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Sammanträdesdatum

2015-04-07
Kommunstyrelsen
Plats och tid

KS-salen 8.30–9.30, 9.45–11.15, 14.35–16.25
Ajournering 9.30–9.45, 11.15–14.35

Beslutande

Ledamöter

Fred Nilsson (S), § 63, 65-93
Carina Svedberg (S), tjänstgörande ersättare för Fred Nilsson § 64 samt för Lennart
Mohlin § 78
Margareta Ragnarsdotter (S)
Björn Nordling (S)
Agneta Jonsson (S)
Lennart Mohlin (S), § 63-77, 79-93
Eva Larsson (S)
Göran Norlander (S)
Amanda Lind (MP)
Göran Umefjärd (MP), tjänstgörande ersättare för Karin Frejarö (MP)
Ingrid Nilsson (V)
Anders Gäfvert (M)
Antonia Bergström (M)
Gunnar Westman (M)
Christina Lindberg (C), tjänstgörande ersättare för Jonny Lundin (C)
Ingemar Bylund (SD)
Närvarande ej tjänstgörande
ersättare

Ersättare

Övriga närvarande

Sofia Pettersson, kommundirektör, Bo Glas, ekonomichef, Ina Lindström,
kommunsekreterare.
Under § 64 deltog även Uno Jonsson, näringslivschef.
Anders Gäfvert (M)

Justerare

Carina Svedberg (S) § 63, 65-77, 79-93
Magnus Oscarsson (S)
Stig Nilsson (S)
Andres Suazo Kaati (S)
Michael Möller Christensen (V)
Hampus Jansson (V)
Karin Högberg (KD)
Ida Skogström (M)
Sven-Ingvar Wernersson (SD)

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Ina Lindström

Ordförande
Amanda Lind § 64

Fred Nilsson § 63, 65-93

Justerare
Anders Gäfvert

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
Datum då anslaget sätts upp

2015-04-07
2015-04-08

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Ina Lindström
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2015-04-29

§§ 63-93
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Ärendelista
§ 63

Dnr 2664-1

Val av justerare ................................................................................................... 4
§ 64

Dnr 2780-2

Informationsärenden ........................................................................................... 5
§ 65

Dnr 2014-000400 759

Medborgarförslag - Lön å bostad till alla muggbärare.......................................... 6
§ 66

Dnr 2014-000471 611

Motion - Samlad insats mot främlingsfientlighet .................................................. 7
§ 67

Dnr 2014-000202 610

Motion - Färre mål i Härnösands skolor .............................................................. 9
§ 68

Dnr 2014-000341 139

Motion - Förbättringsområden inom integrationen ............................................. 11
§ 69

Dnr 2015-000144 017

Härnösands kommuns deltagande i projektet Hållbara resor ............................ 13
§ 70

Dnr 2015-000165 041

Årsredovisning 2014 ......................................................................................... 14
§ 71

Dnr 2015-000135 140

Överenskommelse om Regionala Samverkansrådet i Västernorrland ............... 15
§ 72

Dnr 2015-000085 026

Riktlinjer och handlingsplan för hot och våld ..................................................... 17
§ 73

Dnr 2013-000245 003

Riktlinjer - Mutor, otillbörliga förmåner och övrig korruption, samt jäv
och andra intressekonflikter och bisysslor ......................................................... 18
§ 74

Dnr 2015-000138 335

Ändrad arrendeavgift, Odlingslotter ................................................................... 19
§ 75

Dnr 2015-000139 210

Va-översikt, information och beslut om fortsatt arbete ....................................... 21
§ 76

Dnr 2015-000149 000

Välfärdsbokslut ................................................................................................. 23
§ 77

Dnr 2015-000150 000

Barnbokslut 2014 .............................................................................................. 24
§ 78

Dnr 2015-000155 003

Policy - Systematiskt brandskyddsarbete .......................................................... 25
§ 79

Dnr 2015-000147 460

Kontrollplan 2015 - 2017 för offentlig kontroll av livsmedel med
verksamhetsplan ............................................................................................... 26
§ 80

Dnr 2015-000145 012

Tillsynsplan med behovsutredning enligt miljöbalken 2015 ............................... 27
§ 81

Dnr 2015-000164 017

Medfinansiering av Kompetenskontraktet 2015-2018 ........................................ 28
§ 82

Dnr 2014-000278 252

Förvärv av fastigheterna Härnösand Ön 2:64, 2:65 och 2:67-2:77 .................... 29
§ 83

Justerandes sign

Dnr 2015-000049 040

Utdragsbestyrkande
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2015-04-07
Kommunstyrelsen

Remiss av Finansdepartementets promemoria Ändrad
inkomstutjämning för kommuner och landsting.................................................. 32
§ 84

Dnr 2015-000030 041

Ovillkorat aktieägartillskott i Technichus i Mittsverige AB .................................. 33
§ 85

Dnr 2015-000109 107

Avtal med Technichus i Mittsverige AB ............................................................. 35
§ 86

Dnr 2015-000172 001

Inrättande av kulturutskott ................................................................................. 37
§ 87

Dnr 2014-000486 002

Delegationsordning för kommunstyrelsen 2015-2018........................................ 38
§ 88

Dnr 2015-000191 261

Arrendeavtal - Klubbstuga Ön 2:51 ................................................................... 39
§ 89

Dnr 2015-000040 101

Kommunstyrelsens uppdragsbeslut 2015.......................................................... 40
§ 90

Dnr 2015-000001 002

Anmälan av delegationsbeslut 2015.................................................................. 41
§ 91

Dnr 2015-000002 000

Anmälan av ärenden för kännedom till kommunstyrelsen 2015 ......................... 42
§ 92

Dnr 2531-4

Information från kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör ............... 43
§ 93

Dnr 3198-5

Valärenden 2015............................................................................................... 45
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Utdragsbestyrkande
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§ 63

Dnr 2664-1

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 64

Dnr 2780-2

Informationsärenden
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga informationsärendena till handlingarna.
Bakgrund
Bo Glas, ekonomichef, informerar om det aktuella ekonomiska läget samt
årsredovisningen för 2014.
Uno Jonsson, näringslivschef, informerar om det aktuella läget samt
framtiden inom näringslivsområdet.
Sofia Pettersson, kommundirektör, informerar om förslaget på ny
förvaltningsorganisation för kommunstyrelseförvaltningen.
Beslutsunderlag
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 65

Dnr 2014-000400 759

Medborgarförslag - Lön å bostad till alla muggbärare
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Bakgrund
I det inkomna medborgarförslaget föreslås att ”Alla som sitter någon stans i
vår kommun och visar en mugg. BÖR ANSTÄLLAS av oss”. I
medborgarförslaget står även att ”vi bör/skall snarast möjlig ordna bostäder
gratis”.
Kommunledningskonteret tolkar förslaget som att förslagsställaren vill att
personer som tigger, ska anställas av kommunen. Dessutom ska kommunen
se till att dessa personer får en gratis bostad.
Tiggeri är inte förbjudet i Sverige, vare sig för svenska eller utländska
medborgare. Alla EU-medborgare får resa in i ett annat EU-land utan krav
på några tillstånd eller pengar till försörjning och stanna i landet tre månader.
Det står alla fritt att söka de lediga tjänster som kommunen utannonserar.
Kommunen kan däremot inte anställa personer utanför dessa tjänster. Att
erbjuda gratis bostäder, ingår inte i kommunens skyldigheter.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2014-12-11
Medborgarförslag, 2014-10-27
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 66

Dnr 2014-000471 611

Motion - Samlad insats mot främlingsfientlighet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen,
att uppdra till kommunstyrelsen att utreda en långsiktig satsning på
studieresor, samt
att uppdra till kommunstyrelsen att även undersöka andra möjligheter till
samlade insatser mot främlingsfientlighet.
Yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson (S) yrkar att en tredje att-sats
lägg till beslutet med följande lydelse:
att uppdra till kommunstyrelsen att även undersöka andra möjligheter till
samlade insatser mot främlingsfientlighet.
I yrkandet instämmer Anders Gäfvert (M).
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, ordförandes
förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
ordförandes förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med
ordförandes förslag.
Bakgrund
Olle Löfgren och Eva Olstedt-Lundgren (Fp) har lämnat in en motion där de
lägger fram förslaget att alla niondeklassare i kommunen ska få göra ett
studiebesök i ett koncentrationsläger i Polen. Landgrenskolan har gjort
liknande resor tidigare. Utifrån de erfarenheter resorna gett, menar
motionsställarna att sådana projekt kan vara ett effektivt medel mot
forts
§ 66 forts

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

främlingsfientlighet.
Motionen har även överlämnats till skolförvaltningen, som i sitt yttrande
påpekar att det är viktigt att ett liknande projekt inte leder till kostnader för
vårdnadshavare eller elever. Skolförvaltningen menar också att
delfinansiering av projektet från kommunen inte är möjlig.
Det finns goda möjligheter att inom EU-programmet ”Europa för
medborgarna”, genomföra aktiviteter i syfte att ”främja och bevara ett aktivt
europeiskt hågkommande, särskilt genom att sponsra projekt som är
inriktade på att bevara minnet av nationalsocialismens och bolsjevismens
offer”.
En förutsättning för att det tänkta projektet genomförs, är att det finns en
stabil och långsiktig projektplan. Alla frågor kring hur kommunens
delfinansiering ska se ut och vilka möjligheter det finns att säkerställa en
långsiktig finansiering, bör utredas, liksom hur en eventuell
projektorganisation skulle kunna se ut.
Kommunledningskontoret stödjer tanken att alla elever i kommunen ska få
möjlighet att genom en studieresa lära mer om vår europeiska historia och få
insikt i vilka följder främlingsfientlighet och antidemokratiska strömningar
kan få. Därför anser kommunledningskontoret att motionen ska bifallas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2015-03-16
Yttrande, skolförvaltningen, 2015-03-13
Motion, Olle Löfgren och Eva Olstedt- Lundgren (Fp), 2014-12-02
______

Justerandes sign
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§ 67

Dnr 2014-000202 610

Motion - Färre mål i Härnösands skolor
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Yrkanden
Anders Gäfvert (M) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, liggande förslag
och ett bifallsyrkande från Anders Gäfvert (M).
Ordförande frågar först om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet
med bifallsyrkande från Anders Gäfvert (M).
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Reservation
Samtliga ledamöter i (M) och (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget yrkande.
Bakgrund
En motion har inkommit 2014-05-12 från Anders Gäfvert (M) med ett
förslag att minska antalet mål i kommunens skolor.
I sin motion hävdar Gäfvert att skolorna i Härnösand skulle nå bättre resultat
om de fokuserade på ett fåtal mätbara mål. Han vill därför att skolnämnden
fastställer maximalt fyra mätbara mål, som förankras bland alla partier i
kommunfullmäktige. De nya målen skulle börja gälla från skolstarten hösten
2015.
Motionen har skickats för internremiss till skolnämnden. Skolnämnden
föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Skolnämnden betonar den

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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forts
§ 67 forts
politiska friheten nämnden har att på medborgarnas uppdrag sätta mål för
skolornas verksamhet.
Målarbetet är ett kontinuerligt arbete och innebär ett ständigt lärande för hela
organisationen. Arbetet med att finna bra sätt att mäta måluppfyllelse på,
pågår i samtliga nämnder och förvaltningar.
Under 2015 kommer kommunens förtroendevalda att påbörja arbetet med att
formulera nya mål som kommer att gälla från 2016. Det planerade arbetet
kommer att ge utrymme för förtroendevalda att under professionell ledning
ta fram mål som ger en god styrning för kommunen.
Kommunledningskontoret ser ingen anledning till varför det planerade
arbetet skulle ersättas av en snabbare process riktad enbart på skolnämndens
område. Målarbetet måste processas och förankras noggrant för att få
genomslag i hela organisationen.
Med ovanstående som bakgrund anser kommunledningskontoret därför att
motionen bör avslås.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunstyrelseförvaltningen, 2014-10-28
Protokollsutdrag skolnämnden §144, 2014-12-18
Tjänsteskrivelse skolförvaltningen, 2014-10-09
Motion, Anders Gäfvert (M), 2014-05-12
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 68

Dnr 2014-000341 139

Motion - Förbättringsområden inom integrationen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse motionen vara besvarad.
Kommunstyrelsen beslutar
att komplettera bakgrundstexten i sammanträdesprotokollet.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Stig Nilsson (S) och Gunnar Westman (M).
Yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson (S) yrkar att en andra att-sats
läggs till beslutet med följande lydelse:
att komplettera bakgrundstexten i sammanträdesprotokollet.
I yrkandet instämmer Anders Gäfvert (M).
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, ordförandes
förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
ordförandes förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med
ordförandes förslag.
Bakgrund
I sin motion ”Förbättringsområden inom integrationen”, föreslår Erik Hultin
(-) att kommunen ska:


Upprätta en tydlig lista på förbättringsområden



Sätta upp tidsramar för åtgärdande av de förbättringsområden som
kan framkomma
Forts

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

11(45)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-04-07
Kommunstyrelsen

§ 68 forts


Införa en 30-dagars garanti på tillgång till SFI.

Motionsställaren menar att Härnösand redan har en god integration, men att
det finns möjlighet att förbättra delar av integrationen. Brist på integration
ger upphov till rasism och skapar en skev bild av invandring. Meningen med
de föreslagna åtgärderna är att förbättra integrationen och därmed motverka
rasism.
I Härnösands kommun ligger huvudansvaret för integrationsfrågor på
arbetslivsnämnden. Arbetslivsnämnden har lämnat en internremiss till
kommunledningskontoret. Enligt internremissen arbetar arbetslivsnämnden
redan till stor del på det sätt som motionären beskriver:


Under hösten 2014 har arbetslivsförvaltningen arbetat med att ta fram
en handlingsplan för att förbättra mottagningen av nyanlända och
flyktingar.



Under 2015 kommer bland annat en samlingsplats att skapas där
nyanlända och svenskar får möjlighet att träffas.



Normalt sett erbjuds nyanlända som ansöker om SFI-undervisning
inom 30 dagar. Detta gäller de som har uppehållstillstånd och är
folkbokförda i Härnösands kommun.



I Högsjö arbetar de lokala föreningarna med att finna flyktingguider
som ska resultera i att de asylsökande som önskar ska få en egen
kontaktperson/familj från bygden.

Kommunledningskontoret anser att arbetslivsnämnden redan nu arbetar på
det sätt som Hultin föreslår. Kommunledningskontoret anser med bakgrund
av ovanstående att motionen är besvarad.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunstyrelseförvaltningen, 2015-01-07
Protokollsutdrag arbetslivsnämnden §168, 2014-12-17
Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2014-10-09
Motion, Erik Hultin (-), 2014-09-26
______

Justerandes sign
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§ 69

Dnr 2015-000144 017

Härnösands kommuns deltagande i projektet Hållbara
resor
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att Härnösands kommun skall delta i projektet Hållbara resor under
förutsättning att projektet beviljas medel från regionala strukturfonden,
att medfinansiera projektet med 135 tkr för 2015,
att kostnaden om 135 tkr för 2015 belastar kommunstyrelsens konto för
oförutsedda utgifter, samt
att medfinansieringen för åren 2016-2018 ska beaktas i kommande
budgetarbete.
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
Företrädare från länets kommuner har efterfrågat att Landstinget
Västernorrland ska samordna ett regionalt utvecklingsprojekt finansierat
genom EU:s strukturfonder för att utveckla tjänste- och arbetsresorna så att
kollektivtrafik, gång och cykel samt distansmöten blir förstahandsval för
framtida resor.
Om hållbara resvanor utvecklas kan kostnaderna minska för våra tjänsteresor
och kollektivtrafikens marknadsandel kan öka med en förbättrad miljö. För
Härnösands del skulle en förändring av vårt resmönster samtidigt kunna
inbringa en betydande ekonomisk besparing.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2015-03-03
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 70

Dnr 2015-000165 041

Årsredovisning 2014
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna årsredovisningen och överlämna den till revisionen.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna årsredovisningen.
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.
Jäv
Stig Nilsson (S) deltar inte i beslutet på grund av jäv.
Bakgrund
Bokslutet för år 2014 har arbetats fram och ska nu upp för godkännande i
kommunstyrelsen. Årsredovisningen är i koncept och ska efter beslut i
kommunstyrelsen överlämnas till revisorerna som ska revidera och avlämna
en revisionsberättelse. Årsredovisningen tillsammans med
revisionsberättelsen går sedan vidare för beslut i kommunfullmäktige 201504-27.
Bokslutet 2014 visar på ett positivt resultat på 6,0 mnkr.
Resultatet enligt balanskravet blev 5,8 mnkr.
Härnösands kommuns budgeterade resultat var 14,8 mnkr efter beslut från
KF så justerades budgeterat resultat ner till 2,6 mnkr. Utfallet överträffade
budget med 3,4 mnkr.
Målet god ekonomisk hushållning har inte uppnåtts då resultatet på 6,0 mnkr
inte överskrider 1 procent av skattemedel och bidrag.
Beslutsunderlag
Ekonomikontoret, tjänsteskrivelse, 2015-03-11
Årsredovisning 2014
______

Justerandes sign
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§ 71

Dnr 2015-000135 140

Överenskommelse om Regionala Samverkansrådet i
Västernorrland
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta föreslagen överenskommelse om Regionala Samverkansrådet i
Västernorrland, samt
att beslutet gäller under förutsättning att landstinget Västernorrland och
länets övriga kommuner fattar motsvarande beslut om överenskommelse.
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
Regionala samverkansrådet är ett organ för information, samråd och
samverkan mellan Landstinget Västernorrland och Härnösands kommun,
Kramfors kommun, Sollefteå kommun, Sundsvalls kommun, Timrå
kommun, Ånge kommun samt Örnsköldsviks kommun i frågor som är av
gemensamt intresse och som anges nedan. Syftet med det Regionala
samverkansrådet är att stärka länets konkurrenskraft och attraktivitet samt
säkerställa kommunernas inflytande på de regionala utvecklingsfrågorna.
Till samverkansrådet kan adjungeras representanter för andra myndigheter
som exempelvis länsstyrelse, universiteten, arbetsförmedlingen,
försäkringskassan när detta bedöms väsentligt.
Samverkansrådets uppgifter är
att yttra sig om regionala utvecklingsfrågor som beslutas i landstingsforts

Justerandes sign
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§ 71 forts
/regionstyrelsen.
att samordna de regionala utvecklingsfrågorna med de kommunala frågor
som har ett regionalt intresse, och därmed bidra till en fördjupad dialog om
prioriteringar och insatser vad gäller den regionala utvecklingen.
att initiera samverkan för att utveckla och effektivisera den regionala
utvecklingsverksamheten samt diskutera andra frågor av regional karaktär
som inte kan eller ska lösas i andra samverkansorgan att vara ett forum för
omvärlds- och intressebevakning.
Samverkansrådet ska behandla frågor om regional utvecklingsstrategi, länstransportplan och regionalt tillväxtprogram. Även andra strategiska frågor av
gemensamt intresse med koppling till den regionala utvecklingen kan väckas
av landstinget/regionen eller kommunerna.
Beslutsunderlag
______
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Dnr 2015-000085 026

Riktlinjer och handlingsplan för hot och våld
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta dokumentet – Riktlinjer och handlingsplan för att förebygga och
handlägga hot och våld i vår arbetsmiljö.
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 arbetarskyddsstyrelsens författning AFS 1993:2 om våld och hot i
arbetsmiljön anges åtgärder som arbetsgivaren ska vidta för att förebygga
situationer av våld och hot samt stöd efter sådana händelser. Syftet med
riktlinjerna och handlingsplanen är att den ska vägleda hur våld och hot ska
hanteras enligt AFS 1993:2
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunstyrelseförvaltningen, 2015-02-24
Riktlinjer och handlingsplan för att förebygga och handlägga hot och våld i
vår arbetsmiljö.
______
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Dnr 2013-000245 003

Riktlinjer - Mutor, otillbörliga förmåner och övrig
korruption, samt jäv och andra intressekonflikter och
bisysslor
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta föreliggande förslag till Riktlinjer – Mutor, otillbörliga förmåner och
övrig korruption, samt jäv och andra intressekonflikter och bisysslor.
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
Kommunstyrelseförvaltningen har utarbetat ett förslag till riktlinjer för att
motverka för mutor, otillbörliga förmåner och övrig korruption, samt jäv och
andra intressekonflikter och bisysslor.
Syftet med riktlinjerna är att medborgare och andra som kommer i kontakt
med kommunen ska känna förtroende och veta att vi inte låter oss påverkas
av ovidkommande hänsyn i vårt arbete.
Det är mycket viktigt att allmänheten kan lita på att Härnösands kommun
agerar sakligt och opartisk i alla relationer. Detta gäller också de som utför
tjänster åt kommunen utlagda på entreprenad eller finansieras helt eller
delvis med offentliga medel.
Föreliggande förslag anger bland annat aktuell lagstiftning, särskilt
integritetskänsliga medarbetare och vad är otillbörligt och vad är tillbörligt.
Riktlinjerna har därefter speciella kapitel som behandlar jäv och bisysslor.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kommunstyrelseförvaltningen, 2015-02-25
Förslag till Riktlinjer - Mutor, otillbörliga förmåner och övrig korruption,
samt jäv och andra intressekonflikter och bisysslor
______
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Dnr 2015-000138 335

Ändrad arrendeavgift, Odlingslotter
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att arrendeavgiften (grundavgiften) för odlingslotter från och med
odlingssäsong 2015 blir:
300 kr/år för 100kvm
200 kr/år för 50kvm
100 kr/år för en tillgänglighetsanpassad odlingslåda, samt
att arrendeavgiften indexregleras med SCB:s konsumentprisindex (KPI) från
och med 2016, med basmånad oktober 2014. Avgiften ska dock aldrig sättas
lägre än grundavgiften.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M), Björn Nordling (S) och Gunnar
Westman (M).
Kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson (S) yrkar att den andra attsatsen ges följande lydelse:
att arrendeavgiften indexregleras med SCB:s konsumentprisindex (KPI) från
och med 2016, med basmånad oktober 2014. Avgiften ska dock aldrig sättas
lägre än grundavgiften.
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, ordförandes
förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
ordförandes förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med
ordförandes förslag.
Bakgrund
Samhällsnämnden har beslutat att föreslå kommunfullmäktige besluta om
forts
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ändrade arrendeavgifter för odlingslotter. Ett beslut enligt förslaget ovan om
ändrad arrendeavgift för odlingslotter ersätter tidigare beslut om taxa för
kolonilotter.
I och med att odlingslottsområdena kappelsberg och Ringblomman
färdigställs i år kommer fler storlekar på lotter än tidigare att erbjudas. Idag
erbjuds endast odlingslotter på 100 kvm, med arrendeavgiften 250kr (plus
indexuppräkning varje år).
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2015-03-02
Samhällsnämnden, sammanträdesprotokoll, 2015-02-27
______
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Dnr 2015-000139 210

Va-översikt, information och beslut om fortsatt arbete
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ge kommundirektören i uppdrag att i samarbete med
samhällsförvaltningen och Härnösands energi och miljö AB, HEMAB,
samordna arbetet med att ta fram en VA-policy för Härnösands kommun.
Yrkanden
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Amanda Lind (MP) yrkar att beslutet
ges följande lydelse:
att ge kommundirektören i uppdrag att i samarbete med
samhällsförvaltningen och Härnösands energi och miljö AB, HEMAB,
samordna arbetet med att ta fram en VA-policy för Härnösands kommun
I yrkandet instämmer Anders Gäfvert (M).
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, 1:e vice
ordförandes förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med , 1:e
vice ordförandes förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med , 1:e vice
ordförandes förslag.
Bakgrund
Samhällsnämnden föreslår att kommunstyrelsen ger samhällsnämnden i
uppdrag att tillsammans med HEMAB ta fram en VA-policy.
Kommunens VA-policy ska grunda sig i den VA-översikt som
samhällsnämnden och HEMAB har tagit fram. I VA-översikten beskrivs
nuläge och behov för att säkerställa att kommunen idag och i framtiden ska
erbjuda en ändamålsenlig vattenförsörjning samt dagvatten- och
avloppshantering i linje med medborgarnas behov och i enlighet med
forts

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

21(45)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-04-07
Kommunstyrelsen

§ 75 forts
gällande lagar och mål.
Policyn ska fastställas av kommunfullmäktige och tydliggöra kommunens
övergripande målsättning på området för att därefter kompletteras med en
VA-plan där konkreta åtgärder planeras.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2015-03-02
Samhällsnämnden, sammanträdesprotokoll, 2015-02-27
______
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Dnr 2015-000149 000

Välfärdsbokslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att godkänna Välfärdsbokslut 2014, samt
att uppdra till kommunens nämnder/styrelser att beakta åtgärdsförslagen i
välfärdsbokslutet/barnbokslutet i budget- och verksamhetsplanering för
kommande år.
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.
Jäv
Stig Nilsson (S) deltar inte i beslutet på grund av jäv.
Bakgrund
Det övergripande nationella folkhälsomålet är att skapa förutsättningar i
samhället för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. För att
uppnå målet omfattas arbetet med att utarbeta ett Välfärdsbokslut på
kommunal nivå. Välfärdsbokslut 2014 visar på en nulägesbild av välfärden
och hälsotillståndet i kommunen. Välfärdsbokslutet ska vara ett
hjälpmedelför förtroendevalda att se samband mellan beslut och uppnådda
mål.
Välfärdsbokslutet 2014 visar på en fortsatt ökning av övervikt och fetma
men vår dagliga motion ökar. Det psykiska välbefinnandet har ökat och
rökningen har minskat sedan 2010 års undersökning av vår hälsa.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2015-03-04
Välfärdsbokslut 2014
______
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Dnr 2015-000150 000

Barnbokslut 2014
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna Barnbokslut 2014, samt
att uppdra till kommunens nämnder/styrelser att beakta åtgärdsförslagen i
välfärdsbokslutet/barnbokslutet i budget- och verksamhetsplanering för
kommande år.
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.
Jäv
Stig Nilsson (S) deltar inte i beslutet på grund av jäv.
Bakgrund
Målet för barnpolitiken i Sverige är att barn och unga ska respekteras och
ges möjlighet till utveckling, trygghet, delaktighet och inflytande. Målet
utgår från barnkonventionens budskap.
Barnbokslutet utgörs av en sammanställning av indikatorer och uppgifter
från våra förvaltningar som visar på barn och ungdomars situation i
Härnösands kommun.
Barnbokslutet 2014 visar att trots att våra ungdomar upplever stress och
höga krav så trivs man in skolan. Ungdomarna uppger att man dricker
mindre alkohol men man kan se att narkotikaanvändandet har ökat vilket ger
oroande signaler.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2015-03-04
Barnbokslut 2014
______
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Dnr 2015-000155 003

Policy - Systematiskt brandskyddsarbete
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta Policy – systematiskt brandskyddsarbete.
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till kommundirektören att komplettera policyn med informationen
att det även finns riktlinjer för det systematiska brandskyddsarbetet.
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.
Jäv
Lennart Mohlin (S) deltar inte i beslutet på grund av jäv.
Bakgrund
Det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) är ett lagstadgat krav för alla
typer av organisationer. Policyn syftar till att minska antalet bränder och de
konsekvenser som dessa medför. Riktlinjer till policyn kommer att utarbetas
under våren 2015.
Beslutsunderlag
Bilaga 1
Policy för Härnösands kommuns systematiska
brandskyddsarbete
______
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Dnr 2015-000147 460

Kontrollplan 2015 - 2017 för offentlig kontroll av
livsmedel med verksamhetsplan
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa föreslagen Kontrollplan 2015-2017 för offentlig kontroll av
livsmedel, med bilagd verksamhetsplan.
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
Livsmedelskontrollen i Sverige regleras av ett antal EG-förordningar samt
livsmedelslagen och livsmedelsförordningen. Till dessa hör sedan ett stort
antal föreskrifter och vägledningar meddelade av Livsmedelsverket.
Enligt artikel 41-42 i förordning (EG) 882/2004 ska myndigheter som
ansvarar för genomförande av offentlig kontroll av livsmedel upprätta en
kontrollplan. Denna ska omfatta de arbetsuppgifter lagstiftningen kräver,
bemanning för kontrollen inriktningen på verksamheten samt eventuella
prioriteringar.
I Härnösands kommun ansvarar i de flesta fall samhällsnämnden för
kontrollen av livsmedel och dricksvatten. I de anläggningar där
samhällsnämnden utgör livsmedelsföretagare och en jävssituation uppstår
sker livsmedelskontrollen istället av kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Samhällsförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2015-03-04
Kontrollplan 2015-2017 för offentlig kontroll av livsmedel
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

26(45)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-04-07
Kommunstyrelsen

§ 80

Dnr 2015-000145 012

Tillsynsplan med behovsutredning enligt miljöbalken
2015
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa föreslagen Tillsynsplan enligt miljöbalken 2015, med bilagd
behovsutredning.
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 miljötillsynsförordningen (2011:13) ska en operativ tillsynsmyndighet
för varje verksamhetsår upprätta en samlad tillsynsplan som omfattar
myndighetens ansvarsområde enligt miljöbalken. Kommunstyrelsen är
tillsynsmyndighet i ärenden där samhällsförvaltningen är
verksamhetsutövare. Tillsynsplanen ska vara grundad på en
tillsynsbehovsutredning samt de register som ska hållas över de
verksamheter som behöver återkommande tillsyn.
Enligt miljötillsynsförordningen ska en operativ tillsynsmyndighet bedriva
tillsynsarbetet effektivt och myndigheten ska utveckla personalens
kompetens i tillsynsfrågor. Kommunledningskontoret visar i tillsynsplan och
behovsutredning hur ovanstående uppfylls.
Beslutsunderlag
Samhällsförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2015-03-03
Tillsynsplan enligt miljöbalken 2015
Tillsynsbehovsutredning enligt miljöbalken 2015
______
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Dnr 2015-000164 017

Medfinansiering av Kompetenskontraktet 2015-2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att medfinansiera projekt Kompetenskontraktet under förutsättning att andra
medfinansiärer beslutar detsamma,
att medfinansiering belastar kommunstyrelseförvaltningens budget för 2015
med 7 500 kr,
att medfinansiering för år 2016 med 15 000 kr för år 2017 med 15 000 kr
och för år 2018 med 7 500 kr beaktas i budget för respektive år, samt
att kommunstyrelseförvaltningens näringslivsenhet tar en aktiv roll i
projektet.
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Bakgrund
Under 2013-2014 genomförde Handelskammaren en förstudie tillsammans
med Härnösand, Sundsvall och Timrå kommuner. Förstudien föll väl ut och
har lett till ett utvecklat samarbete mellan MIUN och det lokala näringslivet.
Syftet med projektet är att fortsätta öka kontakterna mellan studenter och
arbetsgivare i Västernorrland/Jämtland, samt att ge en långsiktig struktur för
samarbete mellan universitet och näringsliv/offentliga arbetsgivare genom
avtal om trainee- och praktikplatser, examensjobb mm.
Projektet omfattar totalt 15 960 000 kr. Handelskammaren söker
medfinansiering om totalt 45 000 kr under åren 2015-2018 från Härnösands
kommun.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2015-03-09
Ansökan om projektmedel ”Kompetenskontraktet”.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

28(45)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-04-07
Kommunstyrelsen

§ 82

Dnr 2014-000278 252

Förvärv av fastigheterna Härnösand Ön 2:64, 2:65 och
2:67-2:77
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna köpekontraktet avseende fastigheterna Härnösand Ön 2:64,
2:65 och 2:67-77,
att anvisa 2 490 000 kronor för förvärvet,
att anvisa 70 000 kronor för lagfarts- alternativt fastighetsbildningskostnad,
samt
att köpet finansieras ur kommunstyrelsens konto för exploateringar 2015.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Göran Norlander (S)
Yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson (S) yrkar att beslutet ges
följande lydelse:
att godkänna köpekontraktet avseende fastigheterna Härnösand Ön 2:64,
2:65 och 2:67-77,
att anvisa 2 490 000 kronor för förvärvet,
att anvisa 70 000 kronor för lagfarts- alternativt fastighetsbildningskostnad,
samt
att köpet finansieras ur kommunstyrelsens konto för exploateringar 2015.
Anders Gäfvert (M) yrkar avslag.
Propositionsordning
Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, ordförandes
förslag och ett avslagsyrkande från Anders Gäfvert (M).
Ordförande frågar först om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
forts
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ordförandes förslag.
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet
med avslagsyrkande från Anders Gäfvert (M).
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med
ordförandes förslag.
Votering begärs och verkställs.
Votering och utfall
Kommunstyrelsens ordförande ställer följande propositionsordning. Den
som önskar bifalla ordförandes förslag röstar ja och den som önskar avslå
förslaget i enlighet med yrkande från Anders Gäfvert (M) röstar nej.
Votering enligt tabell
Ledamot

Parti

Fred Nilsson
Margareta Ragnarsdotter
Björn Nordling
Agneta Jonsson
Lennart Mohlin
Eva Larsson
Göran Norlander
Amanda Lind
Göran Umefjord
Ingrid Nilsson
Anders Gäfvert
Antonia Bergström
Gunnar Westman
Christina Lindberg
Ingemar Bylund

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

Ja
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nej

X
X
X
X
X

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandes förslag.
Reservation
Samtliga ledamöter i (M), (C) och (SD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för avslagsyrkandet.
Bakgrund
Ett köpekontrakt har varit uppe hos kommunstyrelsen för beslut 2014-09-09
med en överenskommen köpeskilling om 2,8 mnkr. Ärendet överklagades
hos länsrätten som avslog ärendet 2014-09-30 då köpet inte kunde
genomföras på angivna villkor.
forts
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Ett förslag till nytt köpekontrakt har upprättats, ny föreslagen köpeskilling är
2 490 000 kr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2015-03-12
Sammanställning av händelseförloppet
Komplettering – Andelar i samfälligheter
Reviderat köpekontrakt
Karta över området
______
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Dnr 2015-000049 040

Remiss av Finansdepartementets promemoria Ändrad
inkomstutjämning för kommuner och landsting
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna Härnösands kommuns remissvar till Finansdepartementet
gällande inkomstutjämning.
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
Remissen från finansdepartementet innebär att de föreslår ändringar i
systemet för kommunalekonomisk utjämning.
Finansdepartementet föreslår en återgång till de regler som gällde 2013.
Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att Härnösands kommun med de
föreslagna ändringarna kommer öka sina intäkter via ett regleringsbidrag om
ca 2,5 mnkr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2015-03-12
Remiss av Finansdepartementets promemoria – Ändrad inkomstutjämning
för kommuner och landsting.
Härnösands kommuns remissvar till Finansdepartementet
______
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Dnr 2015-000030 041

Ovillkorat aktieägartillskott i Technichus i Mittsverige
AB
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att ge Technichus i Mittsverige AB ett ovillkorat aktieägartillskott på 4
mnkr, samt
att denna åtgärd finansieras genom likvida medel och bokas upp som
tillgång på kommunens balansräkning
Yttranden
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M).
Yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson (S) yrkar att beslutet ges
följande lydelse:
att ge Technichus i Mittsverige AB ett ovillkorat aktieägartillskott på 4
mnkr, samt
att denna åtgärd finansieras genom likvida medel och bokas upp som
tillgång på kommunens balansräkning
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, ordförandes
förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
ordförandes förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med
ordförandes förslag.
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslöt 2015-02-03 att föreslå kommunfullmäktige ge
Technichus i Mittsverige AB ett ovillkorat aktieägartillskott om 4 mnkr samt
Forts
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att denna åtgärd skulle finansieras genom likvida medel och bokas upp som
tillgång på kommunens balansräkning.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-02-23 återremitterades ärendet
med begäran om ytterligare handlingar som beslutsunderlag.
Technichus styrelse sammanträder den 17 mars 2015. Vid det mötet
förväntas samtliga efterfrågade dokument bli föremål för beslut. Det betyder
att mötet med kommunstyrelsens arbetsutskott samma dag inte har tillgång
till dessa handlingar men att kommunstyrelsen vid sitt kommande
sammanträde 2015-04-07 kan förväntas ha ett beslutsunderlag som
innehåller det som kommunfullmäktige efterfrågar.
Beslutsunderlag
Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande 2015-03-16
Affärsplan - Technichus i Mittsverige AB
Verksamhetsplan 2015 Technichus Science Center Härnösand
Kontrollbalansräkning för Technichus i Mittsverige AB
Årsredovisning 2014 för Technichus i Mittsverige AB
Äskande om ovillkorat aktieägartillskott
______
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Dnr 2015-000109 107

Avtal med Technichus i Mittsverige AB
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt kommundirektören att teckna ett kompletterande avtal med
Technichus i Mittsverige AB för köp av tjänster under 2015 till ett belopp av
1,5 mnkr, samt
att den icke budgeterade delen av kostnaden, dvs 500 tkr, finansieras genom
kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter.
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 har för perioden 2015-01-01 till 2015-09-30 tecknat ett
grundavtal med Technichus i Mittsverige AB om köp av tjänster för
3,5mnkr. I avtalet anges bolagets huvuduppdrag samt deluppdrag rörande
skolan och KomTek. Nivån på detta grundavtal har varit oförändrad de
senaste åren men under samma tid också kompletterats med tillkommande
köp av tjänster och andra av kommunen genomförda ekonomiska insatser.
Av den dialog som förts med Technichus rörande budgetplan för 2015
framgår att bolagets intäkter av försålda tjänster till Härnösands kommun
under 2015 budgeteras till 5,0 mnkr. Det skulle innebära att kommunen
behöver ingå ett komplementerande avtal om köp av tjänster för ytterligare
1,5 mnkr.
forts
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Beslutsunderlag
Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande 2015-03-16
Affärsplan - Technichus i Mittsverige AB
Verksamhetsplan 2015 Technichus Science Center Härnösand
Kontrollbalansräkning för Technichus i Mittsverige AB
Årsredovisning 2014 för Technichus i Mittsverige AB
Avtal – Huvuduppdrag = Science Center och deluppdrag = Skolan och
KomTek
______
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Dnr 2015-000172 001

Inrättande av kulturutskott
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att inrätta ett kulturutskott, samt
att kulturutskottet ska bestå av 5 ledamöter och 3 ersättare.
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
Vid årsskiftet 2014/2015 övergick det politiska ansvaret för kulturfrågor från
samhällsnämnden till kommunstyrelsen.
Våren 2013 inrättade samhällsnämnden ett fritids- och kulturutskott.
Motiven var bland annat att säkerställa tid och utrymme för de inom
samhällsförvaltningen icke-lagstadgade ansvarsområdena fritid och kultur.
Då liknande situation föreligger i kommunstyrelsen, en bred nämnd med
många ansvarsområden, kvarstår argumentet för att inrätta ett särskilt utskott
för kulturfrågorna.
I kommunstyrelsens reglemente kap 11 §12.11 anges att ”styrelsen får utse
de utskott som krävs för att fullgöra de uppgifter som åvilar nämnden”.
Utskottet föreslås bestå av sammanlagt 5 ordinarie ledamöter samt 3
ersättare. Kommunstyrelsen utser ledamöter och ersättare samt bland dessa
en ordförande och en vice ordförande.
I nuläget föreslås ingen justering av delegationsordningen med anledning av
det nya utskottet.
Beslutsunderlag
Skrivelse från kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 2015-03-12
______
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Dnr 2014-000486 002

Delegationsordning för kommunstyrelsen 2015-2018
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att komplettera delegationsordningen på så sätt att förvaltningschef för
samhällsförvaltningen eller den som sätts i dennes ställe har rätt att ansöka
om lantmäteriförrättning.
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
Samhällsförvaltningen har i kontakt med Lantmäteriet blivit upplysta om att
delegationsordningen måste kompletteras så att det framgår vem som får
skicka in en ansökan om lantmäteriförrättning.
Kommunstyrelsen fattade på sitt sammanträde 2013-09-10 §150 beslut om
att delegera denna fråga till förvaltningschef för samhällsförvaltningen eller
den som sätts i dennes ställe.
I arbetet med att ta fram en ny delegationsordning för mandatperioden 20152018 föll detta tyvärr bort och kommunstyrelsen behöver därmed
komplettera delegationsordningen.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse, 2015-03-23
Förslag till ny delegationsordning för kommunstyrelsen
______
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Dnr 2015-000191 261

Arrendeavtal - Klubbstuga Ön 2:51
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna bifogat avtal om nyttjanderätt på del av fastigheten Ön 2:51.
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
Samhällsförvaltningen har delegation från kommunstyrelsen att teckna avtal
upp till 5 år på arrenden och nyttjanderätter på kommunal mark. För att
teckna ett 10-årigt arrendeavtal krävs beslut i kommunstyrelsen.
Härnösands orienteringsklubb har sedan 2013 ett 5-årigt nyttjanderättsavtal
på kommunens fastighet Ön 2:51. Härnösands orienteringsklubb har för
avsikt att bygga ut befintlig klubbstuga och behöver därför utöka
nyttjanderättsområdet med ca 400 kvm. Utbyggnaden avser
orienteringsklubben att delvis finansiera genom idrottslyftets
anläggningsstöd. För att kunna söka detta krävs att föreningen har ett
markavtal på minst 10 år.
Det nya nyttjanderättsavtalet är skrivet på 10 år med 5 års förlängning om
uppsägning ej sker 6 månader innan arrendetidens slut.
Nyttjanderättsavgiften är oförändrad, dvs avgiftsfri.
Beslutsunderlag
Samhällsförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2015-03-24
______
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Dnr 2015-000040 101

Kommunstyrelsens uppdragsbeslut 2015
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga uppdragsbesluten till handlingarna.
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Bakgrund
Beslutsunderlag

______
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Dnr 2015-000001 002

Anmälan av delegationsbeslut 2015
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen av delegationsbesluten.
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Bakgrund
Kommunstyrelsen informeras om de beslut som på kommunstyrelsens
vagnar har fattats av utskotten och enskilda tjänstemän.
Beslutsunderlag
______
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Dnr 2015-000002 000

Anmälan av ärenden för kännedom till
kommunstyrelsen 2015
Kommunstyrelsens beslut
att ärendena för kännedom läggs till handlingarna.
Propositionsordning
Kommunstyrelsens ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till
beslut, liggande förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Bakgrund
Kommunstyrelsen – Välkomnar landshövdingen till Västernorrland
Tillväxtverket – Slutrapport förstudie: Kreativa näringar som tillväxtfaktor
HEMAB – Protokoll 2015-02-23
HEAB – Protokoll 2015-03-23
Technichus – Protokoll 2015-03-17
Länsstyrelsen Västernorrland- Handlingsplan företagande och
entreprenörskap
Ånge kommun – Dialog om statliga myndigheter och bolag
Kommunarkivet – Verksamhetsberättelse 2014
Beslutsunderlag
______
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Dnr 2531-4

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

Härnösand Central/ EU-migranterna

•

Sundsvallsregionen

•

SKY

•

Ostkustbanan, bolagsbildning

•

FOKUS Företagsmässa

•

Kvartalsmöte Technichus

•

Kvartalsmöte Härnösandshus

•

Räddningstjänsten

•

Rundresa SÄBO

•

Älandsgården - Sveriges bästa demensboende

•

Uppvaktning SJ

•

Ny myndighet etablerad i Härnösand

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Amanda Lind (MP) informerar
om följande punkter:
•
Rådens reglementen (möten med Tillgänglighetsrådet,
pensionärsrådet)
•

Earth Hour
Forts
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•

Uthållig kommun, Trafikprogrammet

•

ÖP-gruppen

•

HEMAB:s årsstämma

•

Tomas Kåberger, föreläsning länsmuseet

•

Demokratidag SKL / översyn av former för medborgardialog

Kommundirektör Sofia Pettersson informerar om följande punkter:
•

Ny förvaltningschef arbetslivsförvaltningen

•

Löneöversyn

•

Mittforum

•

Översyn av larmprocesser

Yttrande
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M), Björn Nordling (S), Magnus
Oscarsson (S), Gunnar Westman (M), Karin Högberg (KD) och Göran
Norlander (S).
Beslutsunderlag
______
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Dnr 3198-5

Valärenden 2015
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Amanda Lind (MP), Fred Nilsson (S), Margareta Ragnarsdotter (S),
Gunnar Westman (M) och Christina Lindberg (C) till ordinarie ledamöter i
kommunstyrelsens kulturutskott,
att utse Michael Möller Christensen (V), Stig Nilsson (S) och Eva OlstedtLundgren (FP) till ersättare i kommunstyrelsens kulturutskott,
att till ordförande och vice ordförande i kulturutskottet utse Amanda Lind
(MP) respektive Fred Nilsson (S), samt
att utse Sara Nylund (S) till Härnösands kommuns representant i
kollektivtrafikmyndighetens arbetsgrupp för busskort
Bakgrund
Beslutsunderlag
______
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