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Sammanträdesdatum

2016-11-29
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Rådhuset, tisdagen den 29 november 2016 kl 08.33-09.52, 10.09-12.15,13.2014.42,16.00-16.23, 16.26-16.59
Ajournering 09.52-10.09, 12.15-13.2014.42-16.00,16.23-16.26

Beslutande

Ledamöter

Fred Nilsson (S), Ordförande
Karin Frejarö (MP), 1:e vice ordförande
Anders Gäfvert (M), 2:e vice ordförande
Björn Nordling (S)
Agneta Jonsson (S)
Lennart Molin (S) §§ 245-255, 257-273
Stig Nilsson (S) tjänstgörande för Eva Larsson (S)
Göran Norlander (S)
Ylva Aller (S) tjänstgörande för Margareta Ragnarsdotter (S)
Göran Umefjord (MP)
Ingrid Nilsson (V)
Gunnar Vestman (M)
Lars Edvin Lundgren (SD)
Ida Skogström (M) tjänstgörande för Antonia Bergström (M)
Karin Högberg (KD) tjänstgörande för Jonny Lundin (C) §§ 245-246, 247-265, 270-273
Nina Skyttberg (S) tjänstgörande för Lennart Mohlin (S) § 256
Nina Skyttberg (S) tjänstgörande för Jonny Lundin (C) §§ 266-269

Närvarande ej tjänstgörande
ersättare

Ersättare

Övriga närvarande

Sofia Pettersson, kommundirektör, Agnetha Höglund Sjölander, kansli- och
utvecklingschef, Bo Glas, ekonomichef, Karin Sundquist, kommunikationsstrateg och
Jeanette George, kommunsekreterare.
Under § 247 deltog även Per Jonsson, utredare, Elisabet Jonsson, utredare, Uno
Jonsson, tillväxtchef, Magnus Karlsson, Länsstyrelsen, Daniel Johansson,
hållbarhetsstrateg.

Justerare

Gunnar Westman (M)

Nina Skyttberg (S)247-255, 257-265, 270-273
Michael Möller Christensen (V)
Helena Grönhagen (V) §§ 245-264
Eva Olstedt-Lundgren (L) § 247
Karin Högberg (KD) § 247
Dick Söderkvist (SD)

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Jeanette George

Ordförande
Fred Nilsson
Justerare
Gunnar Westman

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§§ 245-257,
259-260,263273
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-11-29

Datum då anslaget sätts upp

2016-12-01

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Jeanette George
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Utdragsbestyrkande
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Ärendelista
§ 245 Dnr 34746

Val av justerare ................................................................................................... 5
§ 246 Dnr 35932

Ändring av föredragningslistan ............................................................................ 6
§ 247 Dnr 27802

Informationsärenden ........................................................................................... 7
§ 248 Dnr 2015-000033 759

Motion - Ge förutsättningar till Kvinnojouren att bedriva långsiktig
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§ 249 Dnr 2016-000178 420

Motion - Om miljövänlig handel utan skadliga plastkassar i Härnösand ............ 10
§ 250 Dnr 2016-000143 140

Motion - Näringslivsstrategi ............................................................................... 13
§ 251 Dnr 2015-000338 141

Medborgarförslag - WiFi på torget ..................................................................... 15
§ 252 Dnr 2016-000104 142

Policy för samverkan med den idéburna sektorn/civila samhället ...................... 17
§ 253 Dnr 2016-000495 045

Borgenstak 2017 ............................................................................................... 20
§ 254 Dnr 2016-000492 003

Klimat- och energiplan 2017-2020..................................................................... 23
§ 255 Dnr 2013-000471 140

Samarbetsavtal Swedish Surplus Energy Collaboration (SSE-C) ...................... 25
§ 256 Dnr 2016-000494 269

Markanvisning Kristinagatan, del av Härnösand Ön 2:52 .................................. 28
§ 257 Dnr 2016-000512 045

Driftbidrag till HEMAB för utökat verksamhetsområde för VA södra
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§ 258 Dnr 2016-000517 617

Remiss - Samordning, ansvar och kommunikation - vägen till ökad
kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar
(SOU 2016:46) .................................................................................................. 32
§ 259 Dnr 2016-000486 214

Ändring av detaljplan för Muraren 11, beslut om antagande.............................. 34
§ 260 Dnr 2016-000551 003

Revidering av tidigare antagna styrtal för arbetslivsnämnden............................ 36
§ 261 Dnr 2016-000546 130

Bidrag till Technichus för integrationsinsatser ................................................... 37
§ 262 Dnr 2016-000540 040

Technichus i Mittsverige AB har behov av ägartillskott ...................................... 39
§ 263 Dnr 2016-000507 880

Förslag till hyresavtal Ädelstenen 7 ................................................................... 41
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§ 264 Dnr 2016-000510 142

Förslag satsning unga till arbetsmarknaden ...................................................... 45
§ 265 Dnr 2016-000506 040

Verksamhetsplan, mål och detaljbudget kommunstyrelsen 2017 ...................... 47
§ 266 Dnr 2016-000539 022

Äskande om medel för habiliteringsassistent till gruppbostäder ........................ 49
§ 267 Dnr 2016-000542 040

Äskande om medel för utökande av tjänst inom skuldrådgivning ...................... 51
§ 268 Dnr 2016-000544 782

Äskande om medel för ny daglig verksamhet .................................................... 53
§ 269 Dnr 2016-000545 734

Äskande om utökad budgetram för externa placeringar .................................... 55
§ 270 Dnr 2016-000042 101

Kommunstyrelsens uppdragsbeslut 2016.......................................................... 57
§ 271 Dnr 2016-000001 002

Anmälan av delegationsbeslut 2016.................................................................. 58
§ 272 Dnr 2016-000002 000

Anmälan av ärenden för kännedom till kommunstyrelsen 2016 ......................... 60
§ 273 Dnr 25314

Information från kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör ............... 62
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§ 245

Dnr 34746

Val av justerare
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Gunnar Westman (M) att justera dagens protokoll.
Beslutsunderlag
______
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§ 246

Dnr 35932

Ändring av föredragningslistan
Ärende 25, Reviderad budget 2017, utgår från dagens sammanträde.
______
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Utdragsbestyrkande
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§ 247

Dnr 27802

Informationsärenden
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga informationsärendena 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
Per Jonsson, utredare och Elisabet Jonsson, utredare informerar om Policy för
samverkan med den idéburna sektorn/civila samhället.
Magnus Karlsson, Länsstyrelsen, informerar om regional tillväxt, läget i länet som
infrastruktur, företagande och innovation, utmaningar m.m.
Daniel Johansson, hållbarhetsstrateg, informerar om klimat- och energiplan 20172020.
Bo Glas, ekonomichef, informerar om Borgenstak 2017, informerar Ekonomiskt
utfall t.o.m. oktober,
Bo Glas, ekonomichef och Sofia Pettersson, kommundirektör, informerar om
reviderad budget 2017, VA södra sundet, kommunstyrelsens anslag för oförutsedda
utgifter 2016-2017, kommunstyrelsens projektbudget 2017, Verksamhetsplan och
budget 2017.
Uno Jonsson, tillväxtchef och Bo Glas, ekonomichef, informerar om hyresavtal
Nordisk Renting ”Biblioteket”.
Uno Jonsson, tillväxtchef, informerar om CIUU.
Peter Palmqvist, kommunikationschef, informerar om Varumärkesplattformen.

____
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§ 248

Dnr 2015-000033 759

Motion - Ge förutsättningar till Kvinnojouren att bedriva
långsiktig verksamhet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen.
Yrkanden
Ingrid Nilsson (V) yrkar bifall till motionen.
I yrkandet instämmer Anders Gäfvert (M) och Lars Edvin Lundgren (SD).
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, Ingrid
Nilssons (V) förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
Ingrid Nilssons (V) förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Ingrid
Nilssons (V) förslag.
Bakgrund
I motionen ”Ge förutsättningar till Kvinnojouren att bedriva långsiktig
verksamhet”, föreslås att kommunen ska utreda ett idéburet offentligt
partnerskap mellan Härnösands kommun och Kvinnojouren
Kvinnogemenskap. Bakgrunden till detta är att Kvinnojouren för närvarande
måste ansöka om verksamhetsbidrag årligen från kommunen. Det ger enligt
motionsställaren en kortsiktig och osäker situation. Motionsställaren menar
att Kvinnojourens verksamhet skulle ges förbättrade möjligheter att
säkerställa en långsiktig verksamhet genom ett partnerskap med kommunen.
Motionären vill också att kommunen ska undersöka om ett idéburet
offentligt partnerskap även lämpar sig inom fler idéburna organisationer.
Motionären lyfter en fråga som är vida större än en enskild organisations
förutsättningar. I Härnösands kommun finns många föreningar och ideella
sammanslutningar som på olika sätt uppfyller viktiga funktioner i samhället.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Det är av vikt att kommunen har tydliga avtal med dessa aktörer för att skapa
goda förutsättningar för ett uthålligt civilsamhälle.
Kommunstyrelseförvaltningen har därför under 2016 arbetat fram ett förslag
till policy för samverkan med den idéburna sektorn/civila samhället. I det
beslutsunderlaget ingår även ett förslag att ge kommunstyrelsen i uppdrag att
ta fram kommunövergripande riktlinjer för idéburna offentliga partnerskap.
Utifrån policyn och det arbete som ska startas när policyn blivit antagen,
kommer det att vara möjligt att ingå olika former av samarbetsavtal med den
civila sektorn. Idéburet offentligt partnerskap kan vara en av flera lämpliga
samarbetsformer.
Kommunstyrelseförvaltningen anser därför att motionen är besvarad.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag, 2016-11-15
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2016-11-01
Motion, Jonny Lundin (C), 2015-01-20
______
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§ 249

Dnr 2016-000178 420

Motion - Om miljövänlig handel utan skadliga
plastkassar i Härnösand
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen, samt
att uppdra till kommundirektören att ta initiativ till en dialog med handlarna,
med syfte att minska användandet av plastkassar i Härnösand.
Yrkanden
Karin Frejarö (MP) yrkar på att följande attsats läggs till beslutet:
att uppdra till kommundirektören att ta initiativ till en dialog med handlarna,
med syfte att minska användandet av plastkassar i Härnösand.
Lars Edvin Lundgren (SD) yrkar bifall till motionen samt bifaller Karin
Frejarös (MP) förslag till andra attsats.
Propositionsordning
Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, det justerade
liggande förslaget samt ett yrkande om bifall till motionen.
Ordförande frågar först om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
det justerade liggande förslaget.
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet
med bifallsyrkandet.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med det
justerade liggande förslaget.
Reservation
Lars-Edvin Lundgren (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt
eget yrkande.

Justerandes sign
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10(62)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-11-29
Kommunstyrelsen

Bakgrund
Lars-Edvin Lundgren (SD) föreslår i motion (KF 2016-04-25 § 63) att
kommunen ska undersöka möjligheten att med andra kompletterande och
frivilliga åtgärder, i samverkan med handelns aktörer i Härnösand,
kommunen och Handelsplats Härnösand, skapa mer långsiktigt hållbara
lösningar för att kraftfullt minska användningen av plastbärkassar som
skadar miljön.
Att minska användandet av plastkassar, samt att göra de kassar som ändå
används mer miljövänliga, är angelägna åtgärder och kan med fördel ske
genom samverkan mellan flera aktörer. Det bör dock inte ske genom
kommunalt beslut.
Enligt ändringsdirektivet från EU ska medlemsstaterna senast i slutet av
november 2016 sätta i kraft de lagar och författningar som krävs för att följa
direktivet om målet till år 2025. I samband med ikraftträdandet föreslås
informationssatsningar genomföras.
Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen utrett möjliga sätt att minska
förbrukningen av plastbärkassar. Deras bedömning är att ett lägsta pris är
vad som krävs för att minska förbrukningen, ner till 40 tunna plastbärkassar
per person och år i Sverige, och genom det även öka återanvändningen.
Förslaget innebär också att statistisk för uppföljning av försäljning av
plastbärkassar ska ske genom utökade rapporteringskrav för producenter.
Dagligvaruhandeln tar problemet med plastpåsarna på stort allvar och arbetar
aktivt med att erbjuda plastpåsar som är gjorda av förnyelsebara råvaror och
många erbjuder kunderna alternativ till plastpåsen.

Det behövs förändrade attityder hos kunderna, ett förbättrat system för
insamling med högre återvinningsgrad, samt att plastpåsarna är gjorda av
förnyelsebara råvaror, exempelvis från material från skogen.
I Härnösands kommun arbetar HEMAB redan idag aktivt med en utökad
sortering av hushållsavfall, vidareutveckling av fraktionssorteringen genom
införande av en miljöstyrande taxa, samt med informationsinsatser om
möjligheter till en bättre avfallssortering närmare våra hushåll.
Härnösands kommun har ingen bestämmanderätt över det lokala näringslivet
och deras utbud av produkter och tjänster, men vi ser inget hinder i att ta
initiativ till samarbeten med näringslivet i frågan.
I samarbete med Handelsplats Härnösand genomförs redan idag
informationsinsatser med dagligvaruhandeln i utvecklingssyften. Information
kring hållbarhet är en naturlig del i den dialogen, där plastpåsar kan belysas
särskilt.

Justerandes sign
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag, 2016-11-15 § 131
Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2016-10-25
Motion – om miljövänlig handel utan skadliga plastkassar i Härnösand
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 250

Dnr 2016-000143 140

Motion - Näringslivsstrategi
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
Yrkanden
Anders Gäfvert (M) yrkar bifall till motionen i sin helhet.
Propositionsordning
Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, liggande förslaget
samt ett yrkande om bifall till motionen i sin helhet.
Ordförande frågar först om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
det liggande förslaget.
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet
med bifallsyrkandet.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med det
liggande förslaget.
Reservation
Moderaterna och Kristdemokraterna reserverar sig till förmån för sitt eget
yrkande.
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.
Bakgrund
I motionen (KF 2016-03-21 § 46) föreslår Anders Gäfvert (M) att skyndsamt
se till så en näringslivsstrategi finns tillgänglig, samt att den går att
kommunicera i många av dagen moderna medier.
Sedan tidigare finns det beslut (KF 2013-03-25 § 44) om att kommunen
tillsammans med företag/näringsliv ska ta fram en
näringslivsstrategi/tillväxtstrategi med mätbara mål.

Justerandes sign
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Under tiden som gått sen den förra motionen bifölls, har bland annat
MIUN´s beslut att lägga ner sin verksamhet påverkat detta och annat arbete i
kommunen på ett intensivt men lärorikt sätt.
Framtidsarbetet som startade efter detta beslut kom att bli omfattande med
många deltagande. Som ett fortsatt led har delar av arbetet övergått till att bli
grund till den nya tillväxtstrategin som arbetats fram under 2015 och 2016.
Nu pågår arbetet med att slutligt utforma denna strategi utifrån att olika
remissvar kommit in.
Utifrån att arbetet med den kommande tillväxtstrategin byggdes med ett
större och grundligare utgångsläge kom den att omfamna ett större
perspektiv än enbart en näringslivstrategi. Men det är ändå viktigt poängtera
till den kommande tillväxtstrategin ska antal handlingsplaner utformas,
däribland en för kommunenes näringslivsarbete.
Handlingsplanen för näringsliv ska bygga på den övergripande målbilden om
att Härnösand som den företagsamma staden med den personliga livsmiljön.
Handlingsplanen kommer exempelvis innehålla och belysa
utvecklingsarbeten och olika framtidsprojekt. Handlingsplanen ska innehålla
mätbara mål och indikatorerer på t.ex. sysselsättning, omsättning och
omsättningsförändringar samt antal sysselsatta inom olika näringar.
Tillsammans med varumärkesarbetet och den kommunikationsstrategi som
inom kort kommer att färdigställas kommer en handlingsplan för näringslivet
kopplat till tillväxtstrategin få en mer tydlig användarvänlig utformning.

Tillväxtavdelningen anser att de frågor som motionären lyfter därmed
kommer att finnas mer grundligt utarbetade i den tillkommande
tillväxtstrategins framtida handlingsplaner. Tillväxtstrategin med en
handlingsplan för näringsliv kommer även utgöra den efterfrågade modernt
kommunikativa strategi och plan som motionären efterfrågar. Detta utifrån
att den ska utgå från uppsatta mätbara mål och indikatorer.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag, 2016-11-15 § 132
Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2016-10-25
Motion - Näringslivsstrategi
______
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§ 251

Dnr 2015-000338 141

Medborgarförslag - WiFi på torget
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anse medborgarförslaget besvarat.
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 ett medborgarförslag (KF 2015-09-28 § 162) föreslås att kommunen ska
göra Härnösands stadskärna mer attraktivt för såväl besökare och boende
genom kostnadsfri WiFi på selektivt utvalda platser, exempelvis torget.
Utifrån ett tidigare beslut (KF 2014-05-26 § 93) pågår ett utvecklingsarbete
kring att undersöka möjligheter för ett gratis WiFi nät där behov kan finnas.
Allt för att öka centrums attraktivitet och ge en bättre service till både
besökare och invånare.
Under hösten 2016 har en handelsanalys finansierad av kommunen,
fastighetsägare, Handelsplats Härnösand och Härnösands Handelsförening
utarbetats. WSP som lett arbetet pekar i sin analys på behov, kundernas bild
av vår stad, nya samarbetsformer och även föreslagna lösningar på våra
problem.
Utvecklingsarbete kommer under 2017 intensifieras och WiFi i centrum
kommer fortsätta att utredas. Ett modernt centrum bör kunna erbjuda
besökarna fritt WiFi och ex. laddningsstationer för mobiler. Detta har
behandlats vid ett flertal möten inom samarbetet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

15(62)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-11-29
Kommunstyrelsen

Bedömning
Ett WiFi nät utbyggt tillsammans med handeln, där handeln är huvudman, är
för stadens utveckling det bästa alternativet vi kan se just nu. Det är viktigt
att kommunen inte går in och konkurrerar på WiFi-marknaden, då privata
aktörer erbjuder lösningar. Handelsplats Härnösand har tillsammans med
Härnösands kommun tagit fram idéskisser för en satsning på WiFi på torget
med omnejd. Vi ser möjligheter till ett fortsatt samarbete mellan handlarna i
kommunen och Handelsplats Härnösand i denna fråga och föreslår att arbetet
får fortskrida. Handelsplats tar ärendet vidare till fastighetsägare med
intressen i centrum, då dessa också får ses som en viktig part i samarbetet.
Frågan fortsätter således behandlas inom centrumutvecklingsarbetet
2017.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag, 2016-11-15 § 133
Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2016-06-01
Medborgarförslag - Wifi på torget
______
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§ 252

Dnr 2016-000104 142

Policy för samverkan med den idéburna sektorn/civila
samhället
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta policy om kommunens samverkan med det civila samhället,
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram kommunövergripande
riktlinjer för idéburna offentliga partnerskap,
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram kommunövergripande
riktlinjer för volontärarbete,
att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att utveckla former för stöd
och information till arbetsintegrerande sociala företag, samt
att återrapportering sker till kommunstyrelsen senast i april 2017.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Karin Frejarö (MP), Anders Gäfvert (M) och Gunnar
Westman (M).
Yrkanden
Karin Frejarö (MP) yrkar på en ytterligare attsats som lyder:
att återrapportering sker till kommunstyrelsen senast i april 2017.
I yrkandet instämmer Anders Gäfvert (M)
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, det justerade
liggande förslaget.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet det
justerade liggande förslaget.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med det
justerade liggande förslaget.
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Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade i november 2015, efter ett initiativ från
arbetslivsnämnden; ”att ge i uppdrag till kommundirektören arbeta fram ett
förslag till policy som anger hur kommunens samverkan med den idéburna
sektorn ska utformas”.
Kommunfullmäktige beslutade i december 2015, utifrån ett
medborgarförslag om frivilligt arbete; ”att uppdra åt kommunstyrelsen att
beakta innehållet vid framtagandet av kommunens policy för samverkan med
den idéburna sektorn”
I det aktuella förslaget har utöver ovanstående även följande beaktats;


en motion från Jonny Lundin (C); ”Ge förutsättningar till
Kvinnojouren att bedriva långsiktig verksamhet”,



en motion från Anders Gäfvert (M); ”Samverkan med den ideella
sektorn” från 2013 samt



kommunfullmäktiges mål om ett attraktivt boende i unik livsmiljö;
”Härnösand är en öppen och välkomnande kommun som ger
utrymme för nya människor och nya initiativ. En plats där man lätt
kan möta andra och vara delaktig i samhällsutvecklingen, […]”.

Det finns en rad begrepp för att beskriva liknande och besläktade fenomen,
den idéburna sektorn, den ideella sektorn, det civila samhället, med flera. För
att få en policy som omfattar de flesta varianter har vi valt att använda
begreppet det civila samhället, ett etablerat och inkluderande begrepp som
omfattar; ”en arena, skild från staten, marknaden och det enskilda hushålletdär människor, grupper och organisationer agerar tillsammans för
gemensamma intressen. Inom det civila samhället verkar bland annat ideella
föreningar, stiftelser och registrerade trossamfund, men även nätverk,
tillfälliga sammanslutningar och andra aktörer.” (Prop.2009/10:55)
I arbetet med att ta fram ett förslag till policy och de diskussioner som förts
med andra förvaltningar med anledning av detta har flera besläktade behov
framkommit, utifrån dessa föreslår kommunledningskontoret följande;
En policy för samverkan med det civila samhället. – En policy som anger
kommunens förhållningssätt till och principer för samverkan med det civila
samhället.
Kommunövergripande riktlinjer för idéburna offentliga partnerskap. Idéburna offentliga partnerskap är en samverkansform mellan det offentliga
(kommunen) och en aktör inom det civila samhället när varken offentlig
upphandling eller de traditionella projekt- och föreningsbidragen fyller sitt
syfte. Det rör sig om utförande av tjänster när den aktuella tjänsten inte är av
allmänt ekonomiskt intresse, det saknas en leverantörsmarknad/konkurrens
och den idéburna parten ej är vinstdrivande.
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Kommunövergripande riktlinjer för volontärarbete. – Det utförs redan idag
värdefulla insatser av volontärer i flera kommunala verksamheter, men det
finns också frågetecken kring former och administration, t.ex. rörande
ersättning, försäkringar och sekretess. Därför kunde ett
kommunövergripande riktlinjer underlätta för berörda verksamheter.
Stöd och information till arbetsintegrerande sociala företag. Arbetsintegrerande sociala företag är företag vars verksamhet och mål
handlar om att skapa samhällsnytta genom att integrera människor i
arbetslivet. De har samma ansvar och skyldigheter gentemot kunder och
anställda som andra företag och säljer och köper tjänster på marknaden. De
bör därför få stöd på samma villkor som andra företag som vill etablera sig i
kommunen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag, 2016-11-15 § 134
Policy om kommunens samverkan med det civila samhället
PM - Policy för samverkan med det civila samhället – bakgrundsdokument
Kommunens samverkan med den idéburna sektorn
Medborgarförslag - Frivilligt arbete
Motion - Ge förutsättningar till Kvinnojouren att bedriva långsiktig
verksamhet
Motion - Samverkan med den ideella sektorn
______
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§ 253

Dnr 2016-000495 045

Borgenstak 2017
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att från och med 2017, att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Härnösandshus låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 657 mnkr,
jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet
skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp,
att från och med 2017, att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Härnösands kommunfastigheters låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp
om 54 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp,
att från och med 2017, att såsom för egen skuld ingå borgen för Härnösands
Energi & Miljö AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 594
mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta
lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp,
att från och med 2017, att såsom för egen skuld ingå borgen för Härnösands
Elnät AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 125 mnkr,
jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet
skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp,
att från och med 2017, att såsom för egen skuld ingå borgen för Härnösands
Folkhögskolas låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 33,2
mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp.
att från och med 2017, att såsom för egen skuld ingå borgen för
Byggn.föreningen Folketshus Viksjö låneförpliktelser upp till ett totalt högsta
belopp om 0,94 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala
högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga
belopp.
att från och med 2017, att såsom för egen skuld ingå borgen för Daghemmet
Eko-Fröet ek. Förening låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om
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0,1 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp.
att från och med 2017, att såsom för egen skuld ingå borgen för Fören.
Stormhatten kooperativa förskola låneförpliktelser upp till ett totalt högsta
belopp om 0,21 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala
högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga
belopp.
att från och med 2017, att såsom för egen skuld ingå borgen för Föräldra
kooperativ Tuvan låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 0,3
mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp.
att från och med 2017, att såsom för egen skuld ingå borgen för Älandsbro
Folketshus förening låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 2,93
mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp.
att från och med 2017, att såsom för egen skuld ingå borgen för Egna Hem
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 0,64 mnkr, jämte därpå
löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas
på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp.
att från och med 2017, att såsom för egen skuld ingå borgen för Öbacka
Sportcenter låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 2,6 mnkr,
jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet
skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp.
att från och med 2017, att såsom för egen skuld ingå borgen för Härnösands
Orienteringsklubb låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 1,2
mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Lars Edvin Lundgren (SD).
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
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Avståenden
Lars Edvin Lundgren (SD) avstår att delta i beslutet.
Bakgrund
För de kommunala bolagens och Härnösands Folkhögskolas lån borgar
kommunen genom att sätta borgenstak för varje enskilt bolag. Borgenstaket
anger hur mycket kommunen maximalt borgar för när dessa bolag tecknar
lån hos kreditgivare, samt för övriga garantier såsom pensionsskulder. I
borgenstaket ska bolagets ursprungliga lånebelopp rymmas, samt det
uppskattade behovet av eventuell nyupplåning under året.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag, 2016-11-15 § 135
Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2016-10-31
______
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§ 254

Dnr 2016-000492 003

Klimat- och energiplan 2017-2020
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta Klimat- och energiplan för Härnösands kommun, och
att anta år 2021 som årtal för när kommunkoncernen ska uppnå en
fossiloberoende fordonspark, samt
att beslutade och genomförda åtgärder baserade på planen årligen redovisas
kommunfullmäktige.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Lars Edvin Lundgren (SD).
Yrkanden
Lars Edvin Lundgren (SD) yrkar avslag
Propositionsordning
Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, liggande förslag
samt ett yrkande om avslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet
med avslagsyrkandet.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Reservation
Lars Edvin Lundgren (SD) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.
Bakgrund
Enligt lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska varje kommun i
Sverige ha en gällande energiplan som omfattar tillförsel, distribution och
användning av energi.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

23(62)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-11-29
Kommunstyrelsen

Ursprungligen var tanken att enbart revidera tidigare energiplan men har
under arbetets gång utvidgats till att omfatta en mer heltäckande klimat- och
energiplan (nedan planen) som förutom lagkrav omfattar hur kommunen ska
arbeta med en handlingsplan (avsnitt 4) med fokus på att begränsa
kommunens klimatpåverkan.
Energiplanen är en del i planen och består dels av de strategier och mål som
leder till en hållbar energiförsörjning och dels av en beskrivning av det
aktuella arbetet med långsiktigt trygg energiförsörjning och –distribution
(avsnitt 5).
Syfte med planen är att användas som ett verktyg för Härnösands kommun
och bolags arbete med klimat- och energi för att ge bättre förutsättningar att
hantera frågorna på lokal nivå, på ett strategiskt och långsiktigt hållbart
sätt.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag, 2016-11-15 § 136
Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2016-10-31
Bilaga 1 - Klimat- och energiplan 2017-2020 (remissversion)
Bilaga 2 - Swecos utredning Härnösands klimatmål
______
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§ 255

Dnr 2013-000471 140

Samarbetsavtal Swedish Surplus Energy Collaboration
(SSE-C)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna samarbetsavtal mellan Härnösands kommun och SLU/SSE-C,
om totalt 300 tkr, vilket innebär,
att avsätta 100 tkr per år under åren 2016 och 2017 inom ramen för
kommunstyrelsens budget gällande framtidsarbetet, samt
att 100 tkr beaktas för år 2018 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
Inom framtidsarbetet har Härnösands kommun under åren 2014 och 2015
innehaft medlemskap i nätverket SSE-C och varit engagerade och aktiva i
nätverket. Medlemskapet har utgått från perspektiven hållbarhet och tillväxt.
Nätverket SSE-C har under denna tid vidareutvecklats. Styrgruppen, i vilken
Härnösands kommun är representerade, har under senaste året arbetat fram
gemensam vision och långsiktig målbild. Styrgruppen är beslutande och
följer upp verksamheten, genom verksamhetsplaner, budget och
projektinitiativ.
Ledningsfunktionen innehas av SLU som också är kärnan/navet för
nätverket. Medlemmarna består nu av SLU, Kraftringen energi AB, Gävle
energi AB, Härnösands kommun, Bjuvs kommun, EON Sverige AB,
Oskarshamns kommun, Malmö stad, Ramböll Sverige AB. Nätverkets
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enskilda medlemmar ger sammantaget stora möjligheter att genomföra
gemensamma projekt och aktiviteter.
Medlemsavgift
Medlem ska inom 30 dagar efter fakturering årligen betala 100 000 sek till
LTV-fakulteten, Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds och
växtproduktionsvetenskap. Medlemsavgift finansierar medlemmarnas lika
delar för programmets ledning, utveckling, koordinering och
kommunikation.
Avtalets tidplan
Avtalet gäller tills vidare från dagen för undertecknade, med 6 månaders
uppsägningstid.
Avtalets betydelse för SSE-C nätverket och SLU
Det övergripande målet i nätverksarbetet är att öka sysselsättning och företag
i Sverige inom branscher kopplade till utvecklingsområdena Urban Food och
Urban Health. För SLU är sammanhanget centralt och viktigt för FoU.
Genom nätverkets insatser, enskilda eller gemensamma, ges möjligheter för
SLU att komma åt testbäddar för att följa och utveckla de innovativa
processerna. Genom systematiska och naturliga relationer till näringsliv och
offentlig verksamhet får universitetet ytterligare möjligheter att utveckla sina
profilområden med nationell och internationell legitimitet.
I Härnösand finns pågående och planerade verksamheter som drivs av olika
samhällsaktörer kring SSE-C:s fokuserade utvecklingsområden. Det är
viktigt att de medlemmar som ingår i nätverket bidrar med kunskap,
erfarenheter och goda kontakter för att skapa de mervärden som behövs för
att utveckla nätverkets möjligheter till framgångsrika initiativ som i sin tur
ger tillväxt och sysselsättning för nätverksmedlemmarna.
SSE-C:s Strategiska mål för programperioden 2016-2018
Urban Food - Utveckling av en ny livskraftig industri utvecklas
SSE-C möjliggör en ny svensk, intensiv, cirkulär och symbiotisk primärproduktion av fisk och grönsaker i urbana miljöer.
Urban Health - Hälsosamma vistelsemiljöer skapas
SSE-C möjliggör nya hälsosamma vistelsemiljöer för människor i urbana
miljöer.
Avtalets betydelse för Härnösands kommun
Härnösands kommun har valt att vara aktiva och arbeta för en bättre
morgondag för nuvarande och kommande generationer, där vi hushåller med
naturresurser och minskar miljöpåverkan på lokal och global nivå.
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Utifrån ett tillväxtperspektiv så krävs att olika aktörer tillsammans med
forskning arbetar med att skapa och implementera nya och innovativa
hållbara lösningar på både kort och lång sikt. Mat och hälsa blir en alltmer
viktig fråga, livsmedelssäkerhet och livsmedelsupphandlingar är viktiga
aspekter. Omdiplomeringen av Härnösand som Fairtrade City 2016 är även
det ett led i hållbarhetsarbetet. I arbetet med Härnösands tillväxtstrategi är
kopplingen till hållbarhetsperspektivet tydlig.Genom medlemskapet är
Härnösands kommun med i ett spännande och växande sammanhang.
Genom nätverkets starka koppling till SLU finns möjligheter för samarbete
kring FoU men även för utbildningsfrågor som avser t.ex. kretsloppsodling
och naturunderstödd rehabilitering. Härnösands gymnasium - restaurang och
livsmedelsprogrammet och Yrkeshögskolan har även de möjligheter att
tillgodogöra sig kompletterande kunskaper via omvärldsbevakning och
intressanta samarbetsprojekt kring framtida fokusområden kopplade till sitt
erbjudande.
Genom nätverkets arbete för att stärka kontaktytor mot departement, främst
näringsdepartementet samt miljödepartementet och flertalet statliga
myndigheter såsom Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Energimyndigheten,
Vinnova och Tillväxtverket tillförs även Härnösands kommun viktiga
kontakter på nationell nivå.
Den höga nivå av innovativt sammanhang som nätverket står för och som
framgent kommer att synliggöras ger även attraktivitet och uppmärksamhet
för Härnösand. Genom nätverkets webbplats, vilken är under bearbetning,
www.sse-c.se marknadsförs nätverket, nätverkets medlemmar och de projekt
som genomförs inom ramen för SSE-C:s visioner och målbild.
Tillväxtavdelning bedömer att samarbetsavtalet med mellan Härnösands
kommun och SLU/SSE-C -Swedish Surplus Energy Collaboration är viktigt
för Härnösands tillväxtarbete.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag, 2016-11-15 § 137
Tillväxavdelnings tjänsteskrivelse, 2016-10-28
Bilaga 1 – Samarbetsavtal – Beslut samarbetsavtal Swedish Surplus Energy
Collaboration (SSE-C)
Bilaga 2 – Verksamhetsplan 2016-2018 SSE-C
______
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§ 256

Dnr 2016-000494 269

Markanvisning Kristinagatan, del av Härnösand Ön 2:52
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna upprättat förslag till markanvisningsavtal med AB
Härnösandshus, vilket avser del av fastigheten Härnösand Ön 2:52.
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.
Avståenden
Lennart Mohlin (S) avstår att delta i detta ärende.
Bakgrund
Ett förslag på markanvisningsavtal har upprättats med AB Härnösandshus,
som har för avsikt att bygga ett bostadshus på sex våningar. Inom fastigheten
ska även parkeringsplatser för boende i bostadshuset inrymmas.
Härnösandshus har sett ut ett lämpligt område efter Kristinagatan som idag
är planlagt som allmän plats park, vilket innebär att området måste plan
ändras innan byggnation kan ske.
Markanvisningsavtalet gäller i tre år från att kommunstyrelsens beslut om att
godkänna avtalet vunnit laga kraft. Tillväxtavdelningen har rätt att förlänga
avtalet ytterligare 12 månader om det är uppenbart att exploatören aktivt
driver projektet framåt, och att förseningen inte beror på exploatören.
Under planprocessens gång ska det utredas om hela markanvisningsområdet
behövs för exploatörens byggprojekt eller om vissa delar av området kan
lämnas kvar som allmän plats mark.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

28(62)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-11-29
Kommunstyrelsen

Den dag detaljplanen har vunnit laga kraft och bygglov för bostadshuset har
beviljats, har exploatören möjlighet att förvärva marken till
marknadsvärde.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag, 2016-11-15 § 138
Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2016-10-27
Bilaga 1 - Markanvisningsavtal på del av fastigheten Härnösand Ön 2:52,
med tillhörande kartbilaga.
Kartbilaga 1, Markanvisning, del av Härnösand Ön 2:52
______
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§ 257

Dnr 2016-000512 045

Driftbidrag till HEMAB för utökat verksamhetsområde
för VA södra Härnön
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att kommunens del av finansiering för utökat verksamhetsområde VA Södra
Härnön (23 475 tkr) regleras med HEMAB genom årlig rak amortering
under åren 2019-2038 med påslag för vid varje tid gällande ränta på det lån
HEMAB har tagit, samt
att kostnaden beaktas vid kommande budgetarbete under åren 2019 till
2038.
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
Den 16 juni 2014 beslutade kommunfullmäktige om utökat
verksamhetsområde för kommunalt vatten och spillvatten på södra Härnön
utmed södra sundet. Den 11 februari 2016 tog samhällsnämnden beslut om
tillägg till gällande detaljplan för aktuellt område vilket överklagades men
vann i laga kraft juli 2016.
Enligt tidplan ska utbyggnaden vara färdig innan utgången av 2018.
En upphandling har genomförts och en grov indelning av kostnaderna har
upprättats. Den totala kostnaden för utbyggnaden uppskattas till 59 mnkr.
Av totalkostnaden ska Härnösands kommun enligt tidigare beslut i
kommunfullmäktige våren 2014, finansiera ca 23,5 mnkr. Uppskattad
kostnad är ca 1,6 mnkr första året och sen via en rak amortering på 20 år så
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minskas kostnaden med ca 20-25 tkr per år. Den verkliga kostnaden beror på
vilken ränta som HEMAB kan låna upp till.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag, 2016-11-15 § 141
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-11-02
______
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§ 258

Dnr 2016-000517 617

Remiss - Samordning, ansvar och kommunikation vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med
vissa funktionsnedsättningar (SOU 2016:46)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta förslaget till Yttrande över betänkandet Samordning, ansvar och
kommunikation, SOU 2016:46 med den kompletterande sidan, samt
att förklara denna paragraf omedelbart justerad.
Yrkanden
Ordförande Fred Nilsson (S) yrkar att förslaget ska antas med den
kompletterande sidan.
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
Härnösands kommun har beretts möjlighet att yttra sig gällande
slutbetänkandet Remissvar: Samordning, ansvar och kommunikation – vägen
till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar
(SOU 2016:46).
Kommunen har fått anstånd för remissvaret till den 30 november.
Utredningens utgångspunkt är att måluppfyllelsen för elever med dövhet,
hörselnedsättning och grav språkstörning ska öka. Utredningen föreslår
lösningar för hur stödet till dessa får organiseras och hur insatser ska
samordnas mellan staten, kommunerna och landstinget.
Skolnämnden har lämnat ett underlag för kommunstyrelsens yttrande
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens vice ordförandes skrivelse, 2016-11-14
Skolnämndens protokollsutdrag, 2016-10-27 § 114
Remissvar, 2016-10-26
______
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§ 259

Dnr 2016-000486 214

Ändring av detaljplan för Muraren 11, beslut om
antagande
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta planändring för Muraren 11.
Propositionsordning
Ordförande
finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Bakgrund
HSB planerar att bygga en fastighet på Muraren 11 med fler våningar än vad
gällande detaljplan medger. Gällande detaljplan vann laga kraft 1991 och
genomförandetiden har gått ut. (Genomförandetid är minst 5 och högst 15
år.) Därmed föreslås en ändring av detaljplanen.
Samhällsförvaltningen beskriver i sin tjänsteskrivelse (bil.1) genomfört
planarbete och det lagda planförslaget för området. Samråd har ägt rum.
Länsstyrelsen meddelar att detaljplanen inte strider mot de intressen
länsstyrelsen har att bevaka enligt 11 kap. 10 § plan- och bygglagen.
Planändringen innebär att antalet våningar ändras till sex med en högsta
byggnadshöjd på maximalt 17 meter samt en total bruttoarea på 2 350 m2.
Kommunstyrelseförvaltingen och tillväxtavdelningen delar
samhällsförvaltningens bedömning att planförslaget med tillhörande
handlingar kan gå till antagande. Tillväxtavdelningen har med intresse
deltagit och samarbetat med samhällsförvaltningen i beskrivet planarbete.
Detaljplaneändringen medför att fler bostäder kan komma att byggas i en
attraktiv miljö. Behovet av bostäder är stort i Härnösand och kommer leda
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till fortsatt utveckling av kommunen. Att skapa förutsättningar för att ge
möjligheter till fastighetsägare bygga nya bostäder är helt förenligt med
kommunens övergripande mål om att ”skapa attraktiva boenden i unika
miljöer”.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-11-09
Samhällsnämndens protokollsutdrag, 2016-11-17 § 216
Bilaga 1 - SAM tjänsteskrivelse
Bilaga 2 - Planbeskrivning
Bilaga 3 - Plankarta antagande
Bilaga 4 - Fotomontage
Bilaga 5 - Solstudier
Bilaga 6 - Granskningsutlåtande
______
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§ 260

Dnr 2016-000551 003

Revidering av tidigare antagna styrtal för
arbetslivsnämnden
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att enlighet med framlagt förslag ersätta tidigare antagna styrtal inom
arbetslivsnämndens resultatuppdrag.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Lars Edvin Lundgren (SD).
Yrkanden
Lars Edvin Lundgren (SD) yrkar avslag.
Propositionsordning
Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, liggande förslag
samt ett yrkande om avslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet
med avslagsyrkandet.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Bakgrund
Resultatuppdraget för arbetslivsnämnden behöver revideras på grund av att
två av styrtalen har bristande validitet och för att ökan kvaliteten föreslås
ändringar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse, 2016-11-23
______
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§ 261

Dnr 2016-000546 130

Bidrag till Technichus för integrationsinsatser
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja Technichus i Mittsverige AB 100 tkr för integrationsinsatser
under 2016,
att finansieringen sker genom budgeterade medel för integrationsinsatser
2016, samt
att förklara denna paragraf omedelbart justerad..
Yttranden
I ärendet yttrar sig Nina Skyttberg (S), Björn Nordling (S), Gunnar Westman
(M) och Lars Edvin Lundgren (SD).
Yrkanden
Ordförande Anders Gäfvert (M) yrkar avslag. Sverigedemokraterna
instämmer i yrkandet.
Nina Skyttberg (S) yrkar första attsatsen ska istället lyda:
att bevilja Technichus i Mittsverige AB 100 tkr för integrationsinsatser
under 2016. I yrkandet instämmer Björn Nordling (S).
Propositionsordning
Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, det justerade
förslaget samt avslagsyrkande.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med det
justerade förslaget.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
avslagsyrkandet.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med det
justerade förslaget.
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Reservation
Alliansen och Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för sitt
avslagsyrkande.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Fred Nilsson (S) och Karin Frejarö (MP) i
handläggningen av detta ärende.
Bakgrund
Technichus i Mittsverige AB har inkommit med en ansökan med önskan om
att få ta del av de särskilda medlen för integrationsinsatser. Technichus äskar
för detta 300 tkr för en rad olika genomförda aktiviteter såsom gratis entré
för familjer från olika asylboenden, tolkning till arabiska vid olika
genomförda aktiviteter, skapande ateljé, sommarlovsaktiviteter m.m.
Förvaltningen föreslår att Technichus tilldelas 300 tkr för genomförda
aktiviteter.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-11-23
Bilaga 1 – Ansökan om medel för integrationsinsatser Technichus
Mittsverige AB
______
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§ 262

Dnr 2016-000540 040

Technichus i Mittsverige AB har behov av ägartillskott
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bevilja Technichus ett extra ägartillskott på 2,0 mnkr,
att finansieringen sker via kommunstyrelsens resultat för 2016, samt
att månadsbokslut löpande ska lämnas till kommunstyrelsen.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Lars Edvin Lundgren (SD) och Björn Nordling (S).
Yrkanden
Lars Edvin Lundgren (SD) yrkar avslag.
Björn Nordling (S) yrkar på en tilläggsattsats som lyder:
att månadsbokslut löpande ska lämnas till kommunstyrelsen.
Propositionsordning
Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, det justerade
förslaget samt avslagsyrkande.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med det
justerade förslaget.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
avslagsyrkandet.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med det
justerade förslaget.
Reservation
Sverigedemokraterna reserverar sig tillförmån för sitt eget yrkande.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Fred Nilsson (S) och Karin Frejarö (MP) i
handläggningen av detta ärende.
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Bakgrund
Ägaren har den 1/11 2016 fått en påskriven kontrollbalansräkning av
Technichus styrelse och revisor. Ägaren konstaterar från
kontrollbalansräkning 1 att mer än halva aktiekapitalet är förbrukat och att
kapitalbrist råder.
Bolagsstämman beslutade att verksamheten ska fortsätta att drivas och att
ägaren garanterar att aktiekapitalet kommer att återställas inom 8 månader
från bolagsstämmodagen den 14 november 2016.
Ägaren beslutade vid stämman att kontrollbalansräkning 2 ska upprättas
senast juni 2017.
Utifrån Technichus styrelsemöte 2016-11-21 så begärt styrelsen att få en
förlusttäckning med 2,5 mnkr för att klara 2016 års bokslut och samtidigt
återställa aktiekapitalet till 1,4 mnkr. Förvaltningen föreslår att Härnösands
kommun ger ett ägartillskott om 2 mnkr då ytterligare medel för genomförda
integrationsaktiviteter också äskats och föreslås tilldelas. Detta kommer då
vara tillräckligt för att skapa förlusttäckning utan att generera
beskattningsbar vinst.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-11-28
Technichus - Svar på frågan från Technichus styrelse
Årsredovisning för Technichus
Rapport - Analys och diskussion - Technichus
Rapport - Nulägesrapport Technichus
Utbetalning 2010-2016 kommunen till Technichus
Bilaga 2 - Protokoll bolagsstämma 2016-11-14 – Technichus
Äskande om ekonomiskt tillskott
______
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§ 263

Dnr 2016-000507 880

Förslag till hyresavtal Ädelstenen 7
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna offerten från Nordisk Renting gällande nytt hyresavtal för
Ädelstenen 7, samt
att uppdra till kommunstyrelsen att teckna avtal enligt offerten.
Kommunstyrelsen beslutar
att under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut uppdra till
kommundirektören att teckna hyresavtal för fastigheten Ädelstenen 7 enligt
offert samt
att uppdra till kommundirektören att tillsätta projektorganisation för
genomförande av CIUU-den kreativa miljön.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M) och Lars Edvin Lundgren (SD).
Yrkanden
Anders Gäfvert (M) yrkar avslag på andra attsatsen men bifaller de 3 övriga
attsatserna.
Björn Nordling (S) yrkar bifall till liggande förslag.
Propositionsordning
Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, liggande förslag
samt ett yrkande från Anders Gäfvert (M).
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet
Anders Gäfverts förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
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Reservation
Alliansen reserverar sig tillförmån för sitt eget yrkande.
Avståenden
Lars Edvin Lundgren (SD) avstår att delta i detta ärende.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 1998 att starta byggandet av fastigheten
Ädelstenen 7, dvs. Sambiblioteket, och år 2000 invigdes densamma. Arkitekt
var Hans Tirsén vid FFNS Arkitekter AB som tillsammans med Arne
Wistedt och Martin Häller vann den allmänna arkitekttävlingen gällande
bibliotekets utformning. Deras vision var att bygga ett ”kunskapscentrum, en
nod i samhällets nätverk” samt bygga en byggnad med hög rang ”av
avgörande betydelse för Härnösands utveckling”.
Sambiblioteket antogs som gemensamt namn för huset i och med den
samverkan som kommunbiblioteket, länsbiblioteket och Mittuniversitetets
bibliotek skulle bedriva. Sambiblioteket är en attraktiv plats och har årligen
haft ca 320 000 besök.
I februari 2013 tog Mittuniversitet (MIUN) beslut om att lägga ner sin
verksamhet vid Campus Härnösand. Länsbiblioteket lämnade sina lokaler i
Sambiblioteket under 2016 och flyttade med sin personal till Landstingets
kansli. Dessa verksamheter lämnade i och med detta 2700 m2 till största del
på våning 4 och 5 i Sambiblioteket.
I Härnösands kommuns beslut om att bygga Sambiblioteket 1998 åtog sig
kommunen att garantera hyran fram till 2024-12-31.
Omställningsprocessen– konkurrenskraft, utvecklingsförmåga - CIUU
Efter MIUNs beslut väcktes ett stort och brett engagemang hos kommunens
medborgare och företag som kände att de ville bidra till att skapa nya
möjligheter och därigenom påverka utvecklingen av Härnösands framtid.
Detta bidrog bland annat till att nya idéer för Sambiblioteket arbetats fram
för att ytterligare förstärka den kreativa mötesplats som huset utgjort och för
att skapa ett nytt kunskapsnav i Härnösand. Arbetet har till stor del skett
genom förstudien CIUU - Centrum för Innovation Utveckling och
Utbildning som kommunen gjort och som finansierats av Länsstyrelsen
Västernorrland.
Kommunstyrelsen har i beslut från 2015-12-01 § 253 därefter uppdragit till
kommunstyrelseförvaltningen att gå vidare med förstudien och i samverkan
med berörda aktörer utforma en regional plattform och mötesplats för
entreprenörskap, utbildning och kreativ utveckling. Ett bidragande resultat
av detta är att t.ex. Åkroken kunnat flytta in på våning 5 och där bedriver
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affärsrådgivningsverksamhet och företagsinkubator via sitt nya varumärke
BizMaker.
Förstudien har förstärkt bilden av hur vi skulle kunna skapa en
utvecklingsmiljö där olika utvecklingsaktörer ska ges möjlighet att vara med
och etablera en attraktiv, neutral regional plattform och kreativ mötesplats
för entreprenörskap, utbildning och utveckling. Detta skulle kunna bidra till
att små och medelstora företag samt andra med nya idéer ges möjligheter att
stärka sin konkurrenskraft och utvecklingsförmåga.
Förstudiens slutsats är att CIUU - Centrum för Innovation Utveckling och
Utbildning ska påbörjas. CIUU bygger vidare på grundtankarna kring
begreppen ”motor, mäklare, mötesplats”. Vilket också möjliggörs med det
nya hyresavtalet.
Den kreativa miljön
Det nya Sambiblioteket ska därför vara en plats för verksamheter
gynnar både medborgare och företag i Härnösand och vår närregion. Här
finns både bibliotek och lärcentrum på plats. Tanken är också att
tillväxtavdelningen och kommunikationsavdelningen flyttar dit för att
komma närmare medborgare, företagare och andra utvecklingsaktörer. Vi
tror att närhet är en viktig del i ett löpande effektivit utvecklingsarbete för
kommunens framtid. Genom att komplettera miljön med intresserade
företagare och stödjande aktörer som exempelvis ALMI, ALMI Invest,
Business Sweden, BizMaker, High Coast Invest skulle en bas av företagens
stödfunktioner finnas på samma plats.
Vi ska erbjuda företag, som gillar miljön och sammanhanget, arbetsplatser,
nätverksmöjligheter, konferenslokaler m.m.
Det är viktigt att huset är och upplevs som en teknisk modern mötesplats för
alla. Förebilden är hämtad från flera andra liknande mötesplatser runt om i
Sverige och världen som tillväxtavdelningen studerat i olika sammanhang,
t.ex. USA, Stockholm (KTH), Malmö, Västerås och Hudiksvall.
Nu återstår arbetet med att undersöka möjligheter till olika driftslösningar,
samarbetsformer för husets hyresgäster, marknadsföra verksamheten, planera
aktiviteter i huset
uppskatta resurser och behov för att den inre miljön ska bli så attraktiv som
möjligt.
Avtal
Kommunfastigheter, som är hyrespart, har tillsammans med representanter
för Härnösands kommun under 2016 förhandlat med fastighetsägaren
Nordisk Renting. Denna förhandling har gett förutsättningar att inom ovan
beskriven verksamhet
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ahera och erbjuda intressenter
olika typer av arbetsplatser samt konferens- och mötesytor i Sambibliotekets
lokaler.
En första projektering av hur Sambiblioteket skulle kunna utvecklas är
genomförd och ett nytt förslag till grund för ett hyresavtal har upprättats.
Avtalsförslaget i sammandrag
Kommunen blir ny hyrestagare. Idag hyrs fastigheten av Kommunfastigheter
med en hyresgaranti från kommunen enligt beslut från KF 1998.
Ny hyra inklusive underhåll och drift blir 8,45 mnkr/år, dvs. en förändring
från 11,45 mnkr/år. Från år 2025 tar kommunen över underhåll och drift av
fastigheten, det innebär att bashyran sänks till 7,42 mnkr.
En verksamhetsanpassning av lokalerna med 10 mkr ingår i hyresbeloppet.
En årlig uppräkning av hyresbeloppet föreslås med 0.65% år 1-15, och 1,9 %
år 16-20. Idag sker uppräkning på halva hyresbeloppet enligt KPI.
Avtalet löper fram till 2036-12-31, men med möjlighet (inte skyldighet)
2031-12-31för kommunen ta beslut om att förvärva aktierna i det
fastighetsägande bolaget för 85 mnkr.
Nuvarande hyresavtal löper till 2024-12-31.

Kommunstyrelseförvaltningen anser att förslaget till hyresavtal på
sambiblioteket inkluderat den verksamhetsanpassning som avtalet anger,
skapar mycket goda förutsättningar att genomföra verksamheten CIUU.
En verksamhet som ligger i linje med kommunens övergripande mål om att
ge förutsättningar för ett växande näringsliv med en mångsidig
arbetsmarknad, där klimat för entreprenörskap och innovation är gott. Med
CIUU så kommer vi även ta sikte mot målet om att Härnösand ska vara en
modern kunskapsstad med kreativa miljöer för utbildning och lärande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-11-21
Bilaga 1 - Nordisk Renting förslag till offert
______
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§ 264

Dnr 2016-000510 142

Förslag satsning unga till arbetsmarknaden
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bevilja arbetsnämnden 3,0 mnkr att i samverkan med skolnämnden
genomföra riktade insatser för unga arbetslösa,
att medelstilldelningen finansieras via kommunstyrelsens budget för
integrationsinsatser 2017, samt
att uppdra åt arbetslivsnämnden att undersöka möjligheterna till
kompletterande medel för satsningen från socialfonden.

Yttranden
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M).
Yrkanden
Karin Frejarö (MP) yrkar på en ytterligare attsats som lyder:
att uppdra åt arbetslivsnämnden att undersöka möjligheterna till
kompletterande medel för satsningen från socialfonden.

Propositionsordning
Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, justerade liggande
förslaget samt ett avslagsyrkande.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
justerade liggande förslaget.
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet
med avslagsyrkandet.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med det
justerade liggande förslaget.
Reservation
Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bakgrund
I Härnösands kommun var andelen arbetslösa ungdomar i åldern 18-24 år ca
18,6 procent i september månad. Motsvarande andel för arbetslösa utsatta
grupper har ökat till 62,7 procent.
Antalet elever ökar som hamnar inom någon inriktning på skolans IM
program. Det kan leda till att många unga inte når eller slutför gymnasiet
med godkända betyg. Vilket gör att de får svårare att nå arbetsmarknaden
och kommer att vara i större behov av fortsatta kommunala insatser.
Kommunstyrelseförvaltningen anser att dessa riktade insatser mot unga för
att ge bästa effekt ska ske genom samarbete mellan arbetslivsnämnden och
skolnämnden. Förvaltningen föreslår att arbetslivsnämnden tilldelas 3 mnkr
ur kommunstyrelsen budget för integrationsinsatser.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-11-18
Sammanträdesprotokoll - Förslag på satsning riktade unga arbetslösa i
utsatta grupper
Tjänsteskrivelse arbetslivsförvaltningen, 2016-10-21
______
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§ 265

Dnr 2016-000506 040

Verksamhetsplan, mål och detaljbudget
kommunstyrelsen 2017
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta kommunstyrelsens verksamhetsplan, mål och detaljbudget för
2017.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M), Gunnar Westman (M) och Lars
Edvin Lundgren (SD).
Yrkanden
Anders Gäfvert (M) yrkar att ärendet ska återremitteras till nästa
sammanträde den 16 december 2016.
Lars Edvin Lundgren (SD) instämmer till yrkandet.
Propositionsordning
Kommunstyrelsens ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut,
liggande förslag samt ett yrkande om återremiss.
Ordförande frågar först om kommunstyrelsen anser att frågan ska avgöras
idag.
Ordförande frågar sedan om frågan ska återremitteras.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat att frågan ska avgöras
idag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslaget.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med det
liggande förslaget.
Reservation
Alliansen och Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för sitt
yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bakgrund
Verksamhetsplan och detaljbudget för 2017 har förvaltningen arbetat in de
av kommunfullmäktige beslutade prioriteringarna för 14,8 mnkr.
Under hösten har förvaltningen arbetat med medarbetarna för att ta fram
avdelningsspecifika verksamhetsplaner med aktiviteter kopplade till de av
kommunfullmäktige antagna resultatuppdragen för kommunstyrelsen. Det
har varit ett engagerat arbete som vi tror kommer att avspegla sig på
ytterligare förbättring av måluppfyllelse.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-11-02
Rev. Bilaga 1 - Verksamhetsplan
Rev. Bilaga 2 - Budget 2017
______
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§ 266

Dnr 2016-000539 022

Äskande om medel för habiliteringsassistent till
gruppbostäder
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå socialnämndens äskande om 2,0 mnkr för habiliteringsassistenter,
samt
att tillstyrka inrättande av 4,0 tjänst som habiliteringsassistent inom
socialnämndens befintliga budgetram.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M) och Lars Edvin Lundgren (SD).
Yrkanden
Ordförande Fred Nilsson (S) yrkar att ärendet ska föras till fullmäktige.
Anders Gäfvert (M) yrkar bifall till socialnämndens äskande.
I yrkandet instämmer Lars Edvin Lundgren (SD).
Propositionsordning
Ordförande finner att det föreligger tre förslag till beslut, liggande förslag,
ett yrkande om bifall till äskandet samt ett yrkande om att föra ärendet vidare
till kommunfullmäktige.
Ordförande frågar först om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet
med bifallsyrkandet.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras i kommunstyrelsen.
Ordförande frågar sedan om ärendet ska föras vidare till
kommunfullmäktige.
Ordförande finner att ärendet ska föras vidare till kommunfullmäktige.
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Reservation
Moderaterna och Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för sitt eget
yrkande.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Karin Högberg (KD) i handläggningen i detta
ärende.
Bakgrund
Socialnämnden har ett behov av att förstärka bemanningen med 4,0
årsarbetare. Ett huvudargument är att undvika ensamarbete vilket i dag
förekommer i stor utsträckning inom omsorg om funktionshindrades grupp
och servicebostäder. Socialförvaltningen har redan idag gjort denna höjning
av bemanningen genom vikariat vilket innebär att kostnaden i dagsläget
redan återfinns in nämndens resultat för 2016. Förvaltningen föreslår därför
att kommunstyrelsen ska avslå äskningen om medel dock ger vi genom
förslaget möjlighet till nämnden att fastställa inom nämndens befintliga
budgetram.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-11-18
Bilaga 1 - Socialnämndens äskande om medel
Socialnämndens protokollsutdrag, 2016-11-24 § 176
______
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§ 267

Dnr 2016-000542 040

Äskande om medel för utökande av tjänst inom
skuldrådgivning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå socialnämndens äskande om 300 tkr.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Lars Edvin Lundgren (SD).
Yrkanden
Ordförande Fred Nilsson (S) yrkar att ärendet ska föras till fullmäktige.
Lars Edvin Lundgren (SD) yrkar bifall till socialnämndens äskande.
Propositionsordning
Ordförande finner att det föreligger tre förslag till beslut, liggande förslag,
ett yrkande om bifall till äskandet samt ett yrkande om att föra ärendet vidare
till kommunfullmäktige.
Ordförande frågar först om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet
med bifallsyrkandet.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras i kommunstyrelsen.
Ordförande frågar sedan om ärendet ska föras vidare till
kommunfullmäktige.
Ordförande finner att ärendet ska föras vidare till kommunfullmäktige.
Reservation
Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.

Justerandes sign
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Jäv
På grund av jäv deltar inte Karin Högberg (KD) i handläggningen i detta
ärende.
Bakgrund
I och med skuldsaneringslagen som kom den 1 november 2016 vill
socialnämnden ta höjd för att andelen personer som söker skuldsanering öka.
Lagen innebär att det ska vara lättare att få skuldsanering och att den
femåriga skuldsaneringsprocessen ska vara enklare att genomföra.
Socialnämnden ser därför ett behov av att förstärka bemanningen med 0,5
årsarbetare som skuldsanerare.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att socialnämnden bevakar huruvida
det sker någon förändring av antalet som söker skuldsanering innan en
ökning sker av bemanningen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-11-18
Bilaga 1 - Socialförvaltningens tjänsteskrivelse
______
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§ 268

Dnr 2016-000544 782

Äskande om medel för ny daglig verksamhet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå socialnämndens äskande om 485 tkr, samt
att tillstyrka en anställning som habiliteringsassisten motsvarande 1,0
årsarbetare inom befintlig budgetram.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M).
Yrkanden
Ordförande Fred Nilsson (S) yrkar att ärendet ska föras till fullmäktige.
Anders Gäfvert (M) yrkar bifall till socialnämndens äskande.
Propositionsordning
Ordförande finner att det föreligger tre förslag till beslut, liggande förslag,
ett yrkande om bifall till äskandet samt ett yrkande om att föra ärendet vidare
till kommunfullmäktige.
Ordförande frågar först om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet
med bifallsyrkandet.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras i kommunstyrelsen.
Ordförande frågar sedan om ärendet ska föras vidare till
kommunfullmäktige.
Ordförande finner att ärendet ska föras vidare till kommunfullmäktige.
Reservation
Moderaterna reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Karin Högberg (KD) i handläggningen i detta
ärende.
Bakgrund
Socialnämnden har redan idag utökat den dagliga verksamheten för att möta
det behov som finns. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen avslår
äskandet om medel då verksamheten redan idag återfinns inom
socialnämndens resultat för 2016 och kommunens minskade skatteintäkter
för 2017 ger begränsade möjligheter till utökningar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-11-18
Bilaga 1 - Äskande om medel för ny daglig verksamhet
______
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§ 269

Dnr 2016-000545 734

Äskande om utökad budgetram för externa placeringar
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå socialnämndens äskande om 1,0 mnkr.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M) och Lars Edvin Lundgren (SD).
Yrkanden
Ordförande Fred Nilsson (S) yrkar att ärendet ska föras till fullmäktige.
Anders Gäfvert (M) yrkar bifall till socialnämndens äskande.
I yrkandet instämmer Lars Edvin Lundgren (SD).
Propositionsordning
Ordförande finner att det föreligger tre förslag till beslut, liggande förslag,
ett yrkande om bifall till äskandet samt ett yrkande om att föra ärendet vidare
till kommunfullmäktige.
Ordförande frågar först om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet
med bifallsyrkandet.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Ordförande frågar om ärendet ska avgöras i kommunstyrelsen.
Ordförande frågar sedan om ärendet ska föras vidare till
kommunfullmäktige.
Ordförande finner att ärendet ska föras vidare till kommunfullmäktige.
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Reservation
Moderaterna och Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för sitt eget
yrkande.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Karin Högberg (KD) i handläggningen i detta
ärende.
Bakgrund
Socialnämnden har redan idag förstärkt bemanningen med 6,3 årsarbetare
utöver ordinarie personal. Ett huvudargument är att undvika ensamarbete
vilket har förekommit i viss utsträckning inom omsorg om
funktionshindrades grupp och servicebostäder.
Förvaltningen menar att åtgärden redan idag har genomförts inom
socialnämndens resultat för 2016 och kommunens minskade skatteintäkter
för 2017 ger begränsade möjligheter till utökningar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2016-11-18
Bilaga 1 - Socialförvaltningens äskande
______
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§ 270

Dnr 2016-000042 101

Kommunstyrelsens uppdragsbeslut 2016
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga uppdragsbesluten till handlingarna.
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret, förteckning, t.o.m. 2016-11-30
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 271

Dnr 2016-000001 002

Anmälan av delegationsbeslut 2016
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Bakgrund
Kommunstyrelsens ordf. Beviljat bidrag

Kommundirektör

Härnösands
Orienteringsklubb

Beviljat bidrag

Samordningsförbundet
H-sand och Timrå

Beviljat bidrag

Skolidrottsrådet BRIolympiaden

Beviljat integrationsbidrag

Internationella klubben
5I12
Soo Shim

Tackwondoklubb
Utansjö AIF
Utansjö byggnadsförening

Justerandes sign
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Kansli- och utvecklingschef

Remissvar -

Kameraövervakning

Ekonomiavdelningen
oktober

Finansrapport

HR-avdelningen

Personalärenden september oktober

Tillväxtavdelningen

Fastighetsärenden oktober

Beslutsunderlag
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-11-29
Kommunstyrelsen

§ 272

Dnr 2016-000002 000

Anmälan av ärenden för kännedom till
kommunstyrelsen 2016
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ärendena för kännedom lägg till handlingarna.
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Bakgrund
Din Tur - Revidering av förbundsordning och reglemente
Din Tur - Protokoll förbundsdirektionens sammanträde 2016-10-21
Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland - Sammanträde 2016-09-28
Technichus i Mittsverige AB - Protokoll 2016-10-03
Technichus i Mittsverige AB - Protokoll 2016-10-07
Technichus i Mittsverige AB - Protokoll 2016-10-21
Technichus i Mittsverige AB - Årsberättelse 2015
Härnösands Energi och Miljö AB - Protokoll 2016-10-10
Härnösands Energi och Miljö AB - 2016-10-17
Härnösands Elnät AB - Protokoll 2016-10-10
Härnösands Elnät AB - Protokoll 2016-10-17
AB Härnösandshus - Sammanträdesprotokoll nr 1 2016-02-09
AB Härnösandshus - Sammanträdesprotokoll nr 2 2016-03-01

Justerandes sign
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AB Härnösandshus - Sammanträdesprotokoll nr 3 2016-04-05
AB Härnösandshus - Sammanträdesprotokoll nr 4 2016-06-14
AB Härnösandshus - Sammanträdesprotokoll nr 5 2016-09-05
AB Härnösandshus - Sammanträdesprotokoll nr 6 2016-10-04
AB Härnösandshus - Årssammanställning uthyrningsgrad
AB Härnösands kommunfastigheter - Sammanträdesprotokoll nr 1 2016-0301
AB Härnösands kommunfastigheter - Sammanträdesprotokoll nr 2 2016-0405
AB Härnösands kommunfastigheter - Sammanträdesprotokoll nr 3 2016-0614
AB Härnösands kommunfastigheter - Sammanträdesprotokoll nr 4 2016-1004
Partner Syna AB - Bästa Tillväxt 2016
Design Västernorrland - Kallelse till föreningsstämma
Samhällnämnden - Verksamhetsplan 2017
Samhällsnämnden - Internkontroll 2016
Arbetslivsnämnden - Verksamhetsplan 2017
Socialnämnden - Verksamhetsplan 2017
Skolnämnden - Verksamhetsplan 2017

Beslutsunderlag
______
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§ 273

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 Fred Nilsson (S) informerar om följande
punkter:


Information om regionindelningen



Nätverksträff med Staten maritima museum.

Beslutsunderlag
______
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