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Plats och tid Distansmöte via Zoom som utgår från Kommunstyrelsesalen i Rådhuset,  
tisdagen den 24 augusti 2021 kl 08.15-10.15, ajournering kl.09.12-09.25 

Beslutande 
Närvarande på plats 
 
 
Närvarande på distans 
 
 

Ledamöter 

Carl Fredrik Edgren (V), ordförande kl.08.15-09.00 (informationsärenden)  
Christina Lindberg (C), 2:e vice ordförande 
Andreas Sjölander (S), ordförande kl.09.00-10.15 (informationsärenden och beslutsmöte) 
Ann-Charlotte Visén (S) 
Ingemar Wiklander (KD) 
Johan Sundqvist (MP) 
Anders Gäfvert (M) 

Ej tjänstgörande ersättare, 
närvarande på distans 

Ersättare 

Håkan Viklund (S) 
Michael Möller Christensen (V) 
Myriam Estrella-Näslund (MP) 

Övriga  
Närvarande på plats 
Närvarande på distans 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anna Bostedt, kanslichef, Johanna Laine, kommunsekreterare 
Johan Lindén, ekonomichef 
Under informationsärenden därutöver: Pernilla Unander, HR-chef, Sussane Sjöberg, 
HR-partner, Petra Werner, verksamhetskontroller och Malin Ullström, 
verksamhetsutvecklare 

Justerare Christina Lindberg (C) 

Justeringens plats och tid Rådhuset 2021-08-25 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 39-45 

 Johanna Laine  

 Ordförande 
  

 Andreas Sjölander  

 Justerare 
  

 Christina Lindberg   
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2021-08-24 

Datum då anslaget sätts upp 2021-08-26 Datum då anslaget tas ned 2021-09-17 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 
 

Underskrift 
  

 Johanna Laine  
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§ 40 Dnr 34746  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att välja Christina Lindberg (C) att justera dagens protokoll.  

Propositionsordning 
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 
förslag. 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott avser besluta i 
enlighet med liggande förslag. 
Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat i enlighet 
med liggande förslag.      
______  
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§ 44 Dnr 2020-000513 1.1.2.0 

Kommunstyrelsens Uppsiktsplikt 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att anta föreslagna temafrågor för arbetslivsnämndens information i 
kommunstyrelsen september 2021 med följande komplettering: Vad visar 
uppföljningen av samhällsorienteringen i relation till tidigare år?  

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Christina Lindberg (C) och Andreas Sjölander (S). 

Yrkanden 
Christina Lindberg (C) yrkar på en tilläggsfråga enligt följande: Vad visar 
uppföljningen av samhällsorienteringen i relation till tidigare år?      

Propositionsordning 
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 
förslag med Christina Lindbergs (C) tilläggsförslag. 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott avser besluta i 
enlighet med liggande förslag med Christina Lindbergs (C) tilläggsförslag. 
Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat i enlighet 
med liggande förslag med Christina Lindbergs (C) tilläggsförslag.      

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, 
utveckling och ekonomiska ställning. För att öka kommunstyrelsens 
kännedom om nämndernas verksamheter redovisar nämnderna sin 
verksamhet vid kommunstyrelsens sammanträden, minst en gång per år. 

Socialt perspektiv 
Beslutet bedöms inte påverka detta perspektiv 

Ekologiskt perspektiv 
Beslutet bedöms inte påverka detta perspektiv 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Uppsiktsplikten innebär att kommunstyrelsen på ett systematiskt sätt ska 
följa utvecklingen inom nämnder och kommunala bolag. Genom nämnders 
och bolags redovisning av sina verksamheter enligt Härnösands kommuns 
riktlinjer för uppsiktsplikt uppfyller kommunstyrelsens sitt ansvar såsom 
uttalat i kommunallagen 6 kap. 1 §.  
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Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-08-10 
Verksamhetsbesök arbetslivsnämnden 2021 
Riktlinje för fullgörande av kommunstyrelsens uppsiktsplikt   
______  
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