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna reserverar
sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Bakgrund
Gunnar Vestman (M) har väckt ett ärende i kommunstyrelsen där han
föreslår kommunstyrelsen besluta att handlingarna till kommunstyrelsens
arbetsutskott görs tillgängliga för samtliga ledamöter och ersättare i
kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen har två utskott, ett arbetsutskott och ett kulturutskott, som
bägge är beredningsorgan inför kommunstyrelsens sammanträden.
Arbetsutskottets sammanträden är alltså att anse som ett led i
beredningsprocessen.
En förtroendevald har inte på grund av sin ställning som ledamot i en nämnd
befogenhet att ta del av handlingar som inte är allmänna. För att en handling
ska betraktas som allmän handling måste den vara expedierad eller ärendet
dit handlingen hör vara beslutat och protokollet justerat.
Härnösands kommun har under 2016 börjat arbeta med e-diarium. Det
innebär att kommunen har ändrat rutiner för hur handlingar blir distribuerade
och därmed läsbara för alla som har möjlighet att logga in och se
kommunens möteshandlingar.
Forts
§ 44 forts

Justerandes sign
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Utskottens handlingar kommer att publiceras i e-diariet efter att protokollet
justerats. Det innebär att de även kommer att var tillgängliga i Ciceron, det
system som de förtroendevalda använder för att läsa sina handlingar.
Arbetsutskottet sammanträder normalt ca två veckor innan kommunstyrelsen
och protokollet justeras snarast möjligt efter sammanträdet. Det innebär att
arbetsutskottets handlingar kommer vara tillgängliga ca 10 dagar innan
kommunstyrelsens sammanträde. Med denna förändring anser
kommunledningskontoret att förfrågan från Gunnar Vestman kan anses vara
besvarad.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse, 2017-01-31
Skrivelse från Gunnar Vestman (M), 2016-11-23
______
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§ 45

Dnr 2017-000064 269

Markanvisning intill Fågelstavägen, del av fastigheten
Härnösand Ön 2:52
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna upprättat förslag till markanvisningsavtal med Autograf AB,
vilket avser del av fastigheten Härnösand Ön 2:52.
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 Fastigheterna Kaplanen 2 och 6 finns outnyttjade grönområden som
ägaren planerar att samnyttja och uppföra ett flerfamiljhus på. För att
inrymmas med både parkeringsplatser och bostadshus på ett tilltalande sätt
önskar ägaren att förvärva del av fastigheten Ön 2:52 av Härnösands
kommun.
Ett förslag på markanvisningsavtal har upprättats med Autograf AB, som har
för avsikt att bygga ett bostadshus med ca 10 lägenheter. Inom fastigheten
ska både parkeringsplatser och bostadshus inrymmas. Under
markanvisningstiden har Autograf AB möjlighet att utreda förutsättningarna
för kommande byggprojekt, vilket bland annat innebär planändring av
marken.
Området är idag planlagt som allmän platsmark park, och är en outnyttjad
del intill stadsparken. Tillväxtavdelningen i samråd med
samhällsförvaltningen bedömer att markområdet är lämpligt att använda för
bostadsändamål, under förutsättning att gångvägen bibehålls. Innan marken
Forts
§ 45 forts

Justerandes sign
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kan tas i anspråk för byggnation krävs en planändring av området.
Markanvisningsavtalet gäller i två år från att kommunstyrelsens beslut om att
godkänna avtalet vunnit laga kraft. Tillväxtavdelningen har rätt att förlänga
avtalet ytterligare 12 månader om det är uppenbart att exploatören aktivt
driver projektet framåt, och att förseningen inte beror på exploatören.
Under planprocessens gång ska det utredas om hela markanvisningsområdet
behövs för exploatörens byggprojekt eller om vissa delar av området kan
lämnas kvar som allmän platsmark park.
Den dag detaljplanen har vunnit laga kraft och bygglov för bostadshuset har
beviljats, har exploatören möjlighet att förvärva marken till marknadsvärde.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2017-02-09
Förslag markansvisningsavtal med tillhörande kartbilaga
______
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§ 46

Dnr 2016-000569 003

Personalpolitisk policy
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta personalpolitisk policy för Härnösands 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
Att arbeta i Härnösands kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag
är att ge god service till våra invånare och gäster. Det är därför en viktig
samhällsfråga att kommunen kan rekrytera kompetenta medarbetare och
stimulera till goda arbetsinsatser. Mot denna bakgrund vill därför
Härnösands kommun uttrycka en personalpolitisk viljeinriktning som
arbetsgivare. Personalpolitiken ska bidra till kvalitetsförbättring samt till
utveckling av chefer, medarbetare och verksamhet. Genom att strategiskt och
långsiktigt arbeta med personalpolitik ökar vår attraktivitet som arbetsgivare
och vi säkerställer vår framtida personalförsörjning.
Den personalpolitiska policyn har sin förankring i den övergripande
värdegrunden och i kommunens målarbete. Ansvaret för den övergripande
personalpolitiken vilar på kommunstyrelsens AU som är personalutskott.
Förvaltningscheferna ansvarar för att verkställa personalpolitiken.
En politisk grupp bestående av såväl majoritet som opposition, utsedda av
kommunstyrelsens arbetsutskott, har tillsammans arbetat fram förslaget till
personalpolitisk policy. Grupperingen har också under arbetet fort dialog
med arbetstagarparterna.
Forts
§ 46 forts

Justerandes sign
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott, sammanträdesprotokoll, 2016-12-13 § 154
Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2016-12-11
Förslag Personalpolitisk policy, reviderad 2017-02-24
Bilaga 1 till Personalpolitisk policy
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 47

Dnr 2017-000052 500

Avgiftsfri kollektivtrafik
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att subventionera periodkort Kommun (Härnösand), för personer 20 år och
äldre, så att kostnaden blir 50 kr per 30 dagars period,
att subventionen inte gäller anropsstyrd kollektivtrafik och den särskilda
kollektivtrafiken,
att ungdomar upp till och med 19 år reser avgiftsfritt i hela kommunen med
periodkort Kommun (Härnösand),
att subventionen pågår under 36 månader med start om möjligt i augusti
2017, dock senast 2018-01-01
att subventionen utvärderas efter 12 månader,
att finansieringen beaktas i budgetarbetet för 2018, 2019 och 2020,
att centrumlinjen och lördagstrafiken införs i det ordinarie busslinje- och
taxasystemet,
Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, beslutar
kommunstyrelsen,
att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att ta fram underlag för
utvärdering innan implementering, samt
att kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att marknadsföra
subventioneringen.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Göran Umefjord (MP)
Yrkanden
Fred Nilsson (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta
Forts
§ 47

Justerandes sign
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att subventionera periodkort Kommun (Härnösand), för personer 20 år och
äldre, så att kostnaden blir 50 kr per 30 dagars period,
att subventionen inte gäller anropsstyrd kollektivtrafik och den särskilda
kollektivtrafiken,
att ungdomar upp till och med 19 år reser avgiftsfritt i hela kommunen med
periodkort Kommun (Härnösand),
att subventionen pågår under 36 månader med start om möjligt i augusti
2017, dock senast 2018-01-01
att subventionen utvärderas efter 12 månader,
att finansieringen beaktas i budgetarbetet för 2018, 2019 och 2020,
att centrumlinjen och lördagstrafiken införs i det ordinarie busslinje- och
taxasystemet,
Anders Gäfvert (M) yrkar avslag på första att-satsen och bifall till resterande
att-satser.
Propositionsordning
Ordförande finner att det på första att-satsen föreligger två förslag till beslut,
liggande förslag, samt ett avslagsyrkande.
Ordförande frågar först om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen avser avslå liggande förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen avser bifall första att-satsen i
liggande förslaget.
Votering begärs och verkställs. Hur de enskilda ledamöterna och
tjänstgörande ersättarna röstat framgår av tabellen nedan.
Ordförande finner sedan att det föreligger två förslag till beslut avseende
resterande att-satser, liggande förslag samt ändringsyrkande från Fred
Nilsson (S).
Ordförande frågar först om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med
ändringsyrkande från Fred Nilsson.
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med yrkande från
Fred Nilsson (S).
Forts
§ 47 forts

Justerandes sign
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Votering och utfall
Ordförande ställer följande propositionsordning. Den som avser bifalla
liggande förslag röstar ja, den som avser avslå liggande förslag röstar nej.
Ledamot

Parti

Fred Nilsson
Björn Nordling
Agneta Jonsson
Lennart Mohlin
Eva Larsson
Göran Norlander
Magnus Oskarsson
Karin Frejarö
Göran Umefjord
Ingrid Nilsson
Anders Gäfvert
Eva Olstedt-Lundgren
Gunnar Westman
Karin Högberg
Anders Bergman

S
S
S
S
S
S
S
MP
MP
V
M
L
M
KD
S

§ 47
Ja Nej
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Reservation
Samtliga ledamöter i Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna
reserverar sig mot beslutet till förmån för yrkande om avslag.
Bakgrund
Samhällsnämnden har vid sammanträde 2017-01-26 tagit beslut om att
föreslå kommunfullmäktige att besluta om att införa subventionerad
kollektivtrafik i Härnösands kommun. Förslaget är att införa en subvention
med 1450 kr för ett 30-dagars periodkort för resor i hela kommunen. Idag
kostar detta kort 1500 kr för en vuxen. En vuxen betalar då 50 kr för en 30dagarsperiod. Ungdomar upp till 19 år reser helt avgiftsfritt med ett 30
dagars periodkort.
Kostnaden för subventionerade 30-dagars periodkort beräknas bli 3,4 mnkr
årligen. Kostnaden är beräknad utifrån minskade intäkter från försäljning av
reskort, samt ersättning till Landstinget för förlorade intäkter på resor som
sker i kommunen men på Landstingets linjer.
Samhällsnämnden föreslår att subventionen ska prövas under en 36
Förslag
§ 47 forts

Justerandes sign
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månaders period och årligen utvärderas. Målet är att öka resorna med
kollektivtrafiken med 50 procent och minska resandet med bil med 10
procent under perioden.
Centrumlinjen som tidigare har varit en avgiftsfri busslinje föreslås även
innefattas av subventionen vilket betyder att den inte längre är helt avgiftsfri
utan kommer att kosta 50 kr för en 30 dagarsperiod för en vuxen.
De 50 kronor som kunden betalar för periodkortet är en taxaavgift.
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland har beslutat att varje kommun
själv kan bestämma nivå på subvention av olika produkter inom
kollektivtrafiken. Subventioneringen gäller därför endast inom Härnösands
kommun.
Samhällnämnden har beslutat att samhällsförvaltningen även ska utreda
busslinjernas dragning. Detta gäller även centrumlinjen
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2017-02-27
Rapport Ramböll – Utvärdering av avgiftsfri kollektivtrafik i Avesta
Samhällsnämnden, sammanträdesprotokoll, 2017-01-26 § 6
______
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§ 48

Dnr 2016-000563 000

Remiss - Välfärdsutredningens delbetänkande Ordning
och reda i välfärden (SOU 2016:78)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna föreslaget remissvar till Välfärdsutredningens delbetänkande
Ordning och reda i välfärden.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Fred Nilsson (S) och Ingrid Nilsson (V)
Yrkanden
Anders Gäfvert (M) yrkar bifall till alliansens förslag till remissvar.
Magnus Oskarsson (S) yrkar bifall till liggande förslag.
Propositionsordning
Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, liggande förslag
samt ett bifallsyrkande till alliansens remissyttrande.
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 till alliansens remissyttrande.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Reservation
Samtliga ledamöter i Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Bakgrund
Härnösands kommun har beretts möjlighet att yttra sig över
Välfärdsberedningens delbetänkande Ordning och reda i välfärden
(SOU2016:78)
Beslutsunderlag
Ordförandeförslag, 2017-02-28
Förslag till remissvar
______
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§ 49

Dnr 2016-000540 040

Ekonomisk rapportering Technichus i Mittsverige AB
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.
Jäv
Fred Nilsson (S) och Karin Frejarö (MP) deltar inte i beslutet på grund av
jäv.
Bakgrund
Härnösands kommun förvärvade 2013 Technichus i Mittsverige AB. Sedan
övertagande har kommunen gjort betydande investeringar och insatser för att
få en fungerande verksamhet. Bolaget har allt sedan övertagande varit inne i
ett omställningsarbete för utveckling och konsolidering. Omställningsarbetet
har syftat till att öka Technichus attraktionskraft för att möjliggöra en
breddad finansieringsbas. En utveckling och ökning av besökare och
attraktioner ses idag dock har målsättningen kring konsolidering inte
uppnåtts. Under andra halvan av 2016 avgick större delen av styrelsen och
den nya styrelsen har sedan dess arbetat intensivt för att utreda
verksamhetens effektivitet och ekonomi för att utveckla en bättre ledning
och styrning. För närvarande pågår en fördjupad ekonomisk granskning för
att få en klarare bild över kvalitén på årsredovisningen samt vilket
ekonomiskt engagemang kommunen kan komma att ställas inför.
Forts
§ 49 forts
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Förvaltningen konstaterar att Technichus resultat för 2016 kommer att uppgå
till - l, 4 mnkr inklusive de extra tillskott på 2,l mnkr som kommunen
beslutade om i extra bidrag under december 2016. Resultatet för januari
månad är -0, 3 mnkr och förvaltningen uppskattar att ett oförändrat arbetssätt
kan leda till att Technichus gör ett underskott på helåret på -3, 2 mnkr,
inklusive ett kommunalt budgeterat tillskott på 6,0 mnkr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2017-02-27
Protokoll från styrelsemöte i Invest i Härnösand AB, 2017-02-28
Protokoll, styrelsemöte för Technichus i Mittsverige AB, 2017-02-27
Protokoll, styrelsemöte för Technichus i Mittsverige AB, 2017-02-24
Budget 2016 Technichus i Mittsverige AB
Technichus i Mittsverige AB januari 2017
Årsredovisning för Technichus i Mittsverige AB 2016
______
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§ 50

Dnr 2017-000083 107

Drift Technichus i Mittsverige AB
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att Technichus i Mittsverige AB ska drivas vidare, samt
att godkänna att Invest i Härnösand AB förvärvar samtliga aktier i
Technichus i Mittsverige AB för ett belopp av 1 krona.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Gunnar Vestman (M).
Yrkanden
Fred yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att Technichus i Mittsverige AB ska drivas vidare, samt
att godkänna att Invest i Härnösand AB förvärvar samtliga aktier i
Technichus i Mittsverige AB för ett belopp av 1 krona. I yrkandet instämmer
Karin Högberg (KD).
Anders Gäfvert (M) yrkar bifall på Fred Nilssons första att-sats och avslag
på den andra att-satsen.
Propositionsordning
Ordförande finner att det föreligger ett förslag till beslut gällande den första
att-satsen, ett yrkande från Fred Nilsson (S).
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med första
att-satsen i yrkandet från Fred Nilsson (S).
Ordförande finner sedan att det föreligger två förslag till beslut gällande
andra att-satsen, ett yrkande från Fred Nilsson (S) samt ett avslagsyrkade på
densamma från Anders Gäfvert (M).
Ordförande frågar först om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med
yrkande från Fred Nilsson.
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen avser avslå yrkandet.
Forts
§ 50 forts
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Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med yrkande från
Fred Nilsson.
Votering begärs och verkställs.
Votering och utfall
Ordförande ställer följande propositionsordning, den som vill bifalla
yrkandet från Fred Nilsson (S) röstar ja, den som vill avslå det, röstar nej.
Ledamot

Parti

Fred Nilsson
Björn Nordling
Agneta Jonsson
Lennart Mohlin
Eva Larsson
Göran Norlander
Magnus Oskarsson
Karin Frejarö
Göran Umefjord
Ingrid Nilsson
Anders Gäfvert
Eva Olstedt-Lundgren
Gunnar Westman
Karin Högberg
Anders Bergman

S
S
S
S
S
S
S
MP
MP
V
M
L
M
KD
S

§
Ja
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nej

X
X
X
X
X

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkande
från Fred Nilsson (S).
Reservation
Samtliga ledamöter från Moderaterna och Liberalerna reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande.
Bakgrund
Härnösands kommun förvärvade 2013 Technichus i Mittsverige AB. Sedan
övertagande har kommunen gjort betydande investeringar och insatser för att
få en fungerande verksamhet. Bolaget har allt sedan övertagande varit inne i
ett omställningsarbete för utveckling och konsolidering. Omställningsarbetet
har syftat till att öka Technichus attraktionskraft för att möjliggöra en
breddad finansieringsbas. En utveckling och ökning av besökare och
attraktioner ses idag dock har målsättningen kring konsolidering inte
uppnåtts. Under andra halvan av 2016 avgick större delen av styrelsen och
den nya styrelsen har sedan dess arbetat intensivt för att utreda
Forts
§ 50 forts
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verksamhetens effektivitet och ekonomi för att utveckla en bättre ledning
och styrning. I den genomlysningen som genomfördes under november 2016
framgick tydligt att behov finns av effektivisering och styrning. I samband
med genomlysningen har dialog också förts där samgående med Hemab har
diskuterats som tänkbar lösning. Styrelserna för Hemab och Technichus har
bedömt att ett samgående inte är aktuellt i nuläget men man fortsätter en
samverkansdialog. Förutom samverkansdialog med Hemab pågår dialoger
med bland annat Länsmuseet och Mittuniversitet.
Beslutsunderlag
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

23(32)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-02-28
Kommunstyrelsen

§ 51

Dnr 2016-000590 108

Djuphamnen med tillhörande anläggningar
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå förlikningsförslaget från Söråker Hamnfastigheter AB, samt
att uppdra åt kommunstyrelsens presidium att fortsätta dialogen med
Söråkers Hamnfastigheter AB.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M).
Yrkanden
Fred Nilsson (S) yrkar bifall till liggande förslag samt att ytterligare en attsats läggs till beslutet med följande lydelse:
att uppdra åt kommunstyrelsens presidium att fortsätta dialogen med
Söråkers Hamnfastigheter AB.
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
Vid kommunstyrelsen sammanträde den 7 februari 2017 gavs
kommundirektören i uppdrag att förlikningsförhandla med Söråker
Hamnfastigheter AB gällande deras framförda krav om ersättning for
uppkomst av sättningar i fastigheten. Under december månad framförde
företaget ett förslag på förlikning omfattande maximalt l0 mnkr och en
fördelning av kostnader mellan kommunen och företaget på 50 % vardera.
Forts
§ 51 forts
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Förvaltningen har fortsatt en förlikningsdiskussion för att möjliggöra en
snabb lösning i frågan. Efter genomförd dialog med olika förslag från
förvaltningen på möjliga lösningar har vi tyvärr inte kunnat närma oss en
lösning. Det krav som Söråker Hamnfastigheter AB vidhåller innehåller
bland annat följande;
•

En lösning måste innebära att kommunen betalar minst 6 500 000 kr

•

Ett avtal som innebär 50/50 godtas inte

Förvaltningen har under förhandlingarna framfört krav på dokumenterad
motprestation från företaget genom tex gemensamt konto med lika delar
tillförda medel för betalning av genomförda reparationer. Tyvärr har inga
sådana lösningar som skapar trygghet att kommunens insats ger förväntat
resultat accepterats eller presenterats från företaget utan som förlikning
betraktat blir förslaget alltför ensidigt gällande ansvarstagandet.
Förvaltningen anser att parterna står alltför långt ifrån varandra för att en
fortsatt förhandling ska var meningsfull och menar också att kravet från
företaget medför alltför stora insatser och risker i hanteringen av kommunala
medel. Förvaltningen föreslår därför att kommunen avslår
förlikningsförslaget och avbryter förhandlingarna.
Beslutsunderlag
______
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§ 52

Dnr 2017-000008 107

Hemställan om beslut angående ägardirektiv för
ServaNet AB
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna det ägardirektiv som delägarna i ServaNet AB gemensamt tagit
fram.
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
Härnösands Energi & Miljö AB hemställer till Härnösands
kommunfullmäktige om att godkänna det ägardirektiv som delägarna i
ServaNet AB tillsammans har tagit fram. Representanter för ägarna har
genom möten och mailväxling utarbetat ett förslag till ägardirektiv för
Servanet. Detta förslag ska godkännas av samtliga delägarkommuners
kommunfullmäktige för att kunna tillämpas i bolagets verksamhet.
Utöver Härnösands Energi & Miljö AB är följande kommuner och
kommunala bolag delägare i ServaNet AB. Sundsvalls Elnät AB, Bergs
Tingslags Elektriska AB, Strömsunds kommun, Ånge kommun, Ragunda
kommun och Timrå kommun.
Beslutsunderlag
______
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§ 53

Dnr 2017-000092 042

Äskande om investeringsmedel - Skolan 1
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ny färgsättning ska ske på fasaden av fastigheten Skolan l, fastlandets 79-enhet, samt
att kostnaderna om maximalt l, 95 mnkr, bekostas genom kommunstyrelsens
medel för investeringar.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Göran Norlander (S) och Fred Nilsson (S).
Yrkanden
Anders Gäfvert (M) yrkar avslag på liggande förslag.
Propositionsordning
Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, liggande förslag
samt ett yrkande om avslag.
Ordförande frågar först om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet
med avslagsyrkandet.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Reservation
Samtliga ledamöter i Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Bakgrund
Skolförvaltningens omorganisation av Härnösands Gymnasium och
grundskolans åk 7-9 enheter är i sitt slutskede och kommer under sommaren
2017 att slutföras.
Forts
§ 53 forts
Inför öppnandet av den nya skolenheten för fastlandets åk 7-9, har
fastigheten Skolan l genomgått en invändig totalrenovering. Anpassningar
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har gjorts for att skapa förutsättningar för en inkluderande skola där
tillgänglighet är av stor betydelse.
Förutom fönsterrenovering samt byte av fönster på byggnadens sydsida har
inget utvändigt arbete gjorts. Idag har fastigheten olika färg och ytskikt på
olika delar av huskroppen. Fasaden är inte ljussatt. Byggnadens
helhetsintryck och utformning är ett viktigt signalvärde för skolan. För att
stärka detta önskar skolförvaltningen färgsätta fasaden i enhetlig färg. Det
kan göras till en kostnad av 1,95 mnkr. Fastighetsägaren kommer att bistå
med ljussättning av fasaden och det som återstår är således enhetlig
färgsättning av fasaden för att nå ett fulländat yttre intryck.
Förvaltningen menar att en direkt finansiering av genomförd förändring
kommer att hålla nere kostnaden. En direktfinansiering är också motiverat
utifrån det långa hyresavtalet.
Beslutsunderlag
______
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§ 54

Dnr 2017-000004 101

Kommunstyrelsens uppdragsbeslut 2017
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
Kommunledningskontoret, förteckning, t.o.m. 2017-02-20
______
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§ 55

Dnr 2017-000001 002

Anmälan av delegationsbeslut 2017
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
Kommunstyrelsens arbetsutskott – Beslut remissvar vallagsutredningen
Kommundirektör

Beviljat integrationsbidrag Friluftsfrämjande
Friskis & Svettis
Härnösands FF

Kansli- & Utvecklingschef

Remissvar – Kameraövervakning

Ekonomiavdelningen

Finansrapport januari

Tillväxtavdelningen

Fastighetsärenden januari

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2017-01-03
______
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§ 56

Dnr 2017-000002 000

Anmälan av ärenden för kännedom till
kommunstyrelsen 2017
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ärendena för kännedom lägg 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
Mittuniversitetet – Slutrapport Arkiv- och informationsvetenskap
Socialnämnden – Verksamhetsberättelse 2016
Arbetslivsnämnden – Verksamhetsberättelse 2016
Skolnämnden – Verksamhetsberättelse 2016
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2017-02-22
______
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§ 57

Dnr 25314

Information från kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektör
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
Kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson (S) informerar om följande
punkter:
•

Möte Ånge

•

Finansiering av bredbandsutbyggnad

•

Möte med kustbevakningen

•

Besök Dockstavarvet

•

Möte med styrelsen för Ostkustbanan AB

•

Manifestation mot våld mot kvinnor

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Anders Gäfvert (M) informerar om
följande punkt:
•

Kamratföreningen KA5

•

Europaforum med rapportörsmöte i Skellefteå

______
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