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Sammanträdesdatum

2021-09-07
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Beslutande
Närvarande på plats

Närvarande via Zoom

Ej tjänstgörande ersättare
Närvarande via Zoom

Övriga
Närvarande via Zoom

Distansmöte via Zoom som utgår från Kommunstyrelsesalen i Rådhuset, tisdagen den
7 september 2021, kl. 08.15–15.50, ajournering kl.09.40–10.05, 12.00–14.30,
15.09–15.14
Ledamöter

Andreas Sjölander (S), ordförande
Carl Fredrik Edgren (V), 1:e vice ordförande
Christina Lindberg (C), 2:e vice ordförande
Ann-Charlotte Visén (S)
Monica Fahlén (S)
Håkan Viklund (S)
Ann-Kristine Elfvendal (S) tjänstgörande ersättare för Björn Nordling (S)
Michael Möller Christensen (V)
Johan Sundqvist (MP)
Ingemar Wiklander (KD)
Erik Hultin (C)
Anders Gäfvert (M)
Ida Skogström (M)
Ingemar Ljunggren (M)
Glenn Sehlin (SD) §§ 139-148, 152-158
Charlotte Bystedt (SD) tjänstgörande ersättare för Glenn Sehlin (SD) §§ 149-151
Ersättare

Lennart Molin (S)
Elin Sandin (V)
Myriam Estrella Näslund (MP)
Karl Rönnkvist (C)
Olle Löfgren (L)

Närvarande på plats

Lars Liljedahl, kommundirektör; Anna Bostedt, kanslichef; Johan Lindén, ekonomichef;
Malin Ullström, verksamhetsutvecklare § 139, föredraganden vid informationsärenden
enligt § 139
Johanna Laine, kommunsekreterare, Jeanette George, kommunsekreterare

Justerare

Erik Hultin (C)

Justeringens plats och tid

Rådhuset 2021-09-09

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Paragrafer

Johanna Laine

Andreas Sjölander

Erik Hultin

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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2021-09-07

Datum då anslaget sätts upp
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Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

Underskrift
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Datum då anslaget tas ned

Johanna Laine
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-09-07
Kommunstyrelsen

§ 139

Dnr 27802

Informationsärenden
Kommunstyrelsen har fått informationsföredragningar enligt följande:
•

Verksamhetsbesök av arbetslivsnämnden – Sverker Ågren (KD),
ordförande och Ingrid Nilsson, förvaltningschef

•

Samverkansprojekt Bizmaker- Basfinansiering/Bryggfinansiering
2022 – Petra Forsström, näringslivschef

•

Bizmakers verksamhet - Matts Nyman, VD Bizmaker

•

VA-plan – Daniel Johannsson, strateg miljö, hållbarhet och
infrastruktur

•

Kulturprogram – Elisabeth Oxelhöjd, kulturchef; Milly Lundstedt,
kulturutvecklare; Linda Nordlander Frisk, konstintendent och Maja
Nordmark, översikts- och samhällsplanerare

•

Remissvar – Leader strategi 2030 – Eva-Lotta Öberg, landsbygdsoch besöksnäringsutvecklare och Jenny Edvinsson,
verksamhetsledare på Leader Höga Kusten

•

Granskning av kommunens hantering av coronaviruset – Johanna
Hillgren, beredskapssamordnare

•

Granskning av styrmodell – Petra Werner, verksamhetscontroller

•

Ekonomisk månadsrapport – Johan Lindén, ekonomichef och Lars
Liljedahl, kommundirektör

______
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Sammanträdesdatum

2021-09-07
Kommunstyrelsen

§ 140

Dnr 34746

Val av justerare
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att välja Erik Hultin (C) till justerare för dagens protokoll.
Propositionsordning
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
______
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§ 141

Dnr 2020-000517 1.1.2.0

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

val som kommunens representant i Länets hållbarhetsråd och val till
Referensgrupp miljö, energi- och klimatstrategiskt arbete efter Björn
Nordling (S)

•

val som ledamot efter Leif Jonsson (M) i Samverkansrådet för konstoch kulturutveckling.

Yttranden
I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S).
Yrkanden
Andreas Sjölander (S) yrkar på tillägg i valärenden enligt ovan.
Propositionsordning
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Bakgrund
Ordföranden går igenom dagordningen till dagens möte.
______
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Kommunstyrelsen

§ 142

Dnr 2021-000001 1.1.2.1

Ekonomisk månadsrapport kommunstyrelsen 2021
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.
Propositionsordning
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Bakgrund
Kommunstyrelseförvaltningen genom ekonomiavdelningen sammanställer
efter varje avslutad månad en ekonomisk månadsrapport för att ge en
översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och
utveckling löpande under året.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-18
Ny ekonomisk månadsrapport juli
Protokollsutdrag socialnämnden 2021-06-17 § 81 Kostnadsreducerande
åtgärder
Protokollsutdrag skolnämnden 2021-08-26 § 83 Handlingsplan utifrån
underskott
______
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Sammanträdesdatum

2021-09-07
Kommunstyrelsen

§ 143

Dnr 2021-000315 1.1.2.0

Kulturprogram 2021
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta förslaget till nytt kulturprogram.
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 kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Bakgrund
Innevarande kulturplan antogs av kommunfullmäktige 2014-06-16 och
förlängdes 2019.
Kulturprogrammet anger målen för hur Härnösands kommun ska jobba med
kultur fram till och med 2025. Programmet ska fungera som ett stöd vid
prioriteringar och val.
Ansvaret för ett levande kulturliv kan betraktas som ett partnerskap mellan
den ideella sektorn, det fria kulturlivet, kulturinstitutionerna och offentliga
aktörer. Kulturprogrammet är resultatet av många samtal, workshops och
dialoger med bland annat tjänstepersoner, allmänheten och kulturaktörer
Bifogat till kulturprogrammet finns förslag till kommunövergripande
ställningstaganden som beskriver vilka insatser Härnösands kommun kan
genomföra för att nå de mål som beskrivs i kulturprogrammet. De
övergripande ställningstagandena är till stöd för kommunens förvaltningar
som kan omvandla dessa till aktiviteter i respektive förvaltnings
verksamhetsplan.
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Sammanträdesdatum

2021-09-07
Kommunstyrelsen

Kulturprogrammet är ett långsiktigt dokument som anger framtida inriktning
för arbetet med kulturen i Härnösand.
Det är viktigt att programmet utgör en gemensam plattform för samverkan
och inspiration för kommunens samtliga förvaltningar såväl som för
civilsamhällets aktörer, externa samverkansparter och kulturföreningar.
Parallellt med processen för att arbeta fram ett nytt kulturprogram har
Härnösands kommun även arbetat med att ta fram en ny översiktsplan. Båda
styrdokumenten tar ut riktning för framtidens Härnösand. Av den
anledningen har ett antal dialoger och workshops under 2018-2019
genomförts där både kulturprogrammet och översiktsplanen har varit fokus
för samtalen. Dialogerna har skett med deltagande från olika delar av
samhället, medborgare, kulturaktörer, föreningsliv och kommunala
tjänstepersoner.
Programmet samspelar med andra övergripande styrdokument för visionen
om ett hållbart Härnösand.
Bedömning
Arbetet med att skapa ett nytt kulturprogram har tagit avstamp i de många
dialoger som genomförts under de senaste åren med kulturaktörer,
kommunens invånare, föreningslivet, och den kommunala organisationen.,
men även genom att en noggrann omvärldsbevakning inom kulturens
områden som vi förhåller oss till i kulturprogrammet.
Fortsatt implementering av programmet internt och externt är ett ständigt
pågående arbete. Kulturprogrammet är ett verktyg som används för att
identifiera och skapa samverkan mellan olika aktörer och mobilisera
resurser.
Kulturprogrammets disposition
Kulturprogrammet belyser konst- och kulturområdet genom tre dimensioner,
kulturpolitisk, konstpolitisk och samhällspolitisk dimension. Varje
dimension innehåller ett övergripande mål och ett antal delmål.
Kulturpolitisk dimension
Huvudmål
Kultur är en självklar del av vardagslivet i Härnösand.
Delmål
1. Kreativa mötesplatser
2. Ett tillgängligt kulturliv
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

3. Röst och representation
4. Kulturutbud med bredd och spets
5. Barn och ungas, tillgång, delaktighet och inflytande
Konstpolitisk dimension
Huvudmål:
Den professionella kulturskaparens är en viktig del av Härnösand som en av
byggstenarna i ett hållbart och demokratiskt samhälle.
Delmål:
1. Kvalitet och konstens egenvärde
2. Verka i Härnösand
Samhällspolitisk dimension
Huvudmål:
Härnösand skapar kulturtäta livsmiljöer.
Delmål:
1.
2.
3.
4.

Samhällsplanering med gemensam kraft
Ett liv mellan husen
Offentlig konst
Kulturmiljöer och kulturarv

Socialt perspektiv
Följdbeslutet bedöms ge en positiv utveckling för den sociala hållbarheten.
Programmet betonar bland annat vikten av barn och ungas tillgång,
delaktighet och inflytandet samt en ökad tillgänglighet till kultur för boende
och besökare i Härnösands kommun.
Ekologiskt perspektiv
Den samhällspolitiska dimensionen i lyfter vikten av varsam hantering av
olika kulturmiljöer, där hänsyn till eventuell miljöpåverkan bör beaktas.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Följdbeslutet kan ge en positiv ekonomisk utveckling till följd att ett
kulturliv med bredd och spets, till exempel bidra till utveckling av kulturella
och kreativa näringar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-06-23
Kulturprogram 2021 (styrdokumentsformat och populärversion)
Kommunövergripande ställningstagande
______
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2021-09-07
Kommunstyrelsen

§ 144

Dnr 2021-000217 1.1.2.1

Uppföljning av fördelningsmodell för
schablonersättning 2021
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna uppföljningen av schablonersättningen samt
att lägga den till handlingarna.
Propositionsordning
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Bakgrund
Schablonersättningen från Migrationsverket till Härnösands kommun
omfattade under 2020 drygt 17,1 miljoner kronor. Förvaltningarnas
sammanlagda kostnader kopplat till gruppen som omfattas av
schablonersättningen är närmare 18,4 miljoner kronor. I den förordning som
styr schablonersättningen, förordning (2010:1122) om statlig ersättning för
insatser för vissa utlänningar, framgår att kostnader till viss del ska täckas av
schablonersättningen.
De kostnader som förvaltningarna angett täcks på förvaltningsnivå i hög grad
av schablonersättningen, dock är täckningsgraden olika för de olika poster
som omfattas av ersättningen.
Effekterna av covid-19 har påverkat hela kommunens verksamheter och dess
invånare varför det är svårt att dra några tydliga slutsatser kring de
redovisade kostnaderna som är förknippade med deltagande i frivilliga
aktiviteter och verksamheter såsom exempelvis kultur och bibliotekets
aktiviteter.
Sammanfattningsvis är de redovisade kostnaderna på förvaltningsnivå i det
stora hela väl överensstämmande med fördelningen av schablonersättningen
för 2020.
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Sammanträdesdatum

2021-09-07
Kommunstyrelsen

Ingen av förvaltningarna har i uppföljningen inkommit med information om
förändringar i andra myndigheters regelverk vilka påverkat förvaltningens
kostnader kopplat till schablonersättningen.
Bedömning
Utifrån ovanstående bedöms det inte i dagsläget finnas ett behov av att
revidera fördelningsmodellen för schablonersättningen. Dock bedöms det
angeläget att de skillnader mellan fördelning och kostnad som framkommit
vid uppföljningen specifikt beaktas vid nästa uppföljning under våren 2022
med syfte att se över om dessa skillnader kvarstår och därmed vid det
tillfället eventuellt kan utgöra grund för en revidering av
fördelningsmodellen.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-24 § 42
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-08-10
Uppföljning av schablonersättning våren 2021
Fördelningsmodell Grund- och schablonersättning (Antagen 2020-02-07)
______
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Kommunstyrelsen

§ 145

Dnr 2021-000312 1.1.2.1

Begäran om gottgörelse från Mellersta Norrlands
Pensionsstiftelse för år 2020
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att hos Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse begära gottgörelse med
14,3 miljoner kronor avseende 2020.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M), Christina Lindberg (C) och Glenn
Sehlin (SD).
Yrkanden
Anders Gäfvert (M) yrkar avslag till liggande förslag.
Christina Lindberg (C) yrkar avslag till liggande förslag.
Glenn Sehlin (SD) yrkar avslag till liggande förslag.
Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: liggande förslag och
avslagsförslag från Anders Gäfvert (M), Christina Lindberg (C) och Glenn
Sehlin (SD).
Ordföranden föreslår att digital acklamation används och att resultatet
fastställs i protokollet som i en genomförd votering. Tillvägagångssättet
godkänns.
Ordföranden ställer följande propositionsordning: Den som vill att
kommunstyrelsen ska besluta enligt liggande förslag röstar ja och den som
vill att kommunstyrelsen ska avslå densamma röstar nej.
Omröstning genomförs. Med 9 ja- mot 6 nej-röster finner ordföranden att
kommunstyrelsen beslutat enligt liggande förslag. Hur de enskilda
ledamöterna röstat framgår av tabellen nedan.
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Ledamot
Andreas Sjölander
Carl Fredrik Edgren
Christina Lindberg
Lotta Visén
Björn Nordling
Monica Fahlén
Håkan Viklund
Michael Möller Christensen
Johan Sundqvist
Ingemar Wiklander
Erik Hultin
Anders Gäfvert
Ida Skogström
Ingemar Ljunggren
Glenn Sehlin

Ersättare

Parti

Ann-Kristine Elfvendal

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

§ 145
Ja Nej
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Reservationer
Moderaterna och Centerpartiet reserverar sig till förmån för eget förslag och
lämnar in skriftliga reservationer i enlighet med dem som gavs in vid
kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-24. Sverigedemokraterna
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Centerpartiet vill utöka stiftelsens pensionsåtagande till anställda och
tidigare anställda i Härnösands kommun och använda pensionsstiftelsens
övervärde till att trygga fler årskullar än att begära gottgörelse med 14,3
mnkr avseende 2020.
Moderaterna reserverar sig mot beslutet med följande motivering:
Det är bättre att använda pengarna till nya åtaganden i stiftelsen (MNP) än
att använda dem i driften. Det är också betydligt bättre att bygga upp
likviditeten i stiftelsen, så att stiftelsen kan bli en framtida aktör vad gäller
stora och dyra investeringar i kommunen. Vi Moderater ser behovet av
många och viktiga investeringar, i bl.a. kajer, Nybron, sporthallar, gator och
vägar för att bara nämna några viktiga investeringar.
Bakgrund
Härnösands kommun bildade Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse enligt
beslut i kommunfullmäktige 2008-09-29 §131. Det beslutet utgör stiftelsens
urkund. I urkunden beskrivs att stiftelsen ska möjliggöra att kommunen ska
kunna begära gottgörelse ur stiftelsen. Gottgörelse från stiftelsen kan endast
göras då stiftelsens tillgångar inklusive årets avkastning täcker hela
förpliktelsen. Enligt stiftelsens stadgar och tryggandelagen får gottgörelse
avse löpande utgifter eller utgifter som arbetsgivaren haft under närmast
föregående räkenskapsår. Stiftelsens ändamål är att trygga utfästelser om
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pension som givits av Härnösands kommun, åt arbetstagare födda till och
med 1942 eller deras efterlevande.
Förvaltningen föreslår att Härnösands kommun begär gottgörelse för
pensionsutgifter för år 2020. Kommunen har betalt ut 14,3 miljoner kronor i
pensioner inklusive löneskatt till arbetstagare eller deras efterlevande enligt
stiftelsens ändamål.
Stiftelsekapitalet inklusive avkastning avseende Härnösands kommuns andel
uppgår till 211,4 mnkr och pensionsåtagande till 103,2 mnkr enligt
årsredovisning 2020. Det möjliggör att kommunen kan begära gottgörelse
med god marginal.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-24 § 43
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-07-07
______
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§ 146

Dnr 2021-000261 1.2.3.1

Riktlinjer för styrande dokument - innehåll, utformning
och hantering
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta Riktlinje för styrande dokument - innehåll, utformning och hantering
version 2.0.
Propositionsordning
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Bakgrund
Nuvarande riktlinjer för styrande dokument var aktuella till den 1 juni 2021
och behöver därför revideras. Det förslag som föreligger är ett nytt dokument
som ersätter det gamla. De viktigaste förändringarna i det nya förslaget är:
•

En ny indelning av styrdokumentet efter funktion. Organiserande,
aktiverande, normerande och reglerande.

•

En ny struktur och text som strävar efter tydlighet för att underlätta
arbetet med att ta fram och hantera befintliga styrdokument.

•

Införande av begreppet ”Horisontella perspektiv”. Horisontella
perspektiv beslutas i normerande dokument av kommunfullmäktige.
Exempel på horisontella perspektiv i Härnösands kommun är
folkhälsa, kultur, miljö och klimat, tillgänglighet och
informationssäkerhet.

•

En checklista för framtagandet av styrdokument.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-06-08
Riktlinje för styrande dokument - innehåll, utformning och hantering
______
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§ 147

Dnr 2021-000178 1.1.2.1

E-förslag - Kamerabevakning på sopställe
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå förslaget om kamerabevakning samt
att uppdra till kommundirektören att föra dialog med den ansvariga aktören
FTI kring möjliga vägar för att komma till rätta med problematiken med
nedskräpning.
Propositionsordning
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Bakgrund
I januari inkom ett e-förslag gällande kamerabevakning vid
återvinningsstationen vid Murberget. Förslaget har fått 29 röster och ska
därmed enligt gällande rutin behandlas politiskt. Ärendet har fördelats till
kommunstyrelsen.
Förslagsställaren beskriver problem med nedskräpning runt aktuell
återvinningsstation, att invånare inte respekterar regler för återvinning samt
att skräp får ligga länge. Det får som följd att fåglar dras till platsen. För att
minska dessa problem föreslås kamerabevakning som åtgärd.
Ärendet har utretts av kommunledningskontoret med syfte att klargöra
ansvarsområden kopplat till återvinningsstationen. Utredningen visar att
kommunen genom avtal arrenderar ut marken som återvinningsstationen är
placerad på till den nationella aktören FTI, Förpacknings och
tidningsinsamlingen. FTI ansvarar för att placera behållare för återvinning av
förpackningar på platsen och att dessa töms och att platsen hålls ren.
Kommunen har inget ansvar för själva insamlingen av förpackningar eller
återvinningsstationen som plats. Därför ska en ansökan om
kamerabevakning göras av FTI om det bedöms aktuellt.
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FTI ansvarar för stationen och sköter driften av denna genom
underentreprenörer. Stationerna töms och städas utifrån ett schema som är
baserat på behovet på varje aktuell station. Stationen vid Murberget städas
fem gånger/ vecka, trots detta visar FTIs dokumentation på upprepad och
omfattande nedskräpning på aktuell station. FTIs dokumentation visar även
att stationen emellanåt används för dumpning av möbler och andra större
föremål.
Slutsatsen av den utredning som gjorts är att
•

Kommunen arrenderar ut marken som återvinningsstationen är
placerad på till Förpacknings och tidningsinsamlingen, FTI.

•

FTI ansvarar för att behållare töms och att platsen städas.

•

FTI har avtal med underentreprenörer som utför tömning och
städning.

•

Kommunen ansvarar för skyltning och information till invånare
gällande förpackningsinsamling och återvinning.

•

FTIs dokumentation över aktuell station visar en upprepad
nedskräpning och även att dumpning av möbler och andra större
föremål förekommer.

•

I de fall kamerabevakning bedöms aktuellt vid stationer för
förpackningsinsamling är det FTI som ansöker som sådant tillstånd
hos Integritetsmyndigheten, detta då de arrenderar platsen och
ansvarar för återvinningsstationen.

Att nedskräpningen upplevs som en olägenhet för förslagsställaren är tydligt,
och FTIs dokumentation styrker att det förekommer nedskräpning på platsen.
Kommunledningskontoret föreslår utifrån ovanstående att kommunstyrelsen
ger kommundirektören i uppdrag att föra dialog med den nationella aktören
Förpacknings och tidningsinsamlingen, FTI, kring problematiken med
nedskräpning vid återvinningsstationen på Murberget i syfte att komma
tillrätta med den upplevda problematiken.
Socialt perspektiv
Ej aktuellt
Ekologiskt perspektiv
Nedskräpning medför en negativ belastning på miljön. Genom att se över hur
nedskräpningen kan minskas kan förutsättningar skapas för en minskad
miljöbelastning.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Regler för kamerabevakning återfinns i kamerabevakningslagen (2018:1200)
och tillstånd för detta beslutas av Integritetsmyndigheten. I de fall
kamerabevakning bedöms aktuellt vid stationer för förpackningsinsamling är
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det FTI som ansöker som sådant tillstånd hos Integritetsmyndigheten, detta
då de arrenderar marken och ansvarar för återvinningsstationen.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-08-17
E-förslag – Kamerabevakning på sopställe
______
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§ 148

Dnr 2021-000052 1.1.1.1

Motion - Om ungas inträde på arbetsmarknaden
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse motionens första förslag besvarat samt
att avslå motionens andra förslag.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Ida Skogström (M), Glenn Sehlin (SD), Christina
Lindberg (C) och Andreas Sjölander (S).
Yrkanden
Ida Skogström (M) yrkar bifall till motionen i sin helhet.
Glenn Sehlin (SD) yrkar bifall till Ida Skogströms (M) förslag.
Christina Lindberg (C) yrkar bifall till Ida Skogströms (M) förslag samt på
en tilläggsattsats enligt följande:
att uppmana skolnämnden i samarbete med arbetslivsnämnden att utreda
hur sommarskola och sommarjobb kan kombineras och om det är möjligt att
förlägga sommarskola i annan omfattning än heltid.
Andreas Sjölander (S) yrkar avslag på Christina Lindbergs (C) förslag.
Propositionsordning 1
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: liggande förslag och
Ida Skogströms (M) förslag.
Ordföranden föreslår att digital acklamation används och att resultatet
fastställs i protokollet som i en genomförd votering. Tillvägagångssättet
godkänns.
Ordföranden ställer följande propositionsordning: Den som vill att
kommunstyrelsen ska besluta enligt liggande förslag röstar ja och den som
vill att kommunstyrelsen ska besluta enligt Ida Skogströms (M) förslag
röstar nej.
Omröstning genomförs. Med 9 ja- mot 6 nej-röster finner ordföranden att
kommunstyrelsen beslutat enligt liggande förslag. Hur de enskilda
ledamöterna röstat framgår av tabellen nedan.
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Ledamot
Andreas Sjölander
Carl Fredrik Edgren
Christina Lindberg
Lotta Visén
(Björn Nordling)
Monica Fahlén
Håkan Viklund
Michael Möller Christensen
Johan Sundqvist
Ingemar Wiklander
Erik Hultin
Anders Gäfvert
Ida Skogström
Ingemar Ljunggren
Glenn Sehlin

Ersättare

Parti

Ann-Kristine Elfvendal

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

§ 148
Ja Nej
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Propositionsordning 2
Ordföranden finner att det avseende Christina Lindbergs (C) yrkande om
tilläggsattsats finns två förslag: Christina Lindbergs (C) förslag och Andreas
Sjölanders (S) avslagsyrkande.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med
Christina Lindbergs (C) förslag.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta enligt Andreas
Sjölanders (S) förslag att avslå densamma.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Andreas Sjölanders
(S) avslagsyrkande.
Reservationer
Centerpartiet reserverar sig till förmån för Christina Lindbergs (C) förslag.
Ida Skogström (M) reserverar sig till förmån för Christina Lindbergs (C)
förslag.
Bakgrund
Ida Skogström, kommunfullmäktigeledamot, har lämnat in en motion där det
föreslås att fullmäktige ska besluta, att från sommaren 2021 erbjuda
sommarskola för alla elever på Härnösands gymnasium som saknar
fullständiga betyg. Motionsställaren föreslår även att det bör utredas hur
kommunen inom budgetram, kan öka kraven för gymnasieungdomarnas
tillgång till kommunens sommarjobb, med exempelvis inlämnande av CV,
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anställningsintervju och/eller godkända betyg i svenska, matematik och
engelska.
Bakgrunden till förslaget om ökade krav för kommunala sommarjobb är att
ungdomar bör lära sig vad ett jobb innebär och hur arbetsmarknaden
fungerar.
Erbjuda sommarskola
Enligt skollagen ska det, om det framkommer att eleven befaras inte nå
kunskapskraven, skyndsamt ges stöd i form av extraanpassningar inom
ramen för ordinarie undervisning. Kompensatoriska insatser under ordinarie
undervisningstid är individuellt utifrån elevernas specifika behov av stöd.
Sommarskola är ett erbjudande och frivillig stödundervisning som bedrivs
mellan höst och vårterminen. I Härnösands kommun har erbjudandet om
sommarskola utgått till alla elever som befaras inte nå kunskapskraven i ett
eller flera ämnen. Alla elever som har sagt ja till erbjudandet har fått
sommarskola.
Inför sommaren 2021 var det 35 gymnasielever som tackade ja till
sommarskola.
Öka kraven för tillgång till kommunens sommarjobb
I Sverige finns cirka 150 000 personer mellan 16-29 år som befinner sig i
livssituationen att varken arbeta eller studera. Gruppen unga som varken
arbetar eller studerar har ökat under pandemin samtidigt har många av de
jobb som unga får som första steg in i arbetslivet tillfälligt försvunnit.
Perioder av arbetslöshet tidigt i livet kan påverka arbetsmarknadssituationen
under lång tid. Sommarjobbet är för många unga ett första och viktigt steg in
i arbetslivet. Pandemin har fått negativa konsekvenser för gymnasieelever.
Konsekvenserna har varit särskilt kännbara för de som redan innan behövde
olika former av stöd, men även för många andra elever som inte kunnat nå
sin fulla potential.
Regeringen har avsatt 180 miljoner kronor under 2021 för att kommunerna
ska kunna skapa sommarjobb för ungdomar. Det är Arbetsförmedlingen som
fördelar medlen till kommunerna och de ska eftersträva att hälften av
pengarna fördelas med hänsyn till ungdomar som lever i hushåll med
socioekonomiskt låg status.
Syftet med kommunala sommarjobb är att ungdomar ska skaffa sig
arbetslivserfarenhet och att genom tidiga och förebyggande insatser riktade
till ungdomar som lever i hushåll med socioekonomiskt låg status och/eller
har särskilda sociala skäl bidra till minskad risk för framtida arbetslöshet.
Detta uppfylls i Härnösands kommuns försorg genom att prioritera
ungdomar i fallande skala som:
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1. Lever i hushåll med socioekonomiskt låg status och/eller har
särskilda sociala skäl
2. Har studerat i årskurs 1 på gymnasiet och inte har
arbetslivserfarenhet
3. Har studerat i årskurs 1 och har arbetslivserfarenhet
4. Studerar i övriga årskurser och inte har arbetslivserfarenhet
5. Studerar i övriga årskurser och har arbetslivserfarenhet
Inför sommaren 2021 sökte 604 ungdomar sommarjobb. 262 ungdomar fick
arbete, varav 13 ungdomar fick ungdomsjobb och 201 ungdomar fick
sommarjobb. 48 ungdomar tackade nej till erbjudet sommarjobb.
342 ungdomar fick inte sommarjobb eller ungdomsjobb.
I Härnösands kommun avsätter arbetslivsnämnden drygt 1,3 miljoner kronor
av skattemedelsramen till kostnaderna för sommarjobben. Utöver
kommunens finansiering kommer statsbidrag att erhållas innan årets slut. Det
preliminära statsbidraget uppgår till knappt 480 000 kronor.
Genom att uppsätta krav på godkända betyg i svenska, engelska och
matematik uppfylls inte syftet med tidiga och förebyggande insatser för att
förebygga och minska risken för framtida arbetslöshet.
Att uppsätta krav på att skriva CV och genomgå anställningsintervju skulle
kunna vara en viktig övning för ungdomarna, men den administrativa
kostnaden för att genomföra exempelvis intervjuer av 604 ungdomar, skulle
bli kostsam.
I beredningen av motionsvaret har samverkan skett med
Arbetslivsförvaltningen, Skolförvaltningen samt Arbetsförmedlingen. Under
beredningen framkom önskemål om att utreda hur sommarskola och
sommarjobb på olika sätt skulle kunna kombineras och om det vore möjligt
att förlägga sommarskola i andra omfattningar än heltid. Regeringen har på
ett tydligt sätt kommunicerat att de gärna ser att kommunerna är kreativa då
det gäller möjligheterna att kombinera sommarskola och sommarjobb. I
Härnösands kommun erbjuds idag sommarskola i två veckor med start i
mitten av juni, medan perioderna för sommarjobb är uppdelade i tre
perioder, varav den första infaller samma period som sommarskolan
genomförs.
Utifrån att sommarskola erbjuds alla elever som bedöms att inte uppnå
kunskapskraven föreslås att motionsställarens första förslag till beslut anses
som besvarad.
Förebyggande insatser i form av att erbjuda sommarjobb till unga kan göra
stor skillnad för att klara sig bra i livet och etablera sig på arbetsmarknaden.
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Samtidigt är det av vikt att förhindra att fler unga hamnar i livssituationen att
varken studera eller arbeta. Därför föreslås avslag på förslaget att upprätta
kravställande kriterier för att erhålla sommarjobb för att fortsätta prioritera
gruppen unga med sociala skäl och unga utan arbetslivserfarenhet.
Arbetslivsnämnden har enligt kommunens reglemente ansvaret för att
samordna sommarjobben.
Socialt perspektiv
I ett socialt perspektiv är det gynnsamt att fördela sommarjobb till de som
har minst erfarenhet och till dem som lever i socioekonomiskt utsatta
hushåll. Erbjudandet av frivillig stödundervisning under sommaren är en
insats som tillsammans med det kompensatoriska stödet i ordinarie
undervisning, ska erbjudas till alla, för att säkerställa att alla elever ges
möjlighet att nå kunskapskraven.
Ekologiskt perspektiv
Förslaget om motionssvaret bedöms inte påverka perspektivet.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Förslaget om motionssvaret bedöms inte påverka perspektiven.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-06-08
Motion – Om ungas tillträde till arbetsmarknaden. Ida Skogström,
kommunfullmäktigeledamot
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2021-02-22 § 15
______
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§ 149

Dnr 2021-000284 1.1.1.2

Granskning av kommunens hantering av coronaviruset
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta yttrandet som sitt eget samt
att översända yttrandet till revisionen.
Propositionsordning
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Bakgrund
KPMG har på uppdrag av Härnösands kommuns revisorer genomfört en
granskning av kommunens hantering av coronaviruset. KPMG har kommit
fram till att kommunstyrelsen hanterat den uppkomna krisen på ett
ändamålsenligt sätt utifrån sitt ansvar. Revisonen önskar svar på följande
fråga samt kommentarer på de slutsatser som KPMG gjort i granskningen.
1. Varför har inte kommunfullmäktige tagit beslut om krisledningsplan?
- Härnösands kommuns styrning av krisberedskapen tar sin utgångspunkt i
det inriktande dokumentet Program för krisberedskap och civilt försvar.
Detta dokument fastställer att det ska finnas en krisledningsplan och att det
är kommunstyrelsen som fattar beslut om den.
2. Kommunstyrelsen rekommenderas att säkerställa att
krisledningsnämndens beslut anmäls till kommunfullmäktige vid närmaste
sammanträde i enlighet med bestämmelserna i reglemente för nämnden.
- Besluten som tagits i krisledningsnämnden redovisades i
kommunfullmäktige den 15 juni 2020. Det första mötet för
krisledningsnämnden inträffade innan kommunfullmäktige som var den 30
mars 2020. Det kan då ses som att redovisning av beslut skulle ske på detta
möte men mötet var redan färdigplanerat och handlingar hade gått ut. Därav
redovisades det besluten vid näst följande kommunfullmäktige möte den 15
juni 2020.
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3. Kommunstyrelsen rekommenderas att genomföra en
kommunövergripande utvärdering av hanteringen av pandemin i syfte att
förstärka styrdokument och rutiner inför kommande samhällsstörningar.
- En utvärdering från den första tiden av pandemin är påbörjad sedan tidigare
och beräknas vara klar inom kort. Det som framkommer fi utvärderingen
planeras att användas för utveckling av hela området krisberedskap och civilt
försvar. Nödvändig uppdatering av styrdokument och rutiner kommer att
ske.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-08-30
Rapport – granskning av kommunens hantering av coronaviruset
______
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§ 150

Dnr 2021-000285 1.1.1.2

Granskning av styrmodell
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta Yttrande – Granskning av styrmodell, daterad 2021-06-10 som
kommunstyrelsens svar på revisionens skrivelse samt
att översända yttrandet till revisionen.
Propositionsordning
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Bakgrund
Kommunens revisorer har genomfört en granskning av styrmodellen per
2021-06-10 vilket ingår som en del av revisionsplanen för 2020. Revisionen
önskar att kommunstyrelsen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns
redovisade i rapporten.
De väsentligaste slutsatserna från granskningen sammanfattas av revisionen
som att kommunens styrmodell är tydlig och tillämpas i planering och
uppföljning men att styrning och utveckling i vissa delar behöver utvecklas
för att säkerställa tydlighet och lärande. Revisionen rekommenderar att
kommunstyrelsen:
•

Utvecklar och tydliggör hur resultatmålen ska uppnås.

•

Utvecklar och nyttjar uppföljning och analys av resultatuppdrag i
syfte om fortsatt utveckling och lärande.

•

Säkerställer att förtroendevalda har kunskaper och förståelse för
kommunens styrmodell och dess tillämpning.

Kommunstyrelsens synpunkter och svar på rekommendationerna besvaras i
bifogad bilaga, Yttrande - Granskning av styrmodell.
Socialt perspektiv
Beslutet bedöms inte påverka det sociala perspektivet.
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Ekologiskt perspektiv
Beslutet bedöms inte påverka det ekologiska perspektivet.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Beslutet bedöms inte påverka det ekonomiska och juridiska perspektivet.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-06-28
Yttrande – Granskning styrmodell - reviderad
Granskning av styrmodell 2021-06-10.
______
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§ 151

Dnr 2021-000325 3.4.2.0

Samverkansprojekt BizmakerBasfinansiering/Bryggfinansiering 2022
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att finansiera basverksamhet av BizMaker med 275 000 kr under 2022,
att finansiera projektverksamhet av Projekt SMART SAMVERKAN med
275 000 kr under 2022 och
att kostnaden för 2022 belastar kommunstyrelsens budget.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S), Anders Gäfvert (M), Ida
Skogström (M) och Johan Sundqvist (MP).
Yrkanden
Anders Gäfvert (M) yrkar på en tilläggsattsats nummer tre:
att Bizmaker två gånger per år informerar kommunstyrelsen gällande
projektets status och utveckling.
Andreas Sjölander (S) yrkar avslag på Anders Gäfverts (M) förslag.
Propositionsordning 1
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag, liggande förslag.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta enligt liggande
förslag.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat enligt liggande förslag.
Propositionsordning 2
Ordföranden finner att det avseende Anders Gäfverts (M) yrkande finns två
förslag: Anders Gäfverts (M) förslag och Andreas Sjölanders (S)
avslagsyrkande.
Ordföranden föreslår att digital acklamation används och att resultatet
fastställs i protokollet som i en genomförd votering. Tillvägagångssättet
godkänns.
Ordföranden ställer följande propositionsordning: Den som vill att
kommunstyrelsen ska besluta enligt liggande förslag röstar ja och den som
vill att kommunstyrelsen ska besluta enligt Anders Gäfverts (M) förslag
röstar nej.
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Omröstning genomförs. Med 11 ja- mot 4 nej-röster finner ordföranden att
kommunstyrelsen beslutat enligt Andreas Sjölanders (S) avslagsyrkande.
Hur de enskilda ledamöterna röstat framgår av tabellen nedan.
Ledamot
Andreas Sjölander
Carl Fredrik Edgren
Christina Lindberg
Lotta Visén
(Björn Nordling)
Monica Fahlén
Håkan Viklund
Michael Möller Christensen
Johan Sundqvist
Ingemar Wiklander
Erik Hultin
Anders Gäfvert
Ida Skogström
Ingemar Ljunggren
Glenn Sehlin

Ersättare

Parti

Ann-Kristine Elfvendal

Charlotte Bystedt

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

§ 151
Ja Nej
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Reservationer
Moderaterna reserverar sig till förmån för eget förslag.
Bakgrund
Härnösands kommun har sedan en lång tid tillbaka ett medlemskap i
Åkrokens ideella förening som äger Åkroken Science Park AB även kallat
BizMaker.BizMaker ska vara en motor för innovation och synliggöra vår
region som en attraktiv hållbar plats att bo och verka på. Bizmaker ska
främja företagsutveckling, stärka offentliga organisationers
förnyelseförmåga och vara en central aktör inom Sveriges ekosystem för
innovation.
Projektets målgrupp är i första hand regionens idégivare och entreprenörer
som har ambitionen att skapa startup bolag.
Bizmakers verksamhet i Härnösand, mellan 2016-2021:
•

har 162 nya affärsidéer utvärderats.

•

har 26 idéer gått vidare till i affärsutvecklingsprogram

•

har 11 nya aktiebolag startats. Ex.DNA-teamet

•

har 11bolag mottagit stats-/Eu-stöd. Ex. Big Akwa, Life Pulse

I Härnösand finns BizMaker lokaliserade på sambiblioteket och har en viktig
koppling till den verksamhet som Härnösands kommun själva byggt upp
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kring Sambiblioteket tillsammans med andra investeringsfrämjande och
företagsstödjande organisationer som Business Sweden, High Coast Invest,
Almi Företagspartner, Almi Invest, BizMaker med sin start-up företag,
HNEF och Nyföretagarcentrum.
Bizmaker har idag 4 stycken start-ups inom Forestacceleratorn som har en
direkt koppling till foodtech och en viktig koppling till det EU-finansierade
projektet Hållbar Livsmedelsindustri som Härnösands kommun driver
tillsammans med Regionen och MIUN.
Tillväxtavdelningen är positiv till den verksamhet som byggts upp kring
BizMaker på Sambiblioteket. Andemeningen gällande basfinansieringen i
det förra beslutet vara att vi skulle säkerställa att processen för en långsiktig
drift av verksamheten skulle pågå. Idag jobbar kommunerna och regionen i
en process för att säkerställa en långsiktig organisering och finansiering av
verksamheten i Projekt SMART SAMVERKAN. Under övergångsperioden
2022 föreslår tillväxtavdelningen en fortsatt finansiering av bas och
projektverksamheten på samma nivå som tidigare år. Detta görs i samverkan
mellan kommunerna i länet och Region Västernorrland.
Socialt perspektiv
Av de 26 bolag som varit del av Bizmakers affärsutvecklingsprogram(inkubatorprocess) drivs 38% kvinnor, 35% av män samt 27% av
blandade team. Det är inte en trend utan ett resultat av ett långsiktigt arbete
för ett mer jämställt Näringsliv. Härnösands kommun en av de absolut mest
jämställda kommunerna i Sverige gällande inkuberande bolag.
Ekologiskt perspektiv
Utvecklingen av framtidens entreprenörer kommer ur ett
hållbarhetsperspektiv innefatta insatser som får långsiktigt positiva effekter
på miljön.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Ur ett hållbart ekonomiskt perspektiv är det effektivt att stödja ett samarbete
som bidrar till ett jämlikt och innovativt företagsklimat i Härnösand
Bizmaker bidragit till att många spännande Härnöandsideer skalats upp till
vinstdrivande AB och som nu kan börja skörda sina framgångar, och kan bli
framgångsrika.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-18
Tillväxtstrategi, Övergripande målbild: Härnösand – Tillsammans i en
kreativ och företagsam livsmiljö
BizMaker Härnösand 2016-2022 (presentation)
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

30(40)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-09-07
Kommunstyrelsen

§ 152

Dnr 2021-000244 1.1.2.1

Remissvar- Leader strategi 2030
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta föreslaget Remissvar Leaderstrategi Framtidens landsbygder i Höga
Kusten 2030 som sitt eget.
Propositionsordning
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Bakgrund
Leader Höga Kusten jobbar med landsbygdsutveckling i Härnösand,
Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsviks kommuner. Kommunstyrelsen har
via en remiss från Leader Höga Kusten fått möjlighet att lämna synpunkter
på utkastet av den nya lokala utvecklingsstrategin för 2023-2030.
Utvecklingsstrategin kommer att ersätta den nuvarande strategin för Leader
Höga Kusten och programperioden 2014-2020. Remissen ska besvaras
senast den 17 september 2021.
I slutet av 2020 beslutade Härnösands kommun att fortsatt finansiera Leader
Höga Kusten under förlängningsåren 2021 - 2022 och att vara delaktiga i att
ta fram den nya strategin för kommande EU programperiod 2023-2030.
Slutversionen av strategin kommer att vara styrande för vilken typ av
satsningar som kan finansieras via Leader Höga Kusten från 2023 till 2030.
Därför är det viktigt att den matchar de behov, möjligheter och
engagemanget som finns i Höga Kustens områden.
Vi anser att strategin är väl förankrad och ett gediget arbete ligger bakom
framtagandet där det finns en bra sammanhållning igenom dokumentet.
Vision, mål och insatsområden har en tydlig koppling till den regionala
utvecklingsstrategin och mål och insatser hänvisas med koppling mot
Agenda 2030 mål. Efter analys och jämförelse mot Härnösands kommuns
tillväxtstrategi ses också Leader Höga Kustens utvecklingsstrategi väl möta
upp och verka för övergripande målbild och delstrategier. Men likväl också
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vara en motor för att lyfta tillväxtstrategins utpekade tillgångar i Härnösand
som del i Höga Kusten.
Socialt perspektiv
Positiv påverkan. Leader Höga Kusten arbetar enligt trepartnerskapet som är
en förutsättning att få ta del av medel från Leader Höga Kusten. Offentlig,
privat och ideell sektor i samverkan har visat sig vara framgångsrikt för att
skapa hållbara inkluderande insatser.
Ekologiskt perspektiv
Positiv påverkan. Strategin lyfter hållbarhet ur alla tre dimensioner som en
förutsättning för allt utvecklingsarbete.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Positiv påverkan. Strategin lyfter hållbarhet ur alla tre dimensioner som en
förutsättning för allt utvecklingsarbete.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-16
Remissvar Leaderstrategi Framtidens landsbygder i Höga Kusten 2030
Avsiktsförklaring Leader strategi 2030
Remiss – Leaderstrategi 2030
______
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§ 153

Dnr 2021-000196 1.2.3.2

Reglemente för internkontroll
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta reviderat reglemente för internkontroll.
Propositionsordning
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Bakgrund
Reglementet för internkontroll har reviderats och förtydligats i hur
internkontrollprocessen är uppdelad i tre olika faser och hur de redovisas.
Fas ett består av planeringsfasen och utmynnar i ett beslut om
internkontrollplan i samband med beslut om verksamhetsplan för
nästkommande år. Fas två är genomförandefasen och består av
genomförandet av kontrollmoment som redovisas i respektive nämnds
delårsrapport i form av resultat. Fas tre består av förbättringsåtgärder som
vidtagits efter analys av kontrollmomentens resultat och redovisas i
respektive nämnds verksamhetsberättelse. Syftet med att dela upp
internkontrollprocessen i tre faser är att skapa en gemensam arbetsmetod
samt för att säkerställa en tillfredställande internkontroll.
Internkontroll är en arbetsprocess som pågår under hela arbetsåret. Det
gällande reglementet för internkontroll reviderades senast 2019. Syftet med
förslaget till revidering är att förtydliga processen samt hur de olika delarna
redovisas.
Till reglementet finns tillämpningsanvisningar upprättade.
Dokumentets gulmarkeraed text är den föreslagna nya texten och
överstruken text är text som föreslås tas bort.
Socialt perspektiv
Förbättrad internkontroll säkrar kommunens processer och invånarnas
leverans av välfärd.
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Ekologiskt perspektiv
Här bedöms ingen påverkan
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Internkontroll syftar till att kommunens mål uppfylls genom tillfredställande
internkontroll. God intern kontroll förebygger, upptäcker och åtgärdar fel
och brister som hindrar att kommunen kan nå sina mål på ett säkert och
effektivt sätt. Intern kontroll bidrar till att värna och vårda en stabil, öppen
och rättssäker verksamhet.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-04-20
Reglemente för internkontroll - revidering
______
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§ 154

Dnr 2020-000518 1.1.1.3

Valärenden 2021
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att välja Lennart Molin (S) till följande poster efter Björn Nordling (S):
- som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott,
- som kommunens representant i Länets hållbarhetsråd,
- att ingå i Referensgrupp miljö, energi- och klimatstrategiskt arbete och
att välja Eva-Clara Viklund (M) som ledamot efter Leif Jonsson (M) i
Samverkansrådet för konst- och kulturutveckling.
Propositionsordning
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Bakgrund
Kommunstyrelsen ska utse efterträdare till aktuella instanser där
representanter saknas.
______
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§ 155

Dnr 2020-000514 1.1.2.1

Kommunstyrelsens uppdragsbeslut 2021
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga uppdragslistan till handlingarna.
Propositionsordning
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser 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
Redovisning av uppdragsbeslut t.o.m. 2021-09-07 (lista)
______
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§ 156

Dnr 2020-000515 1.2.3.1

Anmälan av delegationsbeslut 2021
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisning av delegationsbeslut.
Propositionsordning
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Bakgrund
På dagens möte har följande delegationsbeslut redovisats:
Personalärenden beslutade på delegation 2021-04-24 – 2021-05-24
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-08-31
Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2021-09-07
______
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§ 157

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.
Propositionsordning
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Bakgrund
I handlingarna till dagens möte har följande ärenden gått till
kommunstyrelsen för kännedom:
Bilaga 1 – Protokoll från bolagsstämmor 2021
Bolagsstämmoprotokoll Härnösandshus 2021
Bolagsstämmoprotokoll Härnösands kommunfastigheter 2021
Bolagsstämmoprotokoll Invest i Härnösand AB 2021
Protokoll Härnösand Elnät årsstämma 2021
Protokoll årsstämma HEMAB 2021
Bilaga 2 – Revisionens granskningar
Granskning av fjärr- och distansundervisning vid gymnasieskolan
Svar uppföljning av granskning 2016-2017 socialnämnden
Uppföljning av årsredovisning för Ostkustbanan
Uppföljning av årsredovisning för Kommunalförbundet KTM
Bilaga 3 – Styrelsemötesprotokoll
Styrelseprotokoll nr 3 Härnösandshus
Styrelseprotokoll nr 3 Härnösands kommunfastigheter
Styrelseprotokoll nr 4 HEAB
Styrelseprotokoll nr 4 HEMAB
Styrelseprotokoll konstituerande HEAB
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Styrelseprotokoll konstituerande HEMAB
Bilaga 4 – Övrigt
Beslut SOC 2021-06-17 § 82 – Framtida behov av boende för äldre,
demenssjuka och äldre personer med psykisk funktionsnedsättning
Beslut SOC 2021-06-17 § 81 – Kostnadsreducerande åtgärder
Kollektivtrafikpolitisk handlingsplan 2022
Protokollsutdrag Kramfors KF 2021-06-21 – Årsredovisning och
ansvarsfrihet 2020 Räddningstjänsten
Protokollsutdrag Sollefteå KF 2021-06-28 – Hantering av särskilda medel
2021 Räddningstjänsten
Remissvar principer regionalstödskarta
Ordförandebeslut - sponsring av utomhusbio i Ramvik
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-09-01
Bilaga 1-4 – Ärenden för kännedom till kommunstyrelsen 2021-06-01
______
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§ 158

Dnr 2021-000034 1.1.2.1

Frågor och svar
Anders Gäfvert (M) ställer en fråga om sjöfartsprogrammets behov av en ny
båt.
Andreas Sjölander (S) besvarar frågan.
Anders Gäfvert (M) ställer en fråga om nivån på hyresavtalen i
återbruksgallerian.
Lars Liljedahl, kommundirektör, besvarar frågan.
Anders Gäfvert (M) ställer en fråga om tidsperspektivet för samarbetet med
Domstolsverket.
Andreas Sjölander (S) besvarar frågan.
Anders Gäfvert (M) ställer en fråga om byggandet av ett nytt äldreboende.
Andreas Sjölander (S) besvarar frågan.
______
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