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Sammanträdesdatum

2021-05-18
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Plats och tid

Digitalt möte via Zoom, tisdagen den 18 maj 2021 kl 08.15-10.54
Ajournering kl.09.32-09.47, 10.37-10.47

Beslutande

Ledamöter

Andreas Sjölander (S), ordförande
Michael Möller Christensen (V) tjänstgörande ersättare för Carl Fredrik Edgren (V), 1:e
vice ordförande
Christina Lindberg (C), 2:e vice ordförande
Ann-Charlotte Visén (S)
Ingemar Wiklander (KD)
Håkan Viklund (S) tjänstgörande ersättare för Johan Sundqvist (MP)
Olle Löfgren (L) tjänstgörande ersättare för Anders Gäfvert (M)
Närvarande ej tjänstgörande
ersättare

Ersättare

Övriga närvarande

Lars Liljedahl, kommundirektör, Anna Bostedt, kanslichef, Johan Lindén, ekonomichef,
Johanna Laine, kommunsekreterare samt föredraganden under informationsärenden
enligt § 29 nedan

Justerare

Christina Lindberg (C)

Justeringens plats och tid

Rådhuset 2021-05-18

-

Underskrifter
Sekreterare

Ordförande

Justerare

Paragrafer

Johanna Laine

Andreas Sjölander

Christina Lindberg

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-05-18

Datum då anslaget sätts upp

2021-05-19

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

Underskrift
Justerandes sign

Datum då anslaget tas ned

Johanna Laine
Utdragsbestyrkande

2021-06-10
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§ 32

Dnr 2021-000221 1.1.2.0

Permanent tjänst som utvecklare inom visualisering
och karta
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar:
att permanenta en tjänst som utvecklare inom visualisering och karttjänster.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S).
Yrkanden
Andreas Sjölander (S) yrkar bifall till liggande förslag.
Propositionsordning
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott avser besluta i
enlighet med liggande förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat i enlighet
med liggande förslag.
Bakgrund
Digitalisering skapar helt nya möjligheter för samhällsutveckling i stort men
mer specifikt en möjlighet att vara mer transparent och skapa delaktighet
från allmänheten då den enklare kan ta del av och engagera sig i
utvecklingen.
Vi har under senaste åren sett ett behov av att kunna visualisera
utvecklingsprojekt inom samhällsplaneringen och exploatering på ett helt
nytt sätt. Både för samhällsplaneringen men främst för att kunna underlätta
den invånardialog som kontinuerligt sker mellan kommunen och dess
invånare. Därför beslutade kommunstyrelseförvaltningen våren 2020 att
tillfälligt anställa en utvecklare med kart och visualiseringskompetens.
Denna tjänst tillsattas som en allmän visstidsanställning under 2020-2021.
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Med digitaliseringen växer nya funktioner, krav och verktyg fram. Vilket
föranlett att ett nytt digitalt verktyg för samhällsplanering implementerades
vid arbetet med översiktsplanen. Vi ser att invånarna snabbt tar till sig och
använder nya digitala verktyg. I arbetet med översiktsplanen och i arbetet
med friluftsplanen har vi till dags dato fått över 200 kartsynpunkter från
invånarna. Framgent kommer vi att kunna hitta nya metoder och arbetssätt
som kommer hela kommunkoncernen till gagn, dialog förs redan med
HEMAB.
Nya behov uppstår och vi är i en övergångsfas, vi kommer att på sikt skapa
en tydligare röd tråd från planering till genomförande av detaljplaner och
exploatering. Vi behöver därför tillföra ny kompetens som stadigvarande kan
jobba med att visualisera vår samhällsplanering och våra utvecklingsprojekt.
Arbetsuppgifter för tjänsten blir att vara systemägare för system, deltar i
kommunens övergripande GIS-arbete, utveckla nya metoder och arbetssätt
och kommer att vara en projektresurs för många olika utvecklingsprojekt
inom samhällsplanering och exploatering inom kommunkoncernen.
Kostnader kommer att tas inom kommunstyrelsens budget 2021 samt
beaktas i kommande budgetförslag.
Detta arbete görs i nära samarbete med samhällsförvaltningen då
samhällsplaneringsfrågor berör båda förvaltningarna samt att kommunens
GIS-samordning, förvaltning och insamling av kommunala mätdata tillhör
samhällsförvaltningen. Vi ser även fördelarna med att dessa kompetenser
finns inom båda förvaltningarna då det grundar för ytterligare och tydligare
förutsättningar för samarbete.
I beredningen av detta ärende har samhällsförvaltningens förvaltningschef
och plan- och byggchef deltagit.
Socialt perspektiv
Härnösands stadskärna är ett riksintresse för kulturmiljö och det senaste
årens långa processer kring utveckling av staden kan underlätta med nya
verktyg och nya metoder för exempelvis visualisering av projekten.
Invånarna kan enklare delta i samhällsutvecklingen och tillgängligheten för
deltagande i dialogen breddas till en större målgrupp. Ett långsiktigt
strategiskt arbete med digitala verktyg skapar möjligheter inte bara idag utan
även i framtiden.
Ekologiskt perspektiv
Med nya digitala verktyg kan vi utveckla och visualisera planer som
påverkar det ekologiska perspektivet i kommunen.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Kostnader för tjänsten kommer att tas i kommunstyrelsens budget och
finansieras främst genom minskade konsulttjänster och projekt. Tjänsten
kommer att beaktas i budgetförslag för kommande år.
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Beslutsunderlag
Tillväxtavdelningens tjänsteskrivelse 2021-05-10
______
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