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Ann-Charlotte Visén (S)
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Christina Lindberg (C)
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§ 109

Dnr 27802

Informationsärenden
Ordföranden inleder mötet med en parentation över Björn Nordling (S).
Kommunstyrelsen får därefter information om följande ärenden:
Fyramånadersrapport socialnämnden - Krister Fagerström McCarthy (S),
ordförande, och Mats Collin, förvaltningschef
Fyramånadersrapport skolnämnden – Monica Fällström (S), ordförande och
Markus Nordenberg, tf. förvaltningschef
Fyramånadersrapport samhällsnämnden – Knapp Britta Thyr (MP),
ordförande och Thomas Jenssen, förvaltningschef
Fyramånadersrapport arbetslivsnämnden – Sverker Ågren (KD), ordförande
och Ingrid Nilsson, förvaltningschef
Lägesrapport Covid-19 – Lars Liljedahl, kommundirektör
Fyramånadersrapport kommunstyrelsen – Lars Liljedahl, kommundirektör
Fyramånadersrapport Härnösands kommun - Lars Liljedahl,
kommundirektör och Andreas Björnberg, redovisningscontroller
Granskning av bokslut och årsredovisning 2020 – Andreas Björnberg,
redovisningscontroller
Måltidspolicy för Härnösands kommun – Ina Lindström, utredare
Markanvisning Stenhammar 1:84 och 1:88 – Hanna Viklund, mark- och
exploateringshandläggare
BioFuel Region – Lena Jonsson och Johan Lagrelius, BioFuel Region,
Daniel Johannsson, strateg miljö, hållbarhet och infrastruktur
Återrapport förstudie Smitingen – Henrik Olsson, mark- och
exploateringshandläggare
Projekt Västernorrlands museum, nod för kulturarvsturism – Elisabeth
Oxelhöjd, kulturchef
Tillväxtstrategi Mitt Härnösand – den företagsamma platsen med den trygga
och personliga livsmiljön – Anneli Kuusisto, utvecklare, strateg
______
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§ 110

Dnr 34746

Val av justerare
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att välja Christina Lindberg (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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2021-06-01
Kommunstyrelsen

§ 111

Dnr 2020-000517 1.1.2.0

Fastställande av föredragningslista 2021
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa föredragningslistan för dagens möte.
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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2021-06-01
Kommunstyrelsen

§ 112

Dnr 2021-000209 1.1.2.1

Fyramånadersrapport kommunstyrelsen 2021
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna kommunstyrelsens fyramånadersrapport 2021.
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
Kommunstyrelsens fyramånadersrapport för 2021 har upprättats enligt
anvisningar från ekonomiavdelningen.
Resultatet per den sista april för kommunstyrelsen är ett underskott på 3,3
mnkr. Kommunstyrelseförvaltningen visar ett överskott på 10,3 mnkr och
kommungemensam verksamhet visar ett underskott på 13,6 mnkr.
I rapporten redovisas även den ekonomiska prognosen för kommunstyrelsen
vid årets slut. Prognosen visar ett överskott på 2,2 mnkr för
kommungemensam verksamhet samt ett nollresultat för
kommunstyrelseförvaltningen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Fyramånadersrapport KS 2021
______
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2021-06-01
Kommunstyrelsen

§ 113

Dnr 2021-000208 1.1.2.1

Fyramånadersrapport Härnösands kommun 2021
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna Fyramånadersrapport för Härnösands kommun.
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
Enligt reglemente för ekonomistyrning i Härnösands kommun är det
kommunstyrelsen som ansvarar för att sammanställa en fyramånadersrapport
för kommunen Rapporten ska tillställas kommunfullmäktige senast vid
junisammanträdet.
Fyramånadersrapporten för 2021 har sammanställts utifrån gällande
reglemente. I rapporten framgår att Härnösands kommun uppvisar ett resultat
om -41,6 mnkr (-39,1 mnkr).
Den ekonomiska utvecklingen visar att kommunen har ett betydligt högre
bidragsberoende jämfört med motsvarande period föregående år.
Verksamhetens kostnader visar en betydande ökning om 53,4 mnkr vilken
förklaras till 84 procent av entreprenader och köp av huvudverksamhet,
tjänster, löner, ersättningar och sociala avgifter. Dock utgör bara covid-19
som kostnadsdrivare om 29 procent, det innebär alltså att den största
kostnadsökningen inte kan förklaras i termer av covid-19.
Betalningsförmågan på lång och kort sikt är dock i linje med vad som kan
anses vara en god trend för kommunen, även om den relativt låga
investeringstakten bidrar till en god likviditet.
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2021-06-01
Kommunstyrelsen

Socialt perspektiv
Rapporten innehåller en uppföljning av insatser och arbete under årets första
fyra månader kopplat till social hållbarhet.
Ekologiskt perspektiv
Rapporten innehåller en uppföljning av insatser och arbete under årets första
fyra månader kopplat till miljö och klimat.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Genom att upprätta en fyramånadersrapport som beskriver ackumulerat
resultat och prognostiserat resultat vid årets slut bidrar kommunen till att
kommunens resurser används effektivt, ändamålsenligt och långsiktigt.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Fyramånadersrapport 2021 Härnösands kommun
______
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2021-06-01
Kommunstyrelsen

§ 114

Dnr 2021-000174 3.4.2.0

Tillväxtstrategi Mitt Härnösand -den företagsamma
platsen med den trygga och personliga livsmiljön
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta förslaget för revidering av tillväxtstrategi.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Christina Lindberg (C).
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
Beskrivning av ärendet
Gällande tillväxtstrategi antogs av kommunfullmäktige 2017-02-06.
Denna revidering görs enligt plan men även utifrån en stor omvärldshändelse, pandemin Covid-19, vilket utmanat och påverkat samhället sedan
början av 2020.
Samtliga av kommunens förvaltningar och bolag samt näringslivet har
inbjudits att inkomma med synpunkter under revideringen.
Bakgrund
Tillväxtstrategi mot 2030 hade sin utgångspunkt i framtidsarbetet som
startade 2013 efter Mittuniversitetets beslut att lämna Härnösand. Strategin
togs fram i en bred process med deltagande från olika delar av samhället medborgare, näringslivet, myndigheter, politik och kommunala tjänstemän.
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Sedan strategin antogs har den varit vägledande för Härnösands
utvecklingsarbete.
Bedömning
Arbetet med att revidera strategin har tagit avstamp i de många dialoger som
genomförts under de senaste åren bl.a. med näringslivet, kommunens
invånare, föreningslivet, myndigheter och den kommunala organisationen.
Men även genom att noga bevaka förändringar som vi upplevt, sett och
förutspår både i vår närvärld och i vår omvärld.
Revideringen av den övergripande målbilden tar sikte på år 2040 ”Mitt
Härnösand 2040 – Tillsammans i en kreativ och företagsam livsmiljö”.
Till målbilden har tillförts två kvantitativa mål kring befolkningstillväxt
(30 000 år 2040) och antal arbetstillfällen (11 500 år 2040). De tillhörande
delstrategierna har även reviderats med utvecklande perspektiv enligt nedan:
Delstrategi 1 - Gemensam kraft
Utvecklade perspektiv: Digitalisering, rustade för möjligheter, ta modiga
beslut.
Delstrategi 2 - Utbildning som får människor att växa
Delstrategins benämning: Tidigare benämning - Utbildning som grundar. För
att visa på utbildningssystemets bredd och visa på attraktionskraft är
benämningen förändrad.
Utvecklade perspektiv: Modiga utbildningsaktörer, Från förskola till
företagsamhet, Kreativa arenor för livslångt lärande.
Delstrategi 3 - Företagsamhet
Utvecklade perspektiv: Företagsamhet utvecklas i en tillåtande och
inkluderande kultur, Alla kan vara företagsamma, Tillsammans,
Digitalisering, Förutsättningar genom gott företagsklimat.
Delstrategi 4 – Den trygga och personliga livsmiljön
Utvecklade perspektiv: Trygg och personlig livsmiljö som välkomnar alla,
Digitalisering, Tillsammans attraherar vi fler.
Delstrategi 5 - Hållbarhet genomsyrar allt
Utvecklade perspektiv: Helhetsperspektiv, Attraktionskraft, Föregångare och
leder hållbarhetsarbetet, människa i balans med miljön.
Delstrategi 6 - Infrastruktur – Basen för utveckling
Nya perspektiv: Utbyggd Ostkustbana, Robusta flexibla lösningar.
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Kommunstyrelsen

Fortsatt implementering av strategin internt och externt är ett ständigt
pågående arbete. Strategin är ett verktyg som används för att mobilisera
aktörer och resurser.
De olika aktiviteterna i den fortsatta genomförandeprocessen bygger
attraktionskraft för Härnösand och för hela regionen. Strategin ger tyngd och
trovärdighet och skapar i sig sammanhang och betydelse för lokal, regional
och nationell utveckling.
Uppföljning av kvantitativa mål och dess delstrategier följs upp genom
handlingsplaner samt i kommunstyrelsens verksamhetsberättelse.
Socialt perspektiv
Ingen påverkan. Följdbeslutet bedöms ge en positiv utveckling för alla
dimensioner.
Ekologiskt perspektiv
Ingen påverkan. Följdbeslutet bedöms ge en positiv utveckling för alla
dimensioner.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Ingen påverkan. Följdbeslutet bedöms ge en positiv utveckling för alla
dimensioner.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Tillväxtstrategi mot 2040
______
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§ 115

Dnr 2021-000232 3.1.3.0

Markanvisning Stenhammar 1:84 och 1:88
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna upprättat förslag till markanvisningsavtal med Lillskär AB,
avseende fastigheterna Härnösand Stenhammar 1:84 och 1:88.
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 Stenhammar, förlängningen av Talgoxevägen finns två större
oexploaterade fastigheter som är planlagda för bostäder. Här finns möjlighet
att bygga fristående bostäder eller sammanbyggd bebyggelse, dvs rad- eller
parhus. Fastigheterna är ca 6153 kvm respektive 5685 kvm stora, med en
byggrätt på 20% av fastighetsarean.
Ett förslag på markanvisningsavtal har upprättats med Lillskär AB, som har
för avsikt att uppföra rad eller kedjehus på fastigheterna. Upplåtelseformen
för bostäderna kommer att bli bostadsrätter. Härnösands kommun har för
avsikt att bygga ut talgoxevägen sommaren 2021, i samband med detta avser
Lillskär AB påbörja projektering och försäljning av bostäderna.
Markanvisningsavtalet gäller i 12 månader från att kommunstyrelsens beslut
om att godkänna avtalet vunnit laga kraft. Tillväxtavdelningen har rätt att
förlänga avtalet ytterligare 12 månader om det är uppenbart att exploatören
aktivt driver projektet framåt, och att förseningen inte beror på exploatören.
I samband med undertecknade av markanvisningsavtalet ska en
markanvisningsavgift på 500 000 erläggas, vilket kommer att avräknas
köpeskillingen.
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Den dag exploatören har ett lagakraft vunnet bygglov, samt övriga tillstånd
och finansiering klart för byggstart och kan uppvisa hur projektet ska
realiseras, har exploatören möjlighet att förvärva marken till en
överenskommen köpeskilling om 3 500 000 kr.
Socialt perspektiv
Markanvisningen kan leda till ett ökat utbud av bostäder i en attraktiv
boendemiljö, vilket bidrar till en positiv inverkan på det sociala perspektivet.
Ekologiskt perspektiv
Markanvisningen bedöms inte medföra en betydande inverkan på det
ekologiska perspektivet.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Ökat bostadsbyggande kan bidra till inflyttningar och ökade skatteintäkter
Beslutsunderlag
Tillväxtavdelningens tjänsteskrivelse
Kartbilaga 1
Detaljplan
Markanvisningsavtal Talgoxevägen, Lillskär
______
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Kommunstyrelsen

§ 116

Dnr 2021-000205 2.6.1.2

Teckna hyresavtal Öbacka Sportcenter
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna hyresavtal Öbacka SportCenter, samt
att uppdra till kommundirektören att teckna hyresavtal enligt 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
Härnösands kommun bedriver olika verksamheter inom Öbacka Sportcenter.
Detta sker genom att Härnösands gymnasium förhyr halltider under skolåret
för idrottsundervisning till en kostnad om 760 000 kr per år.
Samhällsförvaltningen lämnar ett driftbidrag till anläggningen om 950 000
kr per år samt ombesörjer uthyrning av hallen till idrottsföreningar på kvällsoch helgtid. Intäkten för uthyrningen uppgår till i genomsnitt 610 000 kr per
år vilken vidare betalas till fastighetsägaren Öbacka Sportcenter KB.
Öbacka Sportcenter KB har framfört önskemål om att Härnösands kommun
ska förhyra hela hallen för att på så sätt möjliggöra att lokalen omfattas av
frivillig momsskyldighet. Förslaget medför att nu gällande avtal om skolans
förhyrning, verksamhetsbidrag samt hantering av uthyrning av halltider
upphör och nytt hyresavtal tecknas enligt bilaga. Lösningen är
kostnadsneutral för Härnösands kommun och innebär dessutom en minskad
administrativ hantering vid uthyrning av halltider. I ärendet har även
Lokalgruppen och Eric Liljeström enhetschef Lokalförsörjning deltagit.
Socialt perspektiv
Ur Socialt perspektiv blir det jämlikare i och med att alla föreningar har
samma möjlighet att boka tider.
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Ekologiskt perspektiv
Ingen påverkan ur ett ekologiskt perspektiv.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Ur ett ekonomiskt och juridiskt perspektiv möjliggörs så att lokalen omfattas
av frivillig momsskyldighet. (Som fastighetsägare kan man välja att bli
frivilligt skattskyldig för uthyrning och då lägga på utgående moms på
hyran. Fastighetsägaren får då rätt att göra avdrag för den ingående momsen
på de kostnader den har för uthyrning av lokalerna, se Skatteverket, SKV
563 utgåva 7 2017).
Lösningen blir kostnadsneutral för Härnösands kommun på så sätt att:
Gymnasiets kostnad för hyra av tid

760 000 kr/år

Samhällsförvaltningens driftbidrag

950 000 kr/år

Genomsnittlig intäkt för uthyrning

610 000 kr/år

Har tidigare tillfallit fastighetsägaren

2 320 000 kr /år

Bashyran blir enligt förslag till avtal 2 320 000 kr/år, moms tillkommer.
Förslaget innebär även en effektivare administrativ hantering vid uthyrning
av halltider.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Samhällsnämndens ordförandebeslut 2021-05-12, SAM/2021-86
Hyresavtal Öbacka SC
______
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§ 117

Dnr 2020-000099 1.1.2.1

Måltidspolicy för Härnösands kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta Måltidspolicy för Härnösands kommun med kommunstyrelsens
tillägg.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Johan Sundqvist (MP) och Christina Lindberg (C).
Yrkanden
Johan Sundqvist (MP) yrkar på följande tillägg i liggande förslag:
•

att i policyn lägga till följande skrivning: ”Öka andelen
närproducerade råvaror i kommunens offentliga kök.”

•

att ge förvaltningen i uppdrag att i en fotnot förtydliga begreppet
”one planet plate”.

Christina Lindberg (C) yrkar bifall till Johan Sundqvists (MP) förslag och
yrkar därutöver följande:
•

På sidan 4 ska stycke 2 tas bort och stycke 3 ska fortsätta enligt
följande: ”… med one planet plate som en inspiration.”

Propositionsordning
Ordföranden finner att det föreligger två förslag till beslut, liggande förslag
med Johan Sundqvists (MP) tilläggsförslag och Christina Lindbergs (C)
förslag.
Ordföranden föreslår att digital acklamation används då mötet genomförs på
distans och ställer följande propositionsordning: den som vill att
kommunstyrelsen ska besluta enligt liggande förslag svarar ja och den som
vill att kommunstyrelsen ska besluta enligt Christina Lindbergs (C) förslag
svarar nej genom att trycka på respektive knapp i voteringsfunktionen.
Propositionsordningen godkänns och digital acklamation genomförs.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat enligt liggande förslag med
Johan Sundqvists (MP) tilläggsförslag.
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Votering och utfall
Votering begärs och genomförs.
Ordföranden ställer följande propositionsordning:
Den som vill att kommunstyrelsen ska besluta enligt liggande förslag svarar
ja och den som vill att kommunstyrelsen ska besluta enligt Christina
Lindbergs (C) förslag svarar nej genom att trycka på respektive knapp i
voteringsfunktionen.
Med 8 ja-röster mot 6 nej-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen
beslutat i enlighet med liggande förslag. Hur de enskilda ledamöterna röstat
framgår av tabell 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
Lennart Molin
Karl Rönnkvist
Eva-Clara Viklund

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

§
Ja
X
X
X
X
X
X
X
X

Nej
X

X
X
X
X
X

Reservation
Centerpartiet reserverar sig till förmån för eget förslag.
Bakgrund
En måltidspolicy syftar till att ge en övergripande vision av kommunens
måltidsverksamhet. Den gäller alla kommunens verksamheter där mat
tillagas och /eller serveras.
Uppföljning av måltidspolicyn sker genom de resultatuppdrag som tas fram i
samband med antagandet av kommunens årsplan.
De enskilda nämnderna ansvarar för att relevanta handlingsplaner och
riktlinjer tas fram för att uppnå måltidspolicyns ambitioner inom sina
respektive verksamhetsområden.
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Måltidspolicyn ska fungera som en kommunövergripande viljeinriktning där
nämnderna sedan kan välja att gå ännu längre i sina målsättningar.
Inför beslut har policyn varit ute på remiss för att få in synpunkter. Nedan
följer en sammanfattning av de remissvar som inkommit.
Socialnämnden
Socialnämnden vill på många ställen lägga in text som är
verksamhetsspecifik för nämndens ansvarsområden. Mycket har lagts in,
men eftersom policyn ska vara övergripande har det som är allt för
verksamhetsdetaljerat inte tagits med, och där rekommenderar
kommunledningskontoret att nämnden istället tar fram egna styrdokument.
Skolnämnden
Skolnämnden har inga synpunkter på innehållet, men vill lägga till
barnperspektivet som ett eget perspektiv i policyn. Detta har inte gjorts,
framförallt eftersom policyn ska vara övergripande för alla kommunens
verksamheter. Ska det läggas in ett barnperspektiv borde även andra
perspektiv beaktas separat. Däremot har skrivningar om barn- och ungas
möjligheter att påverka matsedel och matsituation genom t.ex. matråd
förstärkts och utökats.
Kommunala pensionärsrådet
KPR anser att för mycket fokus i dokumentet ligger på barn och ungas mat.
Därför har man valt att komma med förslag på ett antal ändrade skrivningar.
En del av dessa har förts in i förslaget.
Elever
Ungdomsrådet har inte haft några möten under den här perioden, istället har
dialog förts med elevrådet på Wendela Hellman-skolan, årskurs 5 på Brunne
skola samt elever från restaurangsskolan år 3.
På Wendela Hellman svarar eleverna att det är bra med klimatfokus men det
får inte vara viktigare än att maten är god. Elevrådet saknar skrivningar om
att barn och unga ska ges möjligheter att påverka matsedelns utformning. De
tycker inte skrivningarna om måltiden som en stund för lärande är bra, utan
vill att lunchen ska få vara avkoppling och att andra saker än aktivt lärande
borde vara fokus, tex social samvaro.
Restaurangskolan år 3 tycker överlag att förslaget är bra, eleverna tycker att
det är bra att den understryker att maten ska vara hållbart producerad och
klimatsmart. Dock saknar de att policyn inte tydligt nämner att maten bör
vara närproducerad och det bör uttryckas tydligare i policyn att maten ska
vara lagad från grunden och att hel- och halvfabrikat bör undvikas helt.
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Brunneskolan årskurs 5 skulle vilja vara mer inkluderade och delaktiga i
utformningen av skolmenyn. Eleverna tar även upp att de ibland upplever att
de serveras ”vuxenmat” och önskar att maten ska vara anpassad efter vad
barn generellt tycker om.
Efter elevernas synpunkter har skrivningarna om elevernas möjligheter att
påverka matsedeln omformulerats och stärkts. Vad gäller den pedagogiska
måltiden har skrivningen kompletterats med att detta ska anpassas till
elevernas ålder.
Navet
Navet har i sitt svar dels lyft praktiska frågor om läkarintyg för specialkost
och även önskemål om schemalagda luncher. Detta är mer detaljfrågor som
bör tas upp i de riktlinjer som respektive nämnd ska ta fram för att uppfylla
policyn.
Socialt perspektiv
Måltider är en väldigt viktig aspekt när det gäller många delar av det sociala
perspektivet. Genom att servera god och näringsriktig mat påverkas
folkhälsan positivt. Kan måltiden bli en stund av social samvaro påverkar
även det hälsan positivt.
Barn och ungas perspektiv lyfts genom ökade möjligheter till inflytande över
matsedelns innehåll och matsalarnas utformning.
Ekologiskt perspektiv
Måltidspolicyn har ett tydligt ställningstagande för en minskad
klimatpåverkan. Genom smarta val av råvaror och ett aktivt arbete för ett
minskat matsvinn kan vi skapa en positiv påverkan ur ett ekologiskt
perspektiv.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Det finns en risk att måltidspolicyn man medföra ökade kostnader för
kostenheten. Detta då man ska välja råvaror med låg klimatpåverkan vilket
kan bli dyrare.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse
Förslag Måltidspolicy Härnösands kommun
Yttrande från socialnämnden
Yttrande från skolnämnden
Yttrande från Wendela Hellmanskolan elevråd
Yttrande Restaurangskolan åk 3
Yttrande Brunne skola åk 5
Remissvar från KPR Härnösand
Yttrande från Navet ______
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§ 118

Dnr 2021-000207 1.1.2.0

Mål, budget och skattesats 2022
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa den kommunala skattesatsen 2022 till 23,34 kronor.
att anta majoritetens förslag till mål och budget 2022 enligt bilaga,
att fastställa resultatuppdrag för kommunstyrelse och nämnder i enlighet
med bilaga,
att bemyndiga kommunstyrelsen att förvärva och försälja fast egendom
inom ramen 10 mnkr per objekt,
att bemyndiga kommunstyrelsen att för eventuellt tillkommande brådskande
investeringar disponera rörelsekapital inom ramen 10 mnkr per objekt,
att ge kommunstyrelsen under 2022 rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens
långfristiga skulder, med totalt 50 mnkr samt
att ge kommunstyrelsen rätt att under 2022 omsätta lån, d.v.s. låna upp
belopp motsvarande belopp för de lån som förfaller till betalning under 2022.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S), Christina Lindberg (C), Ida
Skogström (M) och Glenn Sehlin (SD).
Yrkanden
Andreas Sjölander (S) yrkar enligt ordförandeförslaget som framgår av
beslutet ovan.
Christina Lindberg (C) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå
kommunfullmäktige besluta i enlighet med Centerpartiets budgetförslag.
Ida Skogström (M) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå
kommunfullmäktige besluta i enlighet med Moderaternas och Liberalernas
budgetförslag.
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Glenn Sehlin (SD) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå
kommunfullmäktige besluta i enlighet med Sverigedemokraternas
budgetförslag.
Propositionsordning
Ordföranden finner att det föreligger fyra förslag till beslut, Andreas
Sjölanders (S), Christina Lindbergs (C), Ida Skogströms (M) och Glenn
Sehlins (SD) förslag.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
Andreas Sjölanders (S) förslag.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
Christina Lindbergs (C) förslag.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med Ida
Skogströms (M) förslag.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
Glenn Sehlins (SD) förslag.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Andreas
Sjölanders (S) förslag.
Reservation
Moderaterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna reserverar sig till
förmån för eget förslag.
Beslutsunderlag
Ordförandeförslag
Majoritetens förslag till Årsplan 2022
Budget 2022 Moderaterna och Liberalerna
Mål och budget 2022 Centerpartiet
En Sverigedemokratisk budget för Härnösand 2022
______
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§ 119

Dnr 2020-000513 1.1.2.0

Kommunstyrelsens Uppsiktsplikt 2021 verksamhetsrapport socialnämnden
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att rekommendera socialnämnden att utveckla arbetet med internkontroll och
strategisk kompetensförsörjning,
att rekommendera socialnämnden att formalisera uppföljningen av privata
utförare enligt kommunens program för uppföljning av privata utförare och
att uppdra till kommundirektören att återkomma med förslag på revidering
av riktlinje för uppföljning av privata utförare.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S) och Christina Lindberg (C).
Yrkanden
Andreas Sjölander (S) yrkar på ändring av tredje attsatsen i liggande förslag
enligt följande: att uppdra till kommundirektören att återkomma med förslag
på revidering av riktlinje för uppföljning av privata utförare.
Propositionsordning
Ordföranden finner att det avseende de två första attsatserna endast finns ett
förslag till beslut, liggande förslag.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag avseende de två första attsatserna.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med liggande
förslag avseende de två första attsatserna.
Ordföranden finner att det avseende tredje attsatsen finns två förslag till
beslut, liggande förslag och Andreas Sjölanders (S) förslag.
Ordföranden föreslår att digital acklamation används då mötet hålls på
distans och ställer följande propositionsordning: den som vill att
kommunstyrelsen ska besluta enligt liggande förslag röstar ja och den som
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vill att kommunstyrelsen ska besluta enligt Andreas Sjölanders (S) förslag
röstar nej.
Digital acklamation genomförs.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt Andreas
Sjölanders (S) förslag.
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 ekonomiska månadsuppföljningar, fyramånaders – och delårsrapport
samt verksamhetsberättelse.
Den bilagda rapporten är resultatet av en fördjupad verksamhetsuppföljning
genom dialog mellan kommunstyrelseförvaltningens tjänstepersoner och
socialnämndens ordförande och förvaltningschef.
Verksamhetsuppföljningen lyfter upp processer som socialnämnden med
dess verksamheter arbetar inom som, genom sina goda resultat, är väl värda
att sprida i kommunens övriga verksamheter. Kommunstyrelsen
rekommenderar socialnämnden att utveckla rutinerna inom området
internkontroll och genomför kartläggning och analys av
kompetensförsörjningsbehovet på kort och lång sikt i en strategisk
kompetensförsörjningsplan. Kommunledningskontoret föreslår även att
socialnämnden formaliserar uppföljningen av privata utförare inom områden
som faller under socialnämndens ansvar.
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Då socialnämnden lyfter upp att de är ansvariga både för beställarfunktionen
och utförarfunktionen gällande uppdrag till privata utförare inom ramen för
LOV, föreslår kommunledningskontoret att en dialog förs för att utröna hur
ansvaret skulle kunna fördelas framåt.
Socialt perspektiv
I ett socialt perspektiv är det av vikt att tillgängliggöra uppföljning av
verksamhet i egen regi och uppföljning av verksamheter som utförs av
privata utförare för att ge invånare möjlighet till valfrihet utifrån kunskap om
verksamheternas kvalitet.
Ekologiskt perspektiv
Här bedöms ingen påverkan.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Enligt kommunallagen ska fullmäktige för varje mandatperiod anta ett
program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som
utförs av privata utförare. I programmet ska det också anges hur fullmäktiges
mål och riktlinjer ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses.
Beslutet att socialnämnden ska formalisera sin uppföljning tillser att
nämnden följer kommunallagen och Fullmäktiges antagna program för
uppföljning av privata utförare.
I ett ekonomiskt perspektiv är det av vikt att planer för kompetensförsörjning
på kort och lång sikt bearbetas för att i så stor mån som möjligt undvika
högre kostnader för exempelvis bemanningslösningar.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse
Verksamhetsrapport socialnämnden
Kvalitetsberättelse för socialförvaltningen
______
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§ 120

Dnr 2021-000116 1.1.2.1

Uppsiktsplikt kommunala bolag 2020
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att verksamheten som bedrivits i Hemab (Härnösand Energi & Miljö AB)
under år 2020 anses ha varit förenlig med det fastställa kommunala
ändamålet och att den utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna,
att verksamheten som bedrivits i Hefab (Hemab Elförsäljning AB) under år
2020 anses ha varit förenlig med det fastställa kommunala ändamålet och att
den utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna,
att verksamheten som bedrivits i Heab (Härnösand Elnät AB) under år 2020
anses ha varit förenlig med det fastställa kommunala ändamålet och att den
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna,
att verksamheten som bedrivits i AB Härnösandshus under år 2020 anses ha
varit förenlig med det fastställa kommunala ändamålet och att den utförts
inom ramen för de kommunala befogenheterna,
att verksamheten som bedrivits i AB Härnösands kommunfastigheter under
år 2020 anses ha varit förenlig med det fastställa kommunala ändamålet och
att den utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna,
att verksamheten som bedrivits i Invest i Härnösand AB under år 2020 anses
ha varit förenlig med det fastställa kommunala ändamålet och att den utförts
inom ramen för de kommunala befogenheterna och
att verksamheten som bedrivits i Technichus i Mittsverige AB under år 2020
anses ha varit förenlig med det fastställa kommunala ändamålet och att den
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Propositionsordning
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med
liggande förslag.
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Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Bakgrund
Kommunstyrelsen ska enligt den förstärkta uppsiktsplikten i kommunallagen
6 kap 1 § ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana
juridiska personer som avses i 10 kap. 2-6 §§, det vill säga i kommunala
bolag. Kommunstyrelsen ska även enligt kommunallagen 6 kap 9-10 §§ i
årliga beslut pröva om verksamheten i de kommunala bolagen under
föregående kalenderår varit förenlig med det kommunala ändamålet och om
den bedrivits inom ramen för de kommunala befogenheterna. För att få en
bild av detta har det bland annat kontrollerats att dokument såsom
styrelseprotokoll och anteckningar från kvartalsmöten med
ägarrepresentanter skickats in under året från bolagen och att de gått till
kommunstyrelsen för kännedom. Lekmannarevisionens uttalanden om
årsredovisning finns med som beslutsunderlag och ger en anvisning om hur
verksamheten skötts i bolagen.
Begrepp
Det kommunala ändamålet, dvs syfte och målsättning för bolagens
verksamhet, framgår av bolagsordningarna och ägardirektiven som är
fastställda av fullmäktige. Förklaring av begreppet kommunala befogenheter
finns beskrivet i bolagsordningarna och betyder att kommunala bolag
omfattas av samma begränsningar som gäller i kommunal förvaltning bland
annat beträffande konkurrens och prioritering av samhällsnytta före hög
avkastning.
Uppföljning och förbättringar under 2020
Under 2020 har ägardirektiven uppdaterats utifrån SKR:s rekommendationer
och samtliga bolag har gällande ägardirektiv och bolagsordningar.
Bolagen ska följa kommunala regler och enligt ägardirektiven konsultera
fullmäktige, innan de fattar beslut om större, principiellt viktiga frågor eller
om ärenden med stora ekonomiska värden. Detta följs väl - under året 2020
har till exempel Hemab begärt om och fått fullmäktiges godkännande av en
investering om upp till 32 mnkr i utbyggnad av biogasanläggningen vid
Älands återvinningsanläggning samt beviljats kommunal borgen för
projektet. Även Härnösandshus har begärt och fått fullmäktiges
godkännande av förvärv av fastigheten Rådhuset 4 och beviljats kommunal
borgen upp till 97 mnkr. I fullmäktige har frågorna om såväl bolagens
kommunala ändamål som deras kommunala befogenheter diskuterats vid
flera tillfällen.
Under 2020 har kommunstyrelsen antagit Riktlinjer för fullgörande av
kommunstyrelsens uppsiktsplikt där uppföljningen av bland annat bolagens
verksamhet beskrivs övergripande. I riktlinjen fastställs även att fullmäktige
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ska pröva frågan om ansvarsfrihet gentemot bolagen och att
årsredovisningarna ska ha kommit fullmäktige tillhanda innan bolagen
genomför sina bolagsstämmor där dessa godkänns. Det noteras att samtliga
årsredovisningar för 2020 har inkommit i tid och att fullmäktige beslutade
2021-04-26 om ansvarsfrihet avseende de helägda kommunala bolagen. Till
skillnad från tidigare år har alltså ägarens ombud nu ett fullmäktigebeslut
med mandat att bevilja ansvarsfrihet på bolagsstämmorna som i år sker först
efter att fullmäktige tagit del av årsredovisningarna. Den formella processen
har alltså styrts upp och sker nu i korrekt ordning.
Socialt perspektiv
Corona-pandemin har under 2020 påverkat bolagens verksamhet på olika
sätt och medan några har varit tvungna att dra ner på verksamheten har andra
behövt ställa om och hitta nya lösningar för att kunna fortsätta den
samhällsviktiga verksamheten. Det har under året inte framkommit något
som tyder på att bolagen inte skulle ha hållit sig inom sina kommunala
ramar.
Ekologiskt perspektiv
Ärendet har ingen anknytning till naturen eller miljön utan handlar endast
om formalia.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Enligt kommunallagens 6 kap 9-10 §§ ska kommunen årligen fatta ett
överklagningsbart beslut för respektive kommunalt bolag om huruvida dessa
agerar inom de kommunala reglerna. Prövningen är ett extraverktyg för
uppföljning av bolagens verksamhet och kommunstyrelsen är skyldig att till
fullmäktige föreslå åtgärder om den upptäcker brister i verksamheterna.
Uppföljningens syfte är att upptäcka eventuella brister och felaktigheter i
bolagen som kan förorsaka kommunen ekonomiska konsekvenser.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse
Årsredovisningar 2020 från Hemab, Härnösandshus, Technichus i
Mittsverige AB, Invest i Härnösand AB
Revisionsberättelser
Lekmannarevisorernas granskningsrapporter
Styrelseprotokoll 2020
Protokoll från bolagsstämmor 2020
Anteckningar från kvartalsmöten 2020
Ägardirektiv
Bolagsordningar
______
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§ 121

Dnr 2021-000036 1.1.1.2

Granskning av kommunens kontroll av de anställdas
bisysslor
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att det i yttrandet ska förtydligas att rutinerna har ändrats efter att
revisionens skrivelse kommit in,
att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att godkänna det slutliga
yttrandet och
att översända yttrandet med de inlagda förtydligandena till revisionen.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Ida Skogström (M), Christina Lindberg (C), Andreas
Sjölander (S), Lotta Visén (S), Glenn Sehlin (SD) och Ingemar Ljunggren
(M).
Yrkanden
Andreas Sjölander (S) yrkar på att det i yttrandet ska förtydligas att rutinerna
ändrats efter att revisionens skrivelse kommit in och att kommunstyrelsens
ordförande ska ges i uppdrag att godkänna det slutliga yttrandet.
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 uppdrag av kommunens revisorer i Härnösands kommun har KPMG
genomfört en granskning avseende kommunens kontroll av de anställdas
bisysslor. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020.
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Granskningens syfte har varit att konstatera om kommunen har en
ändamålsenlig rutin för hanteringen av bisysslor samt konstatera om de
anställdas bisysslor kontrolleras och bedöms på ett ändamålsenligt sätt.
I granskningen ingår en kartläggning av
•

I vilken utsträckning de anställda har bisysslor i näringsdrivna
associationer och om kommunen haft affärsrelation med dessa.

•

Har ansvariga kontroll och kännedom om dessa bisysslor.

•

Är förekommande bisysslor förenliga med kollektivavtalet, Allmänna
bestämmelser (AB) samt §7 Lag om offentlig anställning (LOA).

Rapportens sammanfattande bedömning är att kontrollen och uppföljningen
av förekommande bisysslor inte är ändamålsenligt samt att kännedomen om
förekommande bisysslor är bristfällig inom kommunen.
Befintliga styrdokument bedöms enligt rapporten vara ändamålsenliga men
bör kompletteras med politiska fastställda styrdokument och utveckla
befintliga. Utifrån kommunens definition av bisyssla bedömer rapporten att
det finns risk för att det finns anställda som under granskningsperioden
innehaft konkurrerande bisysslor.
Socialt perspektiv
Ingen påverkan bedöms.
Ekologiskt perspektiv
Ingen påverkan bedöms.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Ingen påverkan bedöms.
Beslutsunderlag
HR-avdelningens tjänsteskrivelse
Yttrande granskning av kommunens kontroll av bisysslor
Revisionsrapport – Granskning av bisysslor
Granskning av kommunens kontroll av de anställdas bisysslor
______
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§ 122

Dnr 2021-000183 1.1.2.1

Granskning av bokslut och årsredovisning 2020
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta kommunstyrelseförvaltningens yttrande angående
revisionsrapporten ”Granskning av bokslut och årsredovisning 2020” som
sitt eget, samt
att översända yttrandet i sin helhet till revisonen.
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 kommunens förtroendevalda revisorer genomfört
en granskning av kommunens bokslut och årsredovisning per 2020-12-31 för
att pröva om räkenskaperna är rättvisande samt att resultatet i
årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat.
Revisionen önskar att kommunstyrelsen lämnar synpunkter på de slutsatser
som finns redovisade i rapporten senast den 30 Juni 2021.
Revisionskriterierna för bedömningsgrund:
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•

Kommunallag (KL) och lag om kommunal bokföring och
redovisning (LKBR)

•

God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal
Redovisning (RKR) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

•

Interna regelverk och instruktioner

•

Fullmäktigebeslut
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Följande rekommendationer har lämnats i rapporten:
Revisionen anser att:
•

Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse ska ingå i
koncernredovisningen.

•

Kommunen bör redovisa verksamhetsfastigheterna som finansiell
leasing.

•

Komponentfördelning ska ske vid aktivering vid redovisning av
anläggningstillgångar.

•

Kommunen ska kontrollera att preliminärskatten bokförs på rätt
period.

Socialt perspektiv
Ingen påverkan
Ekologiskt perspektiv
Ingen påverkan
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Yttrande över revisionsrapporten utgår från kommunstyrelsens avsikt att
följa nämnda lagar, rekommendationer och praxis.
Beslutsunderlag
Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens yttrande på revisionens slutsatser i revisionsrapport
granskning av bokslut och årsredovisning 2020
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2020-12-31
______
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§ 123

Dnr 2021-000188 1.1.2.1

Årsredovisning och ansvarsfrihet 2020 Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna årsredovisning 2020 för Räddningstjänsten Höga KustenÅdalen, samt
att i enlighet med revisionens förslag bevilja förbundsdirektionen och de
enskilda förtroendevalda i densamma ansvarsfrihet för år 2020.
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.
Jäv
Lennart Molin (S) och Ingemar Ljunggren (M) anmäler sig jäviga och deltar
inte i beredning eller beslut i ärendet.
Bakgrund
Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen är ett kommunalförbund mellan
Sollefteå, Kramfors och Härnösand och styrs av en direktion som består av 2
ledamöter och 2 ersättare från respektive medlemskommun. Förbundet har
upprättat årsredovisning för år 2020 och den har granskats av revisionen.
Revisionen har lämnat synpunkter på internkontrollen och måluppfyllelsen
men tillstyrkt att respektive kommuns fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för
direktionen.
Socialt perspektiv
Ärendet handlar om formalia som inte har någon social påverkan.
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Ekologiskt perspektiv
Ärendet har ingen ekologisk anknytning.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
I 9 kap 13 § kommunallagen finns bestämmelser om revisionsberättelser som
gäller kommunalförbund med direktion. Revisorerna i förbundet lämnar efter
upprättad årsredovisning sin revisionsberättelse till respektive
medlemskommuns fullmäktige som sedan beslutar om ansvarsfrihet för
direktionen. Innan medlemskommunernas fullmäktige beslutar om
ansvarsfrihet ska de enligt 11 kap 21 § och 5 kap 24 § kommunallagen
godkänna årsredovisningen.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse
Årsredovisning 2020 Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen
Revisionsberättelse
Granskning av bokslut och årsredovisning 2020
Granskning av ekonomirutiner
______
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§ 124

Dnr 2021-000159 1.1.2.1

Årsredovisning och ansvarsfrihet 2020 Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i
Västernorrlands län (KTM)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna årsredovisning 2020 för Kommunalförbundet
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, samt
att i enlighet med revisionens förslag bevilja förbundsdirektionen och de
enskilda förtroendevalda i densamma ansvarsfrihet för år 2020.
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
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län
(KTM) ansvarar för den regionala kollektivtrafiken i Västernorrland.
Förbundet har en direktion som består av 2 ordinarie ledamöter och ersättare
från Region Västernorrland samt en ledamot och en ersättare från samtliga
medlemskommunerna Härnösand, Kramfors, Sundsvall, Sollefteå, Ånge,
Timrå och Örnsköldsvik.
Förbundet har upprättat årsredovisning för år 2020 och den har granskats av
revisionen. Revisionen har noterat brister i måluppfyllelsen och i hanteringen
av skuldförda bidrag samt att det saknas beslut om förstärkt uppsikt.
Revisionen har dock inte lämnat några formella anmärkningar utan har
tillstyrkt att respektive medlems fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för
direktionen samt de enskilda förtroendevalda i densamma.
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Socialt perspektiv
Ärendet handlar om formalia som inte har någon social påverkan.
Ekologiskt perspektiv
Ärendet har ingen ekologisk anknytning.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
I 9 kap 13 § kommunallagen finns bestämmelser om revisionsberättelser som
gäller kommunalförbund med direktion. Revisorerna i förbundet lämnar efter
upprättad årsredovisning sin revisionsberättelse till respektive
medlemskommuns fullmäktige som sedan beslutar om ansvarsfrihet för
direktionen. Innan fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet ska den enligt 11
kap 21 § och 5 kap 24 § kommunallagen godkänna årsredovisningen.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse
Årsredovisning 2020 Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i
Västernorrlands län
Revisionsberättelse med tillhörande bilagor
______
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§ 125

Dnr 2021-000184 1.1.2.1

Årsredovisning och ansvarsfrihet 2020 Samordningsförbundet Härnösand Timrå
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna årsredovisning 2020 för Samordningsförbundet Härnösand
Timrå samt
att i enlighet med revisionens förslag bevilja förbundsstyrelsen och de
enskilda förtroendevalda i densamma ansvarsfrihet för år 2020.
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
Ett samordningsförbund är till skillnad från ett kommunalförbund en
samarbetsorganisation mellan stat, region och kommun. Finansiell
samordning får bedrivas mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen,
kommun och region för att uppnå en effektiv resursanvändning. Insatserna
skall avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser
och skall syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra
förvärvsarbete. I Samordningsförbundet Härnösand Timrå ingår förutom de
två kommunerna Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region
Västernorrland. Förbundet leds av en förbundsstyrelse som består av en
ledamot samt en ersättare från varje medlem. Förbundet har upprättat
årsredovisning för år 2020 och revisionen har efter granskningen tillstyrkt att
respektive medlem beviljar ansvarsfrihet för styrelsen och de enskilda
förtroendevalda i densamma.
Socialt perspektiv
Ärendet avser formalia och har ingen social anknytning.
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Ekologiskt perspektiv
Ärendet har ingen ekologisk anknytning.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Samordningsförbund regleras i Lag (2003:1210) om finansiell samordning
av rehabiliteringsinsatser. Av § 26 3:e stycket framgår att
förbundsmedlemmarna ska var för sig pröva frågan om ansvarsfrihet för
styrelsen. Innan fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet ska den enligt 11 kap
21 § och 5 kap 24 § kommunallagen godkänna årsredovisningen.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse
Årsredovisning 2020 Samordningsförbundet Härnösand Timrå
Revisionsberättelse 2020 Samordningsförbundet Härnösand Timrå
Skrivelse från de förtroendevalda revisorerna i Samordningsförbundet
Härnösand Timrå
Grundläggande granskning av Samordningsförbundet Härnösand Timrå
2020
______
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§ 126

Dnr 2021-000242 1.1.2.1

Årsredovisning och sammanställning 2020 av
donationsstiftelser under kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna sammanställningen för alla stiftelser,
att godkänna årsredovisningen för Svenning Anderssons donationsstiftelse,
att godkänna årsredovisningen för L M Altins donationsstiftelse,
att godkänna årsredovisningen för Härnösands allmänna samstiftelse,
att godkänna årsredovisningen för Sjökaptenen Johan Nybergs
donationsstiftelse,
att godkänna årsredovisningen för Johan Nybergs donationsstiftelse för
bostäder,
att godkänna årsredovisningen för Stiftelsen syskonen Lindstedts minne,
att godkänna årsredovisningen för Hilma Svedboms donationsstiftelse,
att godkänna årsredovisningen för Härnösands sociala samstiftelse,
att godkänna årsredovisningen för Härnösands skolstiftelse nr 1,
att godkänna årsredovisningen för Härnösands skolstiftelse nr 2,
att godkänna årsredovisningen för Johan Haslums donationsstiftelse,
att godkänna årsredovisningen för F Swedbom-Limnells donationsstiftelse,
att godkänna årsredovisningen för Sidnerska donationsstiftelsen,
att godkänna årsredovisningen för Härnösands skolstiftelse nr 3,
att godkänna årsredovisningen för Härnösands skolstiftelse nr 4,
att godkänna årsredovisningen för J C Kempes minnesstiftelse,
att godkänna årsredovisningen för Wilhelm Svedboms donationsstiftelse,
att godkänna årsredovisningen för Dynäs AB:s jubileumsstiftelse,
att godkänna årsredovisningen för Yrkeshögskolans donationsstiftelse, samt
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att godkänna årsredovisningen för Ing.föreningen THL donationsstiftelse.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S).
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 år lämnas årsredovisningar för varje enskild donationsstiftelse samt en total
sammanställning för samtliga donationsstiftelser. Tidigare år har endast ett
sammandrag för samtliga donationsstiftelser lämnats in för beslut och
undertecknande av kommunstyrelsens ledamöter. Ändringen beror på att
KPMG vill att det ska upprättas en årsredovisning för varje enskild
donationsstiftelse samt att de undertecknas var för sig innan granskning av
revisionen.
Kommunens donationsstiftelser gick med ett överskott om 309,1 tkr samt att
det har delats ut medel motsvarande 296,0 tkr till olika ändamål under 2020.
Det stora överskottet om 309,1 tkr i jämförelser med resultatet om 11,0 tkr
2019 beror på ändrade redovisningsprinciper. Revisonen vill att utdelning
ska redovisas som en minskning av fritt eget kapital, tidigare har det
redovisats som en kostnad i resultatet.
Socialt perspektiv
Bedöms inte påverka.
Ekologiskt perspektiv
Bedöms inte påverka.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Genom att upprätta årsredovisningar som beskriver resultat vid årets slut
bidrar kommunen till att kommunens stiftelser används effektivt,
ändamålsenligt och långsiktigt.
Beslutsunderlag
Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse
Årsredovisningar för samtliga stiftelser under kommunstyrelsen
______
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§ 127

Dnr 2021-000219 1.1.2.1

Hemställan om hantering av särskilda medel från
regeringen från och med 2021 för utökat åtagande
angående operativ ledning av räddningstjänsten
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå räddningstjänstförbundets hemställan om att erhålla medlen för år
2021.
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
Direktionen för Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen (HKÅ) skriver till
ägarkommunerna och hemställer om hantering av särskilda medel från
regeringen från och med 2021 för utökat åtagande angående operativ ledning
av räddningstjänsten.
Staten har, som finansiering enligt den kommunala finansieringsprincipen,
tillskjutit 4,32 kr/inv. år 2021 via de generella statsbidragen till
kommunerna. Baserat på en befolkning om 25 111 invånare den 1/11 2020
uppgår statsbidraget för 2021 till 108 572 kr. Beroende på Härnösands
kommuns befolkningsförändring relativt riket förändras statsbidragets
storlek från 2022 och framåt.
Ställningstagande
Härnösands kommun har i sina förslag till budgetunderlag 2022 från
förvaltningen utökat medlemsbidraget till RHKÅ så att det inkluderar även
de särskilda medlen från regeringen för finansiering av det utökade åtagandet
angående operativ ledning av räddningstjänsten.
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Räddningstjänstförbundet önskar även erhålla anslaget för innevarande
budgetår 2021. Eftersom restriktion bör tillämpas vid revideringar av budget
för innevarande år samt eftersom Räddningstjänstförbundet hade ett starkt
positivt resultat för 2020 föreslås begäran avseende år 2021 avslås.
Beslutsunderlag
Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse
Inkommen hemställan från Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen om
hantering av särskilda medel från regeringen från och med 2021 för utökat
åtagande angående operativ ledning av räddningstjänsten.
______
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§ 128

Dnr 2021-000229 1.1.6.2

Projekt Västernorrlands museum - nod för
kulturarvsturism och kulturella och kreativa näringar
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att under förutsättning att projektet beviljas medfinansiera projektet med
50 000 kr för år 2021, 150 000 kr för år 2022, 150 000 kr för år 2023 och
50 000 kr för år 2024 och
att medel tas ur kommunstyrelsens budgetram för 2021 samt tas hänsyn till i
kommande budgetarbete.
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 tog beslut med diarienummer KS/2020-000371 om att
medfinansiera projektet Västernorrlands Museum - En nod för
kulturarvsturism i Höga Kusten och Sverige. Projektet fick avslag från
Tillväxtverket. Västernorrlands museum har nu omarbetat innehållet i
projektet och förlängt projektet till att pågå under fyra år.
Idag berättar Friluftsmuseet dessutom Västernorrlands rika historia ur många
fler aspekter. De pedagogiska tankarna anpassas till de större och nutida
perspektiven hållbarhet och innovation, vilka står i fokus för utvecklingen på
Friluftsmuseet. Här ryms numera också frågor om biologisk mångfald,
hållbara livsformer, kreativt skapande och lek i ett sammanhang.
Socialt perspektiv
Under de drygt 100 åren som museet varit igång har samverkan med
föreningar och olika aktörer varit centralt för museet, och det finns en lång
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tradition av evenemangs- och programsamordning. Under 2019 har Kairos
Future haft ett uppdrag tillsammans med Höga Kusten
Destinationsutveckling och Västernorrlands museum att identifiera och
prioritera några satsningar som skulle positionera Murbergets
Friluftsmuseum som ett långsiktigt hållbart och attraktivt besöksmål och
levande mötesplats i och för regionen. Viktiga slutsatser i rapporten är att
platsen har särskild potential att bli en levande och naturlig mötesplats för
många olika målgrupper. Ortsbor, länsbor och långväga besökare såväl som
kulturella och kreativa näringar, näringsliv, skolor och utbildningar som är
nyfikna på att uppleva Västernorrlands ursprung. Ett tomrum som
Friluftsmuseet kan fylla och därmed skapa positiva effekter för hela
regionen. Sammanfattningsvis visar analysen att Friluftsmuseet har sin
styrka i det vackra området och historien kopplad till platsen.
Tillväxtavdelningen delar museets bild av att friluftsmuseet kan utvecklas
som ett viktigt besöksmål i regionen. Friluftsmuseet har stor potential men
har under många år haft ett eftersatt underhåll och lite visionärt arbetet.
Tillväxtavdelningen har varit delaktig i de processer som har lett fram till
utvecklingsprojektet. Det är dock viktigt att inse att om friluftsmuseet ska
kunna utvecklas som vi önskar kommer flera insatser både vad gäller
underhåll av fastigheter och kreativa utvecklingsprocesser att måsta ske.
Ekologiskt perspektiv
I en av förstudien genomförd SWOT-analys identifierades även det stora
området med ca 80 kulturhistoriska byggnader, stora evenemang,
uppvisandet av ett brett kulturarv från regionen, stor museal kompetens på
museet ifråga om plats, byggnadernas historia och traditionella hantverk som
styrkor i en potentiell utvecklingssatsning.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
I förstudien presenterades ett konceptförslag med fokus att utveckla områden
som kan bidra till regional tillväxt och skapandet av nya arbetstillfällen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Ansökan från Västernorrlands museum
______
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§ 129

Dnr 2021-000211 1.1.2.1

Presentkort till personalen i Härnösands kommun 2021
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att dela ut presentkort från HÄR till månadsanställda samt timanställda som
arbetat minst 40 % av heltid under perioden feb-april 2021 i Härnösands
kommun till ett värde av 500 kr/person, samt
att kostnaden om 1,3 mnkr belastar årets resultat.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Glenn Sehlin (SD), Lotta Visén (S), Eva-Clara Viklund
(M) och Andreas Sjölander (S).
Yrkanden
Glenn Sehlin (SD) yrkar att samtliga företag i Härnösand ska kunna ta emot
presentkortet, även de som inte är anslutna till HÄR.
Lotta Visén (S) yrkar bifall till liggande förslag.
Propositionsordning
Ordföranden finner att det föreligger två förslag till beslut, liggande förslag
och Glenn Sehlins (SD) förslag.
Ordföranden föreslår att digital acklamation används då mötet hålls på
distans och ställer följande propositionsordning: den som vill att
kommunstyrelsen ska besluta enligt liggande förslag röstar ja och den som
vill att kommunstyrelsen ska besluta enligt Glenn Sehlins (SD) förslag röstar
nej.
Digital acklamation genomförs.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt liggande förslag.
Reservation
Glenn Sehlin (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag.
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Bakgrund
Det är många i kommunorganisationen som arbetet hårt under lång tid,
pandemin har satt verksamheten under ett helt annat tryck än vad vi nånsin
kunnat vänta oss. För att visa uppskattning till våra medarbetare för alla
insatser som görs i kommunens verksamheter föreslås att kommunen delar ut
en sommarpresent i form av ett presentkort till alla månadsanställda samt
timanställda som arbetat minst 40 % av heltid under perioden februari-april
2021.
Syftet är också att uppmuntra till att handla lokalt i Härnösand och på så vis
bidra till att mildra de negativa effekterna som drabbat företag till följd av
Coronapandemin. Genom denna insats stöttar kommunen lokala handlare
och krögare. Inför sommaren respektive julledigheten 2020 delades också
presentkort ut till kommunens anställda. Aktiviteterna bidrog till att mildra
effekterna på handeln i Härnösand under Coronapandemin och inspirerade
även andra företag och myndigheter i kommunen att göra liknande satsning
för sina anställda.
Medarbetaren får ett presentkort hos HÄR Handel och Möte till värde av 500
kr att använda för att handla hos anslutna butiker och restauranger i
Härnösand. I princip alla handlare i Härnösands centrum är anslutna till
HÄR. I maj 2021 var 41 butiker och restauranger anslutna.
Presentkortet delas ut till alla som har en tillsvidareanställning eller en
månadsanställning samt timanställda som arbetat minst 40 % av heltid under
februari-april. Under perioden har det varit 1 837 tillsvidareanställda, 311
visstidsanställda, 214 anställda med BEA-avtal och 245 timanställda som
arbetat minst 40 % av heltid i kommunen. Kommunens kostnader beräknas
till 1,3 mnkr.
HÄR Handel och Möten AB är en näringsdriven organisation som har till
syfte att verka för handelns utveckling i Härnösand och därigenom arbeta för
medlemsföretagens intressen. HÄR arbetar med aktiviteter, presentkort och
marknadsföring. Härnösands kommun stöttar årligen HÄR med ett
driftsbidrag för att de ska kunna driva sin verksamhet.
Presentkortet ges ut i samarbete med Mastercard och är i princip ett förbetalt
Mastercard-kort. Det är Mastercards nätverk och säkerhetsstandard som
används. Kortet gäller i anslutna butiker/företag i Härnösand.
Under 2021 kan anställda få gåvor skattefritt från arbetsgivaren upp till ett
värde av 2 000 kronor.
Socialt perspektiv
Under pandemitiden har många anställda både påverkats och arbetat hårt.
Presentkortet är arbetsgivarens sätt att visa uppskattning för det väl
genomförda arbetet under året. Handeln är viktig för vår kommun och
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genom utdelning av ett så stort antal presentkort så kan Härnösands kommun
stötta den lokala handeln i kommunen.
Ekologiskt perspektiv
Ingen påverkan på perspektivet.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Pandemin har slagit hårt mot handeln i Sverige. De insatser som gjordes av
Härnösands kommun under 2020 fick tydliga positiva effekter. Generellt kan
man räkna med att 1 kr presentkort genererar 1,40 kr i handeln, då man oftast
handlar för mer än vad presentkortet är värt.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
______
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§ 130

Dnr 2021-000247 2.6.1.2

Förlängning hyresavtal - Lövudden 1:87 och 1:88
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna blockhyresavtalet med Hernö Lövudd AB, samt
att uppdra till kommundirektören att teckna nytt 10-årigt blockhyresavtal för
befintligt LSS-boende på fastigheterna Lövudden 1:87 och 1:88.
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
Ärendet gäller befintligt LSS-boende med adress Södra Vägen 44 och 46
med fem lägenheter samt en lägenhet till personal. Lägenheterna har saknat
två av varandra skilda utrymningsvägar, vilket krävs av brandmyndigheten. I
övrigt är det ett väl fungerande boende om än med något eftersatt inre
underhåll. Vid ett tecknande av ett nytt 10-årigt hyreskontrakt har
hyresvärden åtagit sig att bygga utvändiga utrymningstrappor samt utföra
inre underhåll.
Socialt perspektiv
Ur ett socialt perspektiv är det snarast frångänglighet som förbättras, vid
eventuell brand eller annan krissituation blir det mycket enklare att utrymma
lägenheterna.
Ekologiskt perspektiv
Ingen påverkan ur ett ekologiskt perspektiv.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Ur ett ekonomiskt perspektiv får boendet en något lägre hyra än nuvarande
mest beroende av att det blir ett förhållandevis långt kontrakt, 10 år.
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Ur ett juridiskt perspektiv gör det att kommunen kan uppfylla kraven på två
av varandra skilda utrymningsvägar enligt LSO, Lagen om skydd mot
olyckor.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Socialnämndens ordförandebeslut 2021-05-31
Hyresavtal Lövudden
______
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§ 131

Dnr 2021-000248 1.1.2.1

Upphandling av personbilar och lätta lastbilar inom
Fordon 2021
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att delegera beslut om tilldelning i upphandling av personbilar och lätta
lastbilar inom Fordon 2021 till kommunstyrelsens presidium.
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
Enligt kommunstyrelsens delegationsordning är besluten gällande
”Antagande och förkastande av anbud vid kontraktstilldelning över 10
miljoner kronor inom kommunstyrelsens ansvarsområde och
kommunövergripande avtal samt länsgemensamma upphandlingar” delegerat
till kommunstyrelsens arbetsutskott.
Det genomförs en länsgemensam upphandling gällande personbilar och lätta
lastbilar, Fordon 2021. Avtalstiden är 4 år och det beräknade
upphandlingsvärdet för länet totalt är 200 miljoner kronor för hela
kontraktstiden. Härnösands kommuns uppskattade volym är beräknat till 60
personbilar och 10 lätta lastbilar till ett värde av ca 30 miljoner. Sekretess
råder fortfarande i upphandlingen.
Tilldelning av upphandlingen behöver enligt tidsplan ske innan nästa
sammanträde för kommunstyrelsens arbetsutskott. Förvaltningen föreslår
därför att beslut om tilldelning delegeras till kommunstyrelsens presidium.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse______
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§ 132

Dnr 2021-000250 1.1.2.1

Delegation till kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att kommunstyrelsen under perioden 2 juni 2021 till och med 31 augusti
2021 delegerar beslut som inte kan anstå till kommunstyrelsens arbetsutskott
och
att samtliga beslut som kommunstyrelsens arbetsutskott fattar på denna
delegation expedieras till kommunstyrelsens ledamöter.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Glenn Sehlin (SD).
Yrkanden
Glenn Sehlin (SD) yrkar på en ytterligare attsats enligt följande: att samtliga
beslut som kommunstyrelsens arbetsutskott fattar på denna delegation
expedieras till kommunstyrelsens ledamöter.
Propositionsordning
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag med Glenn Sehlins (SD) tilläggsförslag.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag med Glenn Sehlins (SD) tilläggsförslag.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med liggande
förslag med Glenn Sehlins (SD) tilläggsförslag.
Bakgrund
För att tillse att det ska finnas en beslutsinstans som under sommarperioden,
med kort varsel kan fatta erforderliga beslut, behöver en tillfällig delegation
utges från kommunstyrelsen till kommunstyrelsens arbetsutskott. Med
anledning av en pågående pandemi och den påverkan det haft på
kommunens verksamheter blir det än viktigare att den politiska
organisationen har en beredskap för att fatta nödvändiga beslut och hantera
oväntade händelser som kräver snabba beslut.
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Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse
______
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§ 133

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.
Beslutsunderlag
Lista kommunstyrelsens uppdragsbeslut t.o.m. 2021-06-01
______
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§ 134

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:
Ordförandebeslut 2021-05-23 – att förorda förvärv av aktier i Bussgods i
Norr AB
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse
Bilaga – delegationsbeslut
______
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§ 135

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:
Beslut om entledigande av notarius publicus från Länsstyrelsen
Fyramånadersapport 2021 skolnämnden
Granskningsrapport Servanet AB
Styrelseprotokoll Heab 2021-02-16
Styrelseprotokoll Hemab 2021-02-16
Protokoll kvartalsmöte 1 Hemab 2021-02-25
Protokoll kvartalsmöte 1 Hemab 2020-02-26
Protokoll kvartalsmöte 2 Hemab 2020-05-20
Protokoll kvartalsmöte 3 Hemab 2020-09-23
Protokoll kvartalsmöte 4 Hemab 2020-12-16
Protokollsutdrag Sollefteå kommun – Ansvarsfrihet 2020 Räddningstjänsten
Höga Kusten – Ådalen
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Styrelseprotokoll Kollektivtrafikmyndigheten 2021-05-11
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse
Bilaga – Ärenden för kännedom till kommunstyrelsen 2021-06-01
______
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§ 136

Dnr 2021-000034 1.1.2.1

Frågor och svar
Ingen önskar ställa någon fråga.
Ordföranden tackar för ett gott samarbete och önskar alla en trevlig sommar.
______
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