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Sammanträdesdatum

2017-05-02
Kommunstyrelsen

§ 83

Dnr 25159

Informationsärenden
Kommunstyrelsen har fått ta del av följande informationspunkter:
Ekonomiskt utfall – Bo Glas och Sofia Pettersson
Budget 2018 – Bo Glas och Sofia Pettersson
Riktlinjer för styrande dokument – Gungerd Johnsson Grip
Subventionerad kollektivtrafik – Henrik Petré
Följande ledamöter och ersättare närvarade:
Ledamöter

Ersättare

Fred Nilsson (S)

Magnus Oscarsson (S)

Björn Nordling (S)

Nina Skyttberg (S)

Lennart Mohlin (S)

Håkan Viklund (S)

Göran Norlander (S)

Michael Möller Christensen (V)

Karin Frejarö (MP)

Eva-Clara Viklund (M)

Göran Umefjord (MP)

Eva Olstedt-Lundgren (L)

Ingrid Nilsson (V)

Karin Högberg (KD)

Anders Gäfvert (M)
Gunnar Vestman (M)
Jonny Lundin (C)
Lars Edvin Lundgren (SD)

______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

3(32)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-05-02
Kommunstyrelsen

§ 84

Dnr 34746

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

2017-05-02
Kommunstyrelsen

§ 85

Dnr 2016-000537 611

Motion - Aktiva och obligatoriska skolval för
grundskolan
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Yrkanden
Anders Gäfvert (M) yrkar bifall till motionen. I yrkandet instämmer LarsEdvin Lundgren (SD).
Propositionsordning
Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, liggande förslag
samt ett yrkande om bifall till motionen.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet
med bifallsyrkandet.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Reservation
Samtliga ledamöter i Moderaterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna
reserverar sig mot beslutet till förmån för bifallsyrkande på motionen.
Bakgrund
I en motion till kommunfullmäktiga föreslår Anders Gäfvert (M) att
Härnösands kommun ska införa ett aktivt och obligatoriskt skolval i
kommunen. Detta för att minska segregation och öka jämlikheten.
I dag finns möjlighet för vårdnadshavare att enligt §30 i skolagen fritt välja
skola inom kommunens skolenheter, dock med hänsyn tagen till andra barns
placering i skola nära hemmet (närhetsprincipen). Blankett för att välja skola
och information om detta finns på kommunens hemsida.
Det finns i dag ingen entydig forskning som visar att aktiva obligatoriska
Forts
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Sammanträdesdatum

2017-05-02
Kommunstyrelsen

§ 85 forts
skolval minskar socioekonomisk segregering mellan skolor. Det kan
dessutom leda till ett ökat resande för barn- och vårdnadshavare, vilket står i
kontrakt med kommunens mål att vara en ledande miljökommun.
Skolförvaltningen genomför för närvarande en översyn av
resursfördelningsmodellen som ska bidra till en likvärdig och effektiv
skolverksamhet. Skolnämnden pekar också på att då antalet elever kan
variera över tid finns det en viss överkapacitet som genom detta tillgodoser
föräldrars önskemål om val av skola.
Kommunledningskontoret föreslår att motionen avslås. Det finns redan i dag
möjlighet att välja skola och en viss överkapacitet som i de flesta fall gör det
möjligt att få sina önskemål tillgodosedda.
Beslutsunderlag
Yttrande från skolnämnden
Motion från Nya Moderaterna
______
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Sammanträdesdatum

2017-05-02
Kommunstyrelsen

§ 86

Dnr 2014-000005 826

Medborgarförslag - Isbana
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bifalla medborgarförslaget såtillvida att samhällsnämnden ges i uppdrag
att anlägga en isbana på Mellanholmen i Härnösand som är tillgänglig för
spontan skridskoåkning, samt
att beakta kostnaderna för åtgärden i budgeten för 2018 och 2019.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Göran Norlander (S), Jonny Lundin (M), Anders Gäfvert
(M), Gunnar Vestman (M) och Ingrid Nilsson (V)
Yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson (S) yrkar att ärendet ska föras
vidare till kommunfullmäktige samt att första att-satsen ges följande lydelse:
att bifalla medborgarförslaget såtillvida att samhällsnämnden ges i uppdrag
att anlägga en isbana på Mellanholmen i Härnösand som är tillgänglig för
spontan skridskoåkning
I yrkandet instämmer Lars-Edvin Lundgren (SD).
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
I ett medborgarförslag föreslår Ann-Cristin Mikaelsson att kommunen ska
ordna en isbana på den plats där det sommartid spelas volleyball.
Platsen som avses är sandplanen utanför hamnkrogren och sjöbodarna vid
nattviken på fastigheten Torsvik 1. Förslagsställaren menar också att en
Forts
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Sammanträdesdatum

2017-05-02
Kommunstyrelsen

§ 86 forts
isbana på platsen skulle leda till en mer levande stadskärna och därigenom
göra Härnösand till ett mer attraktivt besöksmål, även på vintern.
Förslaget skickades först till samhällsnämnden för beredning och
besvarande, nämnden valde dock att inte behandla ärendet som istället gick
på remiss till övriga nämnder för att till sist lämnas till kommunstyrelsen för
beredning.
Grusplanen vid Landgrenshallen lämpar sig väl för att anlägga en isbana. Det
fanns en isbana på platsen vintertid fram till 2015. Planen ligger i ett relativt
centralt beläget område med stor bebyggelse och kan dessutom vara ett bra
alternativ för idrott till elever från både Hedda Wisingskolan och Härnösands
Gymnasium.
Kostnaden för spolning och underhåll av en isbana mellan vecka 51 och
vecka 10 är enligt gällande avtal 18.000 kronor.
Utifrån ovanstående, efter samråd med samhällsförvaltningen, föreslår
kommunledningskontoret att samhällsnämnden får i uppdrag att under 2018
anlägga en centralt placerad isbana som är tillgänglig för spontan
skridskoåkning utanför skoltid samt att beakta kostnaden i kommande
verksamhetsplanering.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag – Isbana 2014-01-07
Protokollsutdrag arbetslivsnämnden 2014-12-17 § 169
Protokollsutdrag skolnämnden 2014-12-18 § 145
Protokollsutdrag socialnämnden 2014-12-11 § 259
Förtydligande angående platsen för isbanan 2016-09-26
______
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2017-05-02
Kommunstyrelsen

§ 87

Dnr 2016-000446 000

Medborgarförslag - Ge begagnade cyklar till alla nya
kommuninvånare
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget, samt
att uppdra till arbetslivsnämnden att utreda möjligheten att öka tillgången till
begagnade reparerade cyklar för invånarna i Härnösand.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Ingrid Nilsson (V) och Lars-Edvin Lundgren (SD)
Yrkanden
Karin Frejarö (MP) yrkar att beslutet ges följande lydelse:
att avslå medborgarförslaget, samt
att uppdra till arbetslivsnämnden att utreda möjligheten att öka tillgången till
begagnade reparerade cyklar för invånarna i Härnösand.
Anders Gäfvert (M) instämmer i den första att-satsen och yrkar avslag på
den andra att-satsen.
Propositionsordning
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut gällande den första attsatsen, samt två förslag till beslut gällande den andra att-satsen, ett yrkande
från Karin Frejarö (MP) och ett avslagsyrkande på det.
Ordförande frågar först om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med
yrkande från Karin Frejarö (MP) gällande första att-satsen
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med yrkande från
Karin Frejarö (MP) gällande första att-satsen.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkande från
Karin Frejarö (MP) gällande andra att-satsen.
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen avser avslå yrkandet.
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med yrkande från
Karin Frejarö (MP) gällande andra att-satsen.
Forts
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2017-05-02
Kommunstyrelsen

§ 87 forts
Reservation
Samtliga ledamöter i Moderaterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Bakgrund
Jean Esselström har lämnat ett medborgarförslag där han föreslår att
kommunen ska samla in, reparera och ge cyklar till nya kommuninvånare
och till barn vars föräldrar inte har råd att köpa cyklar.
Kommunledningskontoret anser att andan i förslaget är eftersträvansvärt men
bedömer att ett genomförande av förslaget i sin helhet inte kan genomföras.
Dels för att antalet cyklar i kommunen som inte används inte räcker till för
att förse alla nya kommuninvånare med cyklar, men också på grund av
risken för oönskade effekter för de som säljer och reparerar cyklar
kommersiellt.
Kommunledningskontoret föreslår utifrån ovanstående att samhällsnämnden
får i uppdrag att beakta detta medborgaförslag vid den planerade
etableringen av en ”fritidsbank” där personer som vistas i kommunen kan
låna fritidsutrustning ungefär som på ett bibliotek.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag – fritidsbank
______
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§ 88

Dnr 2016-000381 005

Medborgarförslag - Öppna data från kommunen och
dens verksamhet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå medborgarförslaget
Yttranden
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M) och Göran Norlander (S)
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Bakgrund
Det har inkommit ett medborgarförslag som handlar om kommunens
möjlighet att publicera data från kommunens
verksamheter. Förslagsställaren önskar att kommunen och Hemab
publicerar mer intressant data på webbplatsen öppendata.se.
Med öppna data menas ”information från offentliga organisationer som finns
tillgänglig för vem som helst att använda, återanvända och distribuera utan
andra förbehåll än källangivelse och vidarelicensiering.” (SKL:s definition
2016-01-11).
Många kommuner och andra myndigheter publicerar redan i dag öppna data
på hemsidor och i offentliga databaser. Härnösands kommun publicerar
många data via Kommun- och landstingsdatabasen Kolada. Dessa data är
öppna för alla att ta del av. Via Kolada finns också möjligheten att hämta
data för Koladas alla nyckeltal automatiserat till en egen hemsida, en
applikation eller en databas. Detta görs genom anrop mot ett s.k. API
(Application Programming Interface). Just användandet av ett API är viktigt
för många utvecklare och programmerare, som vill använda data för att
utveckla nya program och applikationer.
Forts

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

11(32)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2017-05-02
Kommunstyrelsen

§ 88 forts
Liksom kommunen publicerar även Hemab redan i dag många data, bland
annat på sin egen hemsida, och kommer i framtiden att utveckla detta
ytterligare.
Utvecklingen i stort går mot att mer data blir offentliga. Att utveckla
publiceringen av öppna data ställer krav på kommunens egna IT-system och
kräver också en genomtänkt strategi för att bland annat värna kommunens
IT-säkerhet och enskilda individers integritet. För närvarande har varken
Hemab eller kommunorganisationen planer på att arbeta specifikt med att
publicera data på öppendata.se. Däremot kommer båda organisationerna att i
sitt utvecklingsarbete publicera mer data allt eftersom tiden och
organisationerna är mogna för det. Kommunledningskontoret ser ingen
anledning att föregripa kommunens utvecklingsarbete med öppna data
genom att tillstyrka medborgarförslaget. Kommunledningskontoret föreslår
därför att medborgarförslaget avslås.
Beslutsunderlag
______
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§ 89

Dnr 2017-000013 001

Medborgarförslag - Förvaltningshus
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå medborgarförslaget.
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
I medborgarförslaget ”Förvaltningshus” skriver förslagsställaren att det
skulle vara bättre för kommunens invånare om kommunens förvaltningar i
fanns samlade i ett hus. Förslagsställaren hänvisar till att liknande
förvaltningshus bland annat finns i Ljusdal. Förslagsställaren menar att det är
smidigare för invånare att kommunicera med kommunen om det kan ske på
ett ställe.
Många kommuner har ett så kallat ”kommunhus”, men oftast är
benämningen inte helt korrekt. Vanligen är det bara en del av kommunens
nämnder och förvaltningar som finns i kommunhuset, medan större delen av
kommunens verksamheter är utspridd över olika byggnader. Så är fallet i
exempelvis Sundsvall och Sollefteå kommun.
Det pågår ett ständigt arbete för att förbättra kommunikationen med och
servicen till invånarna i Härnösand. För närvarande finns det tre större
receptioner där invånare kan kontakta kommunen, beroende på vilket slags
ärende man har. För att förbättra kundmottagandet på socialförvaltningen
genomförs nu också en flytt till en byggnad som bättre motsvarar en modern
reception.
En flytt av samtliga förvaltningar och nämnder till ett gemensamt
kommunhus, kräver stora resurser. De kommunala verksamheterna har
Forts
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Kommunstyrelsen

§ 89 forts
hyreskontrakt som löper över långa perioder. Dessa hyreskontrakt skulle
behöva sägas upp och/eller omförhandlas. Ett nytt kommunhus skulle
behöva projekteras och byggas. Ett liknande projekt är inte aktuellt att
genomföra under rådande budgetförhållanden.
Kommunledningskontoret bedömer därför att det inte är möjligt att tillstyrka
medborgarförslaget.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, Sven Marcusson, 2017-01-10
______
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§ 90

Dnr 2017-000088 003

Riktlinjer för styrdokument
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att fastställa riktlinjer för styrdokument
som ersätter tidigare reglemente för styrdokument
Under förutsättning av fullmäktiges beslut beslutar kommunstyrelsen
att godkänna förslaget till ”Riktlinjer för styrdokuments innehåll,
utformning och hantering” för Härnösands kommun.
Yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson (S) yrkar att
kommunfullmäktige ska ge kommunstyrelsen i uppdrag att fastställa
riktlinjer för styrdokument som ersätter tidigare reglemente för styrdokument
Under förutsättning av fullmäktiges beslut beslutar kommunstyrelsen
att godkänna förslaget till ”Riktlinjer för styrdokuments innehåll, utformning
och hantering” för Härnösands kommun.
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
Kommunfullmäktige antog 2012-06-18, § 151, reglemente för styrdokument
och dess utformning. Reglementet reviderades 2013-03-05. Behov föreligger
om att förtydliga innehållet och göra en definitionsändring.
Detta innebär att dokumentet utgår som reglemente för att istället bli en
riktlinje. Förslaget till det har sin utgångspunkt ur definitionen av ett
reglemente har en tydligare avgränsning att gälla mot sådant som bestämmer
Forts
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och beskriver ansvarsfördelning, verksamhets- och arbetsätt.
Riktlinjens definition beskriver mer ett tillvägagångssätt. Riktlinjerna ska
fungera som ett stöd för hur sakfrågor bör genomföras.
I övrigt har dokumentet behövt förtydligats gällande innehåll och struktur.
Beslutsunderlag
Riktlinjer för styrande dokuments innehåll, utformning och hantering.
______
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§ 91

Dnr 2016-000425 003

Revidering av Härnösands kommuns arbetsmiljöpolicy
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta Arbetsmiljöpolicy i Härnösands kommun samt
att den nya policyn ersätter nuvarande Arbetsmiljöpolicy antagen 2012-1126.
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
Kommunfullmäktige beslutade 2016-10-27 § 140, att återremittera ärendet
arbetsmiljöpolicy för Härnösands kommun, med avsikt att säkerställa
dokumentets överenstämmelse med styrdokumentet Reglemente för
styrdokument". Efter en genomlysning av förslaget till policy har strukturella
justeringar genomförts. Policyn anger förhållningsätt och ger uttryck for en
viljeyttring och bygger på värderingar som anger en övergripande
målsättning.
Härnösands kommuns befintliga arbetsmiljöpolicy antogs av
kommunfullmäktige 2012-11-26. HR-avdelningen har i samarbete med
kommunens huvudskyddsombud reviderat nuvarande arbetsmiljöpolicy
genom att upprätta bifogat förslag.
I framtagandet av den nya policyn har aspekter i arbetsmiljöverkets föreskrift
om organisatorisk och social arbetsmiljö och diskrimineringslagen vägts in
genom att policyn kompletterats med ett avsnitt om diskriminering och
kränkande särbehandling.
Arbetsmiljöpolicyns syfte är att skapa en god arbetsmiljö i en hållbar
Forts
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organisation med friska medarbetare. En god arbetsmiljö bidrar till att
verksamhetens mål uppfylls där kommunens värdegrund Kund, Ansvar och
Glädje verkar som en kompass för hur arbetet utförs.
Arbetsmiljöpolicyn ska bidra till att Härnösands kommun är en attraktiv
arbetsgivare med en god och säker arbetsmiljö där risker för arbetsskador
och arbetsrelaterad ohälsa förebyggs.
Beslutsunderlag
Lagar, arbetsmiljöverkets föreskrifter och interna styrdokument
Arbetsmiljöpolicy i Härnösands kommun
______
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Dnr 2016-000177 142

Samordning av kartläggning av sysselsättningsplatser
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att tillsätta en central samverkansgrupp för arbets- och
rehabiliteringsinsatser.
Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, beslutar
kommunstyrelsen
att uppdra till kommundirektören att tillsätta en central samverkansgrupp i
samverkan med övriga förvaltningar och bolag.
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
Arbetslivsnämnden har, på uppdrag av kommunfullmäktige, utfört en
kartläggning av möjliga praktikplatser på kommunens förvaltningar och
bolag. Kartläggningen visar 186 anmälda praktikplatser och möjliga
anställningar, fördelade över samtliga förvaltningar och bolag.
Kartläggningen är ett viktigt instrument för att utveckla kommunens
möjligheter att erbjuda olika grupper chansen att få en praktikplats eller en
möjlighet till anställning. Det är angeläget att i detta sammanhang vara
medveten om att det finns flera olika grupper som har behov av
praktikplatser.
I arbetet med att förbättra och utöka möjligheten till praktik- och
rehabiliteringsplatser inom kommunen är det är viktigt att ta hänsyn till de
olika individerna i harmoni med kommunorganisationens samlade
möjligheter.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, arbetslivsnämnden, 2016-12-21 § 187
Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2016-05-30 § 74
______
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Dnr 2015-000337 820

Framtida drift av Härnösand Hästsportarena
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att driften av ridskolan ska kvarstå i kommunal regi.
Yrkanden
Anders Gäfvert (M) yrkar att driften av ridskolan ska övergå i föreningsdrift.
I yrkandet instämmer Lars-Edvin Lundgren (SD).
Propositionsordning
Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, liggande förslag
samt ett yrkande från Anders Gäfvert (M).
Ordförande frågar först om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet
med yrkande från Anders Gäfvert (M).
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Votering begärs och verkställs.
Votering och utfall
Ordförande ställer följande propositionsordning. En som vill bifalla liggande
förslag röstar ja och den som vill bifalla yrkande från Anders Gäfvert (M)
röstar ja. Hur de enskilda ledamöterna och tjänstgörande ersättarna röstar
finner du i tabellen nedan.
Ledamot

Parti

Fred Nilsson
Björn Nordling
Magnus Oskarsson
Lennart Mohlin
Nina Skyttberg
Göran Norlander
Håkan Viklund
Karin Frejarö
Michael Möller Christensen
Ingrid Nilsson
Anders Gäfvert
Eva-Clara Viklund
Gunnar Westman
Jonny Lundin
LarsEdvin Lundgren

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

Ja
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nej

X
X
X
X
X
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Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med liggande
förslag.
Reservation
Samtliga ledamöter i Moderaterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Bakgrund
Beslut om ärendet om den fortsatta driften av ridskoleverksamheten vid
Härnösands Hästsport Arena återremitterades från kommunfullmäktige i
februari 2017.
I augusti 2015 tog Härnösands kommun över driften av Härnösand
Hästsportarena. Förvaltningen fick då i uppdrag att genomföra ett
övertagande av driften, skapa stabilitet och återkomma med förslag på
framtida drift till sommaren 2016. Sedan övertagandet har ett omfattande
förändringsarbete bedrivits. Med bland annat rekrytering av utbildad
personal, utbyte av gamla och uttjänta hästar samt utveckling av
verksamhetsinnehåll och aktiviteter. En ekonomisk analys med hjälp av
ekonomiutbildare vid Strömsholm, Svenska Ridsportförbundets
utbildningsanläggning, har genomförts vilket legat till grund för prissättning
och verksamhetsförändringar.
Sedan övertagandet har uppsittningarna ökat från cirka 170 per vecka till i
dagsläget cirka 260 per vecka, Även lägerverksamheten har ökat.
Verksamhet bedrivs året runt såväl veckodagar som helgdagar förutom 4
veckor på sommaren då hästarna har vila och sommarbete. Bedömningen är
nu att även om ett stort utvecklingsarbete kvarstår är verksamheten så pass
stabil att det nu finns möjlighet att övergå från den interimistiska
övertagande fasen till en mer permanent fas.
Den fortsatta driften och ägandet kan lösas på olika sätt. De driftsformer som
ses runt om i Sverige är förenings-, privat- eller kommunalägd fastighet med
föreningsdrift, kommunaldrift eller privatdrift. Sedan finns ett antal olika
lösningar med utarrendering, entreprenad eller tjänstekoncession. Över hela
Sverige ses en förändring inom området då de flesta ridanläggningar
byggdes under 80-talet och nu behöver moderniseras enligt ny
djurskyddslagstiftning. Såväl föreningar som privata aktörer har svårt att
klara de stora investeringskostnaderna varför kommuner runt om i Sverige
investerar avsevärda summor för att stödja sporten, som är en av de största
ungdomsidrotterna i Sverige. Konkurser är inte ovanliga och Härnösands
kommuns beslut 2015 är unikt då man tog beslut om övertagande på
Härnösands Ridklubbs önskemål för att säkra verksamheten och samtidigt
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kunna undvika att föreningen behövde försättas i konkurs. Förvaltningen
menar att det var ett viktigt beslut då en konkurs hade omöjliggjort den
viktiga tävlingsverksamheten som endast kan genomföras av en förening. De
olika driftslösningarna har olika fördelar och nackdelar. Viktiga
utgångspunkter i val av driftsform är att säkra verksamhet och tillgänglighet
för barn och unga samt att kostnaderna ska stå i proportion till
kommunmedborgarnas nytta. Professionell drift för att få ekonomisk- och
verksamhetsmässig och personalmässig stabilitet är därför viktig. Dels för att
lyckas rekrytera och behålla utbildad personal vilket i sig är nödvändigt för
att säkra ett tryggt och välutbildat hästmaterial och dels för att säkra en stabil
ekonomi.
Beslutsunderlag
______
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Dnr 2017-000052 500

Avgiftsfri kollektivtrafik
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att subventionera periodkort Kommun (Härnösand), för personer 20 år och
äldre, så att kostnaden blir 50 kr per 30 dagars period,
att subventionen inte gäller anropsstyrd kollektivtrafik och den särskilda
kollektivtrafiken,
att ungdomar upp till och med 19 år reser avgiftsfritt i hela kommunen med
periodkort Kommun (Härnösand),
att subventionen pågår under 36 månader med start om möjligt i augusti
2017, dock senast 2018-01-01
att subventionen utvärderas efter 12 månader,
att finansieringen beaktas i budgetarbetet för 2018, 2019 och 2020,
att centrumlinjen och lördagstrafiken införs i det ordinarie busslinje- och
taxasystemet.
Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut beslutar
kommunstyrelsen
att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att ta fram underlag för
utvärdering innan implementering, samt
att kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att marknadsföra
subventioneringen.
Yrkanden
Karin Frejarö (MP) yrkar att följande läggs till beslutet
Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut beslutar
kommunstyrelsen
att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att ta fram underlag för
utvärdering innan implementering, samt
att kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att marknadsföra
subventioneringen.
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Jonny Lundin (C) yrkar avslag på första att-satsen och bifall till resterande
att-satser
Propositionsordning
Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut gällande den första
att-satsen, liggande förslag samt ett avslagsyrkande.
Ordförande frågar först om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med
avslagsyrkandet.
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Ordförande finner sedan att det endast föreligger ett förlag till beslut
angående resterande att-satser, det justerade liggande förslaget.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet det
justerade liggande förslaget.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med det
justerade liggande förslaget.
Reservation
Samtliga ledamöter från Moderaterna, Centerpartiet och
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet gällande första att-satsen till
förmån för eget yrkande.
Bakgrund
Samhällsnämnden har vid sammanträde 2017-01-26 tagit beslut om att
föreslå kommunfullmäktige att besluta om att införa subventionerad
kollektivtrafik i Härnösands kommun. Förslaget är att införa en subvention
med 1450 kr för ett 30-dagars periodkort för resor i hela kommunen.
Ärendet bereddes i kommunstyrelsen och lämnades till kommunfullmäktige
2017-03-27 för beslut. Kommunfullmäktige beslutade att återremittera
ärendet med ytterligare förfrågningsunderlag för utredning och besvarande.
Beslutsunderlag
______
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Dnr 2017-000016 002

Attestantförteckning för kommunstyrelseförvaltningen
2017
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna förslag till revidering av kommunstyrelsens
attestantförteckning.
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
Ekonomichefen har idag en attesträtt på 35 mnkr och det beloppet har visat
sig vara för lågt. Förslaget är att ekonomichefens attesträtt höjs till 40 mnkr
så att alla kommunens fakturor kan hanteras skyndsamt och på ett
professionellt sätt.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2017-04-26
Attestantförteckning för kommunstyrelsen
______
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Dnr 2017-000197 041

Kommunstyrelsens budget 2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna budgetförslaget för 2018 avseende kommunstyrelsens budget
samt att skicka budgetförslaget vidare till budgetberedningen, samt
att äska 2,4 mnkr i utökad ram för 2018.
Yrkanden
Anders Gäfvert (M) yrkar bifall till 1:a att-satsen och avslag på den 2:a attsatsen.
Propositionsordning
Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, liggande förslag
samt ett yrkande från Anders Gäfvert (M).
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
ordförandes förslag.
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet
med yrkandet från Anders Gäfvert (M).
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med
ordförandes förslag.
Reservation
Samtliga ledamöter från Moderaterna, Centerpartiet och
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Bakgrund
Kommunstyrelsens budgetförslag 2018 ligger på den föreslagna
budgetramen 154,1 mnkr vilket är samma budgetram som för 2017.
Förslaget till investeringsbudget omfattar 12 mnkr. Äskningar om 2,4 mnkr
framförs också i budgetförslaget. Äskningarna beror på en lagändring som
påverkar intäkter från Migrationsverket till Överförmyndarenheten för
ensamkommande asylsökande barn samt ökade kostnader som tillkommer på
grund av att det är valår 2018.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningen, 2017-04-26
Budgetförslag kommunstyrelsen
______
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Dnr 2017-000232 003

Remissvar Program för demokrati och inflytande
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att kommunstyrelsen inte ska avge ett remissvar.
Yrkanden
Anders Gäfvert (M) yrkar att kommunstyrelsen inte ska avge ett remissvar. I
yrkandet instämmer Karin Frejarö (MP).
Propositionsordning
Kommunstyrelsens ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut,
ordförandes förslag samt ett yrkande från Anders Gäfvert (M).
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med
ordförandes förslag.
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med
yrkande från Anders Gäfvert (M).
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med yrkande från
Anders Gäfvert (M).
Bakgrund
Härnösands kommunfullmäktige tillsatte i april 2016 en
fullmäktigeberedning med uppdrag att ta fram ett program för demokrati och
inflytande i Härnösands kommun. Målet är stärka invånarnas möjligheter till
inflytande och delaktighet i samhällsutvecklingen.
Fullmäktigeberedningen har tagit fram ett förslag till program för demokrati
och inflytande i Härnösands kommun, som remitterats till styrelser och
nämnder i kommunen, samt till de kommunala medborgarråden och de
politiska partierna.
Kommunstyrelsen yttrar sig som remissinstans i ärendet, precis som övriga
politiska organ. Förvaltningarna lämnar ett separat gemensamt remissvar.
Beslutsunderlag
Ordförandeförslag, 2017-05-01
Förslag på remissvar
______
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Dnr 2017-000002 000

Anmälan av ärenden för kännedom till
kommunstyrelsen 2017
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ärendena för kännedom lägg till handlingarna.
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Bakgrund
Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland – Protokoll 2017-03-02
Styrelsen för Technichus i Mittsverige AB – Protokoll
Sjöräddningssällskapet – Tackbrev för gåvan
Härnösand Energi & Miljö AB – Protokoll från kvartalsmöte 2017-03-23
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2017-04-26
______
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Dnr 2017-000001 002

Anmälan av delegationsbeslut 2017
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen av delegationsbesluten.
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Bakgrund
Kommunstyrelsens ordförande Beviljat integrationsbidrag Utansjö AIF
Ombud Kommuninvest årsstämma 2017
Kommundirektör

Vikarierande kommundirektör

Kansli- & Utvecklingschef

Remissvar – Kameraövervakning

Ekonomiavdelningen

Finansrapport mars

Tillväxtavdelningen

Bidrag till kulturföreningar
Fastighetsärenden mars

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2017-04-26
______
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Dnr 2017-000004 101

Kommunstyrelsens uppdragsbeslut 2017
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga uppdragslistan till handlingarna.
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Bakgrund
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret, förteckning, t.o.m. 2017-04-25
______
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Dnr 25314

Information från kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektör
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Göran Norlander (S)
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Bakgrund
Kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson (S) informerar om följande
punkter:
•

Besök från infrastrukturministern

•

Arbetet i ÖP-gruppen

•

Technichus

•

Möte på förvarsdepartementet och statssekreteraren

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Karin Frejarö (MP) informerar om
följande punkter:
•

Konferens på biblioteket med tema stad och land

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

Möte med ÅBO-akademin

•

Valborgsfirande med tal av landshövdningen
Forts
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Kommundirektör Sofia Pettersson informerar om följande punkter:
•

Överklagande av ägarbyte för Technichus

•

Diskussion med landstinget angående Ädel-pensionerna

•

Webportal för e-tjänster

•

Hitta Härnösand

•

Ekonomiska läget

Beslutsunderlag
______
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