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Plats och tid Digitalt möte via Zoom som utgår från Rådhuset, tisdagen den 16 mars 2021  
kl 08:15-09.30, ajournering kl.09:06-09:15 

Beslutande 
Närvarande på plats 
Närvarande digitalt 

Ledamöter 

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

Ej tjänstgörande ersättare, 
Närvarande digitalt 

Ersättare 

Björn Nordling (S) 
Håkan Viklund (S) 
Olle Löfgren (L) 
Erik Hultin (C) 

Övriga  
Närvarande digitalt 
 
Närvarande på plats 

Lars Liljedahl, kommundirektör, Johan Lindén, ekonomichef,  
Pernilla Unander, HR-chef, Sussane Sjöberg, HR-partner 
Anna Bostedt, kanslichef, Johanna Laine, kommunsekreterare 

Justerare Christina Lindberg (C) 

Justeringens plats och tid Rådhuset 2021-03-16, efter mötet 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 14-19 

 Johanna Laine  

 Ordförande 
  

 Andreas Sjölander  

 Justerare 
  

 Christina Lindberg   
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2021-03-16 

Datum då anslaget sätts upp 2021-03-17 Datum då anslaget tas ned 2021-04-08 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 
 

Underskrift 
  

 Johanna Laine  
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§ 14 Dnr 27802  

Informationsärenden 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har fått information om följande: 
Ekonomisk månadsrapport kommunstyrelsen februari 2021 – Johan Lindén, 
ekonomichef 
HR-information: Heltidsinförandet och Äldreomsorgslyftet – Pernilla 
Unander, HR-chef och Sussane Sjöberg, HR-partner 
Covid 19–lägesuppdatering – Lars Liljedahl, kommundirektör 
 
______  
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§ 15 Dnr 34746  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att välja Christina Lindberg (C) att justera dagens protokoll. Justering sker i 
Rådhuset efter mötet.      

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.      
______  
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§ 16 Dnr 26793  

Fastställande av föredragningslista 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att i dagordningen lägga till följande ärende: Val av beredning av nytt 
personalpolitiskt styrdokument, 
att i dagordningen lägga till ett extraärende för beslut om formell inbjudan 
av socialnämndens presidium och förvaltningschef till kommunstyrelsens 
nästa arbetsutskott och 
att därmed fastställa föredragningslistan till dagens möte.     

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S). 

Yrkanden 
Andreas Sjölander (S) yrkar på följande ändringar i föredragningslistan: 
att i dagordningen lägga till följande ärende: Val av beredning av nytt 
personalpolitiskt styrdokument och 
att i dagordningen lägga till ett extraärende för beslut om formell inbjudan 
av socialnämndens presidium och förvaltningschef till kommunstyrelsens 
nästa arbetsutskott.      

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.      
______  
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§ 17 Dnr 2020-000518 1.1.1.3 

Valärenden 2021 - Val av beredning av nytt 
personalpolitiskt styrdokument 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att välja följande personer till beredning av nytt personalpolitiskt 
styrdokument: 
Carl-Fredrik Edgren (V), ordförande 
Lotta Visén (S) 
Ingemar Wiklander (KD) 
Johan Sundqvist (MP) 
Anders Gäfvert (M) 
Christina Lindberg (C) 
Olle Löfgren (L) och 
att de partier som inte finns representerade i kommunstyrelsens arbetsutskott 
adjungeras en plats i beredningen.      

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M), Andreas Sjölander (S), Erik Hultin 
(C) och Ingemar Wiklander (KD). 

Yrkanden 
Anders Gäfvert (M) föreslår att samtliga partier ska vara representerade i 
beredningen. 
Andreas Sjölander (S) föreslår att de partier som inte finns representerade i 
kommunstyrelsens arbetsutskott adjungeras en plats i beredningen. 
Anders Gäfvert (M) yrkar bifall till Andreas Sjölanders (S) förslag.      

Propositionsordning 
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 
förslag med Andreas Sjölanders (S) tilläggsförslag. 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott avser besluta i 
enlighet med liggande förslag med Andreas Sjölanders (S) tilläggsförslag. 
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Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat i enlighet 
med liggande förslag med Andreas Sjölanders (S) tilläggsförslag.      
______  
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§ 18 Dnr 2021-000001 1.1.2.1 

Ekonomisk månadsrapport kommunstyrelsen 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att bjuda in socialnämndens presidium och förvaltningschef till 
kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 april 2021 för att informera om 
projekten Heltidsinförandet och Äldreomsorgslyftet samt att ge en bild av 
det ekonomiska läget och de planerade åtgärderna för att nå budget i balans.      

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S), Anders Gäfvert (M) och Christina 
Lindberg (C). 

Yrkanden 
Andreas Sjölander (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska besluta: 
att bjuda in socialnämndens presidium och förvaltningschef till 
kommunstyrelsens arbetsutskott den 20 april 2021 för att informera om 
projekten Heltidsinförandet och Äldreomsorgslyftet samt att ge en bild av 
det ekonomiska läget och de planerade åtgärderna för att nå budget i balans. 
Christina Lindberg (C) yrkar bifall till Andreas Sjölanders (S) 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.      
______  
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§ 19 Dnr 35010  

Ärenden direkt till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att föra nedanstående ärenden direkt till kommunstyrelsen den 7 april.     

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 
• Ansökningsavgift enligt lagen om tobak och liknande produkter – 

Rapport 

• Felparkeringsavgifter i Härnösands kommun 

• Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2021 – Skolnämnden 

• Samråd inom vattenförvaltningen i Bottenhavets vattendistrikt 

• Införa avgift för medboende i särskilt boende 

• Uppföljning barnrättsarbetet 

• Remiss - Jämlikhetskommissionens betänkande En gemensam 
angelägenhet (SOU 2020:46) 

• Årsredovisning 2020 Härnösands kommun 

• Årsredovisning 2020 Hemab 

• Årsredovisning 2020 Härnösandshus 

• Årsredovisning 2020 Invest i Härnösand och Technichus      
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Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-03-11     
______  
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