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Sammanträdesdatum

2015-09-08
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Rådhuset, KS-salen tisdagen den 8 september 2015 kl 08.31-09.33, 09.48–10.47,
10.55–12.33,15.32–15.54, 15.58–16.22
Ajournering 09.33-09.48, 10.47–15.55, 12.33–15.32, 15.54–15.58

Beslutande

Ledamöter

Fred Nilsson (S), Ordförande
Amanda Lind (MP), 1:e vice ordförande
Anders Gäfvert (M), 2:e vice ordförande
Björn Nordling (S)
Agneta Jonsson (S)
Lennart Molin (S)
Göran Norlander (S)
Karin Frejarö (MP)
Ingrid Nilsson (V)
Gunnar Vestman (M)
Jonny Lundin (C) § 172
Ingemar Bylund (SD)
Carina Svedberg (S) tjänstgörande för Eva Larsson (S)
Eva Olstedt-Lundgren (FP) tjänstgörande för Antonia Bergström (M)
Christina Lindberg (C) tjänstgörande för Jonny Lundin (C) §§ 170-171, 173-198
Närvarande ej tjänstgörande
ersättare

Ersättare

Övriga närvarande

Sofia Pettersson, kommundirektör, Bo Glas, ekonomichef, Jeanette George,
kommunsekreterare.
Under § 172 deltog Henrik Hammarström, Colegica AB, Uno Jonsson, näringslivschef
och Magnus Karlsson, enhetschef på Länsstyrelsen.

Justerare

Anders Gäfvert (M)

Magnus Oscarsson (S)
Stig Nilsson (S)
Anders Bergman (S)
Andres Suazo Kaati (S)
Shekva Mohammad Hussain (S)
Göran Umefjord (MP) §§ 170-190
Anna Byström Olsgren (MP)
Michael Möller Christensen (V)
Ida Skogström (M)
Christina Lindberg (C)§ 172

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Jeanette George

Ordförande
Fred Nilsson
Justerare

Anders Gäfvert

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§§ 170-198
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2015-09-08

Datum då anslaget sätts upp

2015-09-10

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Jeanette George

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2015-10-02
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Ärendelista
§ 170 Dnr 2664-1
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§ 171 Dnr 2679-3

Ändringar på dagens föredragningslista .............................................................. 6
§ 172 Dnr 2515-9

Informationsärenden ........................................................................................... 7
§ 173 Dnr 2015-000337 820

Information gällande plan för drift av Härnösand Hästsport Arena....................... 8
§ 174 Dnr 2015-000258 000

Motion - Säkerställ att regler angående penninginsamling efterlevs .................. 12
§ 175 Dnr 2014-000499 000

Motion - Strategi för barn och ungas trygghet, hälsa och utveckling i
Härnösands kommun ........................................................................................ 14
§ 176 Dnr 2014-000190 620

Motion - Fler speciallärare på skolorna i Härnösand ......................................... 17
§ 177 Dnr 2014-000189 624

Motion - Inför en elevhälsogaranti i Härnösand ................................................. 19
§ 178 Dnr 2015-000257 000

Motion om extrainsatser för att motverka förekomsten av otrygga
platser ............................................................................................................... 21
§ 179 Dnr 2014-000333 450

Medborgarförslag - Lättare hantering av trädgårdsavfall ................................... 24
§ 180 Dnr 2015-000044 140

Medborgarförslag - Skapa attraktiva boendepaket ............................................ 26
§ 181 Dnr 2015-000045 140

Medborgarförslag - Sommarevent på Mellanholmen ......................................... 28
§ 182 Dnr 2015-000037 140

Medborgarförslag - Nytt hotell i Härnösand ....................................................... 30
§ 183 Dnr 2015-000324 612

Ansökan om regional garanti för strategiskt viktig utbildning ............................. 32
§ 184 Dnr 2015-000408 214

Detaljplan för del av Ön 2:52, 2:21, Eriksdal 1:24, Utsikten ............................... 35
§ 185 Dnr 2015-000342 006

Sammanträdestider 2016 .................................................................................. 37
§ 186 Dnr 2015-000410 040

Information om aktuell ställning på kommunstyrelsens konto för
oförutsedda utgifter ........................................................................................... 40
§ 187 Dnr 2015-000317 212

Översiktsplanens aktualisering 2015-2016 ........................................................ 42
§ 188 Dnr 2015-000411 140

Revidering av budget Regional Inkubator.......................................................... 44
§ 189 Dnr 2015-000332 245
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§ 190 Dnr 2015-000312 107

Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2015 Kommuninvest .......................... 48
§ 191 Dnr 2014-000486 002

Delegationsordning för kommunstyrelsen 2015-2018........................................ 50
§ 192 Dnr 2015-000331 040

Internkontroll 2015 kommunstyrelsen ................................................................ 52
§ 193 Dnr 2015-000422 537

Infrastruktur för laddning av elfordon ................................................................. 54
§ 194 Dnr 2015-000420 050

Genomlysning av entreprenad .......................................................................... 56
§ 195 Dnr 2015-000040 101
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§ 196 Dnr 2015-000001 002

Anmälan av delegationsbeslut 2015.................................................................. 59
§ 197 Dnr 2015-000002 000

Anmälan av ärenden för kännedom till kommunstyrelsen 2015 ......................... 60
§ 198 Dnr 2531-4

Information från kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör ............... 61
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§ 170

Dnr 2664-1

Val av justerare
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Anders Gäfvert (M) att justera dagens protokoll.
Beslutsunderlag
______

Justerandes sign
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§ 171

Dnr 2679-3

Ändringar på dagens föredragningslista
Ärende 17, Köpekontrakt – Skeppet 1 utgår från dagens sammanträde.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 172

Dnr 2515-9

Informationsärenden
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Sofia Pettersson, kommundirektör, Henrik Hammarström, Colegica AB,
Fred Nilsson, ordförande, informerar om integrationsprojektet. Det är ett
projekt för att utveckla kommunens processer och etablering av nyanlända.
Sofia Pettersson, kommundirektör, informerar och visar ny
organisationsskiss över kommunstyrelseförvaltningen.
Uno Jonsson, näringslivschef, informerar om Tillväxtstrategi 2030.
Sofia Pettersson, kommundirektör och Uno Jonsson, näringslivschef,
informerar om CIUU, centrum för innovation, utveckling och utbildning i
Västernorrland.
Magnus Karlsson, enhetschef på Länsstyrelsen, informerar om utvecklingen
i länet gällande näringslivsarbetet.
Beslutsunderlag
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 173

Dnr 2015-000337 820

Information gällande plan för drift av Härnösand
Hästsport Arena
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna rapporten,
att uppdra åt kommundirektören att senast i juni 2016 återkomma till
kommunstyrelsen med förslag på framtida driftsform för
hästsportanläggningen, samt
att uppdra åt kommundirektören att i projektform säkerställa en hållbar drift
av anläggningen för den tid kommunen har det operativa ansvararet.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M).
Yrkanden
Anders Gäfvert (M) yrkar att ärendet förs vidare till kommunfullmäktige och
yrkar på följande att-satser:
att lägga rapporten till handlingarna,
att kommunstyrelsens ordförande omedelbart påbörjar arbetet med att finna
annan utförare än kommunen att driva hästsportsanläggningen,
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att senast i juni 2016 återkomma
till kommunfullmäktige med förslag på framtida driftsform för
hästportsanläggningen, samt
att uppdra år kommunstyrelsens ordförande att i projektform säkerställa en
ekonomisk hållbar drift för den tid kommunen har det operativa ansvaret.
Björn Nordling (S) yrkar bifall till liggande förslag.
Propositionsordning
Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, liggande förslag
samt ett yrkande från Anders Gäfvert (M).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ordförande frågar först om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet
med Anders Gäfvert (M)förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Votering begärs och verkställs.
Votering och utfall
Kommunstyrelsens ordförande ställer följande propositionsordning. Den
som önskar bifalla liggande förslag röstar ja och den som önskar avslå
förslaget i enlighet med yrkande från Anders Gäfvert (M) röstar nej.
Votering enligt tabell
Ledamot

Parti

Fred Nilsson
Margareta Ragnarsdotter
Björn Nordling
Agneta Jonsson
Lennart Mohlin
Carina Svedberg
Göran Norlander
Amanda Lind
Karin Frejarö
Ingrid Nilsson
Anders Gäfvert
Eva Olstedt-Lundgren
Gunnar Westman
Christina Lindberg
Ingemar Bylund

S
S
S
S
S
S
S
MP
MP
V
M
FP
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
Samtliga ledamöter (M), (FP) och (C) reserverar sig till förmån för eget
yrkande.
Bakgrund
I kommunfullmäktige våren 2014 togs beslutet att ta över ansvaret för
fastigheterna samt att bygga om anläggningen för att klara framtida behov.
Fastigheterna var då i sådant skick att stora akuta renoveringsbehov fanns
utan möjlighet för föreningen att ekonomiskt klara det omfattande arbetet.
Byggprojektet har genomförts enligt fastlagd tidplan och budget i god
samverkan med föreningen. Föreningen har under pågående byggnationer

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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bedrivit ridskoleverksamheten och den 24 augusti kunde verksamheten flytta
in även om alla delar inte är helt färdigställda.
Föreningen har under lång tid haft svårighet att bygga en stabilitet gällande
organisation och ekonomi och inkom 20150614 med en vädjan om att
Härnösands kommun omgående ska bistå föreningen. Situationen var då
sådan att föreningen akut inte kunde klara sina ekonomiska åtaganden.
Kommunstyrelsen beslutade den 16 juni i enlighet med föreningens begäran
att överta det operativa ansvaret för ridskolan och säkerställa driften med
målet att kunna starta verksamheten som brukligt i samband med skolstarten.
Sedan kommunstyrelsens beslut har förvaltningen på mycket kort tid
genomfört ett omfattande arbete för att säkerställa driften. Efter inventering
har ett inkråmsavtal upprättats med föreningen. Vid övertagandet saknades
såväl personal som ett antal hästar för att möjliggöra start i augusti.
Föreningen hade under längre tid arbetat med olika rekryteringar. Bland
annat ridskolechef. Efter dialog med de fackliga organisationerna tillsattes en
tf ridskolechef. Detta gjordes utifrån de ansökningar som ridklubbens
styrelse redan tidigare bedömt som likvärdiga och avsett att gå vidare med.
Anställningen underlättades av att den av kandidaterna som bedömdes vara
mesta kvalificerad redan hade sin anställning i Härnösands kommun.
Under våren hade föreningen pensionerat ett antal hästar varför också
översyn av behovet av hästar har genomförts. För att klara befintliga
lektioner saknades små som stora hästar varför det kompletterats under
sommaren. Detta har finansierats med investeringsmedel inom
förvaltningens ram. Även personal saknades för att kunna genomföra
planerade lektioner. Detta har under hösten lösts med timanställda då
rekrytering måste ske med större framhållning för att erhålla utbildad
personal.
Fortsatt arbete
Fortsatt pågår också en dialog med föreningen för att åstadkomma ett
samverkansavtal som bland annat möjliggör tävlingsverksamhet. Föreningen
arbetar med att ta ut riktningen för sitt fortsatta arbete vilket är avgörande för
att komma vidare till ett samverkansavtal.

Prognos 2015 Härnösand Hästsport Arena
Tkr
Intäkter
Extern intäkt Ridskoleverksamhet
Budgeterad avskrivning Sam

Justerandes sign

Aug-Dec
740
1 400

Utdragsbestyrkande
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Budgeterat föreningsbidrag Sam
Summa

400
2 540

Kostnader
Personal
Drift
Avskrivningar
Summa

990
800
310
2 100

Resultat

440

Ovan redovisas den ekonomiska prognosen för hösten 2015. Den
budgeterade avskrivningskostnaden baserades på ett antagande i ett tidigt
budgetskede. Utfallet för avskrivningarna beräknas bli betydligt lägre. Vi
konsterar att budgeterade medel väl räcker för den fortsatta driften under
2015.
Under hösten kommer arbetet fortsätta med att bygga hållbarhet i driften. En
viktig del av det är analys av verksamhetstal och ekonomi som ska ligga till
grund för det fortsatta arbetet. Budget för 2016 bör infogas i
detaljbudgetarbetet för kommunstyrelsen. Som en annan del kan nämnas att
det totala projektet för ny ridsportanläggning kommer att redovisas i sin
helhet i kommunstyrelsen under hösten 2015.
För att få stabilitet i driften av ridskolan och ge föreningen möjlighet att
bygga upp sig själva är bedömningen att ett övertagande av den fortsatta
driften kan vara är möjlig årsskiftet 2016/2017. Ett ställningstagande till ett
sådant övertagande, eller annan framtida lösning av driften bör kunna
presenteras före sommaren 2016 så att nödvändig förberedelse kan
genomföras.
Beslutsunderlag
Skrivelse, kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson
Bilaga - Inkråmsöverlåtelseavtal
Fred Nilsson (S) muntlig information
______

Justerandes sign
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§ 174

Dnr 2015-000258 000

Motion - Säkerställ att regler angående
penninginsamling efterlevs
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Yrkanden
Ingemar Bylund (SD) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, liggande förslag
och ett bifallsyrkande från Ingemar Bylund (SD).
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 från Ingemar Bylund (SD).
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Reservation
SD reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Bakgrund
I sin motion ” Säkerställ att regler angående penningsamling efterlevs”,
föreslår Lars Edvin Lundgren (SD) att kommunen ska förbjuda offentligt
tiggeri. Motionsställaren menar att kommuninvånarnas trivsel, välbefinnande
och trygghet påverkas negativt av tiggarnas närvaro. Genom att införa ett
förbud mot tiggeri i den lokala ordningsstadgan, skulle det vara möjligt att
bötfälla och avlägsna de personer som ägnar sig åt tiggeri.
I den svenska lagstiftningen finns inget generellt förbud mot tiggeri. Den
eventuella möjlighet som skulle kunna finnas att förbjuda tiggeri, finns i den
lokala ordningsstadgan, som bland annat fastställer hur penningsinsamling

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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på offentlig plats ska ske. Motionsställaren menar att det är möjligt att
jämställa tiggeriet med penninginsamling på offentlig plats. Därigenom
skulle det finnas möjlighet att reglera antalet tiggare och avhysa dem som
inte har tillstånd att samla in pengar.
SKL (Sveriges kommuner och landsting) konstaterar i ett PM 2014-12-09
att utrymmet för att i lokala ordningsföreskrifter förbjuda tiggeri eller kräva
tillstånd för tiggeri är begränsat, men att ”en sådan möjlighet troligen finns”.
Ett krav enligt SKL är emellertid att ”…förbudet är erforderligt för att
upprätthålla den allmänna ordningen. Detsamma gäller för en föreskrift i
lokala ordningsföreskrifter om krav på tillstånd för tiggeri”.
Sala kommun i Västmanland tog 2011 ett beslut att genomföra ett förbud
mot tiggeri i den lokala ordningsstadgan. Kommunen menade att beslutet,
som framför allt riktade sig mot gatumusikanter var nödvändigt eftersom
tiggeriet skedde på kriminell grund, det vill säga genom människohandel.
Länsstyrelsen i Västmanland beslöt senare samma år att Sala kommuns
tiggeriförbud skulle upphävas. Beslutet motiverades med att föreskriften mot
tiggeri inte var motiverad med hänsyn till ordningen och säkerheten på
offentlig plats.
Tiggeri sker i många av Sveriges kommuner. Polismyndigheten har vid ett
flertal tillfällen konstaterat att större delen av tiggeriet inte faller under
människohandel. Ingen kommun har infört förbud mot tiggeri. En möjlighet
att genomföra ett dylikt förbud, kan bara ske om kommunen bedömer att det
stör ordningen och säkerheten på offentlig plats. Kommunledningskontoret
ser inte att tiggeriet i kommunen kan bedömas som sådant och finner därför
att motionen ska avslås.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag, 2015-08-25 § 90
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-07-31
Bilaga – Sveriges kommuner och landsting ”Några juridiska frågor gällande
utsatta EU-medborgare”
Lars-Edvin Lundgren (SD), motion, 2015-04-27
______

Justerandes sign
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§ 175

Dnr 2014-000499 000

Motion - Strategi för barn och ungas trygghet, hälsa
och utveckling i Härnösands kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse motionens första och tredje att-sats vara besvarade, samt
att avslå motionens andra att-sats.
Yrkanden
Anders Gäfvert (M) yrkar bifall till motionen i sin helhet.
Propositionsordning
Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, liggande förslag
och ett bifallsyrkande 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 bifallsyrkande från Anders Gäfvert (M).
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Reservation
Samtliga ledamöter (M), (FP) och (C) reserverar sig till förmån för eget
yrkande.
Bakgrund
I motionen ”Strategi för barn och ungas trygghet, hälsa och utveckling i
Härnösands kommun” föreslår Ingemar Wiklander (KD)

Justerandes sign



att utvärdera hur respektive nämnd/förvaltning har levt upp till vårt
beslut enligt motionen om årligt barnbokslut



att göra en inbjudan till en öppen och bred konferens med fokus på
unga för att presentera hur arbetet har skett i olika

Utdragsbestyrkande
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förvaltningar/nämnder samt att få fram utvecklande förslag till
strategin.


att arbeta fram en ny vision, strategier och handlingsplan för ungas
trygghet och hälsa och utveckling i Härnösand.

Den 6 september 2011 beslutade kommunfullmäktige att anta förslaget om
ett samlat barnbokslut. Utgångspunkten för kriterierna till barnbokslutet ska
vara att de knyter an till barnkonventionens fyra grundpelare.
Efter att beslutet togs har ett barnbokslut årligen tagits fram. Bokslutet är
kopplat till Härnösands kommuns Välfärdsbokslut och utgörs av en
sammanställning av indikatorer som visar hur barn och ungdomars situation
ser ut i kommunen. Exempel på indikatorer kan vara arbetslöshet och
barnfattigdom, övervikt och fetma, godkända betyg och kultur och fritid.
Dessa och andra relevanta indikatorer ska vara underlag för prioriteringar
och identifiering av förbättringsområden och att den faktiska utvecklingen
inom olika områden ställs mot det som görs eller borde göras.
Den 29 september 2014 antog kommunfullmäktige Härnösands kommuns
Folkhälsoplan. I arbetet med att ta fram planen har representanter från alla
förvaltningar deltagit samt arbetsgrupp som är placerad under Rådet för
trygghet och hälsa.
Planen sätter särskilt fokus på barn och ungas uppväxtvillkor och tillhörande
lokala mål. Till de lokala målen har även en särskild handlingsplan arbetats
fram. Handlingsplanen utvärderas och revideras årligen. I det förebyggande
arbetet med barn och ungas uppväxtvillkor ingår även samverkan med andra
myndigheter och aktörer.
För att veta att vårt förebyggande arbete ger resultat ska varje
förvaltning/nämnd årligen i samband med verksamhetsberättelser, beskriva
de egna insatserna/aktiviteterna som är kopplade till folkhälsoplanens lokala
mål. Uppgifterna sammanställs och återges i Välfärdsbokslut och
Barnbokslutet.
I motionen föreslås även en inbjudan till en öppen och bred konferens med
fokus på unga. Sådana insatser har påbörjats och kan utvecklas vidare.
Narkotikadialogen är ett exempel på detta.
Kommunledningskontoret anser att kommunen redan på bred front arbetar
med att utveckla barn och ungas trygghet, hälsa och utveckling i Härnösand
och att motionens syfte faller inom ramarna för det arbetet.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag, 2015-08-25 § 91
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-08-19
Bilaga 1 – Barnbokslut, kommunfullmäktige 2014
Bilaga 2 – Folkhälsoplan 2014-2020 Härnösands kommun
Ingemar Wiklander (KD), motion, 2014-12-17
______
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§ 176

Dnr 2014-000190 620

Motion - Fler speciallärare på skolorna i Härnösand
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
Yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson (S) yrkar följande:
att anse motionen besvarad.
Anders Gäfvert (M) yrkar bifall till motionen i sin helhet.
Propositionsordning
Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, ordförandes
förslag och ett bifallsyrkande från Anders Gäfvert (M).
Ordförande frågar först om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
ordförandes förslag.
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet
med bifallsyrkande från Anders Gäfvert (M).
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med
ordförandes förslag.
Reservation
Samtliga ledamöter (M), (FP) och (C) reserverar sig till förmån för eget
yrkande.
Bakgrund
Ingemar Wiklander (KD) har i en motion – Fler speciallärare på skolorna i
Härnösands, föreslagit


Justerandes sign

att skolförvaltningen utreder hur lärare kan stimuleras att
vidareutbilda sig till speciallärare och tillgodose behovet av
specialpedagogisk kompetens på skolorna i Härnösand.
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Motionären lyfter fram det faktum att det generellt råder brist på
speciallärare i landet och att de kommande årens stora pensionsavgångar
ytterligare kommer att försvåra situationen.
Skolförvaltningen berömmer att tillgången till specialpedagogisk kompetens
i kommunen idag är god och beskriver i sin tjänsteskrivelse hur man sedan
2014, då det inrättades ett centralt elevhälsoteam, startat ett arbete
tillsammans med HR-avdelningen för att arbeta med frågan om
kompetensförsörjning.
I projektetuppdraget ingår det även att identifiera behov av olika
stimulansåtgärder till vidareutbildning i syfte att uppnå målen för framtida
kompetensförsörjning av specialpedagogisk kompetens.
Kommunledningskontoret föreslår att motionen ska anses vara besvarad.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag, 2015-08-25 § 92
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-08-24
Yttrande från skolförvaltningen under bearbetning
Ingemar Wiklander (KD), motion, 2014-04-30
______
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§ 177

Dnr 2014-000189 624

Motion - Inför en elevhälsogaranti i Härnösand
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson (S) yrkar följande:
att avslå motionen.
Anders Gäfvert (M) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, ordförandes
förslag och ett bifallsyrkande från Anders Gäfvert (M).
Ordförande frågar först om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
ordförandes förslag.
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet
med bifallsyrkande från Anders Gäfvert (M).
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med
ordförandes förslag.
Reservation
Samtliga ledamöter (M), (FP) och (C) reserverar sig till förmån för eget
yrkande.
Bakgrund
I motionen – Inför en elevhälsogaranti i Härnösand, föreslår Ingemar
Wiklander (KD)


Att skolnämnden ska få i uppdrag att utreda hur en elevhälsogaranti
kan införas i Härnösands kommun

Motionen har varit på remiss till skolförvaltningen som i sin tjänsteskrivelse
utförligt beskriver hur elevhälsan sedan 2014 samlats i ett centralt
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elevhälsoteam samt hur elevhälsan tillskjutits ökade resurser och hur dess
olika professioner samarbetar. Elevhälsans uppdrag är att bidra till att alla
elever får en god lärandemiljö så att de når sin yttersta kunskapsutveckling
och personliga utveckling.
Skolförvaltningen understryker vikten av att kommunen har en väl
fungerande elevhälsa och pekar på att samtliga kommunala skolor i
Härnösands kommun har tillgång till skolsköterska och kurator. Det centrala
elevhälsoteamet svara för att alla kommunala skolor har tillgång till
elevhälsans resurser på ett likvärdigt sätt.
Skolförvaltningen menar att det får anses som omotiverat att ge
skolnämnden i uppdrag att utreda hur en elevhälsogaranti skulle kunna
införas i kommunen. Kommunledningskontoret delar skolförvaltningens
uppfattning i frågan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag, 2015-08-25 § 93
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-08-11
Yttrande gällande motionen
Ingemar Wiklander (KD), motion, 2014-04-30
______
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§ 178

Dnr 2015-000257 000

Motion om extrainsatser för att motverka förekomsten
av otrygga platser
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
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.
Reservation
Ingemar Bylund (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Bakgrund
I motionen ”Extrainsatser för att motverka förekomsten av otrygga platser”
föreslår Lars Edvin Lundgren (SD)


att Härnösand kommun utreder vilka platser som är extra
brottsutsatta och som upplevs som otrygga



att Härnösands kommun utreder möjligheten att kameraövervaka de
platser som bedöms som extra brottsutsatta och som upplevs som
otrygga



att Härnösands kommun anställer ordningsvakter som kan patrullera
och finnas på de platser som bedöms vara extra brottsutsatta

Polisen har i nuläget en klar bild över de mest brottsutsatta platserna och vid
vilken tid på dygnet de flesta brotten sker. Polisens prioriteringar görs utifrån
de resurser som finns att tillgå.
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En integrerad del av Polismyndighetens nya styrmodell är de
medborgardialoger och medborgarlöften som polisen kommer att initiera till.
Medborgarlöften handlar om åtgärder som ska hantera lokala problem, öka
tryggheten och minska brottsligheten i ett område. De beskriver vad polisen,
kommunen och andra samarbetspartner lovar att åstadkomma tillsammans.
Medborgarlöften fokuserar också på sådant som de som bor och verkar i ett
område upplever som viktigast för att känna sig trygga och säkra vilket inte
alltid överensstämer med den statistik över brott som finns att tillgå. Dessa,
tillsammans med trygghetsvandringar som har genomförts sedan 2011, ger
en samlad bild över de platser som polis och medborgare upplever som
otrygga.
Kameraövervakning innebär att kameror som riktas mot en plats dit
allmänheten har tillträde kräver tillstånd från länsstyrelsen i det län där
övervakningen ska ske. Tillstånd ska ges om behovet av övervakningen
väger tyngre än enskildas intresse av att bli övervakade.
Sedan den 1 juli 2013 finns alla regler om kameraövervakning samlad i
samma lag Kameraövervakningslagen (2013:460). Vid bedömning av
behovet av kameraövervakning tas särskild hänsyn till om övervakning
behövs för att förebygga, avslöja eller utreda brott, förhindra olyckor eller
andra liknande ändamål. Kameraövervakningslagen ställer mycket höga krav
för att tillstånd ska ges.
Olika forskningssammanställningar visar att kameraövervakning är mer
effektivt mot egendomsbrott än mot våldsbrott.
Större kommuner exempelvis Eskilstuna, Örebro, Stockholm har anställt
ordningsvakter under både dagtid, kvällstid och nätter. Detta för att stävja
brott och oroligheter i stadskärnan och har skett i samråd med polis.
Snatterier upplevs som ett växande problem bland handlarna men få av
brotten anmäls. I nuläget finns en ordningsvakt från vaktbolaget Securitas
anställd av Centrumföreningen Härnösand. Tjänsten delas mellan
handelsområdet Ankaret och butiker i centrum. Härnösands kommun bidrar
till finnanseringen med 333 000 kr per år.
Medborgardialogen kan vara ett sätt att belysa de faktiska problemen och
utifrån detta vidta åtgärder som kan förbättra tryggheten.
Kommunledningskontoret anser att i detta fall väger integritetsintresset
tyngre än behovet av övervakning (övervakningsintresset).
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag, 2015-08-25 § 94
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-08-24
Lars-Edvin Lundgren (SD), motion, 2015-04-27
______
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§ 179

Dnr 2014-000333 450

Medborgarförslag - Lättare hantering av trädgårdsavfall
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå medborgarförslaget.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M).
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
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige 2014-09-17.
Förslagställaren föreslår att det ska finnas miljövänliga sopsäckar som kan
slängas direkt i containrarna för trädgårdsavfall. I dag får inga säckar slängas
i containrarna. Om trädgårdsavfallet har fraktats i säckar måste innehållet
tömmas ur säcken i containern.
Förslagställaren upplever detta som slitsamt och vill genom att tillåta att
miljövänliga säckar får slängas direkt i containern undvika mödosamma
moment vid återvinningen.
Inga andra material ska blandas med trädgårdsavfall. Trädgårdsavfall
används som strukturmaterial för att stabilisera matavfall. Stabilisera betyder
att trädgårdsavfallet binder vätska från matavfallet så att den inte rinner ut
vid kompostering. Det går därför inte att paketera trädgårdsavfall i vare sig
vanliga svarta sopsäckar eller så kallade miljövänliga sopsäckar då
förmultningstiden för en generell miljövänlig sopsäck är upp till 1 år
beroende på materialsammansättning i påsen. Det finns olika typer av
miljövänliga påsar. En del är petroleumbaserade och andra är helt organiska,
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men oavsett vilken sammansättning de har så är förmultningsprocessen av
påsen längre än trädgårdsavfallet.
Skulle miljövänliga sopsäckar slängas med paketerat trädgårdsavfall måste
dessa påsar rivas upp och avlägsnas av personalen på kretsloppsparken
eftersom de negativt påverkar förmultningsprocessen för matavfallet.
Sopsäckar som blir över efter att trädgårdsavfall har tömts i container ska
sorteras som mjukplast så att de återvinns.
Kommunledningskontorets förslag är att medborgarförslaget avslås på grund
av att inga sopsäckar, vare sig petroleumbaserade eller organiska, ska
slängas tillsammans med trädgårdsavfallet eftersom det påverkar
förmultningen av matavfallet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag, 2015-08-25 § 95
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-05-12
Medborgarförslag, 2014-09-17
______
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§ 180

Dnr 2015-000044 140

Medborgarförslag - Skapa attraktiva boendepaket
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå medborgarförslaget, samt
att därmed upphäva kommunstyrelsens beslut 2015-06-02 § 120.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M).
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
Lars-Erik Eriksson föreslår i ett medborgarförslag att kommunen i samarbete
med mäklare, byggföretag och lokal bank ska utveckla nya exploateringsområden för attraktiva boenden.
Kommunstyrelseförvaltningen delar medborgarförlagets ansats att
kommunen har goda förutsättningar för att skapa attraktiva boendemiljöer.
För tillfället pågår eller planeras det för ett antal nyproduktioner av bostäder
i just den typ av lägen som medborgarförslaget nämner. Härnösands
kommun har mycket goda möjligheter att utveckla ytterligare områden och
kommer att lyfta in den ansatsen i kommande arbetet med översiktsplanen (i
översiktsplanen skall man bland annat fastslå kommunens framtida
markanvändning).
Kommunen har dessutom under året antagit ett tillägg till översiktsplanen
som handlar om att möjliggöra utveckling i flera strandnära lägen (LIS)
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vilket också ger öppningar för nya etableringar inom attraktiva lägen i
Härnösands kommuns.
Vad gäller den delen i förslaget som handlar om så kallade plusfaktorer,
förslagsställaren nämner exempel som garanterad barnomsorg m.m. Anser
kommunstyrelseförvaltningen att detta är en fråga som bör ingå i
kommunens ordinarie arbete med utveckling av nya mål och ständigt
förbättrade verksamheter. Redan idag finns en garanti för plats i förskola
inom fyra månader som kommunen lever upp till. Skolförvaltningen jobbar
alltid med att kundens önskemål om geografisk placering ska tillgodoses i så
stor utsträckning som möjligt.
När det gäller frågan om båtplats så äger och driver idag HSS de båtplatser
som finns att hyra centralt, vilket innebär att kommunen inte direkt kan
påverka denna fråga.
Redan idag finns ett väl upparbetat samarbete med mäklare, byggföretag etc.
Kommunstyrelseförvaltningen anser att man redan idag har gott samarbete
med dessa grupper. Något mer affärsmässigt samarbete med dessa parter är
inte kommunens uppdrag.
Sammanfattningsvis kan man säga att förslagsställarens intentioner är
mycket goda och vi från kommunens sida jobbar alltid för att stötta de som
är intresserade av att flytta till Härnösand. Vi jobbar aktivt med att lotsa
intresserade rätt och har varje vecka förfrågningar från familjer som är på
väg att flytta till Härnösand.
Alla har egna önskemål och behov inför en flytt, det är svårt att hitta
standardlösningar. I vårt jobb försöker vi att visa på den bredd av utbud som
just nu växer fram i Härnösand. Det innefattar allt från trygghetsboende,
lägenheter, villatomter och sjönära boende med radhus.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag, 2015-08-25 § 96
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-08-12
Medborgarförslag, 2015-01-22
______
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§ 181

Dnr 2015-000045 140

Medborgarförslag - Sommarevent på Mellanholmen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anse medborgarförslaget besvarat och lyfta in tankarna i kommande
planering av området, samt
att därmed upphäva kommunstyrelsens beslut 2015-06-02 § 121.
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
Lars-Erik Eriksson föreslår i ett medborgarförslag att kommunen bör skapa
förutsättningar för kontinuerliga sommarevent på Mellanholmen.
Kommunstyrelseförvaltningen delar förslagsställarens uppfattning att
sommaren 2014 med stadsfest, men även andra arrangemang, var mycket
lyckade.
År 2012 biföll samhällsnämnden ett förslag om att utveckla Mellanholmen i
den riktning som förslagsställaren förslår. Man har också sedan tidigare
skapat visioner om hur Mellanholmen kan utvecklas som eventområde. I
förslagen finns ny utescen, fast utemiljö för Technichus m.m.
Under hösten 2015 ska Kanalbron i nära anslutning till Mellanholmen bytas
och trafiken skall ledas över Mellanholmens uteområde. Detta kommer att
ske under perioden augusti till december. Kommunen har förvärvat
Technichus och nu även fastigheten teatern. Nästa steg blir att titta på
samordning och utveckling av dessa fastigheter, men även hur
Mellanholmen kan utvecklas.
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Det samarbete mellan olika arrangörer samt kommunen och Handelsplats
Härnösand som finns visar att det redan idag samordnas mellan olika
arrangörer vad gäller utrustning för event på Mellanholmen.
Kommunstyrelseförvaltningens jobbar just nu med att skapa en organisation
som kan jobba med att stötta event, handel och andra turistsatsningar i
kommunen. Denna organisation förväntas vara på plats under hösten 2015.
Vår erfarenhet säger att det inte är helt lätt att dela allt för mycket utrustning
mellan event, ofta har man krav på olika teknik och utrustning och redan
upphandlat inför en turné.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag, 2015-08-25 § 97
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-08-12
Medborgarförslag, 2015-01-22
______
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§ 182

Dnr 2015-000037 140

Medborgarförslag - Nytt hotell i Härnösand
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå medborgarförslaget,
att tillföra de inkomna skissförslagen till det fortsatta arbetet för etablering
av nytt hotell i Härnösand, samt
att därmed upphäva kommunstyrelsens beslut 2015-06-02 § 122.
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
Lars Högberg föreslår i ett medborgarförslag några alternativa placeringar
och utformningar av ett nytt hotell i Härnösand.
De förslag till olika placeringar och utformningar av ett hotell som nämns i
medborgarförslaget har alla på olika sätt goda kvalitéer, men det är inte
kommunen som skall investera, vilket innebär att vi agerar utifrån
entreprenörernas initiativ och inspel.
Kommunens uppgift i en process för att etablera en ny hotellfastighet är att
erbjuda en placering så att både invånare, lokala näringslivet och besökare
ges en högre attraktivitet. Kanaludden med simhall, rekreationsytor och
gästhamn är ett sådant läge. För den som etablerar ett hotell är det viktigt att
det finns en anledning för gästen att resa till eller besöka platsen och hotellet.
Därför har det visat sig att Kanaludden är första valet för en etablering av ett
nytt hotell.
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Om någon av intressenterna visar intresse för annan placering av hotellet så
kommer sådana möjligheter att utredas ihop med entreprenören.
Kommunfullmäktige beslutade därför i januari 2014 att kommunen skall gå
ut med en inbjudan där företag får lämna in intresseanmälningar om att driva
och utveckla simhallen, närområdet och samtidigt förvärva tomt avsedd för
att bygga ett hotell i anslutning till simhallen.
Vi är nu inne i en dialog med de intressenter som anmält att de vill driva
simhallen och etablera hotell enligt de villkor vi ställt. När förhandlingen är
avslutad kommer kommunfullmäktige att få ta ställning till ett sådant
avtalsförslag.
Med anledning av att vi är mitt i en process som syftar till att ett hotell kan
etableras vid Simhallen så finns det i dagsläget ingen anledning att starta
utredningar på andra platser.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag, 2015-08-25 § 98
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-08-12
Bilaga 1 – Alternativa hotellplaceringar, Torsvik
Bilaga 2 – Alternativa hotellplaceringar, Torsvik
Bilaga 3 – Alternativa hotellplaceringar, Vårdkasberget
Bilaga 4-5 Fler förslag på hotellets placering
Medborgarförslag, 2015-01-22
______
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§ 183

Dnr 2015-000324 612

Ansökan om regional garanti för strategiskt viktig
utbildning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att under förutsättningen att länets kommuner fattar motsvarande beslut,
bevilja Sollefteå kommuns ansökan om regional garanti för
Naturbruksprogrammet, inriktning Skog med yrkesutgång
skogsmaskinförare, gällande elevintag hösten 2016, samt
att kostnader för regional garanti om maximalt 157 tkr belastar
skolnämndens budget.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M).
Yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson (S) yrkar att att-satserna ska få
följande lydelse:
att under förutsättningen att länets kommuner fattar motsvarande beslut,
bevilja Sollefteå kommuns ansökan om regional garanti för
Naturbruksprogrammet, inriktning Skog med yrkesutgång
skogsmaskinförare, gällande elevintag hösten 2016, samt
att kostnader för regional garanti om maximalt 157 tkr belastar
skolnämndens budget.
I yrkandet instämmer Anders Gäfvert (M).
Propositionsordning
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.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

32(62)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-09-08
Kommunstyrelsen

Bakgrund
Härnösands kommun ingår i ett samverkansområde för kommunala
gymnasieskolor i Västernorrlands län. Alla länets kommuner förutom Timrå
kommun har undertecknat Samverkansavtal för kommunala gymnasieskolor
i Västernorrlands län. Samverkansavtalet syftar till att ge ungdomarna inom
samverkansområdet större möjlighet att få sitt förstahandsval av
gymnasieprogram tillgodosett. Därtill är det meningen att samverkansavtalet
ska stärka förutsättningarna för den offentliga gymnasieskolan i varje
ingående kommun samt att inom länet kunna erbjuda ett brett urval av
gymnasieprogram.
Till Samverkansavtal för kommunala gymnasieskolor i Västernorrlands län
finns det ett tilläggsavtal om regional garanti. Genom tilläggsavtalet är
medlemskommunerna överens om att gemensamt garantera vissa regionalt
strategiskt viktiga utbildningars genomförande. Enlig tilläggsavtalet beslutar
länets skolpresidium om regionalt ekonomiskt åtagande, så kallad regional
garanti, avseende vissa specifika gymnasieutbildningar som bedöms vara
strategiskt viktiga för regionen.
Beslutet om regional garanti gäller för varje antagning och med det belopp
som fastställts vid utbildningens start. Elev, som antagits på det program och
inriktning som omfattas av den regionala garantin är garanterad att få
slutföra sin utbildning inom valt program med inriktning.
Om en elev avbryter sin utbildning så kommer inte den vakanta platsen att
ersättas av den regionala garantin. Avstämning, innan debitering, av antal
elever och kostnadsfördelning sker årligen 15 oktober och 15 februari.
Sollefteå kommun har angett att programpriset för Naturbruksprogrammet,
inriktning Skog för hösten 2016 kommer att vara 240 000 kr per elev. Den
regionala garantin omfattar maximalt 6 platser. Den högsta totala kostnaden,
för kommunerna inom samverkansområdet, blir totalt 1 440 000 kr per läsår.
Fördelningsmodellen för kostnadstäckningen är baserad på kommunernas
folkmängd. Detta innebär att Härnösands kommun ska betala en
kostnadstäckning om 10,89 % av den totala kostnaden. Om alla 6 platser för
den regionala garantin utfaller kommer Härnösands kommun att åläggas
betala 156 816 kr per läsår.
Kommunledningskontoret delar skolnämndens uppfattning att Härnösands
kommun bör bifalla Sollefteå kommuns ansökan om regional garanti för
Naturbruksprogrammet.
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Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-08-31
Skolnämndens protokollsutdrag, 2015-05-28 § 73
______
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§ 184

Dnr 2015-000408 214

Detaljplan för del av Ön 2:52, 2:21, Eriksdal 1:24,
Utsikten
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna detaljplanen för del av Ön 2:52, 2:21 och Eriksdal 1:24
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
Samhällsnämnden beslutade den 27 mars att planarbete för rubricerat
område får påbörjas. Detaljplanen har upprättats av MAF Arkitekter AB på
uppdrag av Conecti AB. Planområdet angränsar i väster mot Brännavägen
och i söder mot Kaplanvägen. Enligt Härnösands kommuns översiktsplan
utpekas området som tätortsbebyggelse och tätortsnära skog. Gällande
detaljplan fastställdes 1984-09-05. Huvuddelen av marken är avsatt för
odlingslotter och park. Området med odlingslotter får inte bebyggas.
Genomförandetiderna för planen har gått ut. Området berörs inte av något
riksintresse men gränsar till totalförsvarets påverkansområde.
Målsättningen för planändringen är att skapa förutsättningar för ett attraktivt
boende med lägenheter som erbjuder fin utsikt, bra solinstrålning och nära
till service.
Planförslaget har varit ute på samråd under tiden 11 februari till 11 mars
2015. Detaljplanen har varit utställd för granskning 28 maj till 25 juni 2015.
Sju synpunkter har skickats in under granskingstiden, se utlåtande efter
granskning, där synpunkterna sammanställts och kommenterats av
samhällsförvaltningen.
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Efter granskningen har i planbeskrivningen stycket om den rödlistade växten
Sandrabban tagits bort eftersom den flyttats till en lämpligare växtplats samt
även en del mindre justeringar har genomförts efter granskningen. På
plankartan har ett u-område lagts till för att trygga befintliga underjordiska
ledningar.
Kommunledningskontoret har inget att invända mot samhällsförvaltningens
bedömning.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-08-31
Protokollsutdrag, samhällsnämnden 2015-08-27 § 180
Bilaga – Karta – Ön 2:52, 2:21, Eriksdal 1:24
Bilaga – Antagandehandling
Bilaga – Planbeskrivning
Tjänsteskrivelse samhällsförvaltningen
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

36(62)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-09-08
Kommunstyrelsen

§ 185

Dnr 2015-000342 006

Sammanträdestider 2016
Kommunstyrelsens beslut
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att kommunfullmäktige sammanträder kl 13.15 följande datum: 29 feb, 21
mars, 25 apr, 30 maj, 20 juni, 26 sep, 24 okt, 28 nov samt 19 dec.
Kommunstyrelsen beslutar
att kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder kl. 8.00 följande datum:
19 jan, 16 feb, 22 mars, 19 apr, 17 maj, 23 aug, 20 sep, 18 okt, 15 nov samt
13 dec,
att kommunstyrelsens kulturutskott sammanträder kl. 13.15 följande datum:
16 feb, 19 april, 23 aug, 18 okt samt 13 dec, samt
att kommunstyrelsen sammanträder kl. 8.30 följande datum: 12 jan, 2 feb, 1
mars, 5 apr, 3 maj, 31 maj, 6 sep, 4 okt, 8 nov, 29 nov,
att kommunstyrelsens beslut om sammanträdesdagar enligt ovan gäller om
fullmäktige fastställer sina sammanträdesdagar enligt förslag.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M), Göran Norlander (S) och Björn
Nordling (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.
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Bakgrund
Inför sammanträdesåret 2016 har kommunledningskontoret tagit fram ett
förslag på sammanträdesdagar för kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen samt dess utskott.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås sammanträda kl. 8.00 följande
dagar:
19 januari
16 februari
22 mars
19 april
17 maj
23 augusti
20 september
18 oktober
15 november
13 december
Kommunstyrelsens kulturutskott föreslås sammanträda kl. 13.15 följande
datum:
16 februari
19 april
23 augusti
18 oktober
13 december
Kommunstyrelsen föreslås sammanträda kl. 8.30 följande dagar:
12 januari
2 februari
1 mars
5 april
3 maj
31 maj
6 september
4 oktober
8 november
29 november
På sitt sammanträde 2015-06-08 beslutade kommunfullmäktiges
presidieberedning att föreslå kommunfullmäktige besluta om följande
sammanträdesdagar:
29 februari
21 mars
25 april
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30 maj
20 juni
26 september
24 oktober
28 november
19 december
Inför 2016 har det inkommit önskemål om att i möjligaste mån undvika att
lägga sammanträden på dagar då det är skollov. Kommunfullmäktiges
presidium beslutade också om detta på sitt sammanträde 2015-06-08.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-08-25
Sammanträdesplan 2016
______
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§ 186

Dnr 2015-000410 040

Information om aktuell ställning på kommunstyrelsens
konto för oförutsedda utgifter
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M).
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
Se nedanstående sammanfattning av kommunstyrelsens anslag för
oförutsedda utgifter 2015 samt kommunens anslag för exploateringar 2015.
Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter 2015
KS 150203 - Brottsoffer- och vittnesstöd
KS 150203 - Lagfart Bondsjö 2:241
KS 150203 - Förmånsportal
KS 150203 - Rekryterings- och bemanningsenhet
KS 150203 - Regional inkubator
KS 150602 - Trygghetsboende Vårsta Diakonigård
KF 150622 - Bolagsbildning - Ostkustbanan AB
KS 150407 - Hållbara resor
KS 150505 - SkolFam
KS 150407 - Technichus
KS 150407 - Lagfart Ön 2:64, 2:65 och 2:67-2:77
Summa
Budget innevarande år
Utbetalt innevarande år
Kvarvarande utrymme kommunens oförutsedda

Justerandes sign

Belopp
Utbetalt Ver.nr
Återstår
75 000
75 000
810958
0
14 000
14 000
222 000
222 000
1 400 000
68 915
1 331 085
193 000
193 000
20008218
0
56 500
56 500
76 000
25 000
811028
51 000
135 000
135 000
396 000
396 000
500 000
500 000
70 000
70 000
3 137 500
361 915
2 775 585
4 000 000
361 915
812 500
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Kommunstyrelsens anslag för exploatering 2015
KS 150203 - Bondsjö 2:241
KS 150407 - Ön 2:64, 2:65 och 2:67-6:77
Summa
Budget innevarande år
Utbetalt innevarande år
Kvarvarande utrymme för exploateringar

Belopp
880 000
2 490 000
3 370 000

Utbetalt Ver.nr

0

2 000 000
0
-1 370 000

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag, 2015-08-25 § 99
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-08-19
______
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§ 187

Dnr 2015-000317 212

Översiktsplanens aktualisering 2015-2016
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att påbörja arbetet med aktualitetsprövning av gällande översiktsplan,
att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen tillsätta erforderlig
projektorganisation, samt
att Samordningsgruppen för frågor rörande översiktsplanering, ÖP-gruppen,
utgör politisk referensgrupp för arbetet.
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
Enligt plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan.
Minst en gång per mandatperiod ska kommunfullmäktige ta ställning till om
översiktsplanen är aktuell eller inte.
Härnösands kommuntäckande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige
maj 2011. Sedan dess har kommunfullmäktige även antagit tematiskt tillägg
för vindkraft år 2013 samt tematiskt tillägg gällande landsbygdsutveckling i
strandnära läge år 2015.
Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men ska vara långsiktigt
strategiskt vägledande för kommunens utvecklings- och tillväxtarbete.
Översiktsplan ska beskriva kommunens utveckling av den fysiska miljön på
lång sikt till exempel vid planering av nya bostadsområden och industrimark
Den ska också vara vägledande vid förhandsbesked och bygglov.
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Arbetet med aktualitetsprövningen skall genomföras i ett
kommunövergripande projekt utifrån Härnösands kommuns projektmodell.
Projektmålet är att ta fram ett beslutsunderlag till kommunfullmäktiges
aktualiseringsbeslut.
Underlaget ska ge ett samlat svar på om nuvarande översiktsplan bedöms
vara aktuell eller inte. Frågeställningar som ska behandlas är bland annat om
utvecklingen går i önskad riktning och om kommunen följer de
ställningstaganden och intentioner som finns framtagna i översiktsplanen.
Under arbetet måste projektgruppen undersöka om det finns nya
utgångspunkter, marknadsförutsättningar, förändringar i regelverk eller
ändringar i lagstiftningen mm som påverkar innehåll och ställningstaganden
i gällande översiktsplan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag, 2015-08-25 § 101
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-08-10
______
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§ 188

Dnr 2015-000411 140

Revidering av budget Regional Inkubator
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att tidigare beslutade medel om 550 tkr till projektet Regional inkubator – en
motor för tillväxt omfördelas så att 193 tkr tillfaller projektet och resterande
medel 357 tkr tillfaller den regionala inkubatorsverksamhetens
vidareutveckling i medverkan kommuner och fortsatt arbete med en
strukturfondansökan inför 2016-2018.
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
Kommunstyrelsen fattade 2015-02-03, § 27 beslut om att medverka i det
regionala projektet ”Regional inkubator – en motor för till växt” med 550
tkr. Beslutet byggde på en preliminär budget som efter beslut hos
länsstyrelsen nu reviderats.
I samband med projektansökan som lämnades in till Länsstyrelsen var
avsikten att finansieringen från kommunerna skulle växlas upp i projektet.
Länsstyrelsen minskade dock sin finansiering av projektet från 9,8 mnkr till
7,5 mnkr. I samband med behövdes en omfördelning göras av beslutade
medel från medverkande kommuner (Härnösand, Kramfors, Sollefteå,
Sundvall, Timrå, Ånge och Örnsköldsvik).
För att maximera satsningen och kunna leverera den kvalité som initierats
omfördelades därmed andelen kontant finansiering från länets kommuner
inom ramen för hela arbetet med regionala inkubatorer. Detta medföljde att
de kontanta medlen i projektdelen blev lägre och att man istället använder
sig av mer egen tid i förhållande till Läststyrelsens beviljade projektmedel.
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Behovet av tidigare beslutade insatser kvarligger likväl hos projektägaren för
att vidareutveckla inkubatorverksamheten i varje kommun, och för att
säkerställa att kostnader som inte ligger i projektet kan hanteras.
Detta medför att de tidigare beslutade kontanta medlen nyttjas till att kunna
anställa medarbetare lokalt och snabbt komma igång med satsningen. Behov
finns också av att förstärka ytterligare för inför det stora strukturfondsprojekt
som skrivs fram under hösten gällande regionala inkubatorer.
I samråd med deltagande kommuner föreslås därför att den finansiering som
tidigare beslutats, ska kvarstå. Tillsammans finns en stark tilltro till att den
centrala noden för inkubatorer som Åkroken utgör, och den verksamhet som
är på väg att växa upp runt om i kommunerna kommer leda till goda resultat.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag, 2015-08-25 § 102
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-08-13
______
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§ 189

Dnr 2015-000332 245

Fastighetreglering mellan Skedom 11:4 och Skedom
2:38.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna bifogad överenskommelse om fastighetsreglering mellan
fastigheterna Skedom 11:4 och Skedom 2:38.
Yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson (S) yrkar följande:
att godkänna bifogad överenskommelse om fastighetsreglering mellan
fastigheterna Skedom 11:4 och Skedom 2:38.

Propositionsordning
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
Samhällsförvaltningen har delegation från kommunstyrelsen att sälja mark
till ett värde upp till 10 prisbasbelopp.
Härnösands kommun äger fastigheten Härnösand Skedom 2:38 som
angränsar mot Skedom 11:4. Del av Skedom 11:4 arrenderas idag av en
anställd på samhällsförvaltningen, Lars-Göran Edin, som har en
sommarstuga på fastigheten. Han ska nu avstycka sin sommarstuga från
Skedom 11:4 och vill i samband med det köpa till mark av kommunen.
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Samhällsförvaltningen har den 2015-06-10 skrivit en överenskommelse om
fastighetsreglering mellan fastigheterna Skedom 11.4 och Skedom 2:38, där
ca 1270 kvm mark överförs till blivande styckningslott som kommer att ägas
av Lars-Göran Edin. Området belastas av en kraftledning vilket innebär
begränsad användning av området, priset är därav satt till 10 kr/kvm.
Eftersom att det är en anställd på samhällsförvaltningen som ska köpa mark
av kommunen bör beslut tas av kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag, 2015-08-25 § 103
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-06-30
Karta – Skedom 2:38
Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering – Skedom 11:4 och
Skedom 2:38
______
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§ 190

Dnr 2015-000312 107

Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2015
Kommuninvest
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att tillstyrka Kommuninvests begäran om full kapitalinsats motsvarande 900
kr/invånare,
att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att reglera kapitalinsatsen per
den sista december 2015 efter avstämning mot invånarantal,
att kapitalinsatsen belastar kommunens likvida medel, samt
att ge ekonomichefen i uppdrag att låna upp medel motsvarande
kapitalinsatsen.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M).
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.
Protokollsanteckning
Moderaterna, Centerpartiet och Folkpartiet, ogillar att kommunen måste låna
pengar för detta ändamål! Vi menar att det är mer hållbart att generera
överskott i den kommunalekonomin så att ärenden av denna art kan
verkställas utan att ett lånebehov ska behöva uppstå.
Bakgrund
Kommuninvest föreningsstämma fastställde 2015-04-16 nya stadgar för
Kommuninvest ekonomiska förening. I stadgarna tillkom en möjlighet för
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medlemmarna att på initiativ och i egen takt erlägga en eller flera insatser för
att snabbare fullgöra den obligatoriska skyldigheten.
Det nya lagkrav på bl.a större kapital innebär att Kommuninvest måste öka
sitt kapital till en miniminivå fram till 2018 då kravet på en lägsta
bruttosoliditet ska ha uppnåtts. Om många medlemmar sätter in sin insats så
snart som möjligt så ökar Kommuninvest anseende. Detta innebär att
myndigheter, rankinginstitut samt andra marknadsaktörer ser att
Kommuninvest håller vad de lovar.
Argument för att öka redan i år är insatsen är att kapitalet måste in senast
2018 om vi vill vara kvar i Kommuninvest. Räntekostnaden är låg både på
upplåning och utlåning. Eventuell återbäring vid full kapitalinsats får vi ta
direkt i resultatet.
För att Härnösands kommun ska nå upp till sin del av åttagande så ska
11 724 158 kr sättas in på Kommuninvest konto senast 2018. Summan
motsvarar 900 kr/invånare och kommer att regleras mot invånarantalet vid
årsskiftet 2015/2016.
Insatskapitalet är en balanspost och påverkar inte kommunens resultat men
kommunens likviditet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-08-31
Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2015
Bo Glas, ekonomichef, muntlig information
______
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§ 191

Dnr 2014-000486 002

Delegationsordning för kommunstyrelsen 2015-2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera Delegationsordning för kommunstyrelsen 2015-2018.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M) och Göran Norlander (S).
Yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson yrkar att ärendet ska
återremitteras.
I yrkandet instämmer Anders Gäfvert (M).
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslutsyrkande om
återremiss.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att återremittera ärendet.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat att återremittera ärendet.
Bakgrund
Sedan ansvaret förkulturfrågarna flyttades från samhällsnämnden till
kommunstyrelsen krävs att kommunstyrelsen gör ett tillägg i sin
delegationsordning avseende dessa frågor.
I samband med den nya förvaltningsorganisationen kommer ansvaret för
markfrågor att flytta från samhällsförvaltningen till tillväxtavdelningen som
tillhör kommunstyrelseförvaltningen. I och med detta behöver
delegationsordningen ändras så att delegationen flyttas från
förvaltningschefen på samhällsförvaltningen till chefen på
tillväxtavdelningen.
Ytterligare ändring är en höjning av beloppsnivån på delegationen avseende
köp, byte eller försäljning av fastighet eller fastighetsdel. Här handlar det om
att priserna på mark och fastigheter ökat så det gamla beloppet på 10
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basbelopps värde inte längre räcker. Ny begränsning på delegationen är 15
basbelopp.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2015-08-31
Förslag till ny delegationsordning för kommunstyrelsen
______
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§ 192

Dnr 2015-000331 040

Internkontroll 2015 kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att för 2015 genomföra internkontrollaktiviteter avseende
påminnelsefakturor, inkassokrav, betalningsföreläggande samt
kontanthantering.
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
Syftet med internkontroll är att säkerställa att kommunstyrelse, nämnder,
ledning samt medarbetare upprätthåller en tillfredsställande internkontroll
och att följande delar uppnås:


Verksamheten ska vara ändamålsenlig och kostnadseffektiv



Den finansiella rapporteringen ska vara tillförlitlig



Tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer ska efterlevas.

Kommunstyrelsen ska varje år besluta om generella kontrollområden som
ska gälla för hela kommunen. Detta gäller de gemsamma
servicefunktionerna som kommunstyrelsen ansvarar för. Varje nämnd är
ansvarig för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde.
Den första generella kontrollen för 2015 förslås av förvaltningen genomföras
med utgångspunkt i att säkerställa kommunövergripande mål 13 – effektivt
resursutnyttjande. Kontrollaktiviteter kommer att tas fram genom riskanalys
av påminnelseprocessen. Syftet är att säkerställa en effektiv hantering av
inkomna påminnelsefakturor, inkassokrav och betalningsförelägganden.
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Den andra generella kontrollen föreslås utgå ifrån mål 15 – medvetenhet.
Genom riskanalys kommer kontrollaktiviteter tas fram för att säkerställa
kontanthanteringsprocessen i de av kommunens verksamheter som hanterar
kontanter.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-08-31
Bilaga 1 – Granskning av kontanthantering
______
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§ 193

Dnr 2015-000422 537

Infrastruktur för laddning av elfordon
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt Härnösands Energi och Miljö AB (HEMAB) att ta initiativ för
att utveckla en infrastruktur i kommunen för laddning av el-fordon i
samverkan med Härnösands kommun och Härnösandshus, samt
att HEMAB senast i januari 2016 återkommer till kommunstyrelsen med en
rapport om projektet.
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
HEMAB har i sitt ägardirekt ett uppdrag att engagera sig i utvecklingsarbete
som stöder utveckling av nya energilösningar och ger inspiration för
nytänkande i hållbarhetsfrågor. Detta har under senaste åren bland annat
tagit sig till uttryck i att företaget aktivt medverkat till etablering av faktiska
färutsättningar för bruk av alternativa fordonsdrivmedel. HEMAB har därvid
haft en nyckroll vid etableringen av en snabbladdningsstation för el-bilar och
arbetar för närvarande med tillskapande av en tankstation för biogas.
Avsikten är inte att HEMAB långsiktigt ska vara leverantör/försäljare av
alternativa drivmedel, men väl att företaget iklätt sig en ledande roll att
utveckla och etablera dessa innovationer.
För att ge praktiska förutsättningar för ökat bruk av el-drivna fordon utgör
utveckling av den lokala laddningsinfrastrukturen i Härnösand en
nyckelfråga. Mycket återstår att utveckla för att skapa tillgänglighet och
användarvänlighet. HEMAB är genom sin kompetens och sina nätverk väl
lämpade att ha en ledande roll i ett sådant projekt. Möjligheter till extern
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finansiering öppnas nu också genom de medel för klimatutvecklingsprojekt
som regeringen ställer till förfogande.
Ett uppdrag till HEMAB att utveckla Härnösands infrastruktur för laddning
av el-fordon kan ses som en precisering av vad som redan framgår av antaget
ägardirektiv gällande innovation och nytänkande inom energiområdet. Ett
beslut om ett sådant förtydligande kan dock vara befogat om ett sådant
utvecklingsarbete ska ges särskild prioritet, uppmärksamhet och
samordnande ansvar i relation till övriga kommunen. Kommunstyrelsen äger
enligt gällande ägardirektiv rätten att göra sådana förtydliganden under
pågående verksamhetsår.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-09-03
______
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§ 194

Dnr 2015-000420 050

Genomlysning av entreprenad
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt kommundirektören att genomföra en genomlysning av
upphandlad teknikentreprenad med hjälp av extern kompetens,
att finansiering sker inom kommunstyrelsens budget 2015, samt
att återrapportering sker till kommunstyrelsen när uppdraget är genomfört,
dock senast 31 dec 2015.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M).
Yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson (S) yrkar på ytterligare 2 attsatser som lydelser:
att finansiering sker inom kommunstyrelsens budget 2015, samt
att återrapportering sker till kommunstyrelsen när uppdraget är genomfört.
Anders Gäfvert (M) instämmer till yrkandet men vill att till 3:e att-satsen
lägga till: dock senast 31 dec 2015.
Fred Nilsson (S) instämmer till yrkandet.
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, ordförandes
förslag och Anders Gäfverts (M) förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
förslagen.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med förslagen.
Bakgrund
Kommunallagen anger sedan januari 2015 att kommunerna ska bli tydligare
gällande mål och riktlinjer för privata utförare som driver verksamhet på
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uppdrag av kommuner, landsting och regioner. Syftet är att kontrollen och
insynen ska bli bättre.
För att säkerställa att Härnösands kommuns upphandlade gatu- och
parkentreprenad drivs på korrekt sätt utifrån upprättade avtal och ställda krav
föreslår samhällsnämnden en genomlysning av dessa områden. För att få en
objektiv bedömning föreslår samhällsnämnden att granskningen genomförs
med hjälp av extern kompetens. Genomlysningen kommer också att vara en
viktig kunskapsinhämtning inför kommande entreprenadupphandlingar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-08-31
______
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§ 195

Dnr 2015-000040 101

Kommunstyrelsens uppdragsbeslut 2015
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga uppdragsbesluten 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. 2015-08-31
Sofia Pettersson, kommundirektör, muntlig information
______
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§ 196

Dnr 2015-000001 002

Anmälan av delegationsbeslut 2015
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
Kommunstyrelsen informeras om de beslut som på kommunstyrelsens
vägnar har fattats av utskott och enskilda tjänstemän.
Beslutsunderlag
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

59(62)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-09-08
Kommunstyrelsen

§ 197

Dnr 2015-000002 000

Anmälan av ärenden för kännedom till
kommunstyrelsen 2015
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ärendena för kännedom läggs 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
PRO Älandsbro – Tackar för bidraget till inköp av hjärtstartare
Norrtåg AB – Svenska Tågkompaniet ny operatör för Norrtågtrafik
Din Tur – Långtidsplan 2016-2018
Landstinget Västernorrland – Årsredovisning 2014
Din Tur – Årsredovisning 2014
HEMAB – Kvartalsmöte med kommunledningen 2015-06-15
Beslutsunderlag
______
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§ 198

Dnr 2531-4

Information från kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektör
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson (S) informerar följande:












Utbildningsdagen 17 september
Delegationen Unga till Arbete, DUA
Rekordstort antal studerande på Yrkeshögskolan
Tjänstekonsetionsavtal Simhall och Hotellbygge
VU-möte OKB AB
Avtalsfrågan skolan
Landstingets ekonomi
Canadas hockeylandslag, damer, gästar Högslätten för landskamp 1
nov
Svenskt Näringslivs ranking företagsklimat 15 september
Justitieministern på besök 16 september
Civilministern på besök 21 sept.

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Amanda Lind (MP) informerar om
följande punkter:

Justerandes sign



Kulturutskott 20/8. Sambiblioteket, utredning biblioteksservice på
landsbygden



Världens Liv



1 oktober 2015 Mötesplats Kultur i Härnösand



Invigning kolonilotter Ringblomman
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Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Anders Gäfvert (M) informerar om
följande punkter:


Styrelsemöte Kommunförbundet Västernorrland



Direktion räddningstjänsten HKÅ

Yttranden
I ärendet yttrar sig Margareta Ragnarsdotter (S).
Beslutsunderlag
______
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