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Plats och tid Kommunstyrelsesalen i Rådhuset, tisdagen den 19 oktober 2021 kl. 08.15-10.10 
Ajournering kl.09.10-09.30 

Beslutande Ledamöter 

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

Närvarande ej tjänstgörande 
ersättare 

Ersättare 

Lennart Molin (S) 
Susanne Forsberg (S) 
Håkan Viklund (S) 
Michael Möller Christensen (V) 
Myriam Estrella-Näslund (MP) 

Övriga närvarande Lars Liljedahl, kommundirektör, Anna Bostedt, kanslichef, Johan Lindén, ekonomichef, 
Johanna Laine, kommunsekreterare, Ossian Olsson och Danilo Persson, praktikanter 
från Wendela Hellmanskolan, klass 9, övriga föredraganden enligt § 54 nedan 

Justerare Christina Lindberg (C) 

Justeringens plats och tid Rådhuset direkt efter sammanträdet  
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 54-59 

 Johanna Laine  

 Ordförande 
  

 Andreas Sjölander  

 Justerare 
  

 Christina Lindberg   
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2021-10-19 

Datum då anslaget sätts upp 2021-10-19 Datum då anslaget tas ned 2021-11-10 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 
 

Underskrift 
  

 Johanna Laine  
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§ 54 Dnr 27802  

Informationsärenden 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har fått information om följande ärenden: 
Inrättande av två tjänster på samhällsförvaltningen – Thomas Jenssen, 
förvaltningschef samhällsförvaltningen 
Information från HR – Pernilla Unander, HR-chef 
Personalpolitisk policy – Pernilla Unander, HR-chef och Carl-Fredrik 
Edgren, 1:a vice ordförande kommunstyrelsen 
Tema – verksamhetsbesök i kommunstyrelsen, frågor till skolnämnden – 
Petra Werner, verksamhetscontroller 
Ekonomiuppföljning/månadsrapport – Johan Lindén, ekonomichef 
______  
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§ 55 Dnr 34746  

Val av justerare 

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

Propositionsordning 
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 
förslag. 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott avser besluta i 
enlighet med liggande förslag. 
Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat i enlighet 
med liggande förslag. 
      
______  
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§ 56 Dnr 26793  

Fastställande av föredragningslista 

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

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

Bakgrund 
Ordförande Andreas Sjölander (S) går igenom upprättad föredragningslista.  
______  
 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
6(9) 

Sammanträdesdatum 
2021-10-19 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 57 Dnr 2021-000374 1.1.2.0 

Inrättande av två tjänster på samhällsförvaltningen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att inrätta en tjänst som handläggare på teknikavdelningen, 
att inrätta en tjänst som bygglovshandläggare på plan & byggavdelningen 
samt 
att tjänsterna finansieras inom samhällsförvaltningens budgetram.  

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

Bakgrund 
Kommunen växer och arbetsbelastningen har under längre tid varit för hög i 
förhållande till antalet befintlig personal på såväl teknikavdelningen som på 
plan- och byggavdelningen hos samhällsförvaltningen. Hos 
teknikavdelningen har arbetsmängden påverkat arbetsmiljön negativt och 
servicen till kunder har lidit. På plan- och byggavdelningen har konsulter 
anlitats tillfälligt för att komma ikapp med ärendebalansen och för att få tid 
över till att skapa fungerande arbetsprocesser. För att få till en långsiktig 
lösning på ökad arbetsbelastning föreslår samhällsnämnden att en ny tjänst 
inrättas på respektive avdelning. Kommunstyrelsens arbetsutskott är 
kommunens personalnämnd och beslutar om inrättande av nya tjänster.   
Socialt perspektiv 
Att anlita externa konsulter är varken ekonomiskt eller socialt långsiktig 
lösning på växande arbetsmängd trots att det kan vara ett effektivt sätt att få 
situationen under kontroll tillfälligt. Förslaget är i linje med kommunens 
övergripande mål om att vara framtidens arbetsgivare genom att sträva efter 
låga sjuktal och goda arbetsvillkor.   
Ekologiskt perspektiv 
Ärendet har ingen direkt anknytning till miljön. 
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Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Ärenden på plan- och byggavdelningen avser myndighetsutövning varför 
kvaliteten och rättssäkerheten i handläggningen inte bör äventyras av 
ohanterbart hög arbetsbelastning. Att utbildad och sakkunnig personal kan 
koncentrera sig på sina kompetensområden ger goda förutsättningar för att 
upprätthålla hög nivå i handläggningen. De föreslagna nya tjänsterna har 
beräknats inrymmas i samhällsnämndens befintliga budgetram och innebär 
inga ökade kostnader för kommunstyrelsens arbetsutskott att ta ställning till.    

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-10-07 
Protokollsutdrag samhällsnämnd 2021-09-23 § 118 
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-07 
  
______  
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§ 58 Dnr 2020-000513 1.1.2.0 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att anta föreslagna temafrågor för skolnämndens information i 
kommunstyrelsen november 2021.  

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

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, 
utveckling och ekonomiska ställning. För att öka kommunstyrelsens 
kännedom om nämndernas verksamheter redovisar nämnderna sin 
verksamhet vid kommunstyrelsens sammanträden, minst en gång per år. 
Socialt perspektiv 
Beslutet bedöms inte påverka detta perspektiv. 
Ekologiskt perspektiv 
Beslutet bedöms inte påverka detta perspektiv. 
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Uppsiktsplikten innebär att kommunstyrelsen på ett systematiskt sätt ska 
följa utvecklingen inom nämnder och kommunala bolag. Genom nämnders 
och bolags redovisning av sina verksamheter enligt Härnösands kommuns 
riktlinjer för uppsiktsplikt uppfyller kommunstyrelsens sitt ansvar såsom 
uttalat i kommunallagen 6 kap. 1 §.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-10-07 
Riktlinje för fullgörande av kommunstyrelsens uppsiktsplikt  
______  
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§ 59 Dnr 35010  

Ärenden direkt till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att föra följande ärenden direkt till kommunstyrelsen den 2 november: 

• Motion om införande av LOV inom särskild boende 

• Reglemente för rådet för planering och exploatering  

• Verksamhetsplan 2022 kommunstyrelsen 

• Förslag om justeringar av Ostkustbanan 2015 AB:s styrande 
dokument 

• Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2021 

• Ny idrottshall inom fastighet Fastlandet 2:24 samt Myrans 
naturgräsområde 

• Nytt vård- och omsorgsboende Saltvik 2:35 

• Hemställan om godkänd investering i ny idrottshall 

• Hemställan om godkänd investering i nytt vård- och omsorgsboende 

• Hyresavtal Gerestaskolans matsal     

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-10-13          
______  
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