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Nämnderna får
behålla överskott
Härnösand Alla kommunala nämnder gick plus
2014.
Nu får nämnderna ta
med sig en del av överskottet in i 2015.
Men oppositionen är
kritisk eftersom man
räknar med att 2015 kan
bli ett kärvt år för kommunen ekonomiskt sett.
– Otroligt positivt att alla
nämnder gick plus förra
året. Det blir allt bättre ordning på ekonomiska hanteringen, inte minst uppföljningen, säger Fred Nilsson,
kommunstyrelsens ordförande (S).

Fred Nilsson anser att det

faktum att nämnderna kan
ta del av underskottet leder till att förvaltningarna
är försiktiga med sina kostnader även om de kan redovisa ett överskott.
– Bra att nämnderna får
med sig en del av överskot-

”Bra att nämnderna
får med sig en del av
överskottet till 2015.
Det är mycket effektivt att vi har detta
incitament för
nämnderna.”
Fred Nilsson (S)
Fred Nilsson (S).
tet till 2015. Det är mycket
effektivt att vi har detta incitament för nämnderna.
Det stärker effektiviseringar och leder till kostnadsminskningar.

siktigt tänkande fram. Fyra
miljoner är inte så stort belopp, men vi tror det betyder en känsla av uppskattning som sprider sig, säger
Fred Nilsson.

Fred Nilsson anser att det

Detta innebär att kommu-

tidigare har varit lockande
att göra slut på pengarna inför årsskiften.
– Nu växer ett mer lång-

nen nu räknar med att gå
med drygt tio miljoner i
vinst för 2015 jämfört med
drygt 14 miljoner om man

inte delat ut pengar.
Från oppositionen är man
rädd för att majoritetens
förslag är för vidlyftigt. När
det gäller investeringsmedel kan även oppositionen
gå med på att föra över
pengar till 2015. Men när det
gäller driftpengar är man
mer kritisk.

– Jag är glad för att nämn-

derna visar ett överskott.
Det är bra att man gjort ett
fint arbete och klarat sina
budgetar. Men eftersom allt
tyder på att 2015 blir ett
tufft år ekonomiskt kan vi
inte bara betala ut dessa
pengar till nämnderna.
Dessa pengar kan komma
att behövas om ekonomin
försämras ytterligare, säger
Anders Gäfvert oppositionsråd (M).

Text
Lennart Lundberg

0611-55 48 53
lennart.lundberg@allehanda.se

Stoppet för
stöd är hävt
Härnösand Jordbruksverket har hävt stoppet
för utbetalningar i
landsbygdsprogrammet
för projekt- och företagsstöd i Västernorrland.
Det står klart efter ett
möte med länsstyrelsen.
Stoppet infördes plötsligt i
januari efter allvarliga anmärkningar mot länsstyrelsens hantering av pengarna
både från Jordbruksverket
och Ekonomistyrningsverket.

Länsstyrelsen ifrågasatte
beslutet som en kollektiv
bestraffning för att någon
eventuellt hade gjort fel.
Nu har Jordbruksverket
godkänt en handlingsplan
för bättre rutiner och bedömningar av utbetalning,
offentlig upphandling, upphandling av bredband, avbetalningsköp och uppföljning av startstöd.
Jordbruksverket drar
samtidigt tillbaka kritiken
mot ett stöd till Timrå hästsportförening, ett av huvudskälen till att utbetalningarna stoppades.

Beskedet för dagen är att
de som drabbats och inte
fått sina stödpengar kommer att få sina utbetalningar skickade till Jordbruksverket för utbetalning så
fort de är kompletterade
och klara.

Ett femtiotal ansökningar

har berörts av stoppet. Stora pengar ligger i potten.
Drygt 62 miljoner betalades
ut i länet under 2014 i landsbygdsprogrammet, varav
hälften är EU-medel.
Jordbruksverkets beslut
med omedelbar verkan för
Västernorrland var en ovanlig åtgärd. Det grundades på
att kritiken ansågs så pass
allvarlig.

En typisk drabbad verk-

samhet är bredband. En förening utanför Härnösand
som vi nyligen var i kontakt
med har grävt för fiberanslutningar och tvingats till
dyra banklån när det utlovade stödet har dragit ut på
tiden.
Direktstöd till bönder har
inte berörts av stoppet.
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Domstolen
säger nej
till viteskrav
sollefteå Sollefteå
kommun ville vitesförelägga villaägaren för en
ovårdad tomt. Men
mark- och miljödomstolen säger nej. Domstolen tycker att beslutet
är för bristfälligt.
I flera år har samhällsbyggnadskontoret i Sollefteå
varit på husägaren. Det
handlar bland annat om att
tomten inte skötts och med
tiden blivit väldigt vildvuxen. Påstötningarna har
inte gett något resultat och
i fjol beslutades att vitesförelägga husägaren. Totalt
rörde det sig om 45 000
kronor.

”Prova på dag” på Ådalsskolan
n Ådalsskolan och Idéverkstan anordnade på tisdagen prova-på-dag för fritidshemsbarn från
Kramfors kommun. Gymnasieelever på olika program var handledare och lät barnen testa olika verksamheter på skolan. Fritidshemsbarn från Skarpåkersskolan fick hjälp av gymnasiesärskolan att resa ett tält.
På olika stationer fick barnen bland annat även testa lödning, göra olika slags experiment,
dansa och måla låtsassår.
Prova-på-dagen ingår i Ådalsskolans pågående entreprenörsvecka.
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För att föreläggandet ska

gå igenom måste mark- och
miljödomstolen ge sitt godkännande. Men domstolen
säger nej och konstaterar att
det inte framkommer när
samhällsbyggnadsnämndens föreläggande vann laga kraft.
”Nämnden har trots föreläggande inte inkommit
med någon uppgift om vid
vilket datum vitesföreläggandet vann laga kraft. Det

saknas därmed förutsättning för mark- och miljödomstolen att pröva nämndens ansökan”, skriver
domstolen i sitt beslut.

Mark- och miljödomstolen

konstaterar också att kommunens beslut innehåller
en rad övriga brister. Till exempel:
n att det inte framgår av
nämndens yrkande vilket år
som avses.
n att vitesföreläggandet är
otydligt formulerat.
n att adressaten för vitesföreläggandet är oklar.
Kommunstyrelsens utskott för Samhällsutveckling har tagit del av markoch miljödomstolens beslut
och kommit fram till att
man inte ska överklaga och
därmed blir det inget vite
för villaägare i Sollefteå.

Så sent som för en månad

sedan domstolen nej till
Kramfors kommuns försök
att vitesförelägga ägarna till
före detta Björknäs sjukhem. Även i det fallet hänvisades till brister i ansökan.

Jörgen Sundin

