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Sammanträdesdatum

2015-03-03
Kommunstyrelsen
Plats och tid

KS-salen 08.30-10.00, 10.16-12.15, 15.06-15.17, 15.25-15.52, 15.55-16.30
Ajournering 10.00-10.16, 12.15-15.06, 15.17-15.25, 15.52-15.55

Beslutande

Ledamöter

Fred Nilsson (S), ordf.
Amanda Lind (MP)
Björn Nordling (S)
Agneta Jonsson (S)
Lennart Mohlin (S)
Göran Norlander (S)
Karin Frejarö (MP)
Anders Gäfvert (M)
Antonia Bergström (M)
Gunnar Westman (M)
Ingemar Bylund (SD)
Carina Svedberg (S) tjänstgörande för Eva Larsson (S)
Magnus Oscarsson (S) tjänstgörande för Margareta Ragnarsdotter (S)
Michael Möller Christensen (V) tjänstgörande för Ingrid Nilsson (V)§§ 44-49
Göran Umefjord (MP) tjänstgörande för Ingrid Nilsson (V) §§ 50-62
Christina Lindberg (C) tjänstgörande för Jonny Lundin (C)§§ 44-53, 55-62
Karin Högberg (KD) tjänstgörande för Jonny Lundin (C) § 54

Närvarande ej tjänstgörande
ersättare

Ersättare

Övriga närvarande

Agnetha Höglund-Sjölander, kansli- och utvecklingschef, Bo Glas, ekonomichef,
Jeanette George, vik.kommunsekreterare, Ina Lindström, kommunsekreterare § 45.
Under § 45 deltog Ulrika Bylund, samhällsplanerare, Joakim Hagström, IT-konsult,
Anders Byquist, arbetslivsnämndens ordförande, Sig-Britt Ahl, förvaltningschef för
arbetslivsförvaltningen, Jenny Edvinsson, projektledare Leader Höga Kusten

Justerare

Gunnar Westman (M)

Stig Nilsson (S)
Anders Bergman (S)
Andres Suazo Kaati (S)
Göran Umefjord (MP) §§ 44-49
Anna Olsgren (MP)
Karin Högberg (KD) §§ 44-53, 55-62

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Jeanette George

Ordförande
Fred Nilsson
Justerare

Gunnar Westman

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§§ 44-62
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Sammanträdesdatum

2015-03-03
Kommunstyrelsen

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

Kommunstyrelsen
2015-03-03

Datum då anslaget sätts upp

2015-03-05

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

Datum då anslaget tas ned

2015-03-27

Underskrift
Jeanette George

Ärendelista
§ 44

Dnr 2664-1

Val av justerare ................................................................................................... 4
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Sammanträdesdatum

2015-03-03
Kommunstyrelsen

§ 45

Dnr 2780-2

Informationsärenden ........................................................................................... 5
§ 46

Dnr 2013-000468 600

Motion - Flytta mobbarna - inte offret .................................................................. 6
§ 47

Dnr 2014-000113 435

Medborgarförslag - Fiskevårdsområde Klubbsjön ............................................... 8
§ 48

Dnr 2015-000062 005

Rapport - digitala handlingar ............................................................................. 11
§ 49

Dnr 2014-000035 212

LIS - Landsbygdsutveckling i strandnära läge - beslut om
godkännande .................................................................................................... 15
§ 50

Dnr 2015-000063 003

Allmänna lokala ordningsföreskrifter i Härnösands kommun ............................. 17
§ 51

Dnr 2015-000050 026

Organisationsförändring och ombudgetering gällande kulturenheten
och trafikenheten .............................................................................................. 20
§ 52

Dnr 2015-000103 000

Samarbete inom Sundsvallsregionen ................................................................ 22
§ 53

Dnr 2015-000125 140

Revidering av bolagsordning för Höga Kusten destinationsutveckling
AB ..................................................................................................................... 24
§ 54

Dnr 2015-000141 041

Över- och underskottshantering 2014/2015 ...................................................... 26
§ 55

Dnr 2015-000136 012

Modell för mål- och resultatstyrning 2016-2019 ................................................. 30
§ 56

Dnr 2014-000442 014

Funktionellt prioriterat vägnät TRV 2014/72378 ................................................ 32
§ 57

Dnr 2014-000263 157

Lokal ledd utveckling Höga Kusten 2015-2020 ................................................. 34
§ 58

Dnr 2939-5

Valärenden ....................................................................................................... 37
§ 59

Dnr 2015-000040 101

Kommunstyrelsens uppdragsbeslut 2015.......................................................... 38
§ 60

Dnr 2015-000001 002

Anmälan av delegationsbeslut 2015.................................................................. 39
§ 61

Dnr 2015-000002 000

Anmälan av ärenden för kännedom till kommunstyrelsen 2015 ......................... 40
§ 62

Dnr 2531-4

Information från kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör ............... 41
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§ 44

Dnr 2664-1

Val av justerare
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Gunnar Westman (M) att justera dagens protokoll.

______
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§ 45

Dnr 2780-2

Informationsärenden
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Ulrika Bylund, samhällsplanerare, informerar om landsbygdsutveckling i
strandnära läge. Karta över LIS-områden visas.
Joakim Hagström, IT-konsult, visar hur man skriver kommentarer och
skapar grupper i Ipad.
Anders Byquist, ordförande i arbetslivsnämnden och Sig-Britt Ahl,
förvaltningschef i arbetslivsförvaltningen, Informationen inleds med en film
om Heta utbildningar yrkeshögskolan Härnösand, bredbandsprojektör,
drifttekniker, elkraftstekniker och solenergiingenjör. Därefter informeras om
arbetslivsnämndens verksamheter, arbete och integration.
Jenny Edvinsson, projektledare i Leader Höga Kusten, informerar om Lokalt
ledd utveckling i Höga Kusten, Härnösand, Kramfors, Sollefteå och
Örnsköldsvik. Det har gemensamt ansökt om att bilda ett nytt gemensamt
Leaderområde för perioden 2014-2020, samarbetet går under arbetsnamnet
Lokalt ledd utveckling Höga Kusten. Det grundläggande strategiarbetet är
avslutat och arbete för att genomföra strategin är påbörjat.
Nomineringsprocess till nya LAG igång och valberedningen är tillsatt, samt
samverkan inledd.
Bo Glas, ekonomichef, visar nämndernas resultat januari 2015 och budget
2015 för kommunstyrelseförvaltningen.
Kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson (S) har en muntlig information
om handlingsplan och tidplan gällande EU-migranter och Härnösand
Central.
Beslutsunderlag
______
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§ 46

Dnr 2013-000468 600

Motion - Flytta mobbarna - inte offret
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Ingemar Bylund (SD).
Yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson (S) yrkar på ett tillägg till
bakgrundsbeskrivningen som lyder:
Skollagen är tydlig med att omplaceringar ska tillämpas restriktivt, det vill
säga när de insatser som följer av en utredning inte räcker till.
De disciplinära åtgärder som vidtas ska enligt skollagen vara inriktade på att
förbättra elevers framtida uppträdande – inte vara en bestraffning för elevers
tidigare erfarenheter.
Ingemar Bylund (SD) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Kommunstyrelsens ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut,
liggande förslag med tillägg samt Ingemar Bylunds (SD) yrkande.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser besluta enligt liggande förslag
med tillägg.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser bifalla Ingemar Bylund (SD)
yrkande.
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat enligt liggande förslag med
tillägg.
Reservation
Sverigedemokraterna (SD) reservera sig till förmån för sitt eget
bifallsyrkande.
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Bakgrund
Lars Edvin Lundgren (SD) föreslår i en motion inkommen 2013-11-26 att
inrätta ett system för att tillfälligt flytta elever som mobbar andra. Motionen
överlämnades till skolförvaltningen för yttrande 2014-02-04.
Kommunstyrelsen valde 2014-09-09 att besluta i enlighet med skolnämndens
förslag om att föreslå avslag på motionen.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-29,§150 att ärendet skulle
återremitteras till skolnämnden.
Skolförvaltningen har därefter skrivit ett utförligt svar som behandlats i
skolnämnden 2014-12-18,§143. Skolnämnden står fast vid sitt tidigare
förslag och föreslår kommunstyrelsen besluta avslag på motionen. Skollagen
är tydlig med att omplaceringar ska tillämpas restriktivt, det vill säga när de
insatser som följer av en utredning inte räcker till.
De disciplinära åtgärder som vidtas ska enligt skollagen vara inriktade på att
förbättra elevers framtida uppträdande – inte vara en bestraffning för elevers
tidigare erfarenheter. Detta görs med hänvisning till rektors skyldighet att
utreda vilka åtgärder som lämpar sig bäst i varje enskilt fall, samt att de
frågeställningar som berördes på kommunfullmäktige vid återemitterandet,
har blivit besvarade i det underlag som skolförvaltningen berett.
Kommunstyrelseförvaltningen har inget att tillägga skolförvaltningens
fördjupade remissvar och föreslår därför avslag på motionen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag, 2015-02-17 § 19
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-01-30
Skolnämndens protokollsutdrag, 2014-12-18 § 143
Motion, Lars Edvin Lundgren (SD), 2013-11-26
______
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§ 47

Dnr 2014-000113 435

Medborgarförslag - Fiskevårdsområde Klubbsjön
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget, samt
att upplåta fiske för privatpersoner i Klubbsjön.
Yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson (S) föreslår att
kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta:
att avslå medborgarförslaget, samt
att upplåta fiske för privatpersoner i Klubbsjön.
Propositionsordning
Kommunstyrelsens ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till
beslut, ordförandes förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
ordförandes förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med
ordförandes förslag.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige 2014-03-18 där
Klubbsjön förslås bli ett fiskevårdsområde och drivas av en
fiskevårdsförening. Förslagsställaren menar att sedan fisket i Värptjärn lades
ner finns det idag inget fiskevatten för funktionshindrade att ta sig till och
fiska i Härnösand. Enligt förslagsställaren skulle Klubbsjön bli ett lika
välbesökt fiskevatten som Värptjärn en gång var och locka människor från
hela länet för att fiska och uppleva naturen i reservatet. På sikt skulle även
några stugor som är funktionsanpassade kunna byggas i anslutning till
Smitningen och Klubbsjön för att öka attraktiviteten ännu mer.
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Klubbsjön ligger norr om Smitningens havsbad, cirka 500 meter från
stranden. Stigen från parkeringen är funktionsanpassad så att det går att ta
sig dit med rullstol, rullator med mera. Längs strandkanten finns en ramp
som går till en grillplats med vindskydd och toalett. Klubbsjön ligger inom
Smitningens naturreservat och är ett Natura 2000 område för skyddsvärd
natur. Härnösands kommun samt Naturvårdsverket äger marken vid
Klubbsjön. (Länsstyrelsen förvaltar Naturvårdsverkets mark.)
För att bilda ett fiskevårdsområde och en fiskevårdsförning krävs det att två
eller flera markägare med fiskerätt bildar föreningen. Klubbsjön förvaltas
redan idag av Härnösands kommun som sköter om grillplatsen, rampen samt
toalett med mera. Därför behövs ingen fiskevårdsförening för Klubbsjön för
att sköta detta. Att plantera in ädelfisk går inte då det finns abborre och
gädda i sjön och att radonbehandla vattnet för plantering är inte möjligt
enligt föreskrifterna för naturreservatet.
Länsstyrelsen i Västernorrlands, som är fiskerättsinnehavare, har godkänt att
privatpersoner ska få fiska i klubbsjön. För att privatpersoner ska få fiska i
Klubbsjön behöver även Härnösands kommun besluta om att godkänna
detta. Hushållningssällskapet som har fiskerätt på kräftor ser inget problem
med att tillåta fiske då risken att kräftpest skulle kunna spridas till sjön är
väldigt liten. Det finns inget konstaterat fall av spridning av kräftpest på
grund av spöfiske enligt Hushållningssällskapet i Västernorrland. Övriga
förskrifter för reservatet kommer fortsatt att gälla, till exempel är fiske från
båt förbjudet.
Värptjärn som tidigare har varit ett fiskevårdsområde och funktionsanpassat,
men som de senaste åren inte varit i drift, kommer åter att öppnas för
allmänheten. Det är en fiskeklubb i Timrå som tillsammans med
fiskerättsinnehavare för Värptjärn som kommer att driva verksamheten.
Diskussioner har även förts för att bygga stugor för övernattning i anslutning
till tjärnen.
Kommunledningskontoret förslår därför att medborgarförslaget om att bilda
en fiskevårdsförning för Klubbsjön avslås men att fiske för privatpersoner
ska godkännas så att fiske får ske. Fisket kommer då att ske under rådande
förhållande i och kring sjön samt under reservatets allmänna föreskrifter.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag, 2015-02-17 § 20
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-01-21
Yttrande samhällsförvaltningen, 2014-08-20
Medborgarförslag, 2014-03-18
______
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§ 48

Dnr 2015-000062 005

Rapport - digitala handlingar
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.
Propositionsordning
Kommunstyrelsens 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
Införandet av digitala handlingar är nu helt genomfört inom samtliga
nämnder och styrelser. Under det senaste året har pappersutskicken stegvis
ersatts med digitala handlingar och samtliga förtroendevalda inom
kommunfullmäktige, styrelse och nämnder har utrustats med Ipads.
Kommunfullmäktige har varit sist ut och har haft dubbla handlingar, både i
pappersutskick och digitalt under hela hösten 2014. Från februari 2015
kommer handlingarna att vara enbart digitala.
För sekretesshandlingar som finns hos socialnämnden har det tagits fram
säkra lösningar som gör att även dessa handlingar kan distribueras digitalt.
Införandet av digitala handlingar har inneburit en stor omställning i
arbetssätt, men det har ändå gått smidigare än förväntat. Incitamentet till att
införa digitala handlingar har först och främst varit att effektivisera och
miljöanpassa vårt arbete. På sikt är digitaliseringen också ett viktigt steg för
att information om kommunens angelägenheter ska bli mer lättillgänglig för
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medborgare. Det ska t.ex. vara enkelt för alla intresserade att söka och följa
politiska beslut på webben.
Det fanns även en ekonomisk aspekt i övergången från papper till digitala
möteshandlingar. Med papper och porto kostade pappersutskicken till
förtroendevalda drygt 400 tkr per år. En Ipad kostar ungefär 4 000
kronor. För kommunstyrelsen och kommunfullmäktige kommer övergången
till digitala handlingar att innebära en besparing på ca 900 tkr under en
mandatperiod.

Redovisning av årskostnader
Kostnader vid
enbart
pappersutskick
Papperskostnad 416 000
Porto
48 000
Inköp av Ipads
Mobilt
bredband
464 000

Beräknad
kostnad för
digitala
handlingar

Nuvarande
kostnader för
digitala
handlingar

126 000
217 000

76 000 - 92 000
109 000

343 000

185 000-201 000

Till tryckkostnaden ska adderas kostnaden för porto för de handlingar som
skickades till förtroendevalda. Eftersom ingen åtskillnad har gjorts mellan
portokostnader för utskick av handlingar och övriga porton så gjordes en
uppskattning av kostnaderna av att ca 48 tkr läggs på porto för utskick av
handlingar.
En Ipad 2 har under införandetiden gått från en kostnad på ca 4 400 kr till
idag strax under 4 000 kr. I utredningen som låg till grund för införandet
beräknade vi livslängden på en Ipad till 3 år vilket ger en årskostnad på
1 466 kr per surfplatta. Det har dock visat sig att vi var för pessimistiska.
I dag beräknas livslängden vara 5 – 6 år, vilket sänker våra kostnader
ytterligare: per platta beräknas nu årskostnaden ligga på 600 - 800 kr.
Varje användare har ett mobilt bredband som vid införandet kostade 159 kr
per månad, (159 kr * 12 mån *114 användare = 217 000 kr/år ). Vi stod vid
införandet inför en förnyad upphandling av telefonin och räknade med att
den kostnaden skulle kunna sjunka betydligt, vilket också har skett. Idag är
kostnaden för det mobila bredbandet 79 kr per månad och användare.
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Inköp av Ipad

Idag har varje nämnd ansvar för att betala de Ipads som behövs för
nämndens ledamöter. När ledamoten sedan slutar ska Ipaden lämnas tillbaka
till nämnden så att de kan dela ut den till en ny ledamot. Detta fungerar bra
så länge ledamöter slutar och nya kommer till.
Det uppstår däremot problem om ledamoten slutar i en nämnd och sedan
börjar i en annan eller om en ledamot sitter i flera nämnder och slutar i en av
dem. Vilken nämnd ska då ha Ipaden och vem ska betala den nya som
behövs?
För att undvika sådana problem bör Kommunstyrelseförvaltningen istället ha
ett gemensamt konto för införskaffning av nya Ipads.
Kommunstyrelseförvaltningen skulle då alltså äga samtliga Ipads och betala
inköp av nya plattor. Då spelar det ingen roll i vilken nämnd ledamoten sitter
och de administrativa rutinerna effektiviseras.
Idag debiteras ledamoten med 49 kr per månad för surfande via 3G/4G. Vid
införandet av Ipads betalade kommunen 159 kr för ett sådant abonnemang.
Idag betalar kommunen 79 kr per månad för detta. Det är idag valfritt om
ledamoten vill ha ett abonnemang eller inte. Några få förtroendevalda har
valt att inte få åtkomst till surande via 3G/4G.
Nu har vi i kommunen fått ett nytt trådlöst WIFI-nät. Det är Telias Homerun
1x som installerats i kommunens lokaler. För att surfa där behöver
ledamoten ett 3G/4G abonnemang som kan autentisera användaren. Har en
Ipad ett 3G/4G abonnemang installerat kommer den att automatiskt koppla
upp sig på det trådlösa WIFI-nätet Homerun1x. Detta är ett mycket
smidigare och lättare sätt att surfa på via WIFI än vad vi har idag har med
inloggning och lösenordshantering. Förslaget blir därför att alla ledamöter
fr.o.m 2015-07-01 får ett surfabonnemang i sin Ipad och att kommunen står
för den kostnaden. För kommunens del betyder det att kostnaden sjunker
från 110 kr till 79 kr per abonnemang.
Sammafattningsvis kan det konstateras att införandet av digitala handlingar
har gått bättre än förväntat även om det initial varit en del tekniska
krångligheter. Ett av utvecklingsstegen som återstår är att få
programmakarna att göra handlingarna utskriftsbara. Ekonomiskt har det
varit än större besparing än vi räknade med. Sedan införandet av digitala
handlingar införts så har också tryckeriet minskat från två till en person,
vilket kunnat lösas genom pensionsavgång.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag, 2015-02-17 § 22
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-02-09
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

14(42)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-03-03
Kommunstyrelsen

§ 49

Dnr 2014-000035 212

LIS - Landsbygdsutveckling i strandnära läge - beslut
om godkännande
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta Landsbygdsutveckling i strandnära läge - Tematiskt tillägg till
översiktsplan 2011- 2025
Yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson (S) föreslår att
kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta:
att anta Landsbygdsutveckling i strandnära läge - Tematiskt tillägg till
översiktsplan 2011- 2025.
Propositionsordning
Kommunstyrelsens ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till
beslut, ordförandes förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
ordförandes förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med
ordförandes förslag.
Bakgrund
Sedan februari 2010 ska områden för landsbygdsutveckling i strandnära
lägen (LIS) anges i kommunens översiktplan. Inom dessa områden kan det
vara möjligt att få dispens från strandskyddet om åtgärden bedöms leda till
landsbygdsutveckling.
Det tematiska tillägget gällande LIS-områden ska ge ett politiskt förankrat
planeringsunderlag för hur balansen mellan utvecklingsintressen och
strandskyddets syfte ska tillgodoses. Varje strandskyddsärende kommer även
i fortsättningen att prövas men inom LIS-området finns i och med detta
tillägg till ÖP ytterligare en möjlighet att ge dispens.
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Arbetet med framtagandet av tillägget har letts av samhällsförvaltningen i
samarbete med kommunledningskontoret och näringslivsenheten. Under
arbetet har dialogmöten med intressenter som LRF, naturvårdsföreningar och
landsbygdsorganisationer hållits. LIS-planen har varit utställd för granskning
under perioden 2014-10-01 till 2014-12-01.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag, 2015-02-17 § 23
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-02-05
Utlåtande – LIS – Landsbygdsutveckling i standnära läge
Antagande 2015 - Landsbyggdsutveckling i standnära läge, tematiskt tillägg
till ÖP 2011-2025
Tjänsteskrivelse – Landsbyggdsutveckling i standnära läge, tematiskt tillägg
till ÖP 2011-2025
______
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§ 50

Dnr 2015-000063 003

Allmänna lokala ordningsföreskrifter i Härnösands
kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att revidera Allmänna lokala ordningsföreskrifter i enlighet med
samhällsnämndens förslag med innebörden att Kristinaparken med angivna
sidoytor införlivas i förbudsområdet för alkoholförtäring.
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till kommundirektören att tillse att en allmän översyn av
Härnösands allmänna lokala ordningsföreskrifter initieras och att frågan
återkommer till kommunstyrelsen.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M), Gunnar Westman (M), Amanda
Lind (MP), Göran Norlander (S), Björn Nordling (S) och Magnus Oscarsson
(S).
Yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson (S) yrkar på en ytterligare attsats som lyder:
att uppdra till kommundirektören att tillse att en allmän översyn av
Härnösands allmänna lokala ordningsföreskrifter initieras och att frågan
återkommer till kommunstyrelsen.
I yrkandet instämmer Amanda Lind (MP) och Göran Norlander (S).
Anders Gäfvert (M) yrkar att ärendet ska återremitteras.
I yrkandet instämmer Gunnar Westman (M).
Propositionsordning
Kommunstyrelsens ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut,
ordförandes förslag samt yrkande på återremittering.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser besluta enligt ordförandes
förslag.
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Ordförande frågar om kommunstyrelsen om ärendet ska återremitteras.
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat enligt ordförandes förslag.
Votering begärs och verkställs.
Votering och utfall
Ordförande ställer följande propositionsordning. Den som vill besluta i
enlighet med ordförandes förslag röstar ja och den som bifalla Anders
Gäfverts (M) röstar nej. Hur de enskilda ledamöterna och tjänstgörande
ersättare röstat framgår av tabellen nedan.
Ledamot

Parti

Fred Nilsson
Amanda Lind
Björn Nordling
Agneta Jonsson
Lennart Mohlin
Carina Svedberg
Göran Norlander
Magnus Oscarsson
Karin Frejarö
Göran Umefjord
Anders Gäfvert
Antonia Bergström
Gunnar Westman
Christina Lindberg
Ingemar Bylund

S
MP
S
S
S
S
S
S
MP
MP
M
M
M
C
SD

Ja
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nej

X
X
X
X
X

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandes förslag.
Reservation
Oppositionen reserverar sig till förmån för sitt eget återremissyrkande.
Bakgrund
Samhällsnämnden har 2015-01-29 beslutat föreslå kommunfullmäktige
besluta om en utvidgning av förbudsområdet för alkoholförtäring. Föreslaget
är att ”Kristinaparken” med den kommunala lekparken väster om skolan
samt området söder om ”Kristinaparken”( Kanaludden) ska ingå i
förbudsområdet, se bilagd karta.
Området ”Kristinaparken” är ett uppskattat fritidsområde som används för
bl.a. discgolf, fotboll, beachvolleyboll och från hösten 2014 finns även
kommunens BMX-och Skatepark här. Kommunens stora fritidsgård
Ungdomens Hus, ”Kåken” ligger sedan drygt 10 år i direkt anslutning till
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denna park. Under vintertid är området ett populärt område för pulkåkning
och andra familjära aktiviteter.
Med tanke på uppräknade idrottsaktiviteter och den stora andelen ungdomar
som vistas i detta område är det önskvärt att utöka förbudsområdet för
alkohol. Vid kontakt med polismyndigheten såväl som socialtjänsten i
Härnösand, redovisas en positiv inställning till detta tillägg till
ordningsföreskrifterna
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag, 2015-02-17 § 24
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-02-04
Bilaga 1 – Karta över området
Protokollsutdrag samhällsnämnden 2015-01-29 § 19

______
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§ 51

Dnr 2015-000050 026

Organisationsförändring och ombudgetering gällande
kulturenheten och trafikenheten
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att kulturenheten from 1 april 2015 organisatoriskt flyttas från
samhällsförvaltningen till kommunstyrelseförvaltningen, samt
att trafikenheten från 1 april 2015 organisatoriskt flyttas från
kommunstyrelseförvaltningen till samhällsförvaltningen.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att kulturenhetens kostnader för 2015 bokas om till kommunstyrelsen samt
att budgetmedlen om 33 793 tkr och 1 mnkr i investeringsmedel omfördelas
från samhällsnämnden till kommunstyrelsen, samt
att trafikenhetens kostnader för 2015 bokas om till samhällsförvaltningen
samt att budgetmedlen om 39 747 tkr omfördelas från kommunstyrelsen till
samhällsnämnden.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M).
Propositionsordning
Kommunstyrelsens 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
Kommunfullmäktige fattade 15 december beslut om att ändra reglementen
för kommunstyrelsen och samhällsnämnden från 1 januari 2015, så tillvida
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att kommunstyrelsen övertar ansvaret för kulturfrågor och samhällsnämnden
övertar ansvaret för kollektivtrafiken med tillhörande myndighetsfrågor.
Kommunstyrelseförvaltningen och samhällsförvaltningen önskar att
tjänstemannaorganisationen omorganiseras så att de tjänstemän som arbetar
med respektive frågor är inordnade under ansvarig nämnd. Då
reglementesförändringen genomfördes efter beslutade budgetramar krävs
också att komunfullmäktige godkänner ombudgetering av medel mellan
nämnderna. Kulturenheten har för 2015 en budget om 33 793 tkr och 1 mnkr
i investerinsmedel. Trafikenheten har för 2015 en budget om 39 747 tkr.
Inför förändringen har också en konsekvensbeskrivning gjorts tillsammans
med de fackliga organisationerna. De synpunkter som framfördes vara att
förändringen bör ske så snart som möjligt för att underlätta arbetet.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets rev. tjänsteskrivelse, 2015-02-02
Reviderad bilaga 1 – Konsekvensbeskrivning av flytt av kultur och trafik
Samhällsnämndens protokollsutdrag, 2015-02-26
______
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§ 52

Dnr 2015-000103 000

Samarbete inom Sundsvallsregionen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna föreslaget samarbetsavtal för Sundsvallsregionen,
att medfinansiera samarbetet inom Sundsvallsregionen för 2015 med 98 tkr,
att finansiering för 2015 sker inom antagen budget för kommunstyrelsen och
för kommande år beaktas i budgetarbetet, samt
att föreslå Sundsvallsregionen att samarbetsavtalet utvärderas senast i juni
2016 för eventuella justeringar.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M).
Yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande yrkar på en tilläggs att-sats som lyder:
att föreslå Sundsvallsregionen att samarbetsavtalet utvärderas senast i juni
2016 för eventuella justeringar.
Propositionsordning
Kommunstyrelsens ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till
beslut, ordförandes förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
ordförandes förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med
ordförandes förslag.
Bakgrund
Sundsvallregionen har funnits sedan 2006 då kommunerna beslutade om en
gemensam vision med målsättningar för samarbetet. Sundsvallsregionen har
inte haft några fasta resurser till sitt förfogande och för att ta samarbetet
vidare avsatte respektive kommun fyra kronor per innevånare under 2014. I
en skrivelse 2014-10-28 har ordförande för Sundsvallsregionen hemställt om
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att respektive kommun lämnar finansieringsbidrag för 2015 med
motsvarande belopp som för 2104.
Fyra kronor per kommuninnevånare innebär för Härnösands del 98 tkr.
Medlen ska användas för att kartlägga respektive kommuns behov av
samarbetsområden, utforma gemensamma mål och visioner för samarbetet
samt undersöka framtida organisationsform för Sundsvallsregionen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag, 2015-02-17 § 25
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-02-09
Bilaga 1 – Samarbetsavtal för Sundsvallsregionen
______
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§ 53

Dnr 2015-000125 140

Revidering av bolagsordning för Höga Kusten
destinationsutveckling AB
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna föreslagen ändring i bolagsordning för Höga Kusten
destinationsutveckling AB.
Propositionsordning
Kommunstyrelsens 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
Kommunfullmäktige i Härnösand har tidigare, tillsammans med
kommunerna i Örnsköldsvik, Sollefteå och Kramfors, beslutat att kraftsamla
kring målsättningen att fördubbla besöksnäringen för Höga Kusten. Detta
utvecklingsarbete avses att hanteras inom ett gemensamt bolag.
Den huvudsakliga uppgiften för bolaget är att utveckla destinationen Höga
Kusten. Bolaget ska ta ett övergripande ansvar för destinationen och i
samarbete med kommuner, näringsliv och organisationer ansvara för och
driva detta utvecklingsarbete. Därigenom ökas utvecklingstakten och
varumärket stärks och blir tydligt.
Kommunfullmäktige har tidigare godkänt bolagsordning, aktieägaravtal
respektive ägardirektiv.
Efter kontakter med Bolagsverket har framkommit att följande justeringar
måste göras i bolagsordningarna samt att en extra bolagsstämma måste hållas
innan den ordinarie stämman. Den ordinarie stämman har aviserats till den
15 april 2015.
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Ett förslag till ny bolagsordning har upprättats med utgångspunkt från den
tidigare antagna bolagsordningen. I förslaget har nedanstående justeringar
gjorts. Justeringarna har gråmarkerats i dokumentet.


§ 8 Antal aktier. Antalet aktier ändras. Den gamla texten är
gråmarkerad.



§18 Förköpsförbehåll. Enligt Bolagsverket får den gråmarkerade
texten som handlar om hur kommunerna emellan kan ändra sitt
ägande i bolaget inte ingå i bolagsordningen. Om skrivningen behövs
så skall den regleras i annat separat avtal mellan ägarna. Den
gråmarkerade texten tas bort.



§19 Hembud. Ordet ”aktieinnehavet” (gråmarkerat) tas bort och
ersätts med ”hela erbjudandet”.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-02-13
Bilaga 1 – Bolagsordning för Höga Kusten destinationsutveckling AB
______
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§ 54

Dnr 2015-000141 041

Över- och underskottshantering 2014/2015
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att tilldela arbetslivsnämnden utökad budgetram 2015 med 1,4 mnkr för
driftskostnader och att lämna budgetramen för investeringar oförändrad,
att tilldela samhällsnämnden utökad budgetram 2015 med 0,7 mnkr för
driftskostnader, och med 10,2 mnkr för investeringar,
att tilldela skolnämndens utökad budgetram 2015 med 0,7 mnkr för
driftskostnader, och med 1 mnkr för investeringar,
att tilldela socialnämnden utökad budgetram 2015 med 0,7 mnkr för
driftskostnader, och lämna budgetramen för investeringar oförändrad,
att tilldela kommunstyrelsen utökad budgetram 2015 med 0,5 mnkr för
driftskostnader och med 35 mnkr för investeringar, samt
att de samlade effekterna av ovanstående beslut finansieras genom att
beräknat resultat för kommunen 2015 reduceras med 4 mnkr, till att utgöra
10,1 mkr mot tidigare beräknat resultat på 14,1 mnkr.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M).
Yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande yrkar ändring på tredje, fjärde att-satsen med
följande lydelse:
att tilldela skolnämndens utökad budgetram 2015 med 0,7 mnkr för
driftskostnader, och med 1 mnkr för investeringar,
att tilldela socialnämnden utökad budgetram 2015 med 0,7 mnkr för
driftskostnader, och lämna budgetramen för investeringar oförändrad,
Anders Gäfvert (M) yrkar avslag till utökad budgetram för nämnderna och
bifall till liggande förslag gällande investeringar för nämnderna.
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Propositionsordning
Kommunstyrelsens ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut,
ordförandes förslag samt Anders Gäfverts (M) yrkande.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser besluta enligt ordförandes
förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser bifalla Anders Gäfverts (M)
yrkande.
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat enligt ordförandes förslag.
Reservation
Oppositionen reservera sig till förmån för sitt eget yrkande.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Christina Lindberg (C) i handläggningen i detta
ärende.
Bakgrund
Respektive nämnd har tillskrivit kommunfullmäktige med önskemål om
utökad budgetram för 2015 utifrån de överskott som redovistas i 2014 år
ekonomiska utfall. De anförda beloppen framgår av tabellen nedan.
I kommunens Reglemente för ekonomistyrning, fastslagna av
kommunfullmäktige 2014-01-14 beskrivs hur över- och underskottshantering
hanteras. Huvudregeln att över- och underskott ska ”tas med” och att
regleringen främst påverkas av följande faktorer





Graden av måluppfyllelse
Över- och underskottets storlek
Faktorer utanför nämndens kontroll som påverkat utfallet
Kommunens samlade ekonomiska förutsättningar

I de fall kommunfullmäktige fattar beslut om justerad budgetram har
nämnden att fördela förändrad medelstilldelning inom sina verksamhetsområden. Fördelningen ska följa de av kommunfullmäktige beslutade mål- och
verksamhetsinriktningarna.
Ekonomiska förutsättningar
En grundläggande förutsättning för att tilldela nämnd/nämnder extra
medel för 2015 är att kommunens budget för 2015 medger detta. När
budget 2015 antogs beräknades utfallet bli 14,1 miljoner kronor. Det
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är denna beräknade tillgång som belastas vid beslut om extra
budetmedel till nämnderna. Senare beräkningar har inte indikerat att
skattemedel och statsbidrag 2015 kommer att öka i omfattning.
Övergripande bedömning
Kommunens beräknade överskott för 2015 ligger vid nedre gränsen
för vad som anges i Reglementet för ekonomistyrning. Det bör
omöjliggöra att nämndernas samlade begäran om 11,1 mnkr
tillstyrks och kan tala för att inga extra budgetsresurser alls ska
tilldelas nämnder för 2015. Å andra sidan markerar huvudregeln att
nämnder som redovisar överskott ska tilldelas extra medel som
uttryck för att det lönar sig för en nämnd att över tid uppfylla och
överträffa budgetmål.
Förslag
I följande förslag fördelas totalt 4 mnkr som tillkommande medel till
nämnderna. Detta innebär att Härnösands kommuns förväntade
resultat 2015 kommer att uppgå till 10,1 mnkr istället för 14,1 mnkr.
Socialnämnden, skolnämnden och samhällsnämnden tilldelas
vardera 0,7 mnkr och kommunstyrelsen 0,5 mnkr. Motivet för detta
är att nämnderna och kommunstyrelsen uppvisat ett positiva
ekonomisk utfall under 2014 och att uppsatta mål har uppfyllts på ett
tillfredställande sätt. Arbetslivsnämnden tilldelas 1,4 mnkr utifrån att
nämnden har redovisat ett betydande överskott sett i förhållande till
tilldelade budgetmedel och att uppsatta mål har uppfyllts på ett
tillfredställande sätt.
Samhällsnämndens investeringsram för 2015 föreslås utökas med
10,2 mnkr och skolnämndens investeringsram med 1,0 mnkr.
Motiven för detta är att ett antal tänkta investeringsprojekt
tidsmässigt omprioriterats för att genomföras under 2015.
Kommunstyrelsen investeringsram föreslås utökas med 35 mnkr för
fullföljande av projektet med ny Ridsportanläggning. Hela
investeringskostnaden var upptagen i 2014 års budget men
betydande del av investeringen genomförs under 2015.
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Driftkostnader
Nämnd

Utfall 2014

Begäran

Förslag

Socialnämnden

2,1

2,1

0,7

Arbetslivsnämnden

3,5

3,5

1,4

Samhällsnämnden

2,4

2,3

0,7

Skolnämnden

2,6

2,6

0,7

Kommunstyrelsen

1,0

0,5

0,5

11,6

11,1

4,0

Total

Investeringskostnader
Nämnd
Kommunstyrelsen
Arbetslivsnämnden
Samhällsnämnden
Skolnämnden
Socialnämnden
Total

Begäran
35,0
0,0
10,2
1,0
0,0
46,2

Förslag
35,0
0,0
10,2
1,0
0,0
46,2

Beslutsunderlag
Skrivelse kommunstyrelsens ordförande, 2015-02-26
Bilaga 1 - Regler för ekonomistyrning i Härnösands kommun
Bilaga 2 - Samhällnämnden
Bilaga 3 - Skolnämnden
Bilaga 4 - Socialnämnden
Bilaga 5 - Arbetslivsnämnden
______
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§ 55

Dnr 2015-000136 012

Modell för mål- och resultatstyrning 2016-2019
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att förslaget till modell för mål- och resultatstyrning används vid
utformandet av kommunens mål för perioden 2016-2019,
att förslag till målformuleringar behandlas som en del av budgetprocessen
för 2016, samt
att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att återkomma med förslag till
ekonomistyrningsreglemente justerat efter ny mål- och resultatmodell.
Propositionsordning
Kommunstyrelsens 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
Målstyrning är den grundläggande styrmodellen inom i stort sett all offentlig
verksamhet sedan mitten på 1980-talet. Målstyrning är det verktyg som
politiken har för att styra verksamheten. Målstyrningens grundläggande idé
på övergripande nivå är begränsning och prioritering. Erfarenheter visar att
för många mål faller på eget grepp eftersom syftet är att skapa fokus på det
viktigaste i verksamheten. Att begränsa antalet till ett fåtal politiskt bestämda
mål inom respektive verksamhet gör det överblickbart och möjliggör effektiv
styrning.
Om man i sitt målarbete istället för att redovisa resultat redovisar
genomförda aktiviteter och insatta resurser finns en risk att uppfattas som
otydlig kring vad medborgarna får för sina skattepengar och hur tjänster och
service kan bli bättre. Mål- och resultatstyrning bör i stor utsträckning
fokusera på vad kommunen åstadkommer för medborgarna. Resultat bör
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handla om i vilken utsträckning kommunen lyckas leverera service och
tjänster till sina medborgare, som möter de behov som medborgarna har, till
lägsta möjliga kostnad.
Modellen för mål- och resultatstyrning ska innehålla en tydlig målkedja och
resultatmål med tillhörande indikatorer. Förslaget är att det i modellen bör
ingå att, med utgångspunkt i kommunfullmäktiges nuvarande mål, utveckla
och anpassa perspektiv, mål, framgångsfaktorer samt komplettera med
indikatorer, nuläge och målnivåer. Långsiktiga mål arbetas politiskt fram för
kommunfullmäktige för perioden 2016-2019. Vidare är förslaget att
kommunfullmäktige årligen fastställer kortsiktiga mål i form av
resultatuppdrag till respektive nämnd. Dessa resultatuppdrag ska markera
fullmäktiges syn på nämndens viktigaste prioritering för det kommande året.
Mål och målnivåer ska utgå från en faktabaserad kunskap om nuläge, som en
utgångpunkt för rimliga målnivåer och för att se hur väl nämnden uppnått
eller är på väg att uppnå önskvärt resultat. Resultatuppdragen återredovisas
löpande till kommunfullmäktige som ett led i kommunens samlade mål- och
resultatuppföljning.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-01-22
______
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§ 56

Dnr 2014-000442 014

Funktionellt prioriterat vägnät TRV 2014/72378
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ställa sig bakom länsstyrelsens yttrande över Trafikverkets remiss för
funktionellt prioriterat vägnät.

Propositionsordning
Kommunstyrelsens ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till
beslut, liggande förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Bakgrund
Trafikverket har lämnat ett förslag om ett Funktionellt Prioriterat Vägnät på
remiss. Länsstyrelsen Västernorrland har samverkat med kommunerna i
länet för att få in eventuella förslag och synpunkter till ett samlat svar från
Västernorrland.
En presentation av ärendet med förslag till ställningstagande från kommunen
hölls för kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 januari i år. Länsstyrelsen
har nu sammanställt ett samlat svar från länet där kommunens synpunkter
har tagits med.
Härnösands kommun bereds nu möjlighet att ta ställning till länets samlade
yttrande innan det går till Trafikverket den 31 mars.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-02-23
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Yttrande över rapport ”Funktionellt prioriterat vägnät”
Karta, Västernorrlands län. Funktionellt prioriterat vägnät.
______
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§ 57

Dnr 2014-000263 157

Lokal ledd utveckling Höga Kusten 2015-2020
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att Härnösands kommun ska ingå i det nybildade leaderområdet Lokalt ledd
utveckling Höga Kusten,
att nominera Gungerd Johnsson Grip och Henrik Olsson som representanter
till leaderområdets LAG-grupp, samt
att Härnösands kommuns medfinansiering av Lokalt ledd utveckling Höga
Kusten beaktas i budgetar för 2016-2020.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M).
Yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande yrkar att andra och tredje att-satsen ska få
följande lydelse:
att nominera Gungerd Johnsson Grip och Henrik Olsson som representanter
till leaderområdets LAG-grupp, samt
att Härnösands kommuns medfinansiering av Lokalt ledd utveckling Höga
Kusten beaktas i budgetar för 2016-2020.
Propositionsordning
Kommunstyrelsens ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till
beslut, ordförandes förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
ordförandes förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med
ordförandes förslag.

Bakgrund
Under åren 2008-2014 har den ideella föreningen Leader Höga kusten
bedrivit ett landsbygdsutvecklingsprogram i kommunerna Härnösand,
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Kramfors och Örnsköldsvik. Ytterst har det handlat om att ta tillvara och
göra verklighet av goda idéer. Leader Höga Kusten har haft som motto att
arbeta utifrån underifrånperspektiv, främja nytänkande och öka samverkan
inom och mellan bygderna genom att bygga starka nätverk.
Leader som metod för att jobba med landsbygdsutveckling har funnits inom
EU sedan 1991. Leader Höga Kusten har tillhört EU:s Landsbygdsprogram
2007-2013.
Flera olika projekt har skapats runt om i kommunerna. Inom Härnösands
kommun har flera olika projekt genomförts: paraplyprojekt för
landsbygdsutveckling, ny scen vid Janne Vängmantorpet, utbildning för
guider inom Höga kusten, en provstation för algodling, upprustning av
djurhemmet och gästhamnar på Hemsön med mera. Totalt har projekten och
förstudier omslutit en budget på över 4,7 mkr.
Projektens budget bygger på en finansiering från flera parter och beviljas
alltid av leaderföreningens LAG-grupp. Den består av representanter från
offentlig, privat och ideell sektor från deltagande kommuner. Härnösands
kommun har finansierat Leader Höga Kusten med 250 tkr per år från
kommunstyrelseförvaltningens budget för landsbygdsutveckling.
Nu startar en ny period (2014 – 2020) för landsbygdsutveckling genom
leadermetoden inom hela EU. Ett lokalt partnerskap mellan offentliga,
privata och ideella aktörer i kommunerna Härnösand, Kramfors, Sollefteå
och Örnsköldsvik har ansökt om att bilda ett nytt gemensamt leaderområde
för perioden 2014 – 2020. Samarbetet går under arbetsnamnet Lokalt ledd
utveckling Höga Kusten.
Ett förslag till en lokal ny utvecklingsstrategi (se bilaga) har lämnats in till
Jordbruksverket och det förberedande arbetet för att genomföra en ny period
av landsbygdsprojekt har påbörjats. I det önskemål om budget som lämnats
in till Jordbruksverket har 46,5 miljoner kronor äskats för att genomföra den
lokala utvecklingsstrategin för åren 2015 – 2020.
Slutlig budget beslutas av Jordbruksverket. För Härnösands kommuns del
innebär det en fortsättning med 250 tkr samt ett tillägg för särskilda
satsningar kring bredband 150 tkr, totalt för kommunen 400 tkr.
En ny LAG-grupp ska också föreslås till den nya föreningen där den
utvärdering som gjorts visat att alla varit tillfreds med den fördelning som
rått tidigare, d.v.s. tjänstemän med kunskap om projekt och landsbygdsfrågor
från de deltagande kommunerna, representanter från privata företag och
representanter från ideella föreningar på landsbygden jämnt fördelat mellan
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kommunerna. En diskussion kring representation och nomineringar till
LAG-gruppen har förts i Landsbygdsrådet och med HNEF. Förslaget är att
näringslivsenheten får i uppdrag att nominera representanter från den
offentligsektorn till LAG-gruppen. Enligt utsänd tidplan skall nomineringar
inkomma senast 3 mars 2015.
Leaderområdet har formellt sett ännu inte fått något namn. Lokalt ledd
utveckling i Höga Kusten är det arbetsnamn som används i strategin.
Processen med att arbeta fram strategidokumentet startade i september 2014.
Från Härnösands kommuns del har representation från näringslivsenheten
varit med i processen.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-02-23
Lokal utvecklingsstrategi- Lokalt ledd utveckling Höga Kusten 2014-2020
______
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§ 58

Dnr 2939-5

Valärenden
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att arvodet till ordförande i Räddningstjänsförbundet, Rune Danielsson (S)
fastställs 10 % av heltidsarvode för förtroendevalda inom Härnösands
kommun.
Kommunstyrelsen beslutar
att nominera Anders Byquist (S), som ordinarie och Björn Nordling (S), som
ersättare för adjungering till styrelsen för Härnösands Folkhögskola, samt
att utse Margareta Ragnarsdotter (S) till ersättare i kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M) och Anna Olsgren (MP).
Yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande yrkar att första att-satsen ska få följande
lydelse:
att arvodet till ordförande i Räddningstjänsförbundet, Rune Danielsson (S)
fastställs 10 % av heltidsarvode för förtroendevalda inom Härnösands
kommun.
Bakgrund
Härnösands folkhögskola har erbjudit Härnösands kommun att ha en
adjungerad plats i folkhögskolans styrelse samt en ersättare för denne.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges presidieberednings protokollsutdrag, 2015-02-06 § 11
______
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§ 59

Dnr 2015-000040 101

Kommunstyrelsens uppdragsbeslut 2015
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga uppdragslistan till handlingarna.

Propositionsordning
Kommunstyrelsens 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
Kommunledningskontoret presenterar förteckningen för fattade
uppdragsbeslut som ännu ej verkställts.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret, förteckning, t.o.m 2015-02-28
______
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§ 60

Dnr 2015-000001 002

Anmälan av delegationsbeslut 2015
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Propositionsordning
Kommunstyrelsens ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till
beslut, liggande förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Bakgrund
Kommunstyrelsen informeras om de beslut som på kommunstyrelsens
vagnar har fattats av utskotten och enskilda tjänstemän.
Beslutsunderlag
______
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§ 61

Dnr 2015-000002 000

Anmälan av ärenden för kännedom till
kommunstyrelsen 2015
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ärendena för kännedom läggs till handlingarna.
Propositionsordning
Kommunstyrelsens 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
Härnösands dövas förenings pensionssektion – Tackar för bidraget samt
önskemål att besöka kommunfullmäktige 18 mars
Samhällsnämnden – Bokslut 2014
Landstinget Västernorrland – Regional utveckling Nyhetsbrev nr 1 2015
Arbetslivsnämnden – Arbetsmarknadsrapport 2014
Arbetslivsnämnden – Verksamhetsberättelse 2014
Näringslivsarkiv i Norrland NIN – Verksamhetsberättelse för 2014
Näringslivsenheten – Härnösand – Norrlandskustens bästa gästhamnar
slutrapport
Hemab – Protokoll 2015-02-10
HEAB – Protokoll 2015-02-10
MSB – Uppmaning, daterad 2015-03-02
Skolnämnden – Verksamhetsberättelse 2014
Socialnämnden – Verksamhetsberättelse 2014
______
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§ 62

Dnr 2531-4

Information från kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektör
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens ordförande informerar följande:
 Träff med Migrationsminister
 Företagsfrukost med 120 deltagare
 Kommunförbundet
 Järnvägsforum med infrastrukturministern
 Möte med HEMAB
 Kollektivtrafiken
 Träff med Ylva Johansson arbetsmarknadsministern
 Budgetarbete pågår
 MSB

Amanda Lind (MP) informerar följande:
 Kulturforum
 Kommunförbundets presidieutbildning
 Länspartnerskapet
 Samling runt mjölkbordet
 Musiksällskapets årsmöte
 Strategiskt hållbarhetsnätverk i länet
 Landsbygdsrådet
 Processmöte om medborgarråden

Anders Gäfvert (M) informerar följande:
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Sundsvallsregionen
SKL, val av nya politiker

Gunnar Westman (M) ställde frågor kring ett brev som tillställts ledamöterna
i kommunstyrelsen.
______
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