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§ 49 Dnr 27802  

Informationsärenden 

Kommunstyrelsen har fått informationsföredragningar enligt följande: 

Verksamhetsbesök Technichus – Information om organisationen, 

informationssäkerhet, inre IT-säkerhet och yttre IT-säkerhet – Marcus 

Claesson, VD Technichus, Fred Nilsson, ordförande, Janet Harling, 1:e vice 

ordförande och Karin Andersson, 2:e vice ordförande 

Information Campus Härnösand Höga Kusten – Mikaela Vennerbring, 

utvecklare 

Information om ny fotbollsanläggning på Myranområdet - Ulf Andersson, 

trafik och fritidschef och Thomas Jensen, förvaltningschef 

samhällsförvaltningen 

______  
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§ 50 Dnr 34746  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att välja Glenn Sehlin (SD) till justerare för dagens protokoll.  

______  
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§ 51 Dnr 2022-000003 1.1.2.1 

Fastställande av föredragningslista 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

att fastställa föredragningslistan för dagens möte.      

Bakgrund 

Ordförande Andreas Sjölander (S) går igenom upprättad föredragningslista.      

Beslutsunderlag 

      

______  
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§ 52 Dnr 2022-000054 3.3.7.2 

E-förslag 111 - Möjligheter i Häggdånger - Förbättra 
vägen till Barsviken! 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att bifalla e-förslaget och verka för en dialog med Trafikverket för en 

förbättrad väg till Barsviken, samt 

att e-förslaget beaktas och följs upp som en brist inom överenskommelsen 

om samarbete som Härnösands kommun har med Trafikverket Region Mitt. 

Yttranden 

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

Ingemar Wiklander (KD). 

Bakgrund 

Ann-Christin Wanhatalo har i e-förslag den 21 november 2021 framställt att 

kommunen bör verka för en dialog med Trafikverket för en förbättrad väg 

till Barsviken.  

Det finns idag en överenskommelse om samarbete mellan Härnösands 

kommun och Trafikverket Region Mitt som gäller 2021–2023 med syfte att 

tydliggöra hur samverkan ska ske för att uppnå parternas respektive mål och 

ambitioner vad det gäller transportpolitik, tillgänglighet, säkerhet samt miljö 

och hälsa. Perspektivet omfattar de fyra trafikslagen; väg, järnväg, sjöfart 

samt flyg. 

E-förslaget som förslagsställaren framställer har i sin helhet lämnats av 

kommunen den 8 december 2021 till Trafikverkets samordnare med 

uppgiften att fungera som kontaktperson och att följa upp arbetet med 

överenskommelsen. Förslaget kommer vidare följas upp som en brist och 

ärende i en bevakningslista som finns upprättad i samverkan mellan 

Härnösands kommun och Trafikverket Region Mitt.  

Sammanfattningsvis bedöms e-förslaget kunna bifallas och hanteras inom 

överenskommelsen om samarbete mellan Härnösands kommun och 

Trafikverket Region Mitt. 
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Socialt, ekologiskt, ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Det föreslagna beslutet bedöms inte ha någon direkt påverkan på 

perspektiven. Däremot kan perspektiven påverkas av följdbeslut beroende av 

vilka åtgärder som blir aktuella. 

Beslutsunderlag 

Tillväxtavdelningens tjänsteskrivelse, 2022-03-07 

E-förslag 111 - Möjligheter i Häggdånger - förbättra vägen till Barsviken 

______  
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§ 53 Dnr 2021-000440 1.1.1.1 

Motion - Blåljuskollen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att bifalla motionen,  

att uppdra till samhällsnämnden att förbereda organisationen för att ansluta 

till blåljuskollen, samt 

att uppdra till samhällnämnden att ansluta till blåljuskollen när nödvändiga 

åtgärder är vidtagna.  

Bakgrund 

Liberalerna har lämnat in en motion som föreslår att kommunen ska anmäla 

sitt deltagande i Blåljuskollen.  

På lantmäteriets hemsida står följande att läsa om blåljuskollen: 

”Blåljuskollen är en checklista framtagen av Lantmäteriet och Trafikverket 

för Sveriges kommuner. Den pekar ut geodata som är av särskild vikt för 

blåljusaktörerna. Syftet med checklistan är att kvalitetssäkra kommunens 

geodataprocesser så att kommunen skapar och uppdaterar de geodata som 

blåljusaktörer behöver för att hitta rätt.” 

Kommuner kan ansluta till blåljuskollen, i Västernorrland är det hittills 

Sundsvall som är ansluten och Örnsköldsvik har påbörjat processen för att 

ansluta.  

Samhällsförvaltningen har tidigare fört en dialog med blåljuskollen och är 

positivt inställda till att Härnösands kommun ska ansluta sig. Dock krävs ett 

förarbete för att kunna gå med, för att säkerställa att organisationen är 

förberedd och ev brister är åtgärdade.  

Med den bakgrunden föreslår kommunledningskontoret att 

samhällsnämnden ges i uppdrag att förbereda organisationen för att 

Härnösands kommun ska ansluta till blåljuskollen. När detta är gjort 

ansvarar samhällsnämnden för att anmäla in Härnösands kommun till 

blåljuskollen. 
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Socialt perspektiv 

Genom att ansluta till blåljuskollen underlättas blåljusaktörernas möjlighet 

att hitta rätt vid en utryckning.  

Ekologiskt perspektiv 

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Att säkerställa att organisationen är redo att ansluta till blåljuskollen kan 

medföra ökade kostnader men dessa går inte att redovisa i dagsläget.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-24 

Motion Liberalerna, 2021-11-08 

______  
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§ 54 Dnr 2021-000402 1.1.1.1 

Motion - Svarstid för motioner 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anse motionen vara besvarad.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Christina Lindberg (C). 

Yrkanden 

Christina Lindberg (C) yrkar bifall till motionen.      

Propositionsordning 

Ordföranden finner att det föreligger två förslag till beslut, liggande förslag 

samt ett bifallsyrkande. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med 

bifallsyrkandet. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med liggande 

förslag.       

Reservation 

Christina Lindberg (C) reserverar sig till förmån för sitt eget bifallsyrkande. 

Bakgrund 

Centerpartiet har i en motion till kommunfullmäktige förslagit att motioner 

ska besvaras av kommunfullmäktige inom 6 till 8 månader från att motionen 

väckts. 

Bakgrunden till detta är att motionären menar att svarstiden för motioner 

under flera år varit lång och uppgår vanligtvis till ett år, eller nästan två år 

vid ett tillfälle. 
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Svarstiden för motioner regleras i kommunallagens (2017:725) 5 kap §35 där 

det står: 

”En motion eller ett medborgarförslag ska om möjligt beredas på sådant sätt 

att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller 

medborgarförslaget väcktes. 

Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har 

kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. 

Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare 

handläggning.” 

Det har funnits motioner där beslut inte har kunnat fattas inom ett år, detta 

har bland annat berott på att förvaltningarna har varit hårt belastade av 

arbetet med Covid -19 vilket har gjort att handläggning av andra ärenden har 

fått stå tillbaka.  

Ambitionen är att motioner ska handläggas utan dröjsmål, och under det 

senaste året har ett stort arbete gjorts för att kommunfullmäktige ska kunna 

besluta om de motioner som lämnats in. I dagsläget finns det endast 3 

motioner som fortfarande är under beredning, där den äldsta lämnades in på 

fullmäktiges sammanträde i oktober 2021. 

Kommunledningskontorets bedömning är att förvaltningarna redan arbetar 

för att motioner ska beredas på så kort tid som möjligt. Att fastställa en 

kortare tid än vad kommunallagen slår fast riskerar att underlagen blir sämre 

och inte lika genomarbetade. Därför föreslår kommunledningskontoret att 

motionen ska anses vara besvarad. 

Socialt perspektiv 

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv. 

Ekologiskt perspektiv 

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-26 

Motion, Centerpartiet, 2021-10-14 

______  
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§ 55 Dnr 2022-000012 1.1.2.1 

Ekonomisk månadsrapport kommunstyrelsen 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M). 

Yrkanden 

Anders Gäfvert (M) yrkar bifall med en redaktionell ändring i underlaget.      

Propositionsordning 

Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 

förslag med redaktionella ändringen. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med 

liggande förslag samt den redaktionella ändringen. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag samt den redaktionella ändringen.        

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, 2022-03-09 

Ekonomisk månadsrapport februari 2022 

______  
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§ 56 Dnr 2021-000447 1.1.2.1 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2022 - 
Verksamhetsrapport skolnämnden 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga verksamhetsuppföljningen av skolnämnden till handlingarna, samt 

att uppdra till kommundirektören att genomföra en översyn och dialog runt 

hur kommunens arbete med arbetslöshetsfrågor på förvaltningsnivå kan 

utvecklas och effektiviseras.  

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. 

Den bilagda rapporten är resultatet av en fördjupad verksamhetsuppföljning 

genom dialog mellan kommunstyrelseförvaltningens tjänstepersoner och 

arbetslivsnämndens ordförande och förvaltningschef. 
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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, 2022-03-07 

Rapport verksamhetsdialog skolnämnden 

______  
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§ 57 Dnr 2022-000022 1.1.2.1 

Årsredovisning 2021 Härnösands kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna årsredovisning 2021. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

att överlämna årsredovisning 2021 till revisionen. 

Bakgrund 

Årsredovisning 2021 för Härnösands kommun har upprättats enligt Lag 

(2018:597) om kommunal bokföring och redovisning. Årsredovisningen har 

sammanställts och överlämnas till kommunstyrelsen för godkännande. 

Årsredovisningen i koncept ska efter beslut i kommunstyrelsen överlämnas 

till revisorerna som ska revidera och avlämna en revisionsberättelse. 

Årsredovisningen tillsammans med revisionsberättelsen överlämnas därefter 

till kommunfullmäktige för beslut.  

Måluppföljning:  

Under verksamhetsåret 2021 har flera förändringar genomförts i statistiska 

källor och nationella undersökningar som påverkar möjligheten att följa upp 

de nyckeltal som i Årsplan 2021 kopplats till respektive resultatuppdrag. 

Uppföljningen visar att 16 av kommunens 23 resultatuppdrag kopplade till 

verksamhet bedöms helt eller delvis uppfyllda. Två bedöms inte uppfyllda. 

Det saknas utfall i fem fall. De två resultatuppdrag som kopplats till det 

ekonomiska målet Välskött och stabil ekonomi är båda uppfyllda. 

De övergripande målen Växande näringsliv med mångsidig arbetsmarknad 

samt Välskött och stabil ekonomi bedöms båda vara uppnådda. Målet 

Kunskapsstaden där alla kan växa är inte uppnått medan övriga fem 

övergripande mål bedöms delvis uppnådda. 

Ekonomiskt resultat:  

Härnösands kommun redovisar ett positivt resultat om 4,8 mnkr och den 

kommunala koncernen uppvisar ett resultat om 46,0 mnkr. Den 

resultatmässiga utvecklingen är i linje med ett normalår för både kommunen 

och koncernen. Förklaringen till lägre resultat jämfört mot föregående år 
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beror i synnerhet på att jämförelseperioden bar en betydligt högre ersättning 

för covidkostnader och på koncernnivå även en betydande realisationsvinst 

som effekt av en fastighetsförsäljning.  

Bedömning av god ekonomisk hushållning:  

Såväl kommunen som koncernen bedöms ha uppnått god ekonomisk 

hushållning för året. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-17 

Årsredovisning 2021 Härnösands kommun 

______  
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§ 58 Dnr 2022-000170 1.1.2.1 

Årsredovisning 2021 Härnösandshus och Härnösands 
kommunfastigheter 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att uppdra till kommunens ombud att på bolagsstämman för AB 

Härnösandshus rösta för 

- att fastställa resultaträkningen och balansräkningen,  

- att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 

förvaltningsberättelsen och  

- att bevilja AB Härnösandshus styrelseledamöter och verkställande direktör 

ansvarsfrihet för år 2021.  

Bakgrund 

Det kommunägda bolaget AB Härnösandshus har upprättat årsredovisning 

med tillhörande handlingar avseende år 2021. I beslutsunderlaget ingår även 

årsredovisning från dotterbolaget Härnösands kommunfastigheter AB. 

Beslut i fullmäktige om ombudsinstruktion till ägarens representant på 

bolagsstämman avser dock enbart AB Härnösandshus eftersom kommunen 

inte är aktieägare i dotterbolaget.   

Revisionen har granskat innehållet och tillstyrkt att ledamöterna i styrelsen 

och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för aktuellt räkenskapsår 

för respektive bolag. Revisionen har även tillstyrkt de övriga punkterna som 

bolagsstämman enligt aktiebolagslagen beslutar om varje år. Ägarens ombud 

deltar på bolagsstämman och tar för kommunens del ställning till frågorna 

om fastställande av resultat- och balansräkningarna, dispositioner 

beträffande bolagets vinst eller förlust samt ansvarsfrihet för styrelsen och 

verkställande direktören. För att ombudet ska kunna förmedla ägarens 

ställningstagande på stämman behövs en demokratisk förankring i 

fullmäktige genom ett formellt beslut. 

Socialt perspektiv 

Ärendet är av organisatorisk karaktär och medför inga sociala konsekvenser. 
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Ekologiskt perspektiv 

Ärendet är av organisatorisk karaktär och medför inga ekologiska 

konsekvenser. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Kommunala bolag styrs förutom kommunallagen även av aktiebolagslagen 

vilket innebär bland annat att det högsta beslutande organet för bolaget är 

bolagsstämman. Bolagsstämmans innehåll regleras i aktiebolagslagens 

(2005:551) 7 kap. 11 §. Stämman hålls minst en gång varje år och 

representanter för samtliga aktier deltar. Fullmäktige väljer för varje 

mandatperiod ett ombud samt en ersättare för att representera kommunens 

ägarandel.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-31 

Årsredovisning AB Härnösandshus 2021 

Årsredovisning Härnösands kommunfastigheter AB 2021 

Revisionsberättelse och -rapport för respektive bolag 

______  
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§ 59 Dnr 2022-000162 1.1.2.1 

Årsredovisning 2021 - HEMAB, HEFAB, HEAB 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att uppdra till kommunens ombud att på bolagsstämman för Härnösand 

Energi & Miljö AB rösta för 

- att fastställa resultaträkningen och balansräkningen,  

- att bolagsstämman disponerar förlusten enligt förslaget i 

förvaltningsberättelsen och  

- att bevilja Härnösand Energi & Miljö AB:s styrelseledamöter och 

verkställande direktör ansvarsfrihet för år 2021.  

Bakgrund 

Det kommunägda bolaget Härnösand Energi & Miljö AB har upprättat 

årsredovisning med tillhörande handlingar avseende år 2021. I 

beslutsunderlaget ingår även årsredovisningarna från dotterbolagen 

Härnösand Elförsäljning AB och Härnösand Elnät AB. Beslut i fullmäktige 

om ombudsinstruktion till ägarens representant på bolagsstämman avser 

dock enbart Härnösand Energi & Miljö AB eftersom kommunen inte är 

aktieägare i dotterbolagen.   

Revisionen har granskat innehållet och tillstyrkt att ledamöterna i styrelsen 

och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för aktuellt räkenskapsår. 

Revisionen har även tillstyrkt de övriga punkterna som bolagsstämman 

enligt aktiebolagslagen beslutar om varje år. Ägarens ombud deltar på 

bolagsstämman och tar för kommunens del ställning till frågorna om 

fastställande av resultat- och balansräkningarna, dispositioner beträffande 

bolagets vinst eller förlust samt ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande 

direktören. För att ombudet ska kunna förmedla ägarens ställningstagande på 

stämman behövs en demokratisk förankring i fullmäktige genom ett formellt 

beslut. 

Socialt perspektiv 

Ärendet är av organisatorisk karaktär och medför inga sociala konsekvenser. 
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Ekologiskt perspektiv 

Ärendet är av organisatorisk karaktär och medför inga ekologiska 

konsekvenser. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Kommunala bolag styrs förutom kommunallagen även av aktiebolagslagen 

vilket innebär bland annat att det högsta beslutande organet för bolaget är 

bolagsstämman. Bolagsstämmans innehåll regleras i aktiebolagslagens 

(2005:551) 7 kap. 11 §. Stämman hålls minst en gång varje år och 

representanter för samtliga aktier deltar. Fullmäktige väljer för varje 

mandatperiod ett ombud samt en ersättare för att representera kommunens 

ägarandel.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-31 

Årsredovisning 2021 Härnösand Energi & Miljö AB 

Årsredovisning 2021 Härnösand Elförsäljning AB 

Årsredovisning 2021 Härnösand Elnät AB 

Revisionsberättelse och -rapport Härnösand Energi & Miljö AB 

Revisionsberättelse och -rapport Härnösand Elförsäljning AB 

Revisionsberättelse och -rapport Härnösand Elnät AB 

______  
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§ 60 Dnr 2022-000171 1.1.2.1 

Årsredovisning 2021 - Technichus i Mitt Sverige AB 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att uppdra till kommunens ombud att på bolagsstämman för Technichus i 

Mitt Sverige AB rösta för 

- att fastställa resultaträkningen och balansräkningen,  

- att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 

förvaltningsberättelsen och  

- att bevilja Technichus i Mitt Sverige AB:s styrelseledamöter och 

verkställande direktör ansvarsfrihet för år 2021.  

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Ulla Bylund (KD) och Mattias Sjölander (MP) i 

handläggningen av detta ärende. 

Bakgrund 

Kommunala bolaget Technichus i Mitt Sverige AB har upprättat 

årsredovisning med tillhörande handlingar avseende år 2021. Revisionen har 

granskat innehållet och tillstyrkt att ledamöterna i styrelsen och 

verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för aktuellt räkenskapsår. 

Revisionen har även tillstyrkt de övriga punkterna som bolagsstämman 

enligt aktiebolagslagen beslutar om varje år. Fullmäktiges ombud deltar på 

bolagsstämman och tar för ägarens del ställning till frågorna om fastställande 

av resultat- och balansräkningarna, dispositioner beträffande bolagets vinst 

eller förlust samt ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören. För 

att ombudet ska kunna förmedla ägarens ställningstagande på stämman 

behövs en demokratisk förankring i fullmäktige genom ett formellt beslut. 

Socialt perspektiv 

Ärendet är av organisatorisk karaktär och medför inga sociala konsekvenser. 
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Ekologiskt perspektiv 

Ärendet är av organisatorisk karaktär och medför inga ekologiska 

konsekvenser. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Kommunala bolag styrs förutom kommunallagen även av aktiebolagslagen 

vilket innebär bland annat att det högsta beslutande organet för bolaget är 

bolagsstämman. Bolagsstämmans innehåll regleras i aktiebolagslagens 

(2005:551) 7 kap. 11 §. Stämman hålls minst en gång varje år och 

representanter för samtliga aktier deltar. Fullmäktige väljer för varje 

mandatperiod ett ombud samt en ersättare för att representera kommunens 

ägarandel.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-31 

Årsredovisning 2021 Technichus i Mitt Sverige AB 

Revisionsberättelse 

Revisionsrapport 

______  
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§ 61 Dnr 2022-000123 1.1.2.1 

Årsredovisning 2021 - Invest i Härnösand Aktiebolag 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att uppdra till kommunens ombud att på bolagsstämman för Invest i 

Härnösand AB rösta för 

- att fastställa resultaträkningen och balansräkningen,  

- att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 

förvaltningsberättelsen och  

- att bevilja Invest i Härnösand AB:s styrelseledamöter och verkställande 

direktör ansvarsfrihet för år 2021. 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Andreas Sjölander (S), Carl Fredrik Edgren (V) 

och Christina Lindberg (C) i handläggningen av detta ärende. 

Bakgrund 

Kommunala bolaget Invest i Härnösand AB har upprättat årsredovisning 

med tillhörande handlingar avseende år 2021. Revisionen har granskat 

innehållet och tillstyrkt att ledamöterna i styrelsen och verkställande 

direktören beviljas ansvarsfrihet för aktuellt räkenskapsår. Revisionen har 

även tillstyrkt de övriga punkterna som bolagsstämman enligt 

aktiebolagslagen beslutar om varje år. Fullmäktiges ombud deltar på 

bolagsstämman och tar för ägarens del ställning till frågorna om fastställande 

av resultat- och balansräkningarna, dispositioner beträffande bolagets vinst 

eller förlust samt ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören. För 

att ombudet ska kunna förmedla ägarens ställningstagande på stämman 

behövs en demokratisk förankring i fullmäktige genom ett formellt beslut. 

Socialt perspektiv 

Ärendet är av organisatorisk karaktär och medför inga sociala konsekvenser. 

Ekologiskt perspektiv 

Ärendet är av organisatorisk karaktär och medför inga ekologiska 

konsekvenser. 
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Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Kommunala bolag styrs förutom kommunallagen även av aktiebolagslagen 

vilket innebär bland annat att det högsta beslutande organet för bolaget är 

bolagsstämman. Bolagsstämmans innehåll regleras i aktiebolagslagens 

(2005:551) 7 kap. 11 §. Stämman hålls minst en gång varje år och 

representanter för samtliga aktier deltar. Fullmäktige väljer för varje 

mandatperiod ett ombud samt en ersättare för att representera kommunens 

ägarandel. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-31 

Årsredovisning 2021 för Invest i Härnösand Aktiebolag samt 

revisionsberättelsen 

______  
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§ 62 Dnr 2022-000127 2.4.3.1 

Statsbidrag till vissa kommuner och regioner för 
ekonomi i balans 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

att anta ansökan som sin egen och tillse att åtgärderna i ansökan genomförs i 

den omfattning de godkänns av Kammarkollegiet, samt 

att kvartalsvis redovisa till kommunstyrelsen.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S), Anders Gäfvert (M) och Christina 

Lindberg (C). 

Yrkanden 

Anders Gäfvert (M) yrkar på en ytterligare attsats som lyder: 

att kvartalsvis redovisa till kommunstyrelsen. 

Andreas Sjölander (S) instämmer till Anders Gäfverts (M) yrkande.      

Propositionsordning 

Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 

förslag med Anders Gäfverts (M) tilläggsförslag. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med 

liggande förslag samt Anders Gäfverts (M) tilläggsförslag. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag samt Anders Gäfverts (M) tilläggsförslag.        

Bakgrund 

Härnösands kommun har ansökt om statsbidrag till vissa kommuner och 

regioner för ekonomi i balans. Härnösands kommun har sökt bidrag om 

104 457 095 kr för sju olika åtgärder under 2022–2024. Kammarkollegiet 

kommer bedöma åtgärderna och fatta beslut under 2022. 

De stora effekterna av insatserna handlar om att vi 2024 kommer ha en 

organisation som arbetar mer effektivt. Resurser används på ett planerat och 
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strukturerat sätt vilket bidrar till en ekonomi i balans.  Åtgärderna medför 

även att vi strukturerar om och effektiviserar hanteringen av bland annat 

lokaler och system. Effekten av alla insatser beräknas till och med 2024 

uppgå till 150,9 mnkr. 

Socialt perspektiv 

Genom införandet av nya metoder, rutiner och arbetssätt skapas 

förutsättningar för att långsiktigt kunna arbeta hälsofrämjande, förebyggande 

och rehabiliterande för och med våra invånare i kommunen. 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen negativ påverkan.  

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Genom insatser vi gör för medborgarna idag kan vi bygga en stabilare 

ekonomisk situation framåt och möter de ekonomiska förutsättningar som 

befolkningsutvecklingen pekar på. En mer effektiv användning av våra 

resurser, system och lokaler samt en struktur och process för hanteringen av 

dessa.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-18 

Ansökan Ekonomi i balans 

Ansökan kalkyl 

______  
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§ 63 Dnr 2022-000039 1.1.2.1 

Grundläggande granskning Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

att anta ” Kommunstyrelsens synpunkter på revisionens slutsatser, 

Grundläggande granskning” som sitt eget, samt 

att översända yttrandet till revisionen.  

Bakgrund 

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en 

grundläggande granskning för att bedöma om kommunstyrelsen har skapat 

förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av 

verksamheten.  

Resultatet av granskningen har sammanfattats i rapport Grundläggande 

granskning- kommunstyrelsen. Revisionen önskar få kommunstyrelsens 

synpunkter på de slutsatser som revisionen redovisar i rapporten tillsänt sig 

senast den 10 maj 2022.  

Revisionen rekommenderar kommunstyrelsen att 

- se över arbetet med målstyrning och uppföljning mot kommunfullmäktiges 

mål, samt  

- förstärka arbetet med intern kontroll.  

Kommunstyrelsens hållning till revisionens rekommendationer framgår i 

bilagt yttrande.  

Socialt perspektiv 

Ingen påverkan 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Granskningen och bedömningen av hur styrelsen skapat förutsättningar för 

tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheterna utgår från 

rutiner som ska uppfyllas utifrån kommunallagen 6 kap §6 och andra 
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gällande lagar och rekommendationer. Yttrande över granskningen utgår 

från styrelsens avsikt att följa nämnda lagar och rekommendationer.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-22 

Bilaga - Yttrande 

Revisionens grundläggande granskning 2022-02-10 

 

______  
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§ 64 Dnr 2022-000046 1.1.6.4 

Säkerhet och tillgänglighet vid val 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta om yttrande 

gällande remiss ”Säkerhet och tillgänglighet vid val” (SOU 2021:96)  

Bakgrund 

Härnösands kommun har valts ut som en remissinstans gällande 

slutbetänkandet ”Säkerhet och tillgänglighet vid val” (SOU 2021:96).  

Slutbetänkandet berör frågor som bland annat tillgänglighet i vallokaler, 

förordnande av valobservatörer och hantering av synpunkter och klagomål 

på valens genomföranden. 

Kommunens svar måste lämnas in senast den 25 april och för att valnämnden 

ska hinna yttra sig föreslår kommunledningskontoret att kommunstyrelsen 

delegerar till kommunstyrelsens arbetsutskott att fatta beslut i ärendet.  

Socialt perspektiv 

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv. 

Ekologiskt perspektiv 

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-10 

Remiss - Säkerhet och tillgänglighet vid val 

______  
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§ 65 Dnr 2022-000158 1.1.2.0 

Medel för fria mensskydd 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

att finansiering av fria mensskydd för elever på kommunens skolor under 

höstterminen 2022 sker via kommunens folkhälsomedel,  

att kostnaden om maximalt 135 000 kronor belastar kommunstyrelsens 

budget 2022, samt 

att för kommande år beakta kostnaden i kommunens budgetarbete.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S), Christina Lindberg (C), Lotta 

Visén (S), Glenn Sehlin (SD). 

Yrkanden 

Andreas yrkar följande ändringar i attsatserna: 

att finansiering av fria mensskydd för elever på kommunens skolor under 

höstterminen 2022 sker via kommunens folkhälsomedel,  

att kostnaden om maximalt 135 000 kronor belastar kommunstyrelsens 

budget 2022, samt 

att för kommande år beakta kostnaden i kommunens budgetarbete. 

Glenn Sehlin (SD) yrkar avslag.   

Propositionsordning 

Ordföranden finner att det föreligger två förslag till beslut, liggande förslag 

med Andreas Sjölanders (S) ändringar samt ett avslagsyrkande. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med 

liggande förslag med Andreas Sjölanders (S) ändringar. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med 

avslagsyrkandet. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med liggande 

förslag med Andreas Sjölanders (S) ändringar.        
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Reservation 

Sverigedemokraterna reserverar sig mot förslaget “Medel för fria 

mensskydd” i sin helhet. 

Vi anser att risken för åverkan och skadegörelse på skolorna är allt för stor, 

då man installerar dessa automater på mellanstadie- och högstadieskolor. 

Elever i mellanstadiet och högstadiet har sällan samma konsekvenstänk som 

elever i gymnasiet, vilken var den referensgrupp som användes då förslaget 

presenterades. Dessutom finns det redan idag mensskydd att hämta hos 

skolsköterska och lärare om behovet uppstår. 

Bakgrund 

Skolförvaltningen har av skolnämnden fått uppdrag att undersöka 

möjligheten att underlätta tillgången till fria mensskydd. 

Alla skolor i kommunen erbjuder redan gratis mensskydd till sina elever, 

genom skolsköterskan och/eller annan personal. Det kan upplevas som ett 

hinder för den enskilde eleven att behöva be om mensskydd. För många kan 

det vara svårt att prata om mens. Att mensskydd blir en vanlig syn i skolor, 

men även på arbetsplatser, kan motverka detta ”tabu”.  

På senare tid har allt fler kommuner eller enskilda skolor valt att köpa in och 

placera ut mensskyddsautomater på ett antal toaletter på skolan.  

För att skolan ska kunna definiera sig som menssäkrad behövs ett visst antal 

strategiskt placerade toaletter utrustas med en mensskyddsautomat. Det ska 

vara lätt att nå en menssäkrad toalett och helst bör toalettdörren vara märkt 

på något vis, så att den är lätt att hitta.  

Härnösands kommun har ca 2 600 elever från åk 4 t.o.m. gymnasiet. Hälften 

av eleverna, ca 1 300, uppskattas ha mens. Om man räknar en tillgänglighet 

med 15 toaletter/30 elever, behöver 90 toaletter utrustas med automat för 

gratis mensskydd. 

En leverantör kan erbjuda mensskyddsautomat med både bindor och 

tamponger, till en kostnad av 950 kr/st. Startavgift för 90 menssäkrade 

toaletter skulle i detta fall bli 85 500 kr. Därutöver behövs 

påfyllningsartiklar. Baserat på en annan kommuns skolas test skulle 

förbrukningen kosta ca 12 000 kr/månad för Härnösands skolor. 

Skolförvaltningen beskriver en ansträngd budget under 2022 och utrymme 

för satsningen finns därför inte inom fastställd ram.  

Kommunledningskontoret föreslår i enlighet med skolnämndens förslag att 

finansiering av samtliga mensskyddsautomater samt förbrukningskostnad 

under 2022 sker via folkhälsomedel.  
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Socialt perspektiv 

Att besluta om gratis mensskydd för flickor, åk 4 till tredje året på gymnasiet 

är ett sätt att arbeta för ökad jämlikhet. Kostanden för mensskydd kan annars 

ses som en ekonomisk ojämlikhet mellan könen, som för flickorna inte är 

självvalt. Tillgången till mensskydd blir genom beslutet inte en 

kostnadsfråga för individen eller familjen under skoltid vilket kan vara 

särskilt viktigt för flickor inom socioekonomiskt svaga familjer.   

Att flickorna under skoltid ges möjlighet till gratis mensskydd kan ha positiv 

påverkan på genomförandet av skoldagen. Detta kan därför också ha en 

påverkan gällande rättigheterna att utvecklas, rättigheterna till utbildning och 

delaktighet i enlighet med barnkonventionen. Ovan nämnda rättigheter är 

också viktiga faktorer för att skapa en god hälsa på lika villkor utifrån ett 

folkhälsoperspektiv.    

Ekologiskt perspektiv 

Konsekvenser av beslutet bedöms inte ha inverkan ur ett ekologiskt 

perspektiv. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Beslutet belastar kommunstyrelsens budget 2022.   

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-29 

Skolnämndens protokollsutdrag, 2022-03-24 § 44 

Information Fria mensskydd i Härnösands skolor   

______  
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§ 66 Dnr 2022-000151 1.1.2.0 

Årsplan för miljöavdelningen 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa årsplanen som tillsynsplan för 2022 med behovsutredning enligt 

miljöbalken för år 2022-2024,  

att fastställa årsplanen som tillsynsplan för 2022 enligt alkohollagen för 

2022,  

att fastställa årsplanen som verksamhetsplan med behovsutredning för 2022 

för miljöavdelningen, samt  

att delge årsplanen och dess Bilaga 1 Tillsynsbehov 2022, samt Bilaga 2 

Tillsynsplan för alkohol och tobak till Länsstyrelsens miljötillsynsenhet.  

Bakgrund 

Miljöavdelningen på samhällsförvaltningen ansvarar för tillsyn inom 

områdena miljöskydd, hälsoskydd, livsmedelssäkerhet, alkohol, tobak och 

receptfria läkemedel.  

Avdelningen medverkar även bland annat i kommunala planeringsfrågor, 

genomför luftmätningar samt erbjuder allmänhet och företag 

energirådgivning. Ett annat arbetsområde är inom naturvård där vi bland 

annat beslutar om strandskyddsdispenser och ansvarar för kalkning av sjöar 

och vattendrag.  

Årsplaneringen syftar till att ge en samlad bild över miljöavdelningens 

arbetsuppgifter och prioriteringar för 2022. 

Socialt perspektiv  

Alkohollagen utgår från mål kopplade till folkhälsa, vilket gör att 

kommunens arbete med tillstånd och tillsyn bidrar till dessa mål.  

Ekologiskt perspektiv  

Förslaget till årsplan tar utgångspunkt i att kommunen ska prioritera det som 

gör mest miljönytta. Arbete bidrar till att nå målen inom Agenda 2030.  
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Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Årsplanen för miljöavdelningen utgör en grund för att kommunen ska 

uppfylla ett flertal lagstiftningar. Planeringen av behoven utgör också ett bra 

underlag för budget och budgetuppföljning.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-23 

Samhällsnämndens protokollsutdrag, 2022-03-17 § 50 Årsplan för 

miljöavdelningen 

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-14 

Bilaga 1 - Behovsutredning 2022-2024 |  

Bilaga 2 Tillsynsplan Alkohol och tobak   

______  
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§ 67 Dnr 2022-000154 1.1.2.0 

Ny fotbollsanläggning på Myranområdet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att tilldela samhällsnämnden investeringsmedel om 10 miljoner kronor för 

anläggning av en konstgräsplan, samt 

att finansiering sker via egna medel.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S), Anders Gäfvert (M), Carl Fredrik 

Edgren (V), Christina Lindberg (C), Lotta Visén (S) och Glenn Sehlin (SD). 

Yrkanden 

Anders Gäfvert (M) yrkar på bifall samt en ytterligare attsats som lyder: 

att finansiering sker via egna medel.  

Alla närvarande i kommunstyrelsen instämmer till Anders Gäfverts (M) 

yrkande.     

Propositionsordning 

Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 

förslag med Anders Gäfverts (M) tilläggsförslag. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med 

liggande förslag samt Anders Gäfverts (M) tilläggsförslag. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag samt Anders Gäfverts (M) tilläggsförslag.        

Bakgrund 

I november 2021 (2021-11-22 §114) beslutade kommunfullmäktige att 

tilldela samhällsnämnden 4,1 miljoner kronor i investeringsmedel för 

markarbeten på Myrans naturgräsområde, varav 1 mnkr avsåg anläggning av 

en ny 11 mot 11-plan med naturgräs. Satsningen beslutades utifrån att ytan 

där nuvarande fotbollsplan på Ängevallen ligger, ska nyttjas till uppförande 

av ny idrottshall. I februari 2022 mottog samhällsnämnden en skrivelse från 
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samtliga fotbollsföreningar i Härnösands kommun. I skrivelsen påtalar 

föreningarna att det bästa för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för 

fotbollen i kommunen är att underlaget på den nya planen på Myran är 

konstgräs.  

Samhällsförvaltningen har gjort en utredning och tittat på olika konsekvenser 

av att anlägga en konstgräsplan istället för en naturgräsplan på Myran. PM – 

(Myrans 11 mot 11-plan).   

Att bygga en konstgräsplan kommer att öka den möjliga nyttjandegraden 

från cirka 150 - 300 timmar till cirka 1700 - 3000 timmar per år. I och med 

att samhällnämnden föreslår att planen ska uppfylla FIFA Quality PROs 

kriterier för konstgräs så kommer även seniormatcher kunna spelas på 

planen. En ytterligare konstgräsplan kommer att minska tycket på 

kommunens övriga konstgräsplaner och frigöra fler attraktiva träningstider 

under perioder som en vanlig gräsplan skulle vara stängd. 

 

Total kostnad Nyttjandeperiod Avskrivningskostnad per år Antal år 

Mattan: 3 795 000 
kr 15 år 253 000 15 

Markarbete: 7 
205 000 kr 50 år 144 000 50 

11 000 000  397 100  
 

Kostnaden för en konstgräsplan redovisas i tabellen ovan. Totalsumman är 

11 mnkr totalt där tidigare beviljade investeringsmedel för en naturgräsplan 

är inräknade. Avskrivningskostnaden de första 15 åren beräknas till 397 100 

kr/år. Efter 15 år blir avskrivningen 144 000 kr/ år.  

Komponentavskrivningen är uppdelad mellan mattan och markarbete. 

Mattan har en avskrivningstid på 15 år och markarbetet är avskrivet efter 50 

år.    

En naturgräsplangräsplan har en årlig driftskostnad på cirka 90 tkr. 

Konstgräsplanen på Högslätten har en årlig driftskostnad på cirka 25 tkr. En 

konstgräsplan är då cirka 65 tkr billigare per år i drift. 

Med sänkt driftkostnad på 65 tkr blir nettokostnaden för investeringen 

332 100 kr de första 15 åren och där efter 79 tkr/år.    

Tillväxtavdelningens bedömning är att en konstgräsplan väsentligt skulle öka 

tränings- och matchmöjligheterna i Härnösand. Med den ökande 

nyttjandegraden som en konstgräsplan medför blir timkostnaden per spelad 

timme densamma mellan naturgräsplanen och konstgräsplanen trots en högre 

investeringskostnad. Sett till övriga faktorer som folkhälsa och Barnets bästa 
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föreslår tillväxtavdelningen att kommunstyrlen tilldelar samhällsnämnden 10 

mnkr för investeringen av en konstgräsplan på Myran.         

Socialt perspektiv 

En konstgräsplan leder till större nyttjandegrad för både barn, ungdomar och 

vuxna vilket leder till en bättre folkhälsa. Nyttjandetiden uppskattas öka från 

mellan 150 - 300 timmar med naturgräs till 1700 - 3000 timmar med 

konstgräs. Utifrån Barnens bästa (Artikel 3 i barnkonventionen) så bidrar en 

konstgräsplan, genom ökad nyttjandegrad, positivt till Barnens bästa.   

Ekologiskt perspektiv 

Kemikalieinspektionens studie visar att det inte finns några hälsorisker vid 

nyttjande av konstgräsplan med gummigranulat. Det finns idag inget annat 

granulatmaterial än gummigranulat som är godkänt enligt FIFA Quailty 

PRO. När det finns ett mer miljövänligt alternativ på marknaden så är det 

fullt möjligt att byta ut materialet i konstgräsmattan. Vid anläggning av 

konstgräsplanen kommer den teknik som finns idag för att minimera risken 

för spridning av granulatet till omgivande miljö och vatten att användas. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Beslutet medför att kostnaden för en 11 mot 11 plan på myran ökar. 

Nettokostnaden per år blir 397 100 kr under de första 15 åren. Därefter blir 

nettokostnaden 144 000 kr/år.    

Den årliga driftskostnaden för en 11 mot 11 plan minskar med 65 tkr per år 

och med att kostnaden för en konstgräsplan är mindre.    

Beslutsunderlag 

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse SAM 2022-000018 

Samhällsnämndens beslut SAM 2022-000018 

Samhällsförvaltningens PM, Myrans 11 mot 11-plan. SAM 2022-000018    

Skrivelse från fotbollsföreningar i Härnösand: Ny fotbollsanläggning på 

Myranområdet. SAM 2022-000018 

______  
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§ 68 Dnr 2022-000009 1.1.1.3 

Valärenden 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

att välja Mattias Sjölander (MP) som ersättare i kommunstyrelsens 

arbetsutskott.           

Beslutsunderlag 

      

______  
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§ 69 Dnr 2022-000004 1.1.2.1 

Kommunstyrelsens uppdragsbeslut 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga uppdragslistan till handlingarna.      

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S), Christina Lindberg (C), Anders 

Gäfvert (M) och Lennart Mohlin (S). 

Bakgrund 

Lars Liljedahl, kommundirektör går igenom uppdragslistan samt informerar 

om Omvärldsläget och flyktingmottagandet.      

Beslutsunderlag 

Muntlig redovisning på mötet      

______  
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§ 70 Dnr 2022-000001 1.1.2.1 

Anmälan av delegationsbeslut 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna redovisning av delegationsbeslut. 

Omsättning av lån, Låneavtal Kl 143972.      

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-29 

Bilaga – Omsättning av lån      

______  
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§ 71 Dnr 2022-000002 1.1.2.1 

Anmälan av ärenden för kännedom till 
kommunstyrelsen 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ärendena för kännedom läggs till handlingarna. 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk uppföljning socialnämnden februari 2022   

Ekonomisk uppföljning skolnämnden februari 2022   

Styrelsemöte protokoll Härnösandshus 2022-03-01   

Styrelsemöte protokoll Härnösands kommunfastigheter 2022-03-01 

Ostkustbanan 2015 AB  

- Årsredovisning 

- Revisionsberättelse 

- Protokoll för 2021 

- Protokoll för 2022 

Skrivelse angående tillgodohavande i Kramfors 

kommunskoncernkontosystem 

- Svar till revision om tillgodohavandet 

Missiv komplettering distansundervisning gymnasieskolan 

DIN TUR – Protokoll 2022-03-04 

DIN TUR - Trafikbokslut 2021 

______  
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§ 72 Dnr 2022-000005 1.1.2.1 

Frågor och svar 2022 

Christina Lindberg (C) och Anders Gäfvert (M) ställer en fråga om ärendet 

Delegationsbeslut, Omsättningslån. 

Andreas Sjölander (S) besvarar frågan. 

Anders Gäfvert (M) informerar om Räddningstjänstens kommande beslut om 

återbetalning till kommunerna. 

Andreas Sjölander (S) informerar om att han i egenskap som 

kommunstyrelsens ordförande inte delges information utöver de dialoger 

som sker mellan bolag och kommunstyrelsens presidium.   

 

______  

 


