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Sammanträdesdatum

2018-10-02
Kommunstyrelsen
Plats och tid

KS-salen, tisdagen den 2 oktober 2018 kl 14:40-14:48,14:55-15:26
Ajournering 14:48-14:55

Beslutande

Ledamöter

Andreas Sjölander (S), Ordförande
Karin Frejarö (MP), 1:e vice ordf
Anders Gäfvert (M), 2:e vice ordf
Björn Nordling (S) §§ 1-9
Magnus Oscarsson (S)
Lennart Molin (S)
Göran Norlander (S)§§ 170-179, 181-187
Ann Kristin Elfvendahl (S) tjänstgörande för Göran Norlander (S) § 180
Fred Nilsson (S)
Håkan Viklund (S) tjänstgörande för Nina Skyttberg (S)
Göran Umefjord (MP)
Ingrid Nilsson (V)
Ida Skogström (M)
Gunnar Vestman (M)
Christina Lindberg (C)
Lotten Widmark (S) tjänstgörande för Lars Edvin Lundgren (SD)
Närvarande ej tjänstgörande
ersättare

Ersättare

Övriga närvarande

Sofia Pettersson, kommundirektör, Lena Ejnarsson, ekonomichef, Malin Rydmark,
redovisningschef, Anna Bostedt, kanslichef och Jeanette George, kommunsekreterare

Justerare

Anders Gäfvert (M)

Ann-Christine Elfvendal (S) §§ 170-179,181-187
Johan Nilsson (S)
Michael Möller Christensen (V)
Eva-Clara Viklund (M)
RosMarie Sandin (L)
Karin Högberg (KD)

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Jeanette George

Ordförande
Andreas Sjölander
Justerare
Anders Gäfvert
Justerandes sign

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-10-02

Datum då anslaget sätts upp

2018-10-04

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Jeanette George
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§ 170

Dnr 27802

Informationsärenden
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har fått ta del av följande informationspunkter:



Information Climate – Daniel Johannsson, strateg miljö, hållbarhet
och infrastruktur



Val efter valet KS/KF – Anna Bostedt, kanslichef



Delårsbokslut KS och Härnösands kommun – Sofia Pettersson,
kommundirektör och Malin Rydmark, tf. ekonomichef



Information handlingsplan för ekonomi i balans 2018, socialnämnden
– Sofia Pettersson



Drift av ridskola – Sofia Pettersson och Thomas Jenssen,
förvaltningschef på samhällsförvaltningen



Riktlinjer för idéburna offentliga partnerskap, IOP – Anna Bostedt



Finansieringsmodell extratjänster – Sofia Pettersson och Malin
Ullström, processledare

Följande ledamöter och ersättare närvarade:
Ledamöter

Ersättare

Andreas Sjölander (S)

Håkan Viklund (S)

Karin Frejarö (MP)

Ann-Christine Elfvendahl (S)

Anders Gäfvert (M)

Lotten Vidmark (S)

Björn Nordling (S)

Johan Nilsson (S)

Magnus Oscarsson (S)

Michael Möller Christensen (V)

Lennart Molin (S)

Rosmarie Sandin (L)

Göran Norlander (S)

Eva-Clara Viklund (M)

Fred Nilsson (S)
Göran Umefjord (MP)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

4(40)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-10-02
Kommunstyrelsen

Ingrid Nilsson (V)
Gunnar Westman (M)
Christina Lindberg (C)

______
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§ 171

Dnr 34746

Val av justerare
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Anders Gäfvert (M) att justera dagens protokoll.
______
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§ 172

Dnr 2018-000203 820

Drift av ridskola
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna avtal om ridskoledrift, samt
att uppdra till samhällsnämnden att besluta om eventuella kommande
revideringar eller förlängningar av avtal gällande ridskoledriften.
Yrkanden
Anders Gäfvert (M) yrkar bifall till liggande förslag.
I yrkandet instämmer i Andreas Sjölander (S).
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Bakgrund
Efter förvaltningsrättens dom, att ridskoledrift ska anses vara
näringsverksamhet i kommunallagens mening, beslutade
kommunfullmäktige april 2018 att uppdra åt samhällsnämnden att utarbeta
ett förslag till avtal mellan Härnösands ridklubb och Härnösands kommun.
Samhällsförvaltningen har nu efter dialog med Härnösands ridklubb enats
om Överlåtelseavtal med tillhörande arrendeavtal samt driftbidragsavtal.
Avtalet innebär att föreningen övertar driften från och med 20190101.
Föreningen kommer i samband med övertagandet även ta över
arbetsgivaransvaret för de medarbetare som driver ridskoleverksamheten.
Ansvar för drift av fastigheten kvarstår i förslaget i kommunal regi likaså
den vaktmästartjänst som idag arbetar med fastighetsskötsel. Förslaget går
således att likställa i sitt fastighets- och underhållsansvar med andra
fritidsanläggningar i Härnösands kommun.
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En viktig utgångspunkt i framarbetandet av avtalet har varit att det inte ska
bli dyrare än idag, men det ska också ge bra förutsättningar för föreningen att
lyckas. Avtalen är på fem år och formen är arrendeavtal med tillhörande
driftavtal. Förslaget är att arrendet ska öka från 0 till 250 tkr/år under de fem
arrendeåren. Föreningen får också möjlighet att förvärva hästar, tillhörande
utrustning samt redan inköpt foder för 1,2 mnkr (se förteckning bilaga 5).
Avbetalningen regleras genom en årlig betalning till kommunen om 145 tkr
tills skulden är avbetald. Då arrendeavtalet är fem år och avbetalningsplanen
innebär att det för föreningen skulle ta ca nio år att avbetala enligt
överlåtelseavtalet, kan det innebära att skulden aldrig regleras i det fall
arrendet av någon anledning inte förlängs. Förvaltningens bedömning är
dock att föreningens möjlighet till snabbare avbetalning är små och det är av
vikt att föreningen lyckas med sitt uppdrag för att inte riskera att kommunen
står utan drift av ridskolan.
Avtalet möjliggör också en förnyad diskussion om förlängt driftbidragsavtal.
Det har vid flertalet tillfällen framförts att föreningsdrift skulle möjliggöra
billigare drift än den kommunala. Det utarbetade avtalet innebär över tid en
succesivt minskad kommunal insats motsvarande det avtal som ses i Timrå
där ingen driftsersättning utgår. I det fall föreningen har svårt att genomföra
detta finns möjlighet att föra diskussion med Härnösands kommun om
fortsatt driftsbidrag. Förnyat driftbidrag skulle i så fall kräva ytterligare
politiska beslut efter dessa tre år. Avtalets längd är dock fem år och kan
endast sägas upp på grund av avtalsbrott varför frågan om ytterligare
driftbidrag står skilt från arrendeavtal.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-09-27
Protokollsutdrag, samhällsnämnden, 2018-09-27 § 161
______
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§ 173

Dnr 2017-000472 003

Riktlinjer för idéburna offentliga partnerskap (IOP)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta Kommunövergripande riktlinjer för Idéburna offentliga partnerskap.
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 januari 2017 antog kommunfullmäktige en policy för samverkan med det
civila samhället. I policyn står att ”kommunen ska utveckla former för
samverkan tillsammans med det civila samhället”. Kommunstyrelsen gavs
också i uppdrag att ta fram kommunövergripande riktlinjer för Idéburna
offentliga partnerskap, IOP.
Syftet med IOP är att erbjuda ett alternativ för verksamheter som riskerar att
hamna mellan stolarna för organisationsbidrag, kortsiktiga projekt och
upphandlingar. Att kunna erbjuda långsiktiga villkor för en verksamhet som
agerar för samhällsnyttan och där ett lånsiktigt partnerskap med kommunen
är önskvärt.
IOP befinner sig någonstans i mellanrummet mellan organisationsbidrag och
upphandling. Det saknas en rättslig praxis vilket kan innebära att kommunen
öppnar upp för rättsprocesser om man ingår IOP. I de fall där en upphandling
kan uppnå samma mål bör därför den formen vara att föredra.
Syftet med riktlinjer för IOP är att fastställa och beskriva
ansvarsfördelningen inom kommunen, fastställa kriterier för när, hur och om
ett partnerskap kan ingås samt beskriva hur processen går till.
Under våren har dialog förts med representanter för det civila samhället i
Härnösand, ett återkommande önskemål har varit EN kontaktpunkt på
kommunen för frågor rörande samverkan och partnerskap.
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Under sommaren har förslaget till riktlinjer varit på remiss hos kommunens
nämnder som nu svarat.
Skolnämnden ställer sig positiv till förslaget.
Samhällsnämnden önskar ett förtydligande huruvida fler nämnder
tillsammans kan ingå ett IOP med en organisation och av vilken tidsram som
avses med begreppet långsiktigt. Nämnden anser också att en samlad central
hantering av avtal och intresseanmälningar är viktig för att hålla ihop och få
en god struktur.
Socialnämnden anser att kommunstyrelseförvaltningen bör ansvara för att
bedöma, utreda och besluta om vilka organisationer som kan komma ifråga
för IOP.
Arbetslivsnämnden anser att förslaget till riktlinjer kan förtydligas gällande
vilken instans som är mottagare, vilken budget som ska belastas,
tidsbegränsningar och hur utvärdering och erfarenhetsåterföring ska gå till.
Utifrån remissvaren har kommunstyrelseförvaltningen uppdaterat förslaget
till riktlinjer så att det framgår:
Att mottagande och en första bedömning av intresseanmälningar och frågor
om IOP ska tas om hand av EN instans. Samma instans som hanterar
kommunala stöd och bidrag till organisationer och föreningar.
Att EN nämnd ska stå som part för kommunen i ett IOP.
Att ansvarig nämnd även ansvarar för finansiering av verksamheten.
Att kommunstyrelsen ansvarar för uppföljning och revidering av dessa
riktlinjer.
Kommunstyrelseförvaltningen anser också:
att något exempel kring långsiktighet inte behövs i riktlinjerna utan anser att
det är upp till berörd nämnd och organisation att tillsammans ta ställning till
vad lämplig avtalslängd är när man avtalar om ett IOP.
att det är viktigt att det är den nämnd inom vilkens ansvarsområde som ett
IOP kan bli aktuellt som tar ansvar för helheten, även uppföljning av
verksamhet och ingångna avtal.
Socialt perspektiv
Ett beslut om kommunala riktlinjer för IOP ger bättre förutsättningar för
framtida överenskommelser om partnerskap med organisationer som på ett
positivt sätt bidrar till social hållbarhet i Härnösand.
Ekologiskt perspektiv

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

10(40)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-10-02
Kommunstyrelsen

Ett beslut om kommunala riktlinjer för IOP ger bättre förutsättningar för
framtida avtal om partnerskap med organisationer som på ett positivt sätt
bidrar till ekologisk hållbarhet i Härnösand.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Ett beslut om kommunala riktlinjer för IOP ger bättre förutsättningar för att
framtida avtal om IOP ska vara ekonomiskt och juridiskt hållbara.
Beslutsunderlag
Bilaga - Beslut om policy för samverkan med det civila samhället, KS2016104
Bilaga - Minnesanteckningar dialog kring Riktlinjer för idéburet offentligt
partnerskap, IOP
Bilaga - Remissvar från samhällsnämnden - Riktlinjer för idéburna offentliga
partnerskap (IOP)
Bilaga - Remissvar från skolnämnden - Riktlinjer för idéburna offentliga
partnerskap (IOP)
Bilaga - Remissvar från Socialnämnden - Riktlinjer för idéburna offentliga
partnerskap (IOP)
Bilaga - Remissvar från arbetslivsnämnden - Riktlinjer för idéburna
offentliga partnerskap (IOP)
______
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§ 174

Dnr 2016-000400 107

SKY Stiftelsen Yrkeshögskolan Sverige
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att Härnösands kommun avslutar samarbetet med Stiftelsen Yrkeshögskolan
Sverige.
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 Yrkeshögskolan Sverige (SKY) instiftades den 28 augusti 2001.
Härnösand har sedan hösten 2013 efter beslut i kommunfullmäktige ingått
samarbete med stiftelsen. Sedan dess har en gemensam utbildning
genomförts tillsammans med stiftelsen. Härnösands kommun har nu efter
beslut i kommunstyrelsen tagit ut en strategisk riktning inom
utbildningsområdet med bildandet av Campus Härnösand. I samband med
det ser vi också över våra olika engagemang inom utbildningsområdet för att
bättre prioritera resurserna. Då utbytet av samarbetet varit begränsat föreslår
kommunstyrelseförvaltningen att Härnösands kommun avslutar samanträdet
och avsäger sig styrelseposterna i Stiftelsen Yrkeshögskolan Sverige.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag, 2018-09-18 § 68
Rev. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-09-14
______
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§ 175

Dnr 2018-000355 042

Delårsrapport kommunstyrelsen Tertial 2, 2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna delårsbokslut 2018 för kommunstyrelsen.
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Bakgrund
Kommunstyrelseförvaltningens delårsbokslut för 2018 har upprättats i
enlighet med anvisningar från kommunstyrelsens ekonomiavdelning.
Resultatet per den sista augusti är +27,5 mnkr, och prognosen för helåret
blev +18,7 mnkr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-09-19
Delårsrapport, nämn (kommunstyrelsen)
______
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§ 176

Dnr 2018-000390 042

Delårsbokslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna Delårsrapport 2018 och överlämna den till revisionen.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna Delårsrapport 2018, samt
att avslå socialnämndens äskning om 30.9 mnkr.
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Bakgrund
Härnösands kommun redovisar för första åtta månaderna ett positivt resultat
på 39,2 mnkr exklusive förändringen av semesterlöneskulden. Samma
resultatmått för samma period 2017 var 30,0 mnkr. Det innebär att det
löpande driftsresultatet har förbättrats med 9,2 mnkr.
Nämnderna redovisare ett underskott jämfört med budget på 1,3 mnkr
exklusive förändrad semesterlöneskuld, pensionskostader samt kostnader för
upplupna timlöner. Kommunstyrelsen visar ett överskott på 27,5 mnkr
jämfört med budget. Det två största nämnderna, skol- och socialnämnden
redovisar -6,5 mnkr respektive -30,9 mnkr.
Kommunens resultatprognos på helåret visar på 18,0 mnkr. Nämnderna
klarar sin budget på helåret, förutom socialnämnden som har en prognos på 40,7 mnkr. Socialnämnden har i sin handlingsplan äskat 30,9 mnkr från
kommunfullmäktige. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att äskningen
ska avslås då nämnden under året inte vidtagit tillräckliga åtgärder, trots att
man i slutet på 2017 hade kännedom om det befarade underskottet (se
verksamhetsplan 2018 socialnämnden). För att kommunen ska nå de
finansiella målen och därmed god ekonomisk hushållning behöver alla
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nämnder klara budget och kommunens resultat vara minst 16,5 mnkr. Den
framtagna prognosen visar att det kommer vara möjligt men det kommer
kräva ett fortsatt arbete i organisationen.
Beslutsunderlag
Rev. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-09-30
Rev. delårsrapport Tertial 2 2018
______
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§ 177

Dnr 2018-000410 040

Rapport socialnämndens ekonomiska situation
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna rapporten,
att socialnämnden till kommunfullmäktige i december presenterar en
handlingsplan för hur man ska klara beslutad ram 2019 utifrån prognostiserat
underskott 2018 och äskat behov i budgetförslag,
att socialnämnden ges uppskov till kommunfullmäktiges decembermöte med
att presentera verksamhetsplan för 2019,
att socialnämnden återkommer med en analys av potentialer i relation till
statistik från KOLADA och förslag på åtgärder utifrån denna, samt
att uppdra till kommunstyrelsens presidium och socialnämndens presidium
att föra dialog om handlingsplanernas utformning.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M) och Karin Frejarö (MP).
Yrkanden
Karin Frejarö (MP) yrkar på en justerad andra attsats som lyder:
att socialnämnden till kommunfullmäktige i december presenterar en
handlingsplan för hur man ska klara beslutad ram 2019 utifrån prognostiserat
underskott 2018 och äskat behov i budgetförslag.
Samt en ny tredje attsats som lyder:
att socialnämnden ges uppskov till kommunfullmäktiges decembermöte med
att presentera verksamhetsplan för 2019.
I yrkandet instämmer Anders Gäfvert (M).
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, Karin
Frejarös (MP) yrkande.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
Karin Frejarös (MP) yrkande.
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Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Karin
Frejarös (MP) yrkande.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har gett i uppdrag till kommundirektören att genomlysa
socialnämndens ekonomi med anledning av det dåvarande ekonomiska läget
samt det befarade läget inför 2018 och budgetarbete 2019. Syftet är att
identifiera problemområden för nämnden att fortsätta arbetet med.
Arbetssättet i genomlysningen bygger på avvikelseidentifiering.
Frågeställningar och iakttagelser stäms löpande av med förvaltningen för
kvalitetssäkring.
Prioriteringsordningen under genomlysningen är följande;


Ekonomiredovisning 2014-2017 per verksamhet på postnivå för att
prioritera och identifiera avvikelser



Rambudgetdokument, verksamhetsberättelser, verksamhetsplan,
nämndbeslut och uppdrag från nämnden – genomgång av samtliga
handlingar och underlag 2014-2017



Verksamhetsområden
o Biståndsenheten
o Individ- och familjeomsorgen
o Hemsjukvård
o Köp av huvudverksamhet och externa tjänster
o Privata utförare (HVB-hem, Särskilda boenden, Hemtjänst)
o Uppföljningsprocessen
o Omsorgen om funktionshindrade
o Särskilt boende
o Generell administration
o Avtal – IT, lokaler, upphandling och inköp
o Prestationsmedel, schablonersättning och annan extern
finansiering

Iakttagelser budgetuppföljning 2017
Budgetuppföljning har genomförts vid socialnämndens samtliga möten
mellan februari till december 2017. Vid redovisningar har förvaltningen
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redovisat ett växande underskott, se tabell 1. I mars 2017 beslutade
socialnämnden att skicka information angående befarat ekonomiskt
underskott till kommunstyrelsen för kännedom. I beslutet framgår att
förvaltningen vid tertialrapport 1 ämnar återkomma med genomarbetad
prognos samt handlingsplan och eventuellt behov av medel. I maj 2017
beslutar socialnämnden om en besparing genom att avveckla tjänster
omfattande 1,45 mnkr. I beslutsdokumentet för tertialbokslut föreslår
förvaltningen en nollprognos för helåret, resultatet vid 4 månader visade på 4,4 mnkr. I beslutet återfinns inte någon tydlig beskrivning över de åtgärder
som ska genomföras samt planering av åtgärderna i tid och pengar för att
åstadkomma det prognostiserade nollresultatet för 2017.
Vid delårsprognosen för socialnämnden 2017 var resultatet -7,6 mnkr,
prognosen för helåret 2017 visade då på ett underskott på -7,6 mnkr. De
föreslagna och sedan beslutade åtgärderna omfattade 0,4 mnkr samt en
äskning till kommunfullmäktige om 7,2 mnkr.
2017 års resultat blev -1 mnkr inklusive +5,0 mnkr i överskottshantering
samt ytterligare +7,2 mnkr tillförda efter den framförda äskningen.
Resultat
januari
februari
mars
april
maj
juni
augusti
september
oktober
november
december

-0,9
-1,5
-5,9
-4,4
-5,2
-7,2
-7,6
-9
-3,7
-4,1
-1

0 prognos, 1,45 mnkr spar, 5 mnkr överskottshantering

0,4 mnkr i åtgärder samt 7,2 mnkr i äskning

Tabell 1. Underskottsredovisning socialnämnden 2017
Iakttagelser i budgetarbetet för 2018
I samband med nämndens budgetförslag 2018 antaget av nämnd i maj 2017
framgår att nämnden äskade 41,5 mnkr i utökad budgetram.
Kommunfullmäktige antog i juni 2018 en budgetram för 2018. I rambeslutet
framgår att socialnämnden erhöll 19 mnkr i utökad ram varav 15 mnkr var
villkorat.
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I november 2017 beslutade socialnämnden verksamhetsplan och
detaljbudget för 2018. I beslutet saknas beskrivning av genomförande av
budgeten i relation till tidigare framförda äskningar dvs behov av
verksamhetsförändringar med anledning av skillnaden mellan äskade
41,5mnkr och beslutade 19 mnkr. Differensen mellan 2017 års kostnadsutfall
och budgeterade kostnader 2018 var 38 mnkr. I samband med
verksamhetsplanen beslutade nämnden om en handlingsplan för att minska
kostnaderna med 20 mnkr. Vilket innebär att det i ingången till 2018 saknas
handlingsplan för 18 mnkr.
I verksamhetsplanen för 2018 återfinns en beskrivning av att man inom
förvaltningen har en stor oro för kostnadsökningar motsvarande ca 40 mnkr
som inte inryms inom budgetram. Inget beslut om handlingsplan för de
befarade kostnadsökningarna tas i samband med beslutet om
verksamhetsplan.
I samband med verksamhetsplanen för 2018 beslutade nämnden att
genomföra en förändring inom hemtjänsten med minskad servicenivå.
Förändringen skulle ge ca 7 mnkr i besparing. Socialnämndenes beslut
omfattade 150 brukar vilket skulle ge 10 timmar minskad utförd tid per
månad motsvarande ca 7 mnkr. I samband med genomlysningen har en
uppföljning av effekten av åtgärden genomförts. Vid uppföljningen återfinns
endast 40 brukare med den förväntade insatsen, samt att den utförda tiden för
dessa brukar i genomsnitt inte har minskat. Den beslutade
kostnadsminskningen kommer således inte vara möjlig att åstadkomma.
Nämnden har därefter fattat andra beslut om förändringar inom området
hemtjänst vilket fått tydlig effekt på den utförda tiden som också följs upp på
ett förbättrat sätt, vilket skapar större kostnadskontroll.
Ekonomisk utveckling
Skillnaden över åren mellan budgeterade intäkter och kostnader genomgick
som störst förändring mellan 2014 till 2016. Intäkterna ökade då med ca 100
mnkr. Kostnaderna ökade med motsvarande volym. 2018 innebar ett
trendbrott med en minskning av nämndens budgeterade kostnadsutrymme
för första gången på många år. Förändringen berodde på kraftigt minskade
externa intäkter som inte kunde kompenseras med skattemedel. För att klara
en sådan omfattande ekonomisk förändring krävs tydliga handlingsplaner
och en kraftfull ledning och styrning.
Personalkostnader är en av de mest kostnadsdrivande faktorerna inom
kommunal verksamhet. Antalet tillsvidareanställningar vid IFO ledning, barn
och familj samt ekonomi- och vuxen konstateras ha ökat i antalet
tillsvidareanställda med 19 tjänster mellan åren 2014-2018. 9 av dessa har

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

19(40)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-10-02
Kommunstyrelsen

inrättats i enlighet med gällande regelverk, inrättandet av övriga 10 tjänster
motsvarande en kostnad på ca 5,5 mnkr har inte varit uppe till politiskt beslut
i enlighet med gällande regelverk.
Iakttagelser beslutsunderlag
Vid genomgång av socialnämndens protokoll och underlag mellan åren
2014-2018 framgår att vissa ärendena omfattar beslutet ”att lägga
informationen till handlingarna” alternativt har otydlig formulering i relation
till underlaget eller omfattningen av beslutet och gällande regelverk. Detta
medför att besluten blir otydliga och försvårar uppföljningen från nämndens
sida av fattade beslut. Granskningen visar så här långt exempel på brister
som gjort det svårt att under rådande omständigheter leda verksamheten på
ett adekvat sätt. Brister på handlingsplaner i samband med ekonomiska
underskott har försvårat möjligheterna att bryta kostnadsutvecklingen. En
fungerande uppföljning av fattade beslut skulle ökat möjligheterna att på ett
tidigt stadium vidta åtgärder. Otydliga underlag och beslutsformuleringar har
försvårat nämndens möjlighet att genomföra och följa upp beslut. I
granskningsarbetet framkommer också brister på följsamhet till gällande
regelverk, såsom ekonomistyrningsreglementet.

Omvärlden
I det fortsatta arbetet med genomlysning av socialnämndens ekonomi har
jämförelser mellan Socialförvaltningens områden inom Härnösands kommun
och andra kommuner genomförts i KOLADA. Överlag kan man säga att
Härnösand befinner sig i mitten i jämfört med andra kommuner. Vi har
nedan sammanställt den potential Härnösand har att utforska i relation till de
kostnadsmässigt 50 bästa kommunerna i landet enligt 2017 års siffror.
Inom området särskilt boende ligger Härnösand på plats 132 av landets
kommuner. Vi har en kostnad som redovisas i KOLADA med 859
051kr/brukare.
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De kommuner som ligger inom det gröna området runt plats 50 har en
kostnad på ca 760 000 kr/brukare. För Härnösands del innebär det att det
finns en potential i att bedriva verksamheten inom särskilt boende med en
minskad kostnad på 25 mnkr.
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Inom området IFO har Härnösands kommun 2017 en kostnad på 3595
kr/invånare. Skulle Härnösand placera sig plats de 50 främsta skulle vi ha en
kostnad på 3000 kr/invånare skulle det innebära 14 mnkr mindre kostnader.

Inom omsorgens verksamhet, daglig verksamhet hade Härnösand 2017 en
kostnad på 178 416 kr/brukare. Motsvarande kostnad runt plats 50 är 120
000 kr/brukar vilket innebär en potential på 10 mnkr.
Sammantaget ser vi utifrån den samlade nationella statistiken i KOLADA en
potential inom de områden som belysts med 50 mnkr. Vi vet att det kan finns
svårigheter inom vissa verksamhetsområden att jämföra i KOLADA. Här
kan RKA vara ett bra stöd för det fortsatta arbetet för nämndens fortsatta
analysarbete. Potentialen behöver analyseras närmare och jämföras med de
kommuner som finns inom spannet 50 bästa för att hitta förbättringsområden
och i vilken omfattning potentialen går att omsätta.
Uppföljning av nämndens arbete med att nå givna ramar 2018
Vid socialnämndens möte i september beslutade man gällande delårsprognos
2018. I protokollet går att läsa att det prognostiserade resultatet minskat från
aprilprognosens 44,7 mnkr till 40,6 mnkr. Nämnden har sedan beslut om
verksamhetsplan och detaljbudget november 2017 sammanlagt beslutat om
kostnadsminskningar motsvarande ca 30 mnkr. Vid uppföljningen i
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september visade prognosen att ca 20 mnkr av dessa kommer att kunna
verkställas i år. Det går i handlingarna inte att utläsa hur stor del av
kostnadsminskningen som kommer få genomslag senare och hur stor del
som inte kommer få någon effekt alls.
Förvaltningens förslag till handlingsplan i samband med delårsprognosen till
nämnden var att hos kommunfullmäktige äska 40,6 mnkr. Nämnden
beslutade att äska det hittills uppkomna underskottet om 30,9 mnkr samt att
förvaltningen fick i uppdrag att genomföra tidigare beslutade
handlingsplaner samt återkomma till nämnden med ytterligare förslag till
handlingsplan omfattande 10 mnkr avseende budget 2019.
Nämndens beskrivna behov i budget 2019 är högre än den ramökning
nämnden erhållit. Tillsammans med det underskott man i dagsläget har och
den rambudget man fått från KF, är det av yttersta vikt att nämnden beslutar
om ytterligare handlingsplaner och en detaljbudget för 2019 som tar hänsyn
till prognosen för 2018 och de av kommunfullmäktige givna ramarna.
Som en del av arbetet med kostnadsreduceringar behöver nämnden
säkerställa att de utökningar som genomfördes i samband med det extra
tillförda flyktingmedel 2016 och som försvinner 2019, arbetas bort.
Nämnden behöver också säkerställa att de tjänster som tillförts utan politiska
beslut blir föremål för värdering och beslut på erforderlig nivå.
Förvaltningens beskriver själv att man möjligen har ett för generöst
förhållningssätt i biståndsbedömningarna. Detta bör nämnden rikta särskilt
fokus och utreda då det kan få stora konsekvenser för kostnaderna.
Inom ramen för kommunstyrelsens granskning identifierades hemsjukvård
och hälso- och sjukvård som ett område där man haft betydande
kostnadsökningar mellan 2014-2017. Särskilt utredningsstöd ges därför till
socialförvaltningen i frågan för att identifiera möjliga kostnadsbesparingar.
I delårsprognosen för 2018 har nämnden angett att man prognostiserar ett
kostnadsutfall för 2018 på 726,9 mnkr. I budgetförslaget för 2019 från
nämnden beräknades externa intäkter till 98,3 mnkr. Tillsammans med den
budgetram kommunfullmäktige givit i form av skattemedel ger det en total
ram på 694,9 mnkr under förutsättning att förslag till budgeterade externa
intäkter kvarstår. Skillnaden mellan det prognostiserade kostnadsutfallet
2018 och ramen för 2019 är 32 mnkr. För 2018 hade nämnden budgeterat för
1,9 mnkr högre externa intäkter än vad som i dagsläget syns i prognosen.
Om detta skulle vara fallet för 2019 kommer således 32 mnkr vara
tillräckligt.
Om externa intäkter inte höjs eller ytterligare åtgärder inte genomförs
kommer förutsättningarna att klara 2019 års givna ramar vara mycket små.
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Lagkrav och styrande dokument
Enligt kommunallagen 6 kap §11 ska Styrelsen ska följa de frågor som kan
inverka på kommuens utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen ska
också hos kommunfullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra
de framställningar som behövs. I regeringens proposition (2016/17:171)
gällande KL 6 kap. gällande Särskilt om styrelsens uppgifter står att läsa.
”Styrelsen kan lämna råd, anvisningar och förslag till åtgärder till
nämnderna. Följs inte dessa får styrelsen begära att kommunfullmäktige
vidtar åtgärder. Däremot ligger det inte inom styrelsens befogenheter att i en
annan nämnds ställe besluta att en viss åtgärd ska vidtas eller att belsuta att
något som en nämnd redan har beslutat inte får verkställas.”
Enligt Reglementet för ekonomistyrning punkt 2.2 Kommunstyrelsens
ansvar, ska kommunstyrelsen ”Om beslutade mål för verksamhet och
ekonomi inte uppnås ska kommunstyrelsen tillskriva kommunfullmäktige
och föreslå åtgärder för att komma tillrätta med obalansen”
I ekonomistyrningsreglementet går också att läsa under punkt 2.3
Nämndernas ansvar att ”Nämnden ansvarar för att verksamhet bedrivs inom
den av kommunfullmäktige fastställda budgetramen. Finansiella mål
uttrycker att ekonomin är en restriktion för verksamhetens omfattning.
Nämnden är skyldig att löpande under budgetåret utan anmodan vidta
åtgärder vid befarat underskott. Uppvisar en prognos underskott ska
nämnden via sin förvaltning erhålla en handlingsplan inom tre veckor.
Handlingsplanen ska tydliggöra åtgärdernas effekt i tid och pengar och
redovisas för kommunstyrelsen. […]Om nämnden bedömer att den av
kommunfullmäktige beslutade budgeten är otillräcklig för att uppnå de
uppsatta målen, ska nämnden i första hand vidta åtgärder för att omdisponera
tillgängliga resurser inom gällande budgetram. I andra hand ska nämnden
hos kommunfullmäktige behovet av att ändra mål och inriktning för
verksamheten. Varje utökning av budget skall vara finansierad.”
Socialnämnden har under längre tid haft kännedom om kommande befarade
underskott. Erforderliga handlingsplaner för att nå ekonomi i balans har inte
beslutat i tillräcklig omfattning för att klara de av kommunfullmäktige givna
ramarna. Ej heller har de antagna handlingsplanerna fått förväntad effekt.
Den kraftiga obalansen socialnämnden gick in med i 2018 på grund av den
stora differensen mellan 2017 års utfall och 2018 års ram, har varit en tuff
utmaning. Då nämnden under 2018 inte vidtagit tillräckligt stora åtgärder i
relation till vikande externa intäkter ser vi att även 2019 kommer att kunna
bli problematiskt. Det mest realistiska är att socialförvaltningen genomför
åtgärder som gör att nämnden återigen kommer till en nivå som återställer en
ekonomi i balans först senare delen av 2019. Det betyder dock att det finns
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en risk att det stora underskott nämnden går in med i 2019 inte kommer att
kunna hämtas hem i sin helhet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-01
Delårsrapport socialnämnden 2018-09-27 § 136
Handlingsplan socialnämnden
______
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§ 178

Dnr 2018-000387 142

Finansieringsmodell extratjänster
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att extratjänster hanteras enligt föreslagen modell,
att antal och finansiering beslutas i samband med budget, samt
att återrapportering sker till kommunstyrelsen i samband med delårs- och
årsbokslut.
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Bakgrund
Härnösands kommun är den största arbetsgivaren i kommunen
Kommunen som arbetsgivare är en viktig aktör i arbetet med att öka
sysselsättningen för personer i arbetslöshet. Kommunen ser också behovet av
att stärka den egna kompetensförsörjningen på kort och lång sikt. Att
arbetslösa får möjlighet till egen försörjning kan vara avgörande för att
känna sig delaktig i samhället. För att öka sysselsättning har regeringen, via
Arbetsförmedlingen, olika arbetsmarknadspolitiska program, som till
exempel extratjänster.
Extratjänster

Extratjänster riktar sig till arbetsgivare inom välfärden, offentlig, kulturell
eller ideell sektor. En extratjänst innebär att arbetsgivaren får ekonomisk
ersättning från Arbetsförmedlingen för att anställa en person som varit utan
arbete en längre tid eller är ny i Sverige. Syftet är att stimulera anställningar
av personer som har svårt att få en anställning utan stöd.
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En extratjänst innebär att arbetsgivaren får ett ekonomiskt stöd som
motsvarar 100 procent av lönekostnaden, det vill säga bruttolön, sjuklön,
semesterlön och lagstadgade arbetsgivaravgifter. Därtill tillkommer
ersättning för handledarstöd till arbetsplatsen. Utöver de lagstadgade
arbetsgivaravgifterna har kommunala arbetsgivare också förhandlade
arbetsgivaravgifter. Dessa avgifter ingår inte i den ersättning som
arbetsgivaren får från Arbetsförmedlingen. Det innebär att kommunens
nettokostnad för en person med heltidsanställning på en extratjänst under 12
månader uppgår till cirka 24 000 kr efter den statliga lönesubventionen.
Under perioden 1 januari till 16 augusti 2018 har 75 personer haft extratjänst
inom kommunens verksamheter, enligt följande:
Skola
Förskola
Vård och omsorg
Arbetsmarknadsarenor
Övrig kommunplacering
Totalt

14
5
6
44
6
75

Finansieringsmodell för extratjänster

Förvaltningen ser behovet av en finansieringsmodell för kommunens
hantering av lönekostnader och subventioner för extratjänsterna. Syftet är att
möjliggöra fler extratjänster inom kommunen samt att skapa förutsättningar
för att säkerställa och effektivisera den administrativa hanteringen av lönekostnader och lönesubventioner.
Förslaget till finansieringsmodell och ansvarsfördelning utgår från att
kommunen tar ett gemensamt ansvar för anställningar inom ramen för
extratjänster.
Nämnderna kartlägger möjliga extratjänster i samband med budgetförslag.
Kommunfullmäktige beslutar om antal och finansiering.
Kommunstyrelsen fördelar extramedel till arbetlivsnämnden utifrån antal
uppnådda extratjänster.
Arbetslivsnämnden ansvarar för återsökning av ersättning för handledarstöd
samt utbetalning av densamma till respektive arbetsplats. Arbetslivsnämnden
ansvarar vidare för hantering av lönekostnad samt återsökning av
lönesubventioner och bistår arbetsplatsen med stöd före och under
anställningstiden.
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Kommunstyrelsens HR-avdelningen ansvarar för uppföljning av
anställningen i samverkan med Arbetslivsförvaltningen och fackliga
representanter.
Arbetsplatsen har juridiskt/arbetsrättsligt ansvar för den anställde.
Förvaltningen föreslår att extra medel avsätts för att täcka kommunens
kostnader för extratjänster.
Statligt bonusprogram

Under 2017 valde regeringen att införa ett bonusprogram som delas ut till
kommuner som når ett mål om ett visst förutbestämt antal extratjänster. För
Härnösands kommun innebar det att 15 personer skulle anställas i extratjänst
under 2017. En bonus om 1,5 mnkr betalades ut under 2018 och
Arbetslivsförvaltningen återsökte medlen. Bonusprogrammet gör det möjligt
att återsöka bonusen för 2018, inga ytterligare utbetalningar är ännu utlovade
av regeringen.
Förvaltningen föreslår att bonus för 2018 återsöks centralt samt att medlen
tillfaller den förvaltning som planerar och genomför aktiviteter som skapar
sysselsättning för utsatta personer på arbetsmarknaden.
Socialt perspektiv
Ur ett barn - och jämlikhets och jämställdhetsperspektiv gynnas kommunens
invånare av att kommunen effektivt nyttjar de verktyg som står till buds för
att öka sysselsättningen. Egen försörjning genom en anställning ger effekter
på kort och lång sikt med höjd livskvalitet, ökad självkänsla, mindre
belastning på välfärden i form av hälso– och sjukvårdande insatser och ger
effekter på längre sikt för barn i familjer beroende av ekonomiskt bistånd.
Ekologiskt perspektiv
Ingen påverkan
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Anställningarna subventioneras av staten och förväntas minska
bidragsberoende och utanförskap. Personer som idag uppbär försörjningsstöd
och istället anställs på extratjänst innebär att kommunens kostnad då
försörjningsstöd minskar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-09-28
______
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§ 179

Dnr 2018-000389 044

Internkontrollplan 2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa avsnittet Internkontrollplan, i verksamhetsplan 2018
Kommunstyrelsen, som nämndens internkontrollplan för 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
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2018 om reviderat reglemente för
internkontroll för Härnösands kommun.
I det reviderade reglementet framgår att beslut om verksamhetsplan även
innefattar den internkontrollplan som finns i verksamhetsplanen.
Utifrån det nya reglementet föreslår förvaltningen kommunstyrelsen
fastställa internkontrollplanen via verksamhetsplanen 2018.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-09-19
Verksamhetsplan kommunstyrelsen 2018
Reglemente för internkontroll, 2018-06-18
______
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§ 180

Dnr 2018-000388 040

Begäran om gottgörelse från Mellersta Norrlands
pensionsstiftelse för år 2017
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att upphäva beslutet med dnr 2018-000276, begäran om gottgörelse från
Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse avseende 2016, samt
att hos Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse begära gottgörelse med 13,1
mnkr avseende 2017.
Yrkanden
Anders Gäfvert (M) yrkar att ärendet ska till kommunfullmäktige för beslut,
samt bifall till första attsatsen och avslag på andra attsatsen.
Andreas Sjölander (S) yrkar bifall till andra attsatsen.
Propositionsordning 1
Ordföranden finner att det föreligger två förslag till beslut, att ärendet ska
avgöras av kommunstyrelsen samt ett yrkande om att ärendet ska avgöras av
kommunfullmäktige.
Ordföranden frågar först om kommunstyrelsen avser att ärendet ska avgöras
av kommunstyrelsen.
Ordföranden frågar sedan om kommunstyrelsen avser att frågan ska avgöras
av kommunfullmäktige.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen har beslutat att ärendet ska avgöras
av kommunstyrelsen.
Reservation
Samtliga ledamöter från Moderaterna, Centerpartiet, reserverar sig mot
förslaget till förmån för Anders Gäfverts yrkande, med motiveringen Det
anmärkningsvärt att gottgörelse ur Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse på
ett så påtagligt stort belopp som 13,1 mnkr, inte avgörs av
kommunfullmäktige utan beslutet stannar i kommunstyrelsen.
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Propositionsordning 2
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut gällande
första attsatsen, liggande förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med första
attsatsen.
Ordföranden finner att det föreligger två förslag till beslut gällande andra
attsatsen, liggande förslag och avslagsyrkande.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
avslagsyrkandet.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Reservation
Samtliga ledamöter från Moderaterna, Centerpartiet, reserverar sig mot
förslaget till förmån för Anders Gäfverts avslagsyrkande, med motiveringen
att begära gottgörelse ur Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse med 13,1
mnkr avseende år 2017. Allianspartierna menar att det är oansvarigt då
stiftelsens medel i första hand ska användas för att minska kommunens
pensionsskuld och inte som i detta fall till annat. I och med detta beslut har
Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse lämnat gottgörelse på nästan 40 mnkr
enbart under denna mandatperiod.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Göran Norlander (S) i handläggningen i detta
ärende.
Bakgrund
2018 06-05 beslutade KF att begära gottgörelse från Mellersta Norrlands
Pensionsstiftelse för utlagda pensionskostnader för 2016. I stadgarna framgår
att gottgörelse endast kan hämtas för föregående verksamhetsår. Därför bör
beslutet från kommunstyrelsen 2018-06-05 §131 dnr 2018-000276 upphävas
och nytt beslut fattas.
Härnösands kommun bildade Mellerst Norrlands Pensionsstiftelse enligt
beslut i kommunfullmäktige 2008-09-29 §131. Det beslutet utgör stiftelsens
urkund. I urkunden beskrivs att stiftelsen ska möjliggöra att kommunen ska
kunna begära gottgörelse ur stiftelsen. Gottgörelse från stiftelsen kan endast
göras då stiftelsens tillgångar inklusive årets avkastning täcker hela
förpliktelsen. Enligt stiftelsens stadgar och tryggandelagen får gottgörelse
avse löpande utgifter eller utgifter som arbetsgivaren haft under närmast
föregående räkenskapsår. Stiftelsens ändamål är att trygga utfästelser om
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pension som givits av Härnösands kommun, åt arbetstagare födda 1942 eller
deras efterlevande.
Förvaltningen föreslår att Härnösands kommun begär gottgörelse för
pensionsutgifter för år 2017. Kommunen har betalt ut 13,1 mnkr i pensioner
till arbetstagare eller deras efterlevande enligt stiftelsens ändamål. Uppgiften
bygger på den individlista som Skandia har gjort vid
pensionsskuldsberäkningen 2017-12-31. Stiftelsekapitalet inklusive
avkastning uppgår till 221,5 mnkr och pensionsåtagande till 103,6 mnkr
enligt årsredovisning 2017. Det möjliggör att kommunen kan begära
gottgörelse med god mariginal.
Gottgörelsen påverkar kommunens likviditet positivt men blir inte
resultatbärande.
Socialt perspektiv
Ingen påverkan
Ekologiskt perspektiv
Ingen påverkan
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Påverkar kommunens likviditet positivt med 13,1 mnkr
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-09-24
______
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§ 181

Dnr 2017-000462 006

Kommunstyrelsens sammanträdestider 2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ändra sammanträdesdag för kommunstyrelsen från 27 november 2018 till
4 december 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
Enligt kommunstyrelsens sammanträdesplan för 2018 så är årets sista
sammanträde inplanerat till den 27 november 2018. Den nya
kommunstyrelsen tillträder 1 december 2018 varmed sammanträdet bör
flyttas till 4 december 2018 för att de ska hinna sammanträda en gång under
2018.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-09-24
______
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§ 182

Dnr 2014-000486 002

Delegationsordning för kommunstyrelsen 2015-2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta Delegationsordning för kommunstyrelsen 2015-2018 version 1.11.
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
Från och med 1 oktober 2018 tillträder Lena Einarsson tjänsten som
ekonomichef i Härnösands kommun.
Vissa delar av kommunstyrelsens delegationsordning kräver att delegaten
namnges och kommunstyrelsen måste därmed anta en ny delegationsordning
när ett namn ska ändras.
Socialt perspektiv
Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv
Ekologiskt perspektiv
Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-09-26
Förslag på reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen 2015-2018
version 1.11
______
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§ 183

Dnr 2018-000085 101

Valärenden 2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Andreas Sjölander (S) som ledamot i styrgruppen för Dig.2020, samt
att utse Björn Nordling (S) som Härnösands kommuns representant i Länets
hållbarhetsråd.
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
Avsägelse har inlämnats av Karin Frejarö (MP) på följande uppdrag:


Ledamot i styrgruppen för Dig. 2020



Härnösands kommuns representant i Länets hållbarhetsråd

Beslutsunderlag
Avsägelse, 2018-09-28
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

35(40)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-10-02
Kommunstyrelsen

§ 184

Dnr 2018-000003 101

Kommunstyrelsens uppdragsbeslut 2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga uppdragslistan till handlingarna.
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets förteckning, t.o.m. 2018-09-04
______
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§ 185

Dnr 2018-000001 002

Anmälan av delegationsbeslut 2018
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 ordf.

Bidrag

Ekonomiavdelningen

Attestantförteckning
Fullmakt
Finansrapport

HR-avdelningen

Personalärenden

Tillväxtavdelningen

Fastighetsärende

Samhällsförvaltningen

Slutbesked tidsbegränsat bygglov

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-09-26
Bilaga – Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2018-10-02
______
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§ 186

Dnr 2018-000002 000

Anmälan av ärenden för kännedom till
kommunstyrelsen 2018
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
Revision – Kommunstyrelsens uppsikt
Protokoll Invest Härnösand AB (2 stycken)
Protokoll Nya Ostkustbanan 2018-09-14
Delårsrapport Socialnämnden tertial 2 2018
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-09-26
Bilaga – Anmälan av ärenden för kännedom till kommunstyrelsen 2018
______
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§ 187

Dnr 25314

Information från kommunstyrelsens ordförande och
kommundirektör
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag
Bakgrund
Kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander (S) informerar om
följande punkter:


Valrörelsen



Kommunförbundets styrelse och Regionala samverkansrådet



Dig.2020



Etableringsseminarium i Sundsvall



Träff med Fredrik Malmberg, generaldirektör för Specialpedagogiska
skolmyndigheten

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

Justerandes sign



Invigning SPSM nya lokaler och möte med GD Fredrik Malmberg



Kvartalsmöte med Härnösandshus




Företagsgala
Samverkansmöte med HNEF
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Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Anders Gäfvert (M) informerar om
följande punkt:


Kommunförbundet



SKL - Utbildningsberedning



Företagsgala



KS-AU Företagsbesök, Ekebjörks Måleri



Rapportörsmöte EFNS



Arvodeskommittén Regionen

Kommundirektör Sofia Pettersson informerar om följande punkt:


Information KS



Påbörjad rekrytering, skolchef och socialchef



Chefsdag #wedo varumärket



Näringslivsranking



Besök Piteå



Miundialog med kommunerna om uppehållet i
sjuksköterskeutbildning

Beslutsunderlag
______
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