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Sammanträdesdatum

2018-11-06
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Rådhuset, tisdagen den 6 november 2018 kl 08:00-10:30, 14:30-15:40
ajournering kl.09:17-09:35, 14:44-14:52

Beslutande

Ledamöter

Andreas Sjölander (S), Ordförande
Karin Frejarö (MP)
Anders Gäfvert (M)
Björn Nordling (S)
Magnus Oskarsson (S)
Lennart Molin (S)
Göran Norlander (S)
Fred Nilsson (S)
Håkan Viklund (S) tjänstgörande ersättare för Nina Skyttberg (S)
Mohammed Abdulwahab (MP) tjänstgörande ersättare för Göran Umefjord (MP)
Michael Möller Christensen (V) tjänstgörande ersättare för Ingrid Nilsson (V)
Ida Skogström (M)
Gunnar Vestman (M)
Christina Lindberg (C)
Lotten Widmark (S) tjänstgörande ersättare för Lars Edvin Lundgren (SD)
Närvarande ej tjänstgörande
ersättare

Ersättare

Övriga närvarande

Sofia Pettersson, kommundirektör, Johanna Laine, kommunsekreterare

Justerare

Anders Gäfvert (M)

Justeringens plats och tid

Rådhuset, 2018-11-08, kl.08.30

Karin Högberg (KD)

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Johanna Laine

Ordförande
Andreas Sjölander
Justerare
Anders Gäfvert

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-11-06

Datum då anslaget sätts upp

2018-11-09

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Johanna Laine
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§ 188

Dnr 27802

Informationsärenden
Kommunstyrelsen har tagit del av följande information:


Remiss – Betänkande En utvecklad översiktsplanering – Uno
Jonsson, tillväxtchef och Hanna Viklund, mark- och
exploateringshandläggare



Camping Smitingen – Uno Jonsson, tillväxtchef och Hanna Viklund,
mark- och exploateringshandläggare



Uppdragsavtal Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland – Elisabeth
Oxelhöjd, kulturchef



Graffiti – Öppen vägg – Elisabeth Oxelhöjd, kulturchef



Projekt Spelet om Härnösand – Elisabeth Oxelhöjd, kulturchef



Lägesbeskrivning ekonomi, Sofia Pettersson, kommundirektör



Extratjänster kommunstyrelsen, Sofia Pettersson, kommundirektör

Närvarande ledamöter och ersättare:
Ledamöter:

Ersättare:

Andreas Sjölander (S)
Björn Nordling (S)
Magnus Oscarsson (S)
Lennart Molin (S)
Göran Norlander (S)
Fred Nilsson (S)
Karin Frejarö (MP)
Anders Gäfvert (M)
Gunnar Vestman (M)
Christina Lindberg (C)

Håkan Viklund (S)
Lotten Widmark (S)
Johan Nilsson (S)
Mohammed Abdulwahab (MP)
Michael Möller Christensen (V)
RosMarie Sandin (L) (alla utom sista punkt)
Karin Högberg (KD)

______
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§ 189

Dnr 34746

Val av justerare
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att välja Anders Gäfvert (M) att justera dagens protokoll.
______
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§ 190

Dnr 2018-000382 048

Härnösands Simsällskap 100 år
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ge Härnösand simsällskap 23 000 kr i bidrag i samband med föreningens
100 års jubileum och
att finansieringen sker genom kommunstyrelsens konto för oförutsedda
utgifter.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Karin Frejarö (MP), Anders Gäfvert (M), Andreas
Sjölander (S) och Sofia Pettersson, kommundirektör.
Yrkanden
Anders Gäfvert (M) yrkar att det av beslutet ska framgå vilket konto som
berörs.
Andreas Sjölander (S) föreslår en tilläggsattsats: att finansiering sker genom
kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter.
Anders Gäfvert (M) bifaller Andreas Sjölanders (S) förslag.
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag med Andreas Sjölanders (S) tilläggsförslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag med Andreas Sjölanders (S) tilläggsförslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag med Andreas Sjölanders (S) tilläggsförslag.
Bakgrund
Härnösand simsällskap har i samband med att de firar 100 år inkommit med
en önskan om ekonomiskt stöd för aktiviteter på 110 000 kr. Härnösands
Simsällskap har under många år varit av stor betydelse för föreningslivet i
Härnösand varför kommunstyrelseförvaltningen föreslår att Härnösands
kommun ger ett ekonomiskt bidrag till vissa delar av ansökan.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår;
Ett bidrag på 13 000 kr för aktiviteten simidrott för allmänheten.
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Ett bidrag på 10 000 kr för medaljer med Härnösands kommuns tryck.
De övriga aktiviteterna där föreningen önskar ekonomiskt är kopplade till
aktiviteter endast för medlemmar, utrustning för medlemmar eller
jubileumsmiddag för deltagare där middag bör kunna finansieras till
självkostnadspris.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-10-22
Ansökan Härnösands Simsällskap
______
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§ 191

Dnr 2018-000405 406

Uppdatering av taxa för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken och strålskyddslagen samt
samhällsnämndens utförande av saneringsintyg
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta Taxebestämmelser för prövning och tillsyn inom miljöbalkens
område inklusive taxebilaga ett och två, Avgifter för prövning och tillsyn av
olika verksamheter enligt miljöbalken, samt
att de nya taxebestämmelserna ska ersätta de tidigare taxebestämmelserna
och gäller från och med 2019-01-01,
att timavgiften för samhällsnämndens prövning och tillsyn inom
strålskyddslagens område, höjs från 800 kr timmen till 965 kr timmen från
och med 2019-01-01, samt
att timavgiften för samhällsnämndens utfärdande av saneringsintyg höjs från
800 kr timmen till 965 kr timmen, från och med 2019-01-01.
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 har beslutat att föreslå kommunfullmäktige att höja
taxorna för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, Strålskyddslagen och
utfärdande av saneringsintyg. Samtliga taxor har inte justerats sedan 2008.
Tjänsteskrivelsens förslag på nya taxor är delade i tre olika kategorier med
separat timavgift. Nedan redovisas varje taxa för sig.
Prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Samhällsnämnden fullgör kommunens uppgifter med prövning och tillsyn
enligt miljöbalken. Kostnaderna för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
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finansieras genom avgifter för de verksamhetsutövare som är föremål för
tillsynen. Timavgift och övriga bestämmelser behöver regelbunden översyn.
Den 1 januari 2017 genomfördes ett antal redaktionella ändringar i
miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251) för att den ska stämma överens
med Sveriges kommuner och landstings (SKL) miljöprövningsförordning.
”Taxebestämmelser för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område”
I maj 2018 gav SKL ut ett förslag till revidering av taxetexterna.
Revideringen är av redaktionell karaktär jämfört med skrivningarna för
gällande taxebestämmelser.
Taxebilaga 1. ”Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan
samt övrig tillsyn.”
Nytt inom taxebilaga 1 är:
1. Bilagan följer strukturen i förordningen om avgifter för prövning och
tillsyn (FAPT) när det gäller rubriknamn och ordningen på MB-kapitlen.
Tillägg av rubriker har gjorts för områden där kommunen har tillsyns/prövningsansvar men inte staten.
2. Lagrum anges, uppdaterat till 2018 års lagstiftning.
Inrättande av enskilt avlopp
Samhällsnämnden föreslår i sitt beslut att ett antal ändringar ska göras i
taxebilaga 1 gällande inrättande av enskilda avlopp. Detta baserar sig på
erfarenhet av samhällsförvaltningens prövning och en jämförelse i länet.
Samhällsnämnden anser att följande ändringar ska göras:
Ansökan om tillstånd till inrättande av en avloppsanordning som en eller
flera vattentoaletter ska anslutas till: sänks från 8 timmar till 6 timmar.
Anmälan om inrättande av en avloppsanordning utan vattentoalett: sänks
från 6 timmar till 4 timmar.
Ansökan om tillstånd att ansluta vattentoalett till sluten tank: sänks från 4
timmar till 2 timmar.
Ovanstående är inlagt i taxebilaga 1.
Uppehåll i sophämtning
Kommunfullmäktige beslutade 2013-12-19, § 203 att sänka taxan för
prövning av ansökan om uppehåll i sophämtning från 1 timme till 0,5
timmar. Utifrån erfarenheter bedömer samhällsförvaltningen
handläggningstiden som för låg. Vid en jämförelse i länet används en timmes
handläggningstid alternativt timtaxa för denna typ av dispens. Förvaltningen
anser att taxan ska höjas till 1 timme igen. Detta är inlagt i taxebilaga 1.
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Taxebilaga 2. ”Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och
hälsoskyddsverksamheter”
SKL har i maj 2017 lämnat ett uppdaterat underlag, utifrån senaste
revideringarna i miljöprövningsförordningen. De flesta förändringarna i
miljöprövningsförordningen beror på en anpassning till framför allt
industriutsläppsdirektivet.
Timtaxa
SKL har tagit fram en mall för att beräkna handläggningskostad per timme.
Vid beräkning enligt SKL:s mall blir timavgiften 965 kr per timme. Timavgiften är idag 849 kr enligt kommunfullmäktiges beslut den 18 december
2017, § 187. Nuvarande timavgift bygger på en indexuppräkning av
timavgiften som antogs av kommunfullmäktige 2014.
Strålskyddslagen
Samhällsnämnden har tillsynsansvar enligt strålskyddslagen och dess
föreskrifter över solarieverksamhet. Kommunfullmäktige beslutade den 15
december 2008, § 178, att anta taxa för prövning och tillsyn inom
strålskyddslagen samt fastställa timavgiften till 800 kr per timme att börja
gälla från och med 1 januari 2009.
Utfärdande av saneringsintyg
Samhällsnämnden har ansvar för utfärdande av saneringsintyg för att
förebygga, upptäcka och hantera internationella hot mot människors hälsa.
Det syftar även till att minska risken för att smittämnen eller andra ämnen
som utgör eller som kan utgöra ett hot mot människors hälsa förs in i landet
eller sprids till andra länder. I Sverige har Folkhälsomyndigheten utsett 53
kommuner som har rätt att utfärda saneringsintyg efter inspektion. Härnösand är en av dessa kommuner.
Kommunfullmäktige beslutade den 15 december 2008, § 178, att anta taxa
för utfärdande av saneringsintyg samt fastställa timavgiften till 800 kr per
timme att börja gälla från och med 1 januari 2009.
Kommunledningskontoret bedömning
Kommunledningskontoret har inget att anmärka i de föreslagna höjningarna
utan ställer sig bakom samhällsnämndens beslut.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott, § 72, 2018-10-16
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-08
Protokollsutdrag samhällsnämnden, § 164, 2018-09-27
Taxebestämmelser
Taxebilaga 1
Taxebilaga 2
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-08-30 ______
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§ 192

Dnr 2018-000406 406

Taxa för tillsyn enligt lagen om
sprängämnesprekursorer
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta ”Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer” samt
att taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer ska gälla från
och med den 1 januari 2019.
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
För att minska möjligheterna att tillverka hemgjorda sprängämnen infördes
den 2 september 2014 nya regler för produkter som innehåller vissa kemiska
ämnen, så kallade sprängämnesprekursorer. Reglerna har sin grund i en EUförordning (98/2013) och har implementerats i Sverige genom lagen
(2014:799) och förordningen (2014:880) om sprängämnesprekursorer.
Syftet med reglerna är att minska möjligheterna till tillverkning av
hemgjorda sprängämnen. I Härnösands kommun är det samhällsnämnden
som ansvarar för tillsyn enligt denna lag.
Privatpersoner behöver ha tillstånd från Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB) för att förvärva, införa, inneha och använda produkter som
innehåller
mer än 12 viktprocent väteperoxid (blekvätska, desinfektionsmedel,
rengöringsmedel)
mer än 30 viktprocent nitrometan (bränsle för modellfarkoster)
mer än 3 viktprocent salpetersyra (etsningsmedel, betningsmedel.
propplösare)
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Kommunen ska vid tillsyn granska om butikerna kontrollerar att
privatpersonerna har tillstånd att köpa dessa ämnen samt att produkterna är
märkta med frasen "privatpersoners köp, innehav och användning omfattas
av restriktioner".
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram en mall för att
beräkna handläggningskostad per timme för tillsyn enligt miljöbalken. Vid
beräkning enligt SKL:s mall blir timavgiften 965 kr per timme.
Ärendet har varit uppe på samhällsnämndens sammanträde 2018-09-27 §
165 då fullmäktige har delegerat ansvaret för sprängämnesprekursorer till
samhällsnämnden. Ärendet måste beslutas av kommunfullmäktige då det är
fullmäktige som beslutar om taxor.
Samhällsnämnden föreslår fullmäktige att timavgiften för tillsyn enligt
miljöbalken ska ändras till 965 kr enligt en beräkningsmall från SKL samt
att timavgiften för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer bör vara
den samma som för tillsyn enligt miljöbalken. Det är en ny avgift som inte
funnits innan.
Kommunledningskontoret gör ingen annan bedömning än
samhällsförvaltningen och samhällsnämnden.
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
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott, § 73, 2018-10-16
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-08
Protokollsutdrag samhällsnämnden, § 165, 2018-09-27
Taxebestämmelser
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-08-30
______
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§ 193

Dnr 2018-000385 845

Camping Smitingen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna upprättat markanvisningsavtal med First Camp Sverige AB,
vilket avser del av fastigheten Härnösand Gånsvik 1:28.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M), Björn Nordling (S) och Sofia
Pettersson, kommundirektör.
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
Intill Smitingens havsbad har det sedan 1986 varit planlagt för camping.
Området som är planlagt för camping är ca 55 000 kvm stort och i dagsläget
bevuxet med skog.
2016 togs beslut av kommunstyrelsen att säga upp fyra bostadsarrenden som
låg inom smitingens naturområde. Arrendena sades upp och sista stugan revs
sommaren 2017.
Våren 2018 gick Härnösands kommun via Tillväxtavdelningen ut med en
intresseförfrågan gällande ett långtidsarrende för etablering av en camping
på Smitingen.
Tillväxtavdelningen fick in ett antal intresseanmälningar och har efter dialog
med entreprenörerna och genomgång av deras önskemål/förslag på
etablering valt att gå vidare med First Camp Sverige AB, nedan kallad
Exploatören.
Tillväxtavdelningen föreslår att kommunen tecknar ett långsiktigt arrende
med Exploatören. Innan ett arrendeavtal upprättas vill Tillväxtavdelningen
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teckna ett markanvisningsavtal under 2 år. Under markanvisningstiden ska
Exploatören undersöka förutsättningarna för att etablera en camping med
tillhörande faciliteter på området samt förhandla med Kommunen om ett
långsiktigt arrendeavtal för verksamheten. När förutsättningarna är
klarlaggda och Exploatören kan uppvisa hur etableringen ska genomföras
och hur erforderliga myndighetstillstånd och finansiering skall lösas ska ett
arrendeavtal upprättas mellan parterna. Arrendeavtalet skall vara villkorat av
godkännande genom lagakraftvunnet beslut av Härnösands kommunstyrelse.
First Camp Sverige AB är idag verksam på 15 destinationer i Norden, med
ca 5500 campingtomter och 850 stugor. Husvagns – husbils och tältcamping
är deras största nisch. De har även ett koncept för stugboende som heter
Smart Stay, vilket är ett prissmart kort- och långtidsboende riktat till företag,
organisationer och turister. Utöver boende har First Camp ett stort
aktivitetsprogram för barn och vuxna som besöker deras campingar.
Socialt perspektiv
En camping kommer att utveckla Smitingen som mötesplats året runt. En
camping kommer även att öka antal turister och gästnätter i Härnösand,
vilket bidrar till en positiv inverkan på det sociala perspektivet även för övrig
näring.
Ekologiskt perspektiv
En campingetablering kommer att bidra till att öka kunskapen kring vår
natur både bland besökare och invånare i Härnösand.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
En etablering av camping på Smitingen kommer att innebära vissa
investeringskostnader för kommunen. Ökat antal besökare och turister
kommer att bidra till en positiv effekt för besöksnäring, handel och övrigt
näringsliv i kommunen, vilket bidrar till ökade skatteintäkter.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-10-24
Markanvisningsavtal på del av fastigheten Härnösand Gånsvik 1:28, med
tillhörande kartbilaga.
______
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§ 194

Dnr 2018-000427 870

Uppdragsavtal Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta föreslaget uppdragsavtal för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland
2019-2022.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Karin Frejarö (MP).
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 har årliga uppdrag från
stiftelsebildarna Region Västernorrland och Härnösands kommun. Stiftarna
knyter ett uppdragsavtal till sina ekonomiska insatser i verksamheten.
Nuvarande uppdragsavtal gäller till 2018-12-31. Representanter från Region
Västernorrland och Härnösands kommun har under hösten jobbat med
innehållet i ett nytt uppdragsavtal, frågan hanterades även på
samverkansmötet mellan stiftarna och museet i höst. För bättre långsiktighet
föreslås det nya uppdragsavtalet att gälla under samma period som den nya
Regionala kulturplanen 2019-01-01–2022-12-31.
Stiftarna ser Länsmuseet Västernorrland som en tillgång och resurs för
regionen med en stor utvecklingspotential och önskar att stiftelsen ska bidra
till regionens utveckling genom att vara en nationell förebild där länsmuseet
strävar efter hållbar utveckling i enlighet med Agenda 2030 och de globala
hållbarhetsmålen, och genom att främja ett levande kulturarv som bevaras,
används och utvecklas.
Länsmuseet Västernorrland ska arbeta i linje med stiftelsebildarnas gällande
riktlinjer för anslagsgivning.
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Länsmuseet Västernorrland ska uppfylla de villkor från Statens kulturråd
som följer med statsbidraget till regional kulturverksamhet.
Uppdragsavtalet ligger till grund för länsmuseets målprogram och avtalet
anger kulturpolitiska prioriteringar och utvecklingsområden som preciseras i
avtalets inriktningsmål under planperioden.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsens kulturutskott, § 28, 2018-10-24
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-10-18
Stiftelseurkund
Nationella kulturpolitiska målen enligt förordning 2010:2012
Museilagen (2017:563), FN:s konvention om barnets rättigheter,
Kulturmiljölagen (1988:950),
Regionala utvecklingsstrategin
Regional kulturplan 2019–2022
Strategiskt kulturarvsprogram för Västernorrland 2017-2020
Mötesplats kultur Härnösands kulturplan 2014-2019
______
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§ 195

Dnr 2018-000312 140

Graffiti - Öppen vägg
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att etablera en öppen vägg i enlighet med alternativ 1, Vandrarhem
Waterfront, Hospitalsgatan 6, samt
att kostnader om högst 60 000 kr för byggnation av öppen vägg inarbetas i
kommunstyrelsens budget för 2019.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Karin Frejarö (MP) och Anders Gäfvert (M).
Yrkanden
Karin Frejarö (MP) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta enligt följande:
att etablera en öppen vägg i enlighet med alternativ 1, Vandrarhem
Waterfront, Hospitalsgatan 6, samt
att kostnader om högst 60 000 kr för byggnation av öppen vägg inarbetas i
kommunstyrelsens budget för 2019.
Anders Gäfvert (M) yrkar avslag på Karin Frejarös (MP) förslag.
Propositionsordning 1
Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut: Karin Frejarös
(MP) förslag och Anders Gäfverts (M) förslag om avslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
Karin Frejarös (MP) förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
Anders Gäfverts (M) förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Karin
Frejarös (MP) förslag.
Votering och utfall
Votering begärs och verkställs.
Ordföranden ställer följande propositionsordning:
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Den som vill att kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med Karin Frejarös
(MP) förslag röstar ”ja” och den som vill att kommunstyrelsen ska besluta i
enlighet med Anders Gäfverts (M) förslag röstar ”nej”.
Med 11 ja-röster mot 4 nej-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen
har beslutat i enlighet med Karin Frejarös (MP) förslag.
Hur de enskilda ledamöterna röstat framgår av tabellen nedan.
Ledamot
Andreas Sjölander
Björn Nordling
Magnus Oscarsson
Lennart Mohlin
Göran Norlander
Fred Nilsson
Håkan Viklund
Karin Frejarö
Mohammed Abdulwahab
Michael Möller Christensen
Anders Gäfvert
Ida Skogström
Gunnar Westman
Christina Lindberg
Lotten Widmark

Parti
S
S
S
S
S
S
S
MP
MP
V
M
M
M
C
S

§ 195
Ja
Nej
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Reservation
Samtliga ledamöter från Moderaterna och Centerpartiet reserverar sig mot
beslutet till förmån för Anders Gäfverts (M) avslagsyrkande.
Protokollsanteckning
Anders Gäfvert (M) begär och medges följande protokollsanteckning:
Allianspartierna ställer sig positiva till ”Graffiti – Öppen vägg”, men utifrån
kommunens ekonomiska läge ser vi det inte som något som ska prioriteras
just nu.
Kulturen har en budget att förhålla sig till i vilken man ska ta höjd för dylika
satsningar precis som alla andra nämnder och utskott får göra.
Bakgrund
Ett medborgarförslag inkom till kommunen den 2016-05-25 med önskemål
om en offentlig plats där det är tillåtet att måla graffitti på (öppen vägg).
Kommunfullmäktige beslöt 2017-11-27 att bifalla medborgarförslaget, samt
att graffittiväggen placeras på en plats som gör den trygg och tillgänglig för
olika målgrupper att använda.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

17(42)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-11-06
Kommunstyrelsen

Kulturenheten har arbetet fram tre olika förslag på väggar; två av dem
baseras på användningen av befintliga väggar, en husvägg och en mur, det
tredje förslaget innebär att en ny vägg byggs.
Förslaget berör även sopsortering, drift/underhåll samt marknadsföring. God
belysning och aktiviteter kopplade till väggen är viktigt för att göra den trygg
och tillgänglig för många att använda.
De förslag som presenteras har tagits fram efter rådgivning med
Graffitifrämjandet. Graffitifrämjandet arbetar för att höja graffitins status
och konstnärliga uttryck och för att sprida kunskap om graffiti, gatukonst
och närliggande konstnärliga uttryck lokalt, på riks och på internationell
nivå. Utredningen har även varit i kontakt med förslagsställaren och
Härnösands Fria kulturföreningen för att lyssna in synpunkter från
lokalsamhället. Även Stadsarkitekten har tillfrågats för rådgivning.
Att anordna en öppen vägg innebär en initialkostnad och en årlig
driftskostnad. I handläggning av ärendet har samråd samhällsförvaltningen
ägt rum, uppskattningen av byggkostnaden baseras på deras erfarenhet. Den
initiala kostnaden beräknas till ca 210 000 kr varav 150 00 består av
byggkostnad och 60 000 för särskilt sophanteringskärl, dessa kärl är speciellt
konstruerade för att ta hand om färgsprayburkar.
Ett nytt sopkärl för hantering av sprayburkar håller på att tas fram av en
leverantör som Kulturenheten varit i kontakt med. Kärlet har designats från
kravspecifikation som kommit via kommuner, polis, miljöinspektion och
kommande användare. Kärlet har funktioner så att sprayburken töms på
eventuell överbliven färg och gas, sedan pressas ihop för att minimera
volymen av avfall sprayburken kan därefter sorteras som metallskrot.
Eftersom sopkärlet inte finns på marknaden än är priset f.n. satt till ca 60 000
kr enligt uppgift från leverantören. Motivering till förslag nr 1, mur utanför
Vandrarhemmet Waterfron (gamla fängelset).
Kulturenheten ser positivt på samtliga förslag men förordar i första hand
förslag nr 1 som utgår från befintlig mur där arbetsinsatsen sannolikt blir
mindre, än t ex förslaget att bygga en helt ny vägg i parken vid
Rosenbäcksallén.
Området är ett rekreationsområde med gångstråk längs vattnet, park, strand
och stenlabyrint. Härnösands Kommun gjort en stor satsning på gång- och
cykelbana för att förbättra tillgängligheten och öka genomströmningen av
människor i området. Biltrafiken på sträckan är begränsad.
För de som vill använda väggen är den centralt men ändå avskilt placerad.
Närheten till förskola och äldreboende skapar möjlighet för dessa att i sin
närhet få tillgång till ett breddat utbud av skapande aktivitet. Den öppna
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väggen skulle bli synlig från E4 och skapar attraktivitet för staden och
området.
Socialt perspektiv
En öppen vägg bidrar till ökad tillgänglighet för eget skapande. Aktiviteter
som riktar sig till olika målgrupper ökar den sociala integrationen. I området
finns både ett äldreboende och förskola som får möjlighet i sitt närområde att
uttrycka sig med konstnärliga metoder. Den öppna väggen bidrar till att
bredda fritidsutbudet i kommunen.
Ekologiskt perspektiv
Särskilda sophanteringskärl för målarburkarna kommer att installeras i
närhet av den öppna väggen.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Den öppna väggen kommer att belasta kommunens i gengäld ökar
attraktiviten i boendeområdet och skapar positiv nyfikenhet och
uppmärksamhet för Härnösand.
Särskilda sophanteringskärl för målarburkarna kommer att installeras i
närhet av den öppna väggen.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsens kulturutskott, § 29, 2018-10-24
Tillväxtavdelningens tjänsteskrivelse, 2017-10-10
Protokollsutdrag kommunstyrelsen, 2017-11-24 § 204
Protokollsutdrag kommunfullmäktige, 2017-11-27 § 167
Avtalsförslag med fastighetsägaren, Ekebydalsborgen A
Medborgarförslag – Graffiti
______
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§ 196

Dnr 2018-000429 000

Projekt Spelet om Härnösand
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet till kommunstyrelsens kulturutskott.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S) och Anders Gäfvert (M).
Yrkanden
Andreas Sjölander (S) yrkar att ärendet ska återremitteras till kulturutskottet.
Anders Gäfvert (M) yrkar bifall till Andreas Sjölanders (S) förslag.
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, Andreas
Sjölanders (S) förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
Andreas Sjölanders (S) förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Andreas
Sjölanders (S) förslag.
Bakgrund
Den fria teatergruppen Teater Soja med säte i Sundsvall, har de senaste 10
åren arbetat med historiska föreställningar i länet. Föreställningarna baseras
på genuina historiska händelser och gestaltas av professionella skådespelare
och lokala amatörer. I Sundsvall och Örnsköldsvik har spelen blivit mycket
uppskattade och lockat både kommuninvånare och tillresande.
Örnsköldsviks kommun vävde in föreställningarna i sitt platsvarumärke och
tog avstamp i den för att stärka kulturlivet och uppmuntra till samtal om
Örnsköldsviks identitet igår, idag och imorgon.
I samband med föreställningarna gjordes även många kringarrangemang bl a
dramatiserade stadsvandringar, konstutställning, frågeslinga i stadens butiker
och ett digitalt svarsforum om Örnsköldsvik som boendeplats. Företag och
organisationer involverades på olika sätt bl a genom
marknadsföringsinsatser. Föreställningen är inspelad och planeras att kunna
visas på Örnsköldsviks kommuns skolor i undervisningssyfte.
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I Härnösand är intresset för lokalhistorian stort och föreställningen kommer
att öka kunskapen om och sätta fokus på den unika historia som finns här.
Delaktighet från civilsamhälle och näringsliv
För såväl civilsamhället som näringslivet finns möjlighet att bli delaktiga i
projektet genom att initiera och skapa kringarrangemang av olika slag.
Därigenom ökar också angelägenhetsgraden och ägandeskapet över historien
men även över den framtid och identitet alla Härnösandsbor gemensamt
skapar.
Tillväxtavdelningen har stora förhoppningar om att flera aktörer i
Härnösands skulle vara intresserade av att bidra till och stödja att
Härnösands historia lyfts på detta sätt.
Sällskapet gamla Härnösandspojkar är redan kontaktade och väldigt positiva
till idéen om ett historiespel i Härnösand och det finns andra som säkert
också har ett intresse av att delta i förverkligandet av detta projekt.
Integration och mångfald
Drama och teater kan användas i SFI utbildning, samhällsorientering och
andra vuxenutbildningar riktade mot nyanlända. Teater kan vara ett viktigt
och kompletterande sätt att ta till sig ny kunskap.
Traditionell SFI-undervisning har visat sig vara ofördelaktig för en del elever
eftersom eleverna har skiftande behov. Upplevelsen av en teaterföreställning
är ett annat sätt att ta till sig kunskap. Att förmedla historia om den ort man
bor på via en teaterföreställning som Spelet om Härnösand är ett nytt grepp
och kan vara en del av undervisningen. En specifik målgrupp är elever med
läs- och skrivsvårigheter inom vuxenutbildningen, SFI.
För att förbereda eleverna på teaterföreställning kan lärare använda sig av
lärarhandelning kopplade till föreställning. På det sättet blir det ett förarbete
som gynnar eleverna och det blir en bra och kunskapshöjande upplevelse.
Både lärare och eleverna få en annan typ av inspirerade undervisning som
kan komplettare den vanliga historia- och svenska undervisningen.
Varumärket Härnösand
Den grafiska profilen som nyligen antagits för Härnösand är en av tre viktiga
byggstenar i det pågående varumärkesbygget av Härnösand. Övriga två
byggstenar är platsen och de mjuka värdena.
Kulturen är och har länge varit en mycket viktig del av Härnösands historia
och därmed en viktig del av varumärket. Kulturen är också en mycket viktig
del i byggstenen som handlar om de mjuka värdena. Värden som handlar om
känslor för platsen och kommunen. I det stora arbete som nu pågår för att
ytterligare stärka varumärket skulle pjäsen ”spelet om Härnösand” passa
mycket väl in. En pjäs som enligt projektbeskrivningen skulle öka
kunskapen och förståelsen om Härnösands historia. Vetskapen om vad som
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utspelat sig i till exempel Östanbäcken, eller livet i hamnen för 200 år sedan
fördjupar de bestående intrycken och bygger därmed varumärket om
Härnösand som plats – den tredje viktiga byggstenen.
Genomförande etapper
Projektet genomförs i tre etapper under 2019 och 2020.
Etapp 1, 2019: Historisk forskning och manusförfattande
Etapp 2 och 3, 2020: Repetitioner och genomförande av föreställningar
Socialt perspektiv
Härnösands historia är något som alla Härnösandsbor gemensamt äger. Att
samlas kring en konstnärlig gestaltning med historien som utgångspunkt där
även frågor om Härnösands identitet idag och imorgon får plats bidrar till
betydande sociala effekter. Projektet erbjuder civilsamhället och näringslivet
att skapa initiativ i linje med den konstnärliga gestaltningen. Forum för
samtal kan uppstå, sammantaget bidrar projektet och ev. kringarrangemang
till hög livskvalité och attraktivitet för kommunen. Ett jämställt kulturliv
bidrar till kvalitet och mångfald då fler erfarenheter och berättelser
presenteras. Kulturens inneboende värden, som bl a handlar förståelse för
omvärlden, identitet och människors lika värde, bidrar till ett mer jämställt
samhälle.
Ekologiskt perspektiv
Kultur bidrar till att skapa mötesplatser, sammanhållning och mänsklig växt.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Beslutet belastar kommunens budget. Projektet erbjuder civilsamhället och
näringslivet att skapa initiativ i linje med den konstnärliga gestaltningen.
Forum för samtal kan uppstå, sammantaget bidrar projektet och ev.
kringarrangemang till hög livskvalité och attraktivitet för kommunen..
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsens kulturutskott, § 30, 2018-10-24
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-10-18
Tillväxtstrategin
Vision och Mål 2016-2019
Mötesplats Kultur Härnösands Kulturplan 2014-2019
______
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§ 197

Dnr 2018-000323 212

Remiss - Betänkande En utvecklad översiktsplanering
Del 1: Att underlätta efterföljande planering (SOU
2018:46)
Del 2: Kommunal reglering av upplåtelseformer (SOU
2018:46)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta föreslaget svar på remiss ”En utvecklad översiktsplanering” samt
att paragrafen ska anses omedelbart justerad.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S).
Yrkanden
Andreas Sjölander (S) yrkar att ärendet ska anses omedelbart justerad.
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag med Andreas Sjölanders (S) tilläggsyrkande.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag med Andreas Sjölanders (S) tilläggsyrkande.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag med Andreas Sjölanders (S) tilläggsyrkande.
Bakgrund
Beskrivning av ärendet
Härnösands kommun har av Näringsdepartementet fått inbjudan att lämna
synpunkter på översiktsplaneutredningens betänkande (SOU 2018:46) senast
den 31 oktober 2018. Remissvaret är sammanställt i samverkan med
kommunala fastighetsbolaget Härnösandshus.
Översiktsplaneutredningens betänkande består av två delar, del 1: Att
underlätta efterföljande planering och del 2: Kommunal reglering av
upplåtelseformen.
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Utredningen
Översiktsplaneutredningen föreslår i betänkandet ”En utvecklad
översiktsplanering” nya bestämmelser för hur översiktsplanen ska kunna
hållas aktuell och ge ett bra stöd för efterföljande planering.
Del 1 av betänkandet föreslår utredningen att kommunen i början av varje
mandatperiod ska anta en planeringsstrategi. I strategin ska
kommunfullmäktige ta ställning till om översiktsplanen är aktuell och till
kommunens fortsatta arbete med översiktsplaneringen. Utredningen föreslår
även att plan- och bygglagen ska förtydligas när det gäller översiktsplanens
innehåll.
Del 2 föreslår utredningen en helt ny lag som innebär att kommunen ska
kunna bestämma att bostäder som byggs på mark som kommunen eller ett
kommunalt aktiebolag äger bara ska få upplåtas med hyresrätt.

Del 1 Att underlätta efterföljande planering
Härnösands kommun ställer sig positiv till


Förtydligandet av lagtexten i Plan och Bygglagen (2010:900) Kap 3.



Utredningens uppmuntran till kontinuitet i den översiktliga
planeringen



Utredningens uppmuntran till tydligare besked från staten till
kommunerna gällande den översiktliga planeringen



Utredningens förslag på att inte skapa bindande översiktsplaner



Utredningens förslag på ”planeringsstrategier” 15 månader efter
nyval istället för aktualiseringsprövning under mandatperioden

Härnösands kommun ifrågasätter
 Varför inte tydligare riktlinjer för mindre kommuner angående
kontinuitet i det dagliga planeringsarbetet framtagits

Justerandes sign



Varför inte mer stöd erbjuds mindre kommuner för digital
kompetensutveckling och resursfördelning



Utredningens förslag på att mindre kommuners utvecklade
översiktsplanearbete enbart ska stödjas via kommunalsamverkan



Ordvalet ”planeringstrategi”, på grunderna att det kan vara
missvisande då översiktsplanen i sig är en planeringsstrategi. Förslag:
”Handlingsplan för översiktsplan”.
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Del 2 Kommunal reglering av upplåtelseformen
Härnösands kommun ställer sig positiv till


Att betänkandet ger kommunerna möjligheten att styra
upplåtelseformerna vid nyetablering även om detta inte är en utpekad
problematik i Härnösands kommun

Härnösands kommun ifrågasätter


Om förslaget kan påverka mindre kommuners möjligheter till tillväxt



Varför inte ett beslut från kommunfullmäktige behövs för beslut om
upplåtelseform på kommunalägd mark



Om denna typ av planeringsverktyg kan bidra till en osund
konkurrens mellan olika intressenter

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-10-01
En utvecklad översiktsplanering –
SOU 2018:46, Del 1 Att underlätta efterföljande planering (pdf),
SOU 2018:46, Del 2 Kommunal reglering av upplåtelseformen (pdf)
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentligautredningar/2018/05/sou-201846/
______
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§ 198

Dnr 2018-000461 040

Lägesbeskrivning ekonomi
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till kommundirektören att senast i februari 2019 återkomma med
en riktlinje för likviditetsplanering,
att uppdra till kommundirektören att återkomma med förslag på åtgärder för
förbättrad likviditet,
att uppdra till kommundirektören att återkommande rapportera en lägesbild
av likviditeten till kommunstyrelsen,
att uppdra till kommundirektören att i samband med översyn av
finanspolicyn och riktlinje för likviditetsplanering även beakta det
återremitterade ärendet från kommunfullmäktige 2011-04-26, § 72, om
balanspaket 2020,
att föreslå den kommande kommunstyrelsen att i reglementet för
kommunstyrelsen lägga till att kommunstyrelsens arbetsutskott också utgör
finansutskott,
att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att kalla till budgetberedning
under november månad inför budgetbeslut i kommunfullmäktige i december
samt
att tillsända ärendet till revisionen samt till kommunfullmäktiges presidium
för kännedom.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S), Anders Gäfvert (M), Karin Frejarö
(MP), Christina Lindberg (C), Fred Nilsson (S) och Göran Norlander (S).
Yrkanden
Andreas Sjölander (S) yrkar på följande tilläggsattsatser:
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att uppdra till kommundirektören att i samband med översyn av
finanspolicyn och riktlinje för likviditetsplanering även beakta det
återremitterade ärendet från kommunfullmäktige 2011-04-26, § 72, om
balanspaket 2020,
att föreslå den kommande kommunstyrelsen att i reglementet för
kommunstyrelsen lägga till att kommunstyrelsens arbetsutskott också utgör
finansutskott,
att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att kalla till budgetberedning
under november månad inför budgetbeslut i kommunfullmäktige i december
samt
att tillsända ärendet till revisionen samt till kommunfullmäktiges presidium
för kännedom.
Karin Frejarö (MP) yrkar att årtalet 2019 ska läggas till i första attsatsen.
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag med Andreas Sjölanders (S) och Karin Frejarös (MP) tilläggsförslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag samt Andreas Sjölanders (S) och Karin Frejarös (MP)
tilläggsförslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag samt Andreas Sjölanders (S) och Karin Frejarös (MP) tilläggsförslag.
Bakgrund
Ekonomiavdelningen har under de senaste veckorna arbetat med att
förtydliga bilden om kommunens ekonomi och framförallt likviditet.
Ekonomiavdelningen konstaterade under oktobermånad att det behövde
tillföras likviditet för att klara de löpande åtagandena varför ekonomichefen
på delegation har upptagit lån om 20 mnkr. Det går också att utläsa i den
beslutade Årsplanen för 2018 att man räknat med att likviditeten inte
kommer att räcka för att betala de skulder som löper ut under 2018.
I sammanställningen över likviditeten månad för månad sedan 1999 kan vi
konstatera att likviditeten 2016, i glidanden medelvärde, första gången var
nere under noll och sedan dess har pendlat runt nollstrecket för att under
2018 till största delen befunnit sig helt under nollstrecket och kommunen
därför löpande använt checkräkningskrediten för att klara de kortfristiga
kostnaderna. Kommunen har nu nyttjat hela utrymmet av
checkräkningskrediten om 100 mnkr.
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Ekonomiavdelningen konstaterar nu också balanslikviditeten sedan 2012
varit sjunkande och vid delårsbokslutet redovisades till 26%.
Balanslikviditeten indikerar den kortsiktiga betalningsförmågan där 100%
innebär att kortfristiga skulder kan betalas omgående. Nyckeltalet påverkas
negativt av att extern upplåning sker kortfristigt dock påverkas inte den
faktiska likviditeten. I den antagna finanspolicyn från 2014 samt i den
tidigare från 2009 finns uppdrag till kommunstyrelsen att utarbeta en
riktlinje för likviditetsplanering. Detta saknas varför vi nu föreslår att
kommunstyrelsen ger ett sådant uppdrag till förvaltningen. Bland finns
möjligheten att arbeta in en likviditetsreserv vilket i dagsläget inte finns
beslutat. Däremot har Härnösands kommun en pensionsstiftelse med
möjlighet att begära gottgörelse för utlagda pensionskostnader, vilket blir en
form av likviditetsreserv.
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I diagrammet ovan där balanslikviditeten över tid åskådliggörs ser vi också
att kommunen mellan åren 2009-2012 i årsplanen också beslutade om en
likviditetsbudget. 2007 löste kommunfastigheter en revers på 200 mnkr samt
2012 löste Hemab en revers på 121 mnkr vilket anges i dessa årsbokslut ha
påverkat likviditeten positivt.
Budg resultat
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I bilden ovan ser vi att det budgeterade resultatet i relation faktiskt resultat.
2018 har 10 mnkr för kommande pensionsskulder tagits över av regionen.
Dessa medel förbättrar resultatet dock ej likviditeten. Ur grafen går det att
utläsa att kommunens resultat under en 10-års period endast vid ett fåtal
tillfällen nått de budgeterade resultatet. I bilden nedan åskådliggörs
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budgeterade investeringar och genomförda investeringar. Då resultaten är
lägre än planerat och investeringsnivån inte reglerats ner i samma omfattning
innebär det att de investeringar som planerats vara egenfinansierad således
inte varit det. Det får som konsekvens att likviditeten stadigt minskat under
åren. Mellan åren 2014 till 2017 har beslut tagits om att uppta lån för större
investeringar om 170 mnkr. Då behov framförts av kommande stora
investeringar inom de närmaste 5-10 åren kommer finansiell planering vara
nödvändigt för att klara dessa.
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Vi har i den genomförda analysen av prognosen för likviditeten utgått från
att kostnaderna motsvarar kostnaderna för samma period föregående år. Det
skulle i så fall innebära att behovet av ytterligare upplåning uppstår i februari
2019.
Med anledning av detta har förvaltningscheferna tillsammans med
kommundirektören och ekonomichefen inlett ett arbete att se över hur
kostnaderna kan minskas för att dämpa lånebehovet under 2019. I det
pågående arbetet kring socialnämndens handlingsplan för budget i balans är
också socialförvaltningens arbete för att beskriva uppskattade kostnaderna
för 2019 samt de handlingsplaner som tas fram för att minska kostnaderna
viktiga parametrar att följa i de fortsatta likviditetsprognoserna.
I juni framförde socialförvaltningen en beräknad kostnadsmassa för 2019 om
729 mnkr. Genomförda förändringar samt förändrat beräknat behov på grund
av minskade volymer, gör nu att den beräknade kostnadsmassan i dagsläget
uppgår till 706 mnkr för 2019. Budgetramen för 2019 beräknas idag till 689
mnkr (597 mnkr beslutade skattemedel samt 92 mnkr externa intäkter). Det
är således detta som kommande handlingsplan ska omfatta för att klara den
tilldelade ramen för 2019, vilket är av yttersta vikt för att dämpa behovet av
ytterligare extern finansiering under 2019. Nämndernas förmåga att klara de
av kommunfullmäktige satta ekonomiska ramarna är helt avgörande för
huruvida kommunen behöver låna för att klara kostnaderna.
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I samband med den genomlysning av socialnämndens ekonomi som pågår
har också behov av förbättrade arbetssätt inom ekonomiavdelningen
noterats. I och med uppdraget att se över budget- och uppföljningsprocessen
har förvaltningen med hjälp av KPMG inlett en översyn av de ekonomiska
stödprocesserna. Uppdraget omfattar en övergripande kartläggning av de
ekonomiska stödprocesserna; Verksamhetsplanering och budgetering,
redovisning och bokslut samt uppföljning. Detta i syfte att bedöma hur väl
dessa fungerar idag samt peka på och föreslå förbättringsområden.
I samband med att nytt budgetbeslut ska tas i kommunfullmäktige innan
decembers utgång föreslår förvaltningen att budgetberedningen aktiveras för
att möjliggöra för samtliga partier att vara delaktiga i bredare process med
ökad förståelse för det ekonomiska läget. Förvaltningscheferna tillsammans
med kommundirektör och ekonomichef kan i samband med detta förbereda
ett gemensamt förslag till lösningar för att dämpa lånebehovet.
Förvaltningen föreslår också att kommunstyrelsen ger ett uppdrag att
utarbeta en riktlinje för likviditetsplanering för att säkra en långsiktig
stabilitet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-01
______
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§ 199

Dnr 2018-000446 040

Extratjänster kommunstyrelsen 2019
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att äska om finansiering av 7 extratjänster inom kommunstyrelsens
verksamhetsområde vid fördelning av medel för extratjänster 2019 i enlighet
med beslutad finansieringsmodell.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M), Christina Lindberg (C), Magnus
Oskarsson (S) och Andreas Sjölander (S).
Yrkanden
Anders Gäfvert (M) yrkar att liggande förslaget ska specificeras genom
följande tillägg: ”i enlighet med beslutad finansieringsmodell”.
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag med Anders Gäfverts (M) tilläggsförslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag med Anders Gäfverts (M) tilläggsförslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag med Anders Gäfverts (M) tilläggsförslag.
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade i oktober 2018 om en finansieringsmodell av
extratjänster, som innebär att nämnderna kartlägger möjligt antal
extratjänster i samband med budgetförslag. Beslut om totalt antal
extratjänster ska därefter tas i Kommunfullmäktige. Finansiering ska, enligt
beslut i kommunstyrelsen, ske genom extramedel som fördelas av
kommunstyrelsen.
Kommunledningskontorets förslag är att äska om finansiering av 7
extratjänster för placering inom kommunstyrelsens verksamhetsområde
under 2019.
Socialt perspektiv
Att inte vara beroende av ekonomiskt bistånd ger effekter på kort och lång
sikt med höjd livskvalitet, ökad självkänsla, mindre belastning på välfärden i

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

32(42)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-11-06
Kommunstyrelsen

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 som istället
anställs på extratjänst innebär att kommunens kostnad för försörjningsstöd
minskar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-10-18
Protokollsutdrag kommunstyrelsen, § 178, 2018-10-02
______
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§ 200

Dnr 2018-000452 040

Fastställande av skattesats 2019
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa skattesatsen för kommunalskatt 2019 till 23,34 kr.
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
Fastställande av skattesats är en del av kommunens budgetprocess och styrs
av kommunallagen. Budget inklusive skattesats ska normalt fastställas av
fullmäktige före november månads utgång men beslutet om budget får vid
särskilda skäl framskjutas till december.
Då majoritetsförhållandena ännu inte är klarlagda efter valet kommer budget
inte kunna fastställas av den nya fullmäktige inom den ordinarie tiden. Trots
detta ska fullmäktige ändå fastställa skattesatsen under november månad. I
samband med fastställande av budget i december får fullmäktige möjlighet
att även ompröva skattesatsen.
Kommunfullmäktige beslutade i samband med mål och budget 2018-06-18 §
75 att skattesatsen för 2019 skulle vara oförändrad, det vill säga 23,34 kr.
Kommunledningskontorets förslag innebär därmed inga ändringar i
fullmäktiges senaste beslut om skattesats.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-06-18 § 75
Kommunallag (2017:725) 11 kap. 8-11 §§
______
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§ 201

Dnr 2018-000003 101

Kommunstyrelsens uppdragsbeslut 2018
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
Kommundirektören redogör för uppdragsförteckningen.
Beslutsunderlag
Uppdragslista till och med 2018-10-02
______
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§ 202

Dnr 2018-000001 002

Anmälan av delegationsbeslut 2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen av delegationsbesluten .
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
Följande delegationsbeslut har redovisats på dagens sammanträde:
Tillväxtavdelningen
Anmälan av delegationsbeslut 2018-09-01
Anmälan av delegationsbeslut 2018-10-08
Samhällsförvaltningen
Slutbesked SB-2018-206
Beslut om bygglov
Ekonomichef
Nyupplåning
HR-avdelningen
Personalärenden 2018-09-01 – 2018-09-30
Kommundirektör
Lovbidrag (tot.14 st)
Ekonomiavdelning
Attestantförteckning 2018-10-01
Attestantförteckning 2018-11-01
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Finansrapport 2018-09-30
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-05
Bilaga 1 – lista på delegationsbeslut 2018-11-05
______
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§ 203

Dnr 2018-000002 000

Anmälan av ärenden för kännedom till
kommunstyrelsen 2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga ärenden för kännedom 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
Följande ärenden har skickats för kännedom till dagens möte:
Delårsrapport skolnämnden
Delårsredovisning 2018 tertial 2 Räddningstjänsten Höga kusten Ådalen
Internkontrollplan 2019 samhällsnämnden
Internkontrollplan socialnämnden
Månadsuppföljning volymökningar socialnämnden
Protokollsutdrag socialnämnden 2018-10-25 § 162
Styrelseprotokoll Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland 2018-10-10
Technichus i Mitt Sverige AB bolagsstämma 2018-03-15
Technichus protokoll 2018-02-13
Technichus protokoll 2018-03-14
Technichus protokoll 2018-05-02
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Technichus protokoll2018-08-22
Verksamhetsplan och fastställande av drift- och investeringsbudget 2019 för
samhällsnämnden
Verksamhetsplan och internkontrollplan arbetslivsnämnden
Verksamhetsplan och internkontrollplan skolnämnden
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-11-01
Bilaga 1 – Ärenden för kännedom 2018-11-06
______
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§ 204

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:


Seminarium om fossilfritt Sverige



Transportforum



Träff med Mittuniversitetets ledning



Styrgrupp för översyn av den regionala kollektivtrafiken



Träff med First Camps VD och företrädare för stugföreningen
Smitingen



Träff med Boloobas ledning

Kommunstyrelsens 1:a vice ordförande, Karin Frejarö (MP) informerar om
följande:
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Fossilfritt Sverige-konferens 3 okt: berätta om kommunens
klimatplan och det arbete vi gör med att ställa om fordonsflottan



Invigning av regnbågslinorna i simhallen: #WeDo
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Invigning av Agrell-konstverket på torget



Landsbygdsråd: sista för mandatperioden. Bra och aktiv
representation från kommundelarna.

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


Transportforum – Flyg



SKL – Utbildningsberedning (Betygsutredning, Nationella
digitaliseringsstrategin och statsbidrag likvärdig skola)



Direktionsmöte Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen



Studiebesök med arbetsutskottet på Oasen



Styrelsemöte Kommunförbundet

Kommundirektören Sofia Pettersson informerar om följande:


Tjänster ekonomiavdelningen



Neddragning /omreglering tjänster inför vp 2019



Befattningsregister



Uppföljning ekonomi Soc och planering 2019



Ekonomi i alla förvaltningarna



Kommundirektörsföreningen- Digitalisering, Tillitsdelegationen



Sunt arbetsliv -arbetsmiljöutbildning



Rekryteringar socialförvaltning och skola



Samverkansavtal



Kollektivtrafiköversynen

______
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§ 205

Tack
Kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander (S) tackar
kommunstyrelsens ledamöter för gott samarbete under gångna
mandatperioden.
Kommunstyrelsens 1:a vice ordförande Karin Frejarö (MP) tackar
kommunstyrelsen för samarbetet under gångna mandatperioden.
Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Anders Gäfvert (M) tackar
kommunstyrelsen och ledamöterna för samarbetet under gångna
mandatperioden.
______
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