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Plats och tid Distansmöte via Zoom, tisdagen den 15 mars 2022 kl. 08:15-09:23, 09:30-09:52 
Ajournering kl. 09:23-09:30 

Beslutande på distans Ledamöter 

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

Ej tjänstgörande ersättare på 
distans 

Ersättare 

Susanne Forsberg (S) 
Håkan Viklund (S) 
 

Övriga närvarande på distans Lars Liljedahl, kommundirektör, Anna Bostedt, kanslichef, Mia Fälldin, 
verksamhetscontroller och Jeanette George 

Justerare Christina Lindberg (C) 

  
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 11-16 
 Jeanette George  

 Ordförande 

  

 Andreas Sjölander  

 Justerare 

  

 Christina Lindberg   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2022-03-15 

Datum då anslaget sätts upp 2022-03-16 Datum då anslaget tas ned 2022-04-07 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 
 

Underskrift 

  

 Jeanette George  
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§ 11 Dnr 27802  

Informationsärenden 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har fått informationsföredragningar enligt 

följande: 

Ekonomisk uppföljning socialnämnden – Mats Kollin, förvaltningschef;  

Krister Fagerström McCarthy (S), ordförande; Birgitta Alevård (V), 1:e vice 

ordförande och Margareta Tjärnlund (M), 2:e vice ordförande 

Ekonomisk uppföljning skolnämnden – Marie Blomberg, förvaltningschef; 

Monica Fällström (S), ordförande; Åke Hamrin (V), 1:e vice ordförande och  

Bengt Jansson (L), 2:e vice ordförande 

Information HR: Personec, Verksamhetsinriktad HR, Löneöversyn och 

Samverkansavtalet – Marie Englund, enhetschef HR 

Ekonomisk månadsrapport KS – Lars Liljedahl, kommundirektör 

Statsbidrag till vissa kommuner och regioner för ekonomi i balans– Uno 

Jonsson, tillväxtchef 

Temafrågor – Verksamhetsbesök på kommunstyrelsen, frågor till 

Technichus – Andreas Sjölander, kommunstyrelsens ordförande 

______  
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§ 12 Dnr 34746  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

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

______  
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§ 13 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 

      

______  
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§ 14 Dnr 2021-000447 1.1.2.1 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2022 - frågor inför 
Technichus verksamhetsbesök 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

att anta föreslagna temafrågor för Technichus information i 

kommunstyrelsen, mars 2022. 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, 

utveckling och ekonomiska ställning. För fördjupad kännedom om 

nämndernas och bolagens verksamheter sker redovisning vid 

kommunstyrelsens sammanträden minst en gång per år. 

Vid sammanträdet i januari 2022 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott 

om övergripande temafrågor rörande IT- och informationssäkerhet att ställa 

till samtliga nämnder och bolag under året. Utöver detta har arbetsutskottet 

möjlighet att komplettera med verksamhetsspecifika frågor. 

Förslag till temafrågor:  

• Hur har ni arbetat med styrning och kontroll för att öka er 

informationssäkerhet? 

• Hur säkerställer ni att medarbetare har tillräckliga kunskaper för att 

kunna hantera information på ett säkert sätt? 

• Hur arbetar ni med incidenter inom IT- och informationssäkerhet? 

Finns systematik för och kunskap om hur det ska ske? 

• Har ni avsatt resurser för att arbeta med dessa frågor? (ex. särskild 

kompetens/tjänster, utbildningar, system mm.) 

• Finns det något ni saknar inom detta område från kommunens sida? 

• Allmän beskrivning av Technichus verksamhet, ex. nuläget och 

framåtblick 

• Kapitalbehov utifrån kommande utställningar? 

Socialt perspektiv 

Beslutet bedöms inte påverka detta perspektiv. 

Ekologiskt perspektiv 
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Beslutet bedöms inte påverka detta perspektiv. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Enligt kommunallagen 6 kap. 1§ ska kommunstyrelsen systematiskt följa 

utvecklingen inom nämnder och kommunala bolag. Härnösands kommuns 

riktlinjer för uppsiktsplikt anger närmare hur kraven uppfylls.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-02 

Inbjudan Technichus, temafrågor 2022-03-02 

Riktlinje för fullgörande av kommunstyrelsens uppsiktsplikt  

 

______  
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§ 15 Dnr 2021-000405 1.1.2.1 

Ekonomisk uppföljning av skolnämnden och 
socialnämnden  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Christina Lindberg (C). 

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 socialnämnden ger en 

övergripande bild av situationen och möjlighet för kommunstyrelsens 

arbetsutskott att föreslå eventuella åtgärder till kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige. Uppföljningen sker både skriftligt och muntligt vid 

sammanträdet.  

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.  
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-15 

Ekonomisk uppföljning skolnämnden februari 2022 

Ekonomisk uppföljning socialnämnden februari 2022.  

______  
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§ 16 Dnr 35010  

Ärenden direkt till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

att föra följande ärenden direkt till kommunstyrelsen den 5 april 2022: 

• Ekonomisk månadsrapport kommunstyrelsen 2022 

• Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2022 – Verksamhetsrapport 

skolnämnden 

• Årsredovisning 2021 Härnösands kommun  

• Riktlinje för upphandling och inköp  

• Renhållningsordning 2022-2030 

• Bredbandspolicy 2022-2030 

• Statsbidrag till vissa kommuner och regioner för ekonomi i balans 

• Svar till revisionens grundläggande granskning kommunstyrelsen 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-03-03 

______  

 


