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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Plats och tid Distansmöte via Zoom, onsdagen den 20 april 2022 kl 08.15-10.32 
Ajournering kl.09.40-10.00 

Beslutande Ledamöter 

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

Närvarande ej tjänstgörande 
ersättare 

Ersättare 

Lennart Molin (S) 
Susanne Forsberg (S) 
Håkan Viklund (S) 
Mattias Sjölander (MP) 
Alireza Samadi (V) 

Övriga närvarande Anna Bostedt, chef för ekonomi- och kommunledningsavdelningen, Malin Ullström, t.f. 
chef för kanslienheten, Johanna Laine, kommunsekreterare, 
övriga inbjudna under informationsärenden enligt § 17 

Justerare Christina Lindberg (C) 

Justeringens plats och tid Rådhuset 2022-04-22   
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 17-22 

 Johanna Laine  

 Ordförande 
  

 Andreas Sjölander  

 Justerare 
  

 Christina Lindberg    
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2022-04-20 

Datum då anslaget sätts upp 2022-04-22 Datum då anslaget tas ned 2022-05-14 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 
 

Underskrift 
  

 Johanna Laine  
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§ 17 Dnr 27802  

Informationsärenden 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har fått information om följande: 
Förslag på nya styrdokument till Kollektivtrafikmyndigheten i 
Västernorrlands län – Mathias Sundin, trafikchef DinTur och Göran Anger, 
utredningsresurs DinTur 
närvarande även: Knapp Britta Thyr (MP), ordförande samhällsnämnden, 
Thomas Jenssen, förvaltningschef samhällsnämnden 
Säkerhet och tillgänglighet vid val – Malin Ullström, t.f. chef kanslienheten 
Information från HR – Anna Bostedt, chef för ekonomi- och 
kommunledningsavdelningen 
Ekonomisk månadsrapport mars 2022 kommunstyrelsen – Anna Bostedt, 
chef för ekonomi- och kommunledningsavdelningen 
______  
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§ 18 Dnr 34746  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att välja Christina Lindberg (C) att justera dagens protokoll.  
 
______  
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§ 19 Dnr 2022-000003 1.1.2.1 

Fastställande av föredragningslista 2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att fastställa föredragningslistan för dagens sammanträde.  

Bakgrund 
Ordföranden går igenom upprättad föredragningslista.  

Beslutsunderlag 
Dagordning utskickad i handlingarna till dagens möte.      
______  
 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
6(9) 

Sammanträdesdatum 
2022-04-20 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 20 Dnr 2021-000405 1.1.2.1 

Ekonomisk uppföljning av skolnämnden och 
socialnämnden  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att lägga informationen till handlingarna.  

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2021-10-20 att ge 
kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att följa den ekonomiska 
utvecklingen i både skolnämnden och socialnämnden med utgångspunkt i 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt enligt kommunallagens 6 kap. 1 och 11-12 
§§. 
Den specialriktade uppföljningsinsatsen på skol- och socialnämnderna ger en 
övergripande bild av situationen och möjlighet för kommunstyrelsens 
arbetsutskott att föreslå eventuella åtgärder till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. 
Socialt perspektiv 
Beslutet har inga sociala konsekvenser. 
Ekologiskt perspektiv 
Ärendet har ingen anknytning till miljön. 
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Uppföljningen bidrar till kommunstyrelsens övergripande ekonomiska 
lägesbild och visar den aktuella ekonomiska utvecklingen i de två 
nämnderna. Kommunstyrelsen är enligt kommunallagens 6 kap. § 11 skyldig 
att hålla sig informerad om kommunens ekonomiska ställning och får enligt 
§ 12 begära in de upplysningar och yttranden som behövs för att kunna 
utföra sitt uppdrag.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse  
Ekonomisk uppföljning skolnämnden mars 2022 
Ekonomisk uppföljning socialnämnden mars 2022      
______  
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§ 21 Dnr 2022-000046 1.1.6.4 

Säkerhet och tillgänglighet vid val 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar med delegation från 
kommunstyrelsen 
att anta remissvaret angående slutbetänkande av 2020 års valutredning 
”Säkerhet och tillgänglighet vid val” (SOU 2021:96) som sitt eget, samt 
att översända remissvaret till Justitiedepartementet.       

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M). 

Bakgrund 
Valutredningen har kommit med sitt slutbetänkande och Härnösands 
kommun har beretts möjlighet att yttra sig.  
Slutbetänkandet rör frågor som samordning av säkerhetsfrågor i 
valadministrationen, överklagande av val, valobservatörers status samt 
tillgänglighet för väljargrupper med svårighet att utnyttja sin rösträtt. 
Kommunen har valt att yttra sig i de frågor som är relevanta för kommunens 
arbete. 
I stort instämmer Härnösands kommun med de slutsatser som 
slutbetänkandet för fram, men har i vissa delar valt att problematisera och 
resonera runt de praktiska svårigheter som vissa av förslagen kan medföra 
för kommunens praktiska arbete.  
EN sådan fråga är digitala röstkort, vilket är praktiskt och enkelt för de 
väljare som har en digital myndighetsbrevlåda. Dock behöver röstmottagaren 
fortfarande skriva ut röstkortet om väljaren förtidsröstar. I Härnösands 
kommun var det 46% av väljarna som förtidsröstade i valet 2018 och 
andelen spås öka ytterligare. Det skulle innebära en stor arbetsbelastning att 
manuellt skriva ut alla röstkort i förtidsröstningslokalen, med risk för köer. 
Här behöver valmyndigheten titta på alternativa lösningar.  
Socialt perspektiv 
Att som väljare kunna utöva sin möjlighet att rösta med bibehållen 
valhemlighet är av yttersta vikt. Därför är flera av slutbetänkandets förslag 
mycket positiva för detta perspektiv. 
Ekologiskt perspektiv 
Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv. 
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Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv.          

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag valnämnden 2022-04-12 § 21 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2022-04-05 § 64 
Säkerhet och tillgänglighet vid val SOU 202196 
Remissmissiv 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-03-10      
______  
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§ 22 Dnr 35010  

Ärenden direkt till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att föra följande ärenden direkt till kommunstyrelsen den 3 maj 2022: 
Remiss betänkandet En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av 
alkoholdrycker (SOU 2021:95) 
Renhållningsordning 2022-2030 
Medfinansiering Leader Höga Kusten 2023-2029 
Aktualitetsförklaring Program - Giftfri vardag 
Borgenstak 2022 
Avgift kost för brukare inom SoL/socialpsykiatri 
Sammanträdestider 2023 
Taxa för barn- och skolomsorg 
Ordförandeförslag - cyklar - uppföljning 
Riktlinje för upphandling och inköp 
Fastighetsförsäljning Saltvik 
Etisk riktlinje samtalstonen                

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-03-03    
______  
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