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Plats och tid Rådrummet och via skype, tisdagen den 26 maj 2020 kl 11.00-11.46 

Beslutande Ledamöter 

Andreas Sjölander (S), Ordförande 
Ingrid Nilsson (V), 1:e vice ordförande 
Christina  Lindberg (C), 2:e vice ordförande 
Ann-Charlotte Visén (S) 
Ingemar  Wiklander (KD) 
Myriam Estrella Näslund (MP) tjänstgörande för Johan Sundqvist (MP) 
Anders Gäfvert (M) 

Närvarande ej tjänstgörande 
ersättare 

Ersättare 

Björn Nordling (S) 
Susanne Forsberg (S) 
Olle Löfgren (L) 
 

Övriga närvarande Lars Liljedahl, kommundirektör, Petra Norberg, tf. kanslichef, Anna Bostedt,  
tf. ekonomichef och Jeanette George, kommunsekreterare 

Justerare Christina Lindberg (C) 

  
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 15-18 
 Jeanette George  

 Ordförande 

  

 Andreas Sjölander  

 Justerare 

  

 Christina Lindberg   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Krisledningsnämnd 

Sammanträdesdatum 2020-05-26 

Datum då anslaget sätts upp 2020-05-26 Datum då anslaget tas ned 2020-06-17 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 
 

Underskrift 

  

 Jeanette George  
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§ 15 Dnr 29  

Informationsärenden 

Krisledningsnämnds beslut 

Krisledningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.  

Propositionsordning 

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 

förslag.  

Ordförande frågar om krisledningsnämnden avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att krisledningsnämnden har beslutat i enlighet med 

liggande förslag.      

Bakgrund 

Information om Covid-19 i Härnösands kommun, manifestationen m.m. – 

Lars Liljedahl, kommundirektör, Anna Bostedt, tf. ekonomichef  

Beslutsunderlag 

      

______  
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§ 16 Dnr 4  

Val av justerare 

Krisledningsnämnds beslut 

Krisledningsnämnden beslutar 

att välja Christina Lindberg (C) att justera dagens protokoll.  

______  
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§ 17 Dnr 5  

Fastställande av föredragningslista 2020 

Krisledningsnämnds beslut 

Krisledningsnämnden beslutar 

att fastställa föreliggande föredragningslista.  

Propositionsordning 

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 

förslag.  

Ordförande frågar om krisledningsnämnden avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att krisledningsnämnden har beslutat i enlighet med 

liggande förslag.      

Bakgrund 

Ordförande Andreas Sjölander (S) går igenom upprättad föredragningslista.  

      

______  
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§ 18 Dnr 2020-000013 1.1.2.0 

Presentkort till personalen i Härnösands kommun 

Krisledningsnämnds beslut 

Krisledningsnämnden beslutar 

att bordlägga ärendet. 

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S), Anders Gäfvert (M), Christina 

Lindberg (C), Olle Löfgren (L) och Lotta Visén (S).  

Yrkanden 

Ordförande Andreas Sjölander (S) yrkar att ärendet bordläggs.      

Propositionsordning 

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, ordförandes 

förslag.  

Ordförande frågar om krisledningsnämnden avser att besluta i enlighet med 

ordförandes förslag.  

Ordförande finner att krisledningsnämnden har beslutat i enlighet med 

ordförandes förslag.      

Bakgrund 

Det är många i kommunorganisationen som jobbar hårt i dessa dagar. För att 

visa uppskattning för alla insatser som görs inom kommunens verksamheter 

föreslås att kommunen delar ut en sommarpresent i form av ett presentkort 

till månadsanställda.  

Syftet är också att uppmuntra till att handla lokalt i Härnösand och på så vis 

bidra till att mildra de negativa effekterna som drabbat företag till följd av 

covid-19. Genom denna insats stöttar kommunen lokala handlare och 

krögare.. 

Medarbetare i Härnösands kommun får ett presentkort hos HÄR Handel och 

Möte till värde av 500 kr att använda för att handla hos anslutna butiker och 

restauranger i Härnösand, per 2020-05-19 finns 36 anslutna butiker och  
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restauranger. Man kan anta att anslutningsgraden till HÄR kommer att öka i 

och med denna aktivitet. 

Presentkortet delas ut till alla som har en tillsvidareanställning i kommunen 

eller har en månadsanställning då aktiviteten genomförs. Idag har kommunen 

1909 tillsvidareanställda, 210 visstidsanställda och 153 anställda med BEA 

avtal som berörs. 

HÄR Handel och Möten AB är en sammanslagning av Handelsplats 

Härnösands och Köpmanaförningen, Härnösands Handel. HÄR har i uppgift 

att verk för handelns utveckling i Härnösand och därigenom jobba för 

medlemsföretagen intressen. HÄR arbetar med aktiviteter, presentkort och 

marknadsföring. Härnösands kommun stöttar årligen HÄR med ett 

driftsbidrag för att de ska kunna driva sin verksamhet. 

Presentkortet ges ut i samarbete med Mastercard och är i princip ett förbetalt 

Mastercard-kort. Det är Mastercards nätverk och säkerhetsstandard som 

används. Kortet gäller i anslutna butiker/företag i Härnösand. 

Regeringen har tillsammans med samarbetspartierna föreslagit att anställda 

tillfällig ska kunna få gåvor skattefritt från arbetsgivaren, upp till ett värde på 

1 000 kronor per anställd. Förslaget ska gälla utöver de möjligheter att ge 

skattefria gåvor som redan finns. Förslaget gäller från 1 juni och året ut. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-05-19 

______  

 


