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Sammanträdesdatum

2021-10-05
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Digitalt möte via Zoom som utgår från Kommunstyrelsesalen i Rådhuset, tisdagen den
5 oktober 2021 kl 13:15-15.36, 16.25-16.35, 16.52-17.30

Ajournering 15.36-16.25, 16.35-16.52
Beslutande
Närvarande på plats

Ledamöter

Närvarande på distans

Lotta Visén (S) § 159
Ann Kristine Elfvendal (S) tjänstgörande för Lotta Visén (S) §§ 160-183
Monica Fahlén (S)
Håkan Viklund (S)
Lennart Molin (S) §§ 159-179
Fredrik Olsson (S) tjänstgörande för Lennart Molin (S) 180-183
Michael Möller Christensen (V)
Myriam Estrella Näslund (MP) tjänstgörande för Johan Sundqvist (MP)
Ingemar Wiklander (KD)
Karl Rönnkvist (C) tjänstgörande för Erik Hultin (C)
Anders Gäfvert (M) §§ 159-178, 180-183
Ida Skogström (M) §§ 159-178, 180-183
Ingemar Ljunggren (M) §§ 159-178, 180-183
Glenn Sehlin (SD)§§ 159-178, 180-183
Charlotte Bystedt (SD) tjänstgörande för Glenn Sehlin (SD) § 179

Ej tjänstgörande ersättare,

Ersättare

närvarande på distans

Fredrik Olsson (S) §§ 159-178
Elin Sandin (V) § 159
Gabriel Hjelm (M)
Ulrika Sundgren (C)
Ulla Bylund (KD)
Charlotte Bystedt (SD) §§ 159-178, 180-183

Övriga närvarande på plats

Anna Bostedt, kanslichef, Matilda Minell, verksamhetscontroller och Jeanette George,
kommunsekreterare.

Övriga närvarande på distans

Lars Liljedahl, kommundirektör

Justerare

Glenn Sehlin (SD) §§ 159-178, 180-183 och Charlotte Bystedt (SD) § 179

Andreas Sjölander (S), Ordförande
Carl Fredrik Edgren (V), 1:e vice ordförande§§ 159-178, 180-183
Fredrik Olsson (S) tjänstgörande för Carl Fredrik Edgren (V) § 179
Christina Lindberg (C), 2:e vice ordförande

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Jeanette George

Ordförande
Andreas Sjölander
Justerare
Glenn Sehlin 159-178, 180-183
Justerandes sign

Charlotte Bystedt § 179
Utdragsbestyrkande

§§ 159-183
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-10-05

Datum då anslaget sätts upp

2021-10-06

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Jeanette George

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2021-10-28
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Ärendelista
§ 159 Dnr 27802

5

Informationsärenden ............................................................................
§ 160 Dnr 34746

6

Val av justerare ....................................................................................
§ 161 Dnr 2020-000517 1.1.2.0

7

Fastställande av föredragningslista 2021 .............................................
§ 162 Dnr 2021-000157 1.1.1.1

8

Motion - Försvaret och fritiden..............................................................
§ 163 Dnr 2021-000156 1.1.1.1

10

Motion - Skydda Gäddfabriken .............................................................
§ 164 Dnr 2021-000335 1.1.2.0

12

Internkontroll kommunstyrelsen 2022 ...................................................
§ 165 Dnr 2021-000350 1.1.2.1

14

Delårsrapport 2021, Kommunstyrelsen ................................................
§ 166 Dnr 2021-000349 1.1.2.1

16

Delårsrapport 2021, Härnösands kommun ...........................................
§ 167 Dnr 2021-000381 1.1.2.1

17

Förändrat finansiellt mål 2021 ..............................................................
§ 168 Dnr 2020-000513 1.1.2.0

19

Kommunstyrelsens Uppsiktsplikt 2021 .................................................
§ 169 Dnr 2021-000346 1.1.2.1

21

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2022 .................................................
§ 170 Dnr 2021-000357 1.1.2.0

23

Revidering av Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och
nämnder i Härnösands kommun ..........................................................
§ 171 Dnr 2021-000358 1.1.2.0

25

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning ..........................
§ 172 Dnr 2021-000347 1.1.2.1

27

Lokaler och hyresavtal för Anhörigcentrum ..........................................
§ 173 Dnr 2021-000326 1.1.2.0

29

Redovisning av obesvarade motioner ..................................................
§ 174 Dnr 2020-000489 1.1.2.1

31

Klimatanpassningsplan Härnösands kommun ......................................
§ 175 Dnr 2021-000340 3.1.3.1

35

Försäljning av fastigheten Härnösand Ön 2:83 ....................................
§ 176 Dnr 2021-000345 3.1.3.0

37

Markanvisning - Fastlandet 2:76, samt Briggen 1 och 2 .......................
§ 177 Dnr 2021-000344 3.1.3.0

39

Markanvisning - Fastlandet 2:92 ..........................................................
§ 178 Dnr 2021-000371 3.4.2.0

41

Höga Kustens besöksnäringsstrategi ...................................................
§ 179 Dnr 2021-000115 1.1.2.1

44

Satsning för minskad arbetslöshet 2021...............................................

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 180 Dnr 2020-000514 1.1.2.1

52

Kommunstyrelsens uppdragsbeslut 2021.............................................
§ 181 Dnr 2020-000515 1.2.3.1

53

Anmälan av delegationsbeslut 2021.....................................................
§ 182 Dnr 2020-000516 1.1.2.1

54

Anmälan av ärenden för kännedom till kommunstyrelsen 2021 ............
§ 183 Dnr 2021-000034 1.1.2.1

56

Frågor och svar ....................................................................................

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 159

Dnr 27802

Informationsärenden
Kommunstyrelsen har fått följande informationsföredragningar:


Verksamhetsbesök samhällsnämnden – Knapp Britta Thyr,
ordförande och Thomas Jenssen, förvaltningschef



Digidel och Bokstart – Susanne Hägglund, Bibliotekschef



Höga Kusten näringslivsstrategi – Mia Karlsson, VD Höga Kusten
Destination



Försäljning av fastigheten Härnösand Ön 2:83 – Hanna Viklund,
mark och exploateringshandläggare



Markanvisning – Fastlandet 2:75 och briggen 1 och 2 samt Fastlandet
2:92 – Hanna Viklund



Dialog kring bruttolistan för internkontroll – Petra Werner,
verksamhetscontroller
Närvarande förtroendevalda (via Zoom)
Ledamöter
Andreas Sjölander (S), ordf
Carl Fredrik Edgren (V), 1:e vice ordf
Christina Lindberg (C), 2:e vice ordf
Lotta Visén (S)
Lennart Mohlin (S)
Monica Fahlén (S)
Håkan Viklund (S)
Mikael Möller Christensen (V)
Ingemar Wiklander (KD)
Ida Skogström (M)
Anders Gäfvert (M)
Ingemar Ljunggren (M)
Glenn Sehlin (SD)
______

Justerandes sign

Ersättare
Ann Kristine Elfvendal (S)
Fredrik Olsson (S)
Elin Sandin (V)
Myriam Estrella Näslund (MP)
Ulla Bylund (KD)
Karl Rönnkvist (C)
Ulrika Sundgren (C)
Gabriel Hjelm (M)
Charlotte Bystedt (SD

Utdragsbestyrkande

5(56)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-05
Kommunstyrelsen

§ 160

Dnr 34746

Val av justerare
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att välja Glenn Sehlin (SD) till justerare för dagens protokoll.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 161

Dnr 2020-000517 1.1.2.0

Fastställande av föredragningslista 2021
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa föredragningslistan för dagens möte med tillägg enligt följande:


Förändrat finansiellt mål 2021.

Yttranden
I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S).
Yrkanden
Ordförande Andreas Sjölander (S) yrkar på tillägg enligt ovan.
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, 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
Ordförande Andreas Sjölander (S) går igenom upprättad föredragningslista.
Beslutsunderlag
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 162

Dnr 2021-000157 1.1.1.1

Motion - Försvaret och fritiden
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse motionen vara besvarad så tillvida att motionens förslag tas med i
den fortsatta dialogen med försvarsmakten.
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, 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
Liberalerna har i en motion daterad 2021-03-23 föreslagit att kommunen ska
inleda samtal med fortifikationsverket om den utökade militära närvaron på
Härnön och behovet av utökad och förbättrad skyltning i området.
I juni 2021 hade kommunen dialog med representanter från I19 Boden och
Västernorrlandsgruppen i Juni i år specifikt för att prata om de nya
trafikföreskrifterna som Försvarsmakten har ansökt om att ändra hos
Länsstyrelsen.
Utöver detta har kommunen kontinuerlig dialog med Försvarsmakten varje
höst, vanligtvis i november. Detta är inskrivet i det miljötillstånd som
försvarsmakten har för övningsområdet på Härnön. I denna dialog har
tidigare medarbetare från samhällsförvaltningen deltagit men framöver
kommer även en representant från kommunstyrelseförvaltningen att vara
med.
Eftersom dialog redan sker anser kommunledningskontoret att motionen ska
anses vara besvarad.
Motionärerna förslår också en rad konkreta åtgärder för att tydliggöra
informationen om när det är förbjudet att beträda övningsområdena.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunledningskontoret håller med motionärerna att det är viktigt med
tydlig och relevant information, dock måste detta ske i dialog med
försvarsmakten. Därför föreslås att dessa förslag tas med i den fortsatta
dialogen.
Socialt perspektiv
Det är positivt ur många perspektiv om dessa delar av Härnön även fortsatt
kan vara tillgängliga för allmänheten och att det därför finns relevant och
tydlig information om när det är förbjudet att tillträda området.
Ekologiskt perspektiv
Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-08-24
Motion - Försvaret och fritiden
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 163

Dnr 2021-000156 1.1.1.1

Motion - Skydda Gäddfabriken
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, 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
En motion har lämnats till kommunfullmäktige 2021-03.29 av Olle Löfgren
och Eva Olstedt Lundgren Liberalerna. Motionärerna förslår
kommunfullmäktige att utreda möjligheten att stänga sjön Kragomsviken i
Älandsbro för fiske under gäddans lekperiod tillsammans med
fiskerättsinnehavare. För att informera om detta bör skyltning om förbud
sättas upp samt uppföljning genom fisketillsyn med bötfällning för de som
bryter mot förbudet. Utöver dessa åtgärder förslår motionärerna att
kommunens dagliga verksamheter ska göra insatser i området som främjar
gäddans lek.
Bakgrunden till förslaget är det minskande beståndet av gädda längs
norrlandskusten som Linnéuniversitet i Kalmar släppt en studie om i vår.
Varför gäddan minskar i antal vet man inte. Men en orsak tros vara att andra
rovfiskar har minskat vilket gjort att Spiggen ökat. Spiggen äter gärna rom
och yngel från andra fiskar vilket kan leda till att föryngringen av gäddan har
minskat.
Tillväxtenhetens bedömning
Sjön Kragomsviken i Älandsbro ingår inte i ett fiskevårdsområde vilket gör
att sjön har fiskeförbud året om. Endast de med fiskerätt får rätteligen fiska i
sjön eller de med tillstånd från fiskerättsinnehavare. För att sätta förbud som

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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motionärerna menar behöver sjön ingå i ett fiskevårdsområde. För att göra
sjön till ett fiskevårdsområde krävs oftast en fiskerättsutredning om det
saknas en förtäckning över fiskerättsinnehavare. Vilket det gör för
Kragomsviken. Lantmäteriet får uppdraget att utföra utredningen vilket
kostar mellan 50 000 till 100 000 kr beroende omfattning av utredningen
vilket påverkas av antalet fastigheter som eventuellt har fiskerätt.
Kostanden för utredningen betalas av initiativtagaren som i detta fall skulle
vara kommunen.
Ut över detta så behöver alla fiskerättsinnehavare godkänna bildandet av
fiskevårdsområdet och det är dessa personer som kommer att driva förningen
om som har hand om fiskevårdsområdet.
Tillväxtkontoret föreslår att motionen avslås mot bakgrund av att
Kragomsviken har fiskeförbud för alla utom fiskerättsinnehavare.
Omfattningen av fisket i sjön är svår att uppskatta och vilken påverkan det
har på beståndet av gäddan vilket gör det svårt att motivera kostnaden för
utredningen om fiskerätten.
Beslutsunderlag
Tillväxtavdelningens tjänsteskrivelse, 2021-06-09
Motion - Skydda Gäddfabriken
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 164

Dnr 2021-000335 1.1.2.0

Internkontroll kommunstyrelsen 2022
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta förslag på bruttolista över identifierade risker inför prioritering och
förslag till beslut om internkontrollplan för kommunstyrelsen och
övergripande internkontroller 2022.
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, 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
Internkontroll handlar om att säkerställa att kommunens övergripande mål
uppfylls. Om det finns hinder för detta så ska sådana risker elimineras eller
reduceras. Viktigt är också att ta hänsyn till vilka konsekvenser riskerna kan
leda till.
Första steget i arbetet att ta fram en plan för internkontroll är att
identifiera/kartlägga risker. Riskerna ska knytas till ett av kommunens
övergripande mål, samt till en rutin, process eller system. Exempel på
riskkategori kan vara: verksamhetsrisk, ekonomisk risk, juridisk risk,
förtroendeskada eller att enskild individ drabbas.
En sammanställning av risker har genomförts i en bruttolista som innehåller
risker som värderats genom en konsekvens – och sannolikhetsbedömning.
Kommunstyrelsen fattar beslut om internkontrollplan för kommunstyrelsen i
november 2021
Socialt perspektiv
Ingen påverkan bedöms

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ekologiskt perspektiv
Ingen påverkan bedöms
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Internkontrollerna hanterar bland annat riskkategorierna utifrån ekonomiska
risker och juridiska risker med målet att minimera och hantera de risker som
identifieras i internkontrollprocessen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-08-25
Bilaga 1 - Bruttolista internkontroll 2022
Bilaga - KS 2019-000370 Reglemente för internkontroll
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 165

Dnr 2021-000350 1.1.2.1

Delårsrapport 2021, Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna kommunstyrelsens delårsrapport 2021.
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, 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 delårsrapport för 2021 har upprättats i enlighet med
anvisningar från ekonomiavdelningen.
Resultatet per den sista augusti för kommunstyrelsen är ett underskott på 8,7
mnkr. Kommunstyrelseförvaltningen visar ett överskott på 16,0 mnkr och
kommungemensam verksamhet visar ett underskott på 24,7 mnkr.
I rapporten redovisas även den ekonomiska prognosen för kommunstyrelsen
vid årets slut. Prognosen visar ett överskott på 1,8 mnkr för
kommungemensam verksamhet samt ett överskott på 9,7 mnkr för
kommunstyrelseförvaltningen.
Jämfört med fyramånadersrapporten prognos på 2,2 mnkr i överskott ser
prognosen högre ut vid årets slut. Det högre överskottet är en följd av att
medel till införande av heltidsresan inte kunnat utnyttjas, lägre
personalkostnader med anledning av vakanser och sjukskrivningar samt att
förväntade kostnader för införandet av nytt lönesystem klassificerats om till
en immateriell tillgång vars utgifter bokförs som en investering i stället för
en kostnad.
Socialt perspektiv
Bedöms inte påverka.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ekologiskt perspektiv
Bedöms inte påverka.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Genom att upprätta en delårsrapport som beskriver ackumulerat resultat och
prognostiserat resultat vid årets slut bidrar kommunen till att kommunens
resurser används effektivt, ändamålsenligt och långsiktigt.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-23
Delårsrapport kommunstyrelsen
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 166

Dnr 2021-000349 1.1.2.1

Delårsrapport 2021, Härnösands kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna Delårsrapport 2021 Härnösands kommun.
Kommunstyrelsen beslutar
att överlämna Delårsrapport 2021 Härnösands kommun till revisionen.
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, 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
Härnösands kommuns delårsrapport har upprättats enligt Lag (2018:597) om
kommunal bokföring och redovisning.
Härnösands kommun uppvisar ett resultat om 9,8 mnkr för årets åtta första
månader och den kommunala koncernen uppvisar ett resultat om 51,8 mnkr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-29
Bilaga - Delårsrapport 2021 Härnösands kommun
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 167

Dnr 2021-000381 1.1.2.1

Förändrat finansiellt mål 2021
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att förändra det finansiella målet Kommunens resultat av skatteintäkter och
generella statsbidrag från 1,0 procent till 0,1 procent, samt
att tillfälligt avsteg från Reglementet för ekonomistyrning i Härnösands
kommun görs enligt beskrivning nedan för Socialnämnd, Skolnämnd samt
Samhällsnämnd för år 2021.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S).
Yrkanden
Andreas Sjölander (S) yrkar bifall till liggande förslag.
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, 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
Kommunen har i sin budget för 2021 budgeterat ett överskott på 17,5
miljoner kronor (1,0 procent av skatter, statsbidrag och utjämning).
Kommunens prognostiserade resultat för helåret är -1,3 miljoner kronor per
sista augusti 2021.
Tre av kommunens nämnder prognostiserar ett underskott som förklaras till
stora delar av den ansträngande situation som Covid-19 pandemin inneburit
där liv och hälsa prioriterats under lång tid. Kommunfullmäktige har även
under året tagit beslut om ytterligare satsning på minskad arbetslöshet som
belastar resultatet. Utifrån givet läge föreslås att kommunens finansiella mål

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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för resultat av skatteintäkter och generella statsbidrag ändras från 1,0 procent
till 0,1 procent (1,7 mnkr).
Därutöver så föreslås ett för året tillfälligt avsteg från Reglementet för
ekonomistyrning i Härnösands kommun för Socialnämnd, Skolnämnd samt
Samhällsnämnd då de undantas från skrivningen ”Nämnden ansvarar för att
verksamheten bedrivs inom av den av kommunfullmäktige fastställda
budgetramen”.
Kommunens finanser är så pass starka utifrån den stora tilldelningen av extra
statsbidrag 2020, vilket kan bära det för året svagare resultatet.
Beslutsunderlag
Ordförandeförslag, 2021-10-05
______
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§ 168

Dnr 2020-000513 1.1.2.0

Kommunstyrelsens Uppsiktsplikt 2021
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att rekommendera Härnösandshus att löpande redovisa bolagets
målredovisning på ett transparent sätt för hyresgäster och allmänhet, samt
att därefter lägga verksamhetsuppföljningen av Härnösandshus till
handlingarna.
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, 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 uppgift är att utöva ett helhetsansvar för kommunens
verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning och tillse att
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som
kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för
verksamheten. Styrelsen ska också se till att internkontrollen är tillräcklig
samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt.
Kommunstyrelsen och nämnderna ska se till att kommunfullmäktiges beslut
verkställs.
Styrelsen samordnar, genom att leda och styra, den kommunala
verksamheten. Styrelsen leder och fastställer övergripande förutsättningar för
planering och uppföljning av hela den kommunala verksamheten inklusive
de kommunala bolagen. Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över övriga
nämnders verksamhet samt kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala
bolag, stiftelser och kommunalförbund och besluta i frågor om samordning
mellan nämnder och gränsdragning mellan nämndernas kompetens när något
är oklart eller tvistigt.
Kommunstyrelsen utövar sin uppsiktsplikt genom fördjupad
verksamhetsuppföljning, verksamhetsredovisningar i kommunstyrelsen,
genom kvartalsmöten med bolagen, delårsbokslut samt årsberättelse.
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Den bilagda rapporten är resultatet av en fördjupad verksamhetsuppföljning
genom dialog mellan kommunstyrelseförvaltningens tjänstepersoner och
Härnösandshus ordförande och verkställande direktör.
Socialt perspektiv
Bedöms inte påverka perspektivet
Ekologiskt perspektiv
Bedöms inte påverka perspektivet
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
I ett juridiskt perspektiv är det av stor vikt att kommunstyrelsen har uppsikt
över bolagens verksamhet och föreslår eller rekommenderar förändringar där
behov av förändringarna identifieras och som bidrar till kommunens
utveckling. Genom att dokumentera uppföljningen blir det möjligt för
verksamheterna, de politiska instanserna samt invånarna att få insyn i hela
processen och följa de beslut som sedan följer av uppsiktens resultat.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-09-10
Bilaga 1 - Verksamhetsrapport Härnösandshus
Protokollsutdrag KS 2020-05-06 § 45
______
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§ 169

Dnr 2021-000346 1.1.2.1

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2022
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta kommunstyrelsens årshjul för fullgörande av planerad uppsiktsplikt
2022,
att anta föreslaget tema IT – och informationssäkerhet i
verksamhetsdialogerna med nämnder och bolag för 2022, samt
att anta reviderad ”Rutiner och innehåll för genomförande av uppsiktsplikt.
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, 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
Det framgår av kommunallagen (Kommunallagen 6 kap 1 §). och i
reglementet för kommunstyrelsen och nämnder att kommunstyrelsens
uppgift är att:
Ha uppsikt över nämndernas verksamhet samt kommunal verksamhet som
bedrivs i kommunala bolag, stiftelser och kommunalförbund
Ha uppsikt över verksamhet och uppdrag som bedrivs av annan juridisk
person eller samverkansorganisation vilken kommunen ingår.
Kontrollera och följa upp verksamhet, när vård av kommunal angelägenhet
genom avtal har lämnats över till en privat utförare.
Årligen fatta beslut enligt Kommunallagen 6 kap. §9 kring uppsiktsplikt
gällande kommunala bolag verksamhet och uppdrag som bedrivs av annan
juridisk person eller samverkansorganisation som kommunen igår i.
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Genom tidigare beslut om riktlinjer för fullgörande av kommunstyrelsens
uppsiktsplikt tydliggörs hur kommunstyrelsen fullgör sin uppsiktsplikt. Hur
kommunstyrelsen uppfyllt uppsiktsplikten redovisas i årsbokslutet.
Temat i uppsiktspliktens punkt i verksamhetsdialogerna föreslås att för 2022
bli IT – och informationssäkerhet.
Förslag om revidering av rutiner och innehåll för genomförande av
uppsiktsplikt har markerats med gul text där texten är ny och med
överstrykning där text föreslås tas bort, i bilaga 3.
Socialt perspektiv
Ingen påverkan bedöms
Ekologiskt perspektiv
Ingen påverkan bedöms
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
I ett juridiskt perspektiv är det av stor vikt att uppsiktsplikten och formerna
för den planeras, dokumenteras och följs upp.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag, 2021-09-21 § 50
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-09-06
Bilaga 1 - Årshjul Uppsiktsplikt KS 2022
Bilaga 2 - Reviderad rutin och innehåll för genomförande av uppsiktsplikt
Bilaga 3 - Verksamhetsdialog 2022
______
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§ 170

Dnr 2021-000357 1.1.2.0

Revidering av Gemensamt reglemente för
kommunstyrelsen och nämnder i Härnösands kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta reviderat Gemensamt reglemente för kommunstyrelse och nämnder i
Härnösands kommun version 5.0.
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, 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
Mot bakgrund av oklarheter kring hantering av hyresavtal och
lokalanpassning föreslås förändringar i reglementet.
Genom de förändringar som föreslås och i kombination med förändring av
respektive nämnds delegationsordning så skapas en tydligare ordning för
tecknandet av olika avtal i kommunen.
Förvaltningschef får delegation att teckna avtal upp till tre år eller en årlig
hyra motsvarande maximalt tio prisbasbelopp.
Nämnd får rätt att teckna avtal upp till sex år eller en årlig hyra på maximalt
20 prisbasbelopp.
För avtal som överstiger sex år eller har en årlig hyra överstigande 20
prisbasbelopp beslutar kommunstyrelsen.
Förändringar under gemensamma bestämmelser av lokalförsörjning och rätt
att teckna avtal:
§ 41 Styrelse/nämnd ansvarar för planering av nämndens behov av lokaler.
Behovet ska behandlas i den av kommunstyrelsen utsedda lokalgruppen.
I tidigare formulering fastslogs att behovet skulle anmälas till lokalgruppen.
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§ 42 Vid förhyrning av lokaler längre sex (6) år eller en årlig hyra
överstigande tjugo (20) prisbasbelopp beslutar kommunstyrelsen.
För tilläggsavtal till befintligt hyresavtal som kommunstyrelsen beslutat om
och som inte påverkar hyresavtalets löptid gäller en tilläggskostnad
överstigande tio (10) prisbasbelopp för beslut i kommunstyrelsen.
Tidigare formulering fastslog tre år respektive 10 prisbasbelopp samt ingen
reglering av tilläggsavtal fanns.
§43 Styrelse/nämnd äger rätt att teckna avtal inom sitt verksamhetsområde.
Vid övriga avtal som inte regleras på andra sätt med en löptid länge än sex
(6) år eller en årlig kostnad överstigande tjugo (20) prisbasbelopp beslutar
kommunstyrelsen.
För tilläggsavtal till befintligt avtal som kommunstyrelsen beslutat om och
som inte påverkar avtalets löptid gäller en tilläggskostnad överstigande tio
(10) prisbasbelopp för beslut i kommunstyrelsen.
I tidigare formulering fastslogs tre år respektive 10 prisbasbelopp samt ingen
reglering av tilläggsavtal fanns.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag, 2021-09-21 § 51
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-13
Bilaga - Ändringar - Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och
nämnder i Härnösands kommun
Bilaga - Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder för
Härnösands kommun
______
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§ 171

Dnr 2021-000358 1.1.2.0

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen 2019 – 2022
version 1.4, samt
att beslutet gäller under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om att
anta Gemensamt reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Härnösands
kommun version 5.0.
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, 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
Kommunstyrelsen antog en reviderad version av delegationsordningen på
sammanträdet 2021-03-02.
Mot bakgrund av oklarheter kring hantering av hyresavtal och
lokalanpassning föreslås tillägg av två punkter i delegationsordningen.
Lista på förändringar:
Nya punkter under kap 2 teckningsrätter:
2.3 Hyresavtal
Hyresavtal med en löptid på upp till tre (3) år eller en årlig hyra på maximalt
tio (10) prisbasbelopp.
Delegat: Kommundirektör
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2.4 Övriga avtal
Avtal som inte regleras på annat sätt med en löptid upp till tre (3) år eller en
årlig kostnad på maximalt tio (10) prisbasbelopp
Delegat: Kommundirektör
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag, 2021-09-21
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-13
Ändringar- Delegationsordning kommunstyrelsen
Delegationsordning kommunstyrelsen 2019-2022 ver 1.4
______
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§ 172

Dnr 2021-000347 1.1.2.1

Lokaler och hyresavtal för Anhörigcentrum
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna hyresavtal för Anhörigcentrum, samt
att uppdra till kommundirektören att teckna bilagda hyresavtal för
Anhörigcentrum.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Ida Skogström (M) och Glenn Sehlin (SD).
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, 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
Socialförvaltningen bedriver verksamheten Anhörigcentrum i den s k Gula
Villan. Hyresavtalet har sagts upp att upphöra 2021-12-31 och ett arbete med
att hitta nya anpassade lokaler för verksamheten har genomförts.
Härnösandshus har lämnat offert på nya lokaler för Anhörigcentrum som
uppfyller samtliga de krav och önskemål verksamheten har framställt.
Lokalen är placerad i markplan på Köpmangatan 12 i kvarteret Vågmannen.
Socialt perspektiv
Ur ett socialt perspektiv ger den nya placeringen något bättre tillgänglighet i
och med närheten till kollektivtrafik. Verksamheten får även bättre
förutsättningar att utvecklas med effektivare och bättre utrustade lokaler.
Ekologiskt perspektiv
Ingen påverkan ur ett ekologiskt perspektiv.
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Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Ur ett ekonomiskt perspektiv innebär förslaget, med ett hyresavtal som löper
på 10 år med en hyra på 284 606 kr per år eller 1 258 kr/m² som inkluderar
samtliga lokalkostnader förutom verksamhetsdel, en besparing i jämförelse
med nuvarande hyresavtal på ca 100 000 kr/år.
Ur ett juridiskt perspektiv, ingen påverkan.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-09-17
Socialnämndens beslut 2021-08-26 Dnr SOC/2021-000159.
Lokalgruppens beslut 2021-08-20
Förslag till hyresavtal, nr 333-03-06-0311 Vågmannen 13.
______
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§ 173

Dnr 2021-000326 1.1.2.0

Redovisning av obesvarade motioner
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att lägga redovisningen av obesvarade motioner 2021 till handlingarna.
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, 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
Kommunstyrelsen ska enligt kommunfullmäktiges arbetsordning årligen på
fullmäktiges oktobersammanträde följa upp motioner där handläggning
pågår och svar ännu inte lämnats. Fullmäktige har enligt kommunallagen
möjlighet att avskriva motioner som inte beretts klart inom ett år.
Socialt perspektiv
Uppföljningen av obesvarade motioner stärker den demokratiska processen
och bidrar till en rättssäker ärendehantering så att inlämnade förslag får ett
svar och inte ligger för länge. Detta är ännu viktigare nu när kommunen för
tillfället inte har någon kanal in direkt från medborgarna.
Ekologiskt perspektiv
Ingen påverkan ur ett ekologiskt perspektiv
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Kommunallagen förutsätter att fullmäktige följer upp och hanterar motioner
som inte kan beredas färdigt inom ett år. Kommunstyrelsen har det samlade
ansvaret för avrapportering och uppföljning sker i en årlig rapport som enligt
fullmäktiges arbetsordning presenteras i oktober.
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Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-08-17
Bilaga – Redovisning av obesvarade motioner
______
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§ 174

Dnr 2020-000489 1.1.2.1

Klimatanpassningsplan Härnösands kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta Klimatanpassningsplan 2100 för Härnösands kommun
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, 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
Processen för beredning till beslut sedan beslut om återremiss
Klimatanpassningsplanen har varit på information till kommunstyrelsen och
den politiska referensgruppen* årligen under projektets gång och nu särskilt
för beredning enligt nedan


Politiska referensgruppen för miljö, energi och klimatfrågor - 25
november 2020



Kommunstyrelsen (beredningsärende) - 2 februari 2021



Samhällsnämnden (informationsärende) - 25 februari 2021



Politiska referensgruppen för miljö, energi och klimatfrågor - 1 mars
2021



Kommunfullmäktige (beslutsärende, återremiss) - 29 mars 2021

* Den politiska referensgruppen var aktiv fram till 3 oktober 2018 sedan
uppstarten år 2015 och återinrättades till ett första möte 25 november 2020
med fokus på klimatanpassningsplanen.
Under beredningens gång har det noterats synpunkter med förtydligande till
riktlinjerna - att i punkt 4 under avsnitt 3.1.2 på sidan 9 - att
klimatanpassning även ska beaktas i de investeringar (ombyggnation av gata
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och väg, planering bostadsområden etc…) som har en pågående planering
för genomförande - vilka ingår i samhällsplaneringen.
Att besluta om klimatanpassningsplanen innebär ett beslut om hur arbetet nu
kan fortsätta i en kommunkoncernövergripande arbetsgrupp – med stöd av
framtagen arbetsmodell, fokusområden och riktlinjer för arbetsgruppens
uppdrag. En stor och viktig fråga där alla partiers deltagande blir fortsatt
viktig i arbetet med klimatanpassning.
Bakgrundsbeskrivningen
Klimatanpassningsplanen har tagits fram på uppdrag av kommunstyrelsen
genom beslut om medverkan i det multi-nationella EU-projektet CLIMATE
(Dnr 2016-000432, 2016-10-04).
Målbilden med klimatanpassningsarbetet i Härnösands kommun är att
arbetet med klimatförändringar ska bli en naturlig del i beslutsunderlagen vid
planering, genomförande, kontroll och uppföljning av åtgärder i
verksamhets- och samhällsutvecklingen.
Planen inriktar sig i huvudsak för de verksamheter som kommunen har
rådighet över och de åtgärder som kan genomföras inom rådande
ekonomiska ramar. Andra aktörers verksamheter har inte analyserats lika
omfattande. Hänsyn har heller inte tagits till indirekta effekter av
klimatförändringar i omvärlden. Det innebär att frågor som exempelvis
ökade migrationsströmmar till Sverige och Härnösand som en följd av
förändrat klimat inte har tagits med. Detta får bevakas och hanteras inom
ramen för kommunens översiktsplanering.
Klimatanpassningsplanen 2100
Vårt samhälle påverkas redan idag och kommer att påverkas på flera olika
sätt i framtiden vilket behöver beaktas i både verksamhets- och
samhällsplaneringen.
Den absolut viktigaste åtgärden som projektet identifierat är vikten av att
etablera en kommunkoncernövergripande arbetsgrupp med löpande ansvar
för samordning av arbetet med klimatanpassning.
Planen har tagits fram med syfte att klimatförändringarnas negativa
konsekvenser ska bli så små som möjligt och att vi ska ta tillvara på de
positiva konsekvenserna på bästa sätt.
Klimatanpassningsplanen består av två delar. En del är ett digitalt
kartverktyg (så kallad Storymap) för att kommunicera planen och beskriva
hur framtidens klimat kan påverka Härnösand och vad vi kan göra och gör
för att säkerställa ett fortsatt robust Härnösand i framtiden. Denna del ska
vara fristående från det styrande dokumentet som ska beslutas.
Den andra delen, bilaga till beslut, är indelad i två avsnitt.
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I det inledande avsnittet beskrivs mål, syfte och avgränsningar i arbetet med
klimatanpassning samt hur planen har tagits fram. Här behandlas även
klimatanpassningens koppling till lagar och andra styrande dokument,
interna och externa aktörer och sårbara objekt i samhället.
Det andra avsnittet behandlar genomförandet och fokusområden för arbetet
med klimatanpassning som arbetsgruppen bör efterleva och dra nytta av. Här
behandlas även hur åtgärdsplanen är uppbyggd och ett urval åtgärder
redovisas ur åtgärdsplanen. Därefter kommer du till hur arbetet ska bevakas
och följas upp.
Planen har tagits fram av en projektgrupp med tjänstepersoner från
Kommunstyrelseförvaltningen, Samhällsförvaltningen och det kommunala
bolaget HEMAB. Övriga förvaltningar och bolag har inte involverats i
arbetet med planen då initialt fokus har varit inriktat för kommunens arbete
med samhällsplanering, men kan komma att involveras i framtiden kopplat
frågor som berör verksamhetsplanering.
Nu föreslås arbetet fortsätta i en kommunkoncernövergripande
arbetsgrupp – med stöd av framtagen arbetsmodell, fokusområden och
riktlinjer för arbetsgruppens uppdrag
Den av EU-projektet framtagna arbetsmodellen innehåller 5 steg och är en
iterativ process och återfinns idag på hemsidan www.climate-project.net
fram till år 2025. För arbetsmodellen finns en beskrivning av varje steg,
checklistor och olika verktyg (till exempel framtagna mallar, agendor,
workshops) som är användbara i det fortsatta arbetet (på engelska).
Projektgruppen har landat i sex fokusområden för Härnösands kommun i
arbetet med klimatanpassning. Fokusområden är bebyggelse, sårbara
grupper, tillsyn, vattenskydd, ekosystemtjänster samt teknik och
infrastruktur.
Projektgruppen har tagit fram riktlinjer för arbetet med klimatanpassning:
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Arbetsgruppen ska utveckla ett arbetssätt för uppdraget att säkerställa
genomförandet och revidering genom att efterleva framtagen
arbetsmodell och fokusområden för klimatanpassning.



Arbetsgruppen ska föreslå en budget för att stödja genomförandet
och uppföljning av arbetet.



Arbetsgruppen ska fortsätta arbetet med åtgärdsplanen och de
åtgärder som tagits fram i projekt Climate.



Arbetsgruppen ska säkerställa att perspektivet klimatanpassning
beaktas i berörda styrdokument för verksamheterna och i
samhällsplaneringen.
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Arbetsgruppen ska bistå med utbildnings- och informationsinsatser
för tjänstepersoner, chefer och förtroendevalda i kommunens
verksamheter och bolag och vara ett stöd i arbetet med
klimatanpassning.

Socialt perspektiv
Arbetet bidrar till att minska miljö- och hälsorisker för både människa och
miljö, vilket bidrar positivt till hälsa och välbefinnande för invånare och
företagsamhet i kommunen.
Ekologiskt perspektiv
Arbetet inkluderar strategiskt arbete med ekosystemtjänster (den gröna
infrastrukturen) vilken kan resultera i flera ekologiska vinster.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Klimatanpassning medför oftast en kostnad. I de flesta fall är förebyggande
planering och investeringar betydligt billigare i ett längre perspektiv, jämfört
med att ta kostnaderna för konsekvenser i efterhand.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-14
Klimatanpassningsplan 2100 – Antagandehandling förslag
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2021-03-29 § 22
______
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§ 175

Dnr 2021-000340 3.1.3.1

Försäljning av fastigheten Härnösand Ön 2:83
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna upprättat köpekontrakt, vilket avser fastigheten Härnösand Ön
2:83.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S) och Anders Gäfvert (M).
Yrkanden
Andreas Sjölander (S) yrkar bifall till liggande förslag.
Anders Gäfvert (M) yrkar på en redaktionell ändring i Köpekontraktet,
Villkor, från ordet partier till parter.
Andreas Sjölander (S) och Christina Lindberg (C) instämmer till Anders
Gäfvert (M) yrkande.
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag med den redaktionella ändringen.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag med den redaktionella ändringen.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag med den redaktionella ändringen.
Bakgrund
I november 2020 fick Hotell Hernö Gin AB markanvisning på fastigheten
Härnösand Ön 2:83, för att undersöka förutsättningarna att uppföra ett hotell
på fastigheten. I markanvisningen gavs företaget möjlighet att förvärva
fastigheten den dag de erhållit ett lagakraftvunnet bygglov. Hotell Hernö
Gin AB har ansökt om och erhållit ett lagakraftvunnet bygglov.
Priset för hotellfastigheten är satt till 1750 000 kr, enligt värdering gjord av
NAI Svefa den 14 april 2016. I markanvisningen som antogs av
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kommunstyrelsen beslutades det om en köpeskilling om 1 750 000 kr, och
att Hotell Hernö Gin AB fick förvärva fastigheten den dag de erhållit ett
lagakraftvunnet bygglov.
Köpekontraktet är villkorat med att köparen ska kunna uppvisa ett
lagakraftvunnet bygglov innan köpet slutförs.
Om byggnation ej påbörjats inom 2 år från att bygglov vunnit laga kraft, är
partierna överens om att ett vite om 50 000 kr per påbörjad månad skall utgå,
till en max nivå på 1,8 miljoner, som tvåårsfristen överskrids.
Socialt perspektiv
Ett hotell på Kanaludden kommer att utveckla Härnösand och kanaludden
som mötesplats året runt. Ett hotell kommer även att öka antal turister och
gästnätter i Härnösand, vilket bidrar till en positiv inverkan på det sociala
perspektivet även för övrig näring.
Ekologiskt perspektiv
Byggnation av ett hotell bedöms inte medföra en betydande inverkan på det
ekologiska perspektivet.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Hotellbygget på Kanaludden kommer att öka antal besökare och turister och
bidra till positiva effekter för besöksnäring, handel och övrigt näringsliv i
kommunen och Höga Kusten. Hotellbyggnationen kommer att innebära vissa
investeringskostnader för kommunen, vad gäller utvecklingen av de
allmänna ytorna på kanaludden, vilket kommer att gynna både
Härnösandsbor och besökare.
Beslutsunderlag
Tillväxtavdelningens tjänsteskrivelse, 2021-09-22
Bilaga - Köpekontrakt
______
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§ 176

Dnr 2021-000345 3.1.3.0

Markanvisning - Fastlandet 2:76, samt Briggen 1 och 2
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna upprättat förlag till markanvisningsavtal med KIAB AB, på
fastigheten Härnösand Fastlandet 2:76, samt Briggen 1 och 2.
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, 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
Ett förslag på markanvisningsavtal har upprättats med KIAB AB (nedan
kallad exploatören), som avser att exploatera fastigheterna Härnösand
Fastlandet 2:76, samt Briggen 1 och 2 för handelsändamål. Fastigheterna är
idag planlagda för industriändamål. Innan byggnation för handel kan ske
måste fastigheterna planändras för ändamålet. Innan försäljning av marken
sker ska exploatören kunna presentera vilken etablering som kommer att ske
på fasigheten och uppvisa hur etableringen ska realiseras.
Markanvisningsavtalet är skrivet på 24 månader, räknat från den dag
kommunstyrelsens beslut om att godkänna markanvisningsavtalet vunnit
laga kraft. Tillväxtavdelningen medges rätt att förlänga avtalet i ytterligare
12 månader om exploatören aktivt jobbar med att hitta en etablering.
Avtalet reglerar även frågar gällande miljö och sanering. Det finns inget som
tyder på att markanvisningsområdet är förorenat. Miljökontoret bedömer inte
att kompletterande provtagningar behöver göras inför försäljning av marken.
Med tanke på att man hittat föroreningar över MKM (mindre känslig
markanvändning) på intilliggande fastigheter ska en anmälan enligt 28 §
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd skickas till
miljökontoret i samband med exploateringen.
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Avtalet reglerar därför att exploatören ombesörjer och bekostar upprättande
av § 28 anmälan, att en miljökontrollant utför de provtagningar som krävs
enligt miljömyndighetens beslut, och analysering av jordproverna.
Visar det sig att det finns föroreningar som överstiger MKM bekostar
kommunen tippavgift av förorenade massor upp till 6 månader efter att
bygglov beviljats, därefter övergår ansvaret på exploatören.
Socialt perspektiv
Etablering av handel kommer att knyta ihop handelsområdet ankaret och
centrum vilket bidrar till en positiv inverkan på det sociala perspektivet.
Ekologiskt perspektiv
I det fall det visar sig att markanvisningsområdet behöver saneras kommer
det att innebära en positiv inverka på miljön, vilket ger miljömässiga vinster.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Eventuellt behov av sanering kan innebära kostnader för kommunen. Om det
visar sig att markanvisningsområdet är förorenat kommer en saneringen att
vara nödvändig för kommande handelsetablering, som på sikt bidra till
ökade skatteintäkter.
Beslutsunderlag
Tillväxtavdelningens tjänsteskrivelse, 2021-09-22
Markanvisningsavtal Fastlandet 2:76 Briggen 1 och 2
Kartbilaga 1
______
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§ 177

Dnr 2021-000344 3.1.3.0

Markanvisning - Fastlandet 2:92
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna upprättat förlag till markanvisningsavtal med KIAB AB, på
fastigheten Härnösand Fastlandet 2:92.
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, 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
Ett förslag på markanvisningsavtal har upprättats med KIAB AB (nedan
kallad exploatören), som avser att exploatera fastigheten Härnösand
Fastlandet 2:92 för handelsändamål, i enhet med gällande detaljplan. Innan
försäljning av marken sker ska exploatören kunna presentera vilken
etablering som kommer att ske på fasigheten och uppvisa hur etableringen
ska realiseras.
Markanvisningsavtalet är skrivet på 8 månader, räknat från den dag
kommunstyrelsens beslut om att godkänna markanvisningsavtalet vunnit
laga kraft. Tillväxtavdelningen medges rätt att förlänga avtalet i ytterligare
12 månader om exploatören aktivt jobbar med att hitta en etablering.
Avtalet reglerar även frågar gällande miljö och sanering. Det finns inget som
tyder på att markanvisningsområdet är förorenat. Miljökontoret bedömer inte
att kompletterande provtagningar behöver göras inför försäljning av marken.
Med tanke på att man hittat föroreningar över MKM (mindre känslig
markanvändning) på intilliggande fastigheter ska en anmälan enligt 28 §
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd skickas till
miljökontoret i samband med exploateringen.
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Avtalet reglerar därför att exploatören ombesörjer och bekostar upprättande
av § 28 anmälan, att en miljökontrollant utför de provtagningar som krävs
enligt miljömyndighetens beslut, och analysering av jordproverna.
Visar det sig att det finns föroreningar som överstiger MKM bekostar
kommunen tippavgift av förorenade massor upp till 6 månader efter att
bygglov beviljats, därefter övergår ansvaret på exploatören.
Socialt perspektiv
Etablering av handel kommer att knyta ihop handelsområdet ankaret och
centrum vilket bidrar till en positiv inverkan på det sociala perspektivet.
Ekologiskt perspektiv
I det fall det visar sig att markanvisningsområdet behöver saneras kommer
det att innebära en positiv inverka på miljön, vilket ger miljömässiga vinster.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Eventuellt behov av sanering kan innebära kostnader för kommunen. Om det
visar sig att markanvisningsområdet är förorenat kommer en saneringen att
vara nödvändig för kommande handelsetablering, som på sikt bidra till
ökade skatteintäkter.
Beslutsunderlag
Tillväxtavdelningens tjänsteskrivelse, 2021-09-21
Markanvisningsavtal Fastlandet 2:92
Bilaga - Kartbilaga 1
Bilaga - Kartbilaga 2
Bilaga - 453 Genomförandeplan
Bilaga - Karta Lantmäteriet
Bilaga - 453 Planbeskrivning
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

40(56)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-10-05
Kommunstyrelsen

§ 178

Dnr 2021-000371 3.4.2.0

Höga Kustens besöksnäringsstrategi
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att kommunen ställer sig bakom ” En nivå till mot 2030 - Höga Kustens
besöksnäringsstrategi” i enlighet med bifogad skrivelse.
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, 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
Höga Kusten Destinationsutveckling AB har sedan 2014 i uppdrag av sina
ägarkommuner, Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik, att arbeta
för att utveckla besöksnäringen i Höga Kusten strategiskt, långsiktigt och
hållbart med målsättningen att bidra till att skapa 800 nya jobb fram till
2025.
Vid bolagets bildande antog styrelsen i Höga Kusten Destinationsutveckling
en strategi för bolagets arbete för åren 2014-2016. Den följdes sedan av en
ny strategi för åren 2017-2020. Under 2021 har en ny besöksnäringsstrategi
för Höga Kusten tagits fram. För att utveckla en destination krävs
samverkan, förståelse och engagemang mellan flera olika intressenter. En
tydlig och gemensam vision och struktur är grundläggande för ett långsiktigt
hållbart destinationsutvecklingsarbete.
Strategin är framtagen genom en bred process där intressenter från hela
besöksnäringssystemet deltagit. Ett stort antal workshops hölls under vintern
2020/2021 i större och mindre grupperingar för att diskutera Höga Kustens
tillgångar tillsammans med trender inom besöksnäringen och en analys av
omvärldens krav. Det har resulterat i vision, mål och strategiska
utvecklingsområden för att ta Höga Kusten till nästa nivå. Höga Kusten
Destinationsutveckling har lett arbetet och Kairos Future har bistått med
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processledning och framtidsanalys. Strategin är fastställd av styrelsen för
Höga Kusten Destinationsutveckling AB.
En nivå till mot 2030 - Höga Kustens besöksnäringsstrategi
I visionen fastslås att Höga Kusten alltid ska sträva efter en nivå till och att
Höga Kusten ska bli en plats dit allt fler längtar – både som besökare och
boende. För att precisera ambitionerna har det tagits fram några kvantitativa
mål som kommer hjälpa till att kontinuerligt kunna se om man är på väg mot
rätt håll, mot visionen. Höga Kustens strategi mot 2030 är direkt kopplad till
flera av de 17 globala målen i Agenda 2030, med särskilt fokus på mål 8,
mål 11, mål 12 och mål 13. Målsättningarna är att 2030 har turismens
omsättning fördubblats, är besöksnäringen koldioxidneutral, är lokalborna
besöksnäringens främsta företrädare samt att 2030 betraktas Höga Kusten
som internationell toppklass.
Utifrån omvärldens utmaningar, Höga Kustens egna styrkor och svagheter
samt visionen och målen har fem strategiska områden med tillhörande
delstrategier identifierats. Dessa är:
A. Öka attraktionskraften
1. Lägereldsorienterad produktutveckling och innovation
2. Öka investeringsgraden och locka fler investerare
B. Stärk systemet
3. Fördjupad samverkan
4. Förenkla och underlätta företagande och entreprenörskap
C. Lyft kommunikationen
5. Stärk platsvarumärket
6. Bygg personliga kundrelationer
7. Smart digitalisering
D. Hellre hållbart
8. Hållbarhet i allt
9. Fler besökare under hela året
E. Turistanpassa tillgängligheten
10. Utveckla infrastruktur och öka tillgängligheten
Socialt perspektiv
Ingen negativ påverkan
Ekologiskt perspektiv
Ingen negativ påverkan
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Ingen negativ påverkan
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Beslutsunderlag
Tillväxtavdelningens tjänsteskrivelse, 2021-09-22
Strategi 2030 för Höga Kusten
______
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§ 179

Dnr 2021-000115 1.1.2.1

Satsning för minskad arbetslöshet 2021
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla arbetslivsnämndens äskande om 1 393 000 kr för projekt stadsnära
odling,
att bifalla arbetslivsnämndens äskande om 2 694 000 kr för projekt
Härnösands återbruksgalleria,
att bifalla arbetslivsnämndens äskande om 322 500 kr för projekt
Härnösands fritidsbank,
att bifalla arbetslivsnämndens äskande om 877 800 kr för projekt
Grönområden Murberget,
att bifalla arbetslivsnämndens äskande om 364 400 kr för projekt
Språkstödjare,
att bifalla arbetslivsnämndens äskande om 218 600 kr för projekt Vårdlärare
att bifalla arbetslivsnämndens äskande om 504 458 kr för Slöjdprojekt, samt
att bifalla arbetslivsnämndens tilläggsäskande om 1 421 500 kr för projekt
Stadsnära odling.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S), Christina Lindberg (C), Charlotte
Bystedt (SD) och Ingemar Wiklander (KD).
Yrkanden
Anders Gäfvert (M) framför att Moderaterna avstår att delta i beslutet under
detta ärende.
Charlotte Bystedt (SD) framför att Sverigedemokraterna avstår att delta i
beslutet under detta ärende.
Christina Lindberg (C) yrkar återremiss på attsats ett (1) och åtta (8) med
följande motivering;
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Centerpartiet är positiv till att meningsfulla arbetsmarknadsåtgärder
utvecklas för att stödja människor att komma närmare arbetsmarknaden och
att få ett osubventionerat arbete.
Följande behöver förtydligas:


hur har samverkan skett och hur kommer det att ske med befintliga
lokala producenter inom den gröna näringen.



konkurrensneutralitet. Det går att läsa att projektet bedöms som ringa
eller ingen konkurrens till lokala företag. Men det anges även att
förväntade mätbara effekter är att andelen lokalproducerad mat till
kommunala skolor och äldreboenden ökar samt att andelen
lokalproducerad mat i Härnösands butiker ökar. Här behövs ett
klargörande. Hur överensstämmer konkurrensneutraliteten med
kommunens livsmedelsupphandling där små leverantörer ges
möjlighet att lägga anbud genom att separata upphandlingar för
exempel potatis, grönsaker etc ?



vilken verksamhet får bedrivas i primärt respektive sekundärt
skyddsområde när det gäller djurhållning, nyttjande av fordon,
placering av byggnader etc.



Hur ska projektet möjliggöras när odlingssäsongen är kort och det tar
lång tid att odla 100 fruktträd, 100 bärbuskar, 100 kryddväxter och
ska bli självförsörjande 2030 ?



behov av att föra samman de två beslutsunderlag som handlar om
stadsnära odling till ett dokument för att säkerställa mål, tidsplan,
omfattning och projektinnehåll.

Christina Lindberg (C) yrkar även avslag på attsats sju (7).
Andreas Sjölander (S) yrkar bifall till liggande förslag.
Ingemar Wiklander (KD) instämmer till Andreas Sjölanders (S) yrkande.
Propositionsordning 1
Ordföranden finner att det finns två förslag till attsats ett (1), liggande
förslag samt Christina Lindbergs (C) yrkande om återremiss.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska avgöras
idag.
Votering begärs och genomförs.
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Votering och utfall
Med 9 ja-röster och 2 nej-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen
beslutat att ärendet avgörs idag. Hur de enskilda ledamöterna röstat framgår
av tabellen nedan:
Ledamot
Andreas Sjölander
Carl Fredrik Edgren
Christina Lindberg
Lotta Visén
Lennart Molin
Monica Fahlén
Håkan Viklund
Michael Möller Christensen
Johan Sundqvist
Ingemar Wiklander
Erik Hultin
Anders Gäfvert
Ida Skogström
Ingemar Ljunggren
Glenn Sehlin

Ersättare

Parti

Fredrik Olsson
Ann Kristine Elfvendal

Myriam Estrella Näslund
Karl Rönnkvist

Charlotte Bystedt

S
V
C
S
S
S
S
V
MP
KD
C
M
M
M
SD

§179
Ja Nej
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-

Propositionsordning 2
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till attsats ett (1), det
liggande förslaget.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med attsats
ett (1).
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med attsats ett
(1), det liggande förslaget.
Reservation
Centerpartiet reservera sig till förmån för sitt eget yrkande.
Propositionsordning 3
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till attsats två (2).
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med attsats
två (2).
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med attsats två
(2).
Propositionsordning 4
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till attsats tre (3).
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med attsats
tre (3).
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Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med attsats tre
(3).
Propositionsordning 5
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till attsats fyra (4).
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med attsats
fyra (4).
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med attsats
fyra (4).
Propositionsordning 6
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till attsats fem (5).
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med attsats
fem (5).
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med attsats
fem (5).
Propositionsordning 7
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till attsats sex (6).
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med attsats
sex (6).
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med attsats
sex (6).
Propositionsordning 8
Ordföranden finner att det föreligger två förslag till beslut gällande attsats
sju (7). Liggande förslag samt avslagsyrkande från Christina Lindberg (C).
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med
liggande förslag gällande attsats sju (7).
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med
Christina Lindbergs (C) avslagsyrkande gällande attsats sju (7).
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag gällande attsats sju (7).
Digital acklamation genomförs.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag gällande attsats sju (7).
Reservation

Centerpartiet reservera sig till förmån för sitt eget yrkande.
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Propositionsordning 9
Ordföranden finner att det finns två förslag till attsats åtta (8), liggande
förslag samt Christina Lindbergs (C) yrkande om återremiss.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska avgöras
idag.
Votering begärs och genomförs.
Votering och utfall
Med 9 ja-röster och 2 nej-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen
beslutat att ärendet avgörs idag. Hur de enskilda ledamöterna röstat framgår
av tabellen nedan:
Ledamot
Andreas Sjölander
Carl Fredrik Edgren
Christina Lindberg
Lotta Visén
Lennart Molin
Monica Fahlén
Håkan Viklund
Michael Möller Christensen
Johan Sundqvist
Ingemar Wiklander
Erik Hultin
Anders Gäfvert
Ida Skogström
Ingemar Ljunggren
Glenn Sehlin

Ersättare

Parti

Fredrik Olsson
Ann Kristine Elfvendal

Myriam Estrella Näslund
Karl Rönnkvist

Charlotte Bystedt

S
V
C
S
S
S
S
V
MP
KD
C
M
M
M
SD

§179
Ja Nej
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-

Propositionsordning 10
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till attsats åtta (8), det
liggande förslaget.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med attsats
åtta (8).
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med attsats
åtta (8), det liggande förslaget.
Reservation
Centerpartiet reservera sig till förmån för sitt eget yrkande.
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Jäv
På grund av jäv deltar inte Carl Fredrik Edgren (V) och Glenn Sehlin (SD) i
beslutet i detta ärende.
Avståenden
Moderaterna och Sverigedemokraterna avstår att delta i detta beslut.
Bakgrund
I årsplan 2021 har i kommunstyrelsens budgetram avsatts 2,0 mnkr för
arbetet med att minska arbetslösheten. Dessa medel är destinerade till
arbetslivsnämndens operativa arbete kring att minska arbetslösheten och för
att kunna erbjuda de Härnösandsbor som idag står längst ifrån
arbetsmarknaden ett gott stöd i strävan efter en egen försörjning.
Kommunfullmäktige beslutade på sitt sammanträde 2021-04-26 att avsätta
ytterligare 8 mnkr till denna satsning så att den totala summan är 10 mnkr.
Arbetslivsnämnden kan ta dessa medel i anspråk efter äskande hos
kommunstyrelsen.
Arbetslivsnämnden har på sitt sammanträde i juni 2021 äskat sammanlagt
6 374 758 kr för ett antal olika projekt. I september togs även ett
tilläggsyrkande om 1 421 500 kr, vilket gör att den totala summan som äskas
är 7 796 258 kr.
Sammanställning äskanden
Projekt

Minskad kostnad
socialförvaltningen

Stadsnära odling

1 393 000

Tilläggsäskande

1 421 500

Återbruksgalleria

2 694 000

96 000

Fritidsbank

322 500

72 000

Grönområden Murberget

877 800

288 000

Språkstödjare

364 400

Vårdlärare

218 600

Slöjdprojekt

504 458

Total summa
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Den röda tråden i dessa äskanden är att de ska skapa flera
sysselsättningsplatser för personer som står långt från arbetsmarknaden men
de ska även skapa bättre förutsättningar för lyckade studier.
Arbetslivsförvaltningens beräkningar är att dessa projekt på sikt ska skapa
100 nya arbetstillfällen. De kommer även innebära minskade kostnader för
socialförvaltningen.
Projekttiden för de äskade medlen är fram till årsskiftet 21/22, från och med
nästa år har arbetslivsnämnden fått dessa medel i sin ordinarie budget. Det
gör att det är svårt att uppnå en mätbar förändring under denna tid då många
av dessa projekt är långsiktiga satsningar.
Socialt perspektiv
Beslutet ger fler invånare i Härnösand en möjlighet till meningsfull
sysselsättning, de blir delaktiga i ett sammanhang och kommer lättare att
integreras. De sociala klyftorna utjämnas då fler för ett lönearbete istället för
att uppbära försörjningsstöd.
Beslutet gör att barnen får känna sig stolta över att föräldrarna har ett arbete.
Barnen får också insyn i vad det innebär att arbeta vilket kan leda till att
deras motivation att själva studera och arbeta när de blir vuxna ökar.
Ekologiskt perspektiv
Flera av projekten kommer ha en positiv effekt på detta perspektiv genom att
det ökar återbruket av material, minskar behoven av inköp av ny utrustning
som istället kan lånas på fritidsbanken och de skapar även en bättre och
grönare stadsmiljö.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Beslutet påverkar det ekonomiska perspektivet genom att ge ekonomiska
besparingar för socialförvaltningen.
Beslutsunderlag
Arbetlivsnämnden, sammanträdesprotokoll, 2021-09-16 § 54
Arbetslivsnämnden, sammanträdesprotokoll, 2021-06-17 § 45
Arbetslivsförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2021-06-16
Äskande Stadsnära odling
Äskande Återbruksgalleria
Äskande Fritidsbank
Äskande Grönområde murberget
Äskande Språkstödjare
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Äskande Vårdlärare
Äskande Slöjdprojekt
Tilläggsäskande Stadsnära odling
______
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§ 180

Dnr 2020-000514 1.1.2.1

Kommunstyrelsens uppdragsbeslut 2021
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga uppdragslistan till handlingarna.
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, 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
Lars Liljedahl, kommundirektör, redogör för uppdragslistan.
Beslutsunderlag
Lista kommunstyrelsens uppdragsbeslut t.o.m. 2021-10-04
______
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§ 181

Dnr 2020-000515 1.2.3.1

Anmälan av delegationsbeslut 2021
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisning av delegationsbeslut.
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, 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
Ordförandebeslut - Förlängning av utökat tillfälligt hemsändningsbidrag
Ordförandebeslut - Y-läns dövas förbund
Ordförandebeslut – Sponsra Älgarna
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse
Bilaga – delegationsbeslut
______
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§ 182

Dnr 2020-000516 1.1.2.1

Anmälan av ärenden för kännedom till
kommunstyrelsen 2021
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga ärenden för kännedom till handlingarna.
Protokoll HEAB 2021-05-12
Protokoll HEMAB 2021-05-12
Protokoll Länsmuseet med bilagor
Protokoll socialnämnden 2021-08-26 § 93 –
Budgetuppföljning juli 2021
Delårsrapport 2021 kommunfullmäktige
Delårsrapport 2021 samhällsnämnden
Delårsrapport 2021 arbetslivsnämnden
Delårsrapport 2021 socialnämnden
Förtydligande gällande svar på uppföljning av
granskning åren 2016 och 2017
Sollefteå kommunstyrelse – Ny strategi Leader HK 2023-2030
Sammanträdesplan för Sveriges kommuner och regioner 2022
Technichus i Mitt Sverige AB – protokoll och minnesanteckningar
från ägarmöte
Socialnämndens protokollsutdrag, 2021-09-23 § 107 - Avtal om
IOP mellan Härnösands kommun och IF Rycket
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
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Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse
Bilaga – Ärenden för kännedom till kommunstyrelsen 2021-10-05
______
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§ 183

Dnr 2021-000034 1.1.2.1

Frågor och svar
Anders Gäfvert (M) ställer en fråga om när ”Motion om införande av LOV
inom särskild boende” kommer upp till beslut.
Andreas Sjölander (S) besvarar frågan.

______
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