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§ 1 Dnr 34746  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att välja Eva-Clara Viklund (M) till justerare för dagens protokoll.  

______  

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(38) 

Sammanträdesdatum 

2023-01-18 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 2 Dnr 2023-000003 1.1.2.1 

Fastställande av föredragningslista 2023 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

att fastställa föredragningslistan för dagens möte.       

Bakgrund 

Ordförande Andreas Sjölander (S) går igenom upprättad föredragningslista.      

Beslutsunderlag 

      

______  
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§ 3 Dnr 2022-000210 1.1.1.1 

Motion - Språkkrav inom Socialförvaltningen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anse förslaget enligt punkt tre som besvarad, samt 

att avslå motionens punkter 1-2 samt punkt 4-5 i motionen. 

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Glenn Sehlin (SD).  

Yrkanden 

Glenn Sehlin (SD) yrkar bifall till motionen i sin helhet.      

Propositionsordning 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, liggande förslag och 

Glenn Sehlins (SD) yrkande. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta enligt liggande 

förslag. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta enligt Glenn Sehlin 

(SD) yrkande. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat enligt liggande förslag. 

Votering begärs och verkställs.      

Votering och utfall 

Ordföranden ställer följande propositionsordning: ja för liggande förslag och 

nej för Glenn Sehlins (SD) bifallsyrkande. 

Med 10 ja-röster mot 5 nej-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen 

beslutat enligt liggande förslag. 
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Hur de enskilda ledamöterna röstat framgår av tabellen nedan. 

Ledamot Ersättare Parti § 3 

   Ja Nej 

Andreas Sjölander  S X  

Knapp Britta Thyr  MP X  

Eva-Clara Viklund  M  X 

Magnus Oscarsson  S X  

Anne-Cathrine Genberg  S X  

Johan Nilsson  S X  

Ann Kristine Elfvendal  S X  

Lotta Visén  S X  

Michael Möller Christensen  V X  

Ingemar Wiklander  KD X  

Ester Sundin Hemström  M  X 

Ingemar Ljunggren  M  X 

Glenn Sehlin  SD  X 

Charlotte Höglund Bystedt   SD  X 

Christina Lindberg  C X  

      

Reservation 

Glenn Sehlin (SD) och Charlotte Höglund Bystedt (SD) reserverar sig till 

förmån för sitt eget yrkande. 

Bakgrund 

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till fullmäktige där de lägger 

fram ett antal förslag på språkkrav inom socialförvaltningen. Bland annat 

föreslår de att fullmäktige ska besluta om följande krav för anställda och 

anställning inom socialförvaltningen  

• Goda kunskaper i svenska språket skall vara krav i tal och skrift för alla 

anställda.  

• Införa obligatoriska språktester vid nyanställning.  

• Förvaltningen tar fram en plan för att genomföra språklyft för befintlig 

personal där behov finns.  

• Förvaltningen tar fram relevanta språktester med språkkrav, enligt 

socialstyrelsens rekommendationer, vid nyanställning.  

• Att rekryterande personal får relevant utbildning för att tolka och bedöma 

den sökandes resultat på språktesterna.  

I socialstyrelsens allmänna råd ”Grundläggande kunskaper hos personal som 

arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre” (SOSFS 2011:12 (S)) framgår att 

personal som arbetar inom detta område som minst bör ha följande 

kunskaper:  
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• kunskap om hur sättet att kommunicera kan anpassas till olika 

situationer och till olika individers förutsättningar och behov samt 

förmåga att omsätta kunskapen i det praktiska arbetet  

• förmåga att kommunicera med närstående  

• förmåga att kommunicera med personer ur olika yrkesgrupper  

• förmåga att förstå, tala, läsa och skriva svenska 

Utöver detta gav regeringen under våren 2022 ett uppdrag till socialstyrelsen 

att ta fram ett bedömningsunderlag som kommunerna kan använda för att 

bedöma språkkunskaper hos anställda inom vård- och omsorgen. 

Språkbedömningsstödet är främst tänkt att användas vid nyrekrytering av 

personal men ska också kunna användas för att se om befintlig personal har 

behov av att stärka sina kunskaper i svenska. Socialstyrelsen kommer att 

presentera detta senast februari 2023. 

Socialförvaltningen i Härnösands kommun har i sitt yttrande över motionen 

beskrivit att man redan idag skriver i sina rekryteringsannonser att de 

sökande måste ha tillräckliga kunskaper i svenska språket i tal och skrift. 

Förvaltningen ser utöver detta över på vilket sätt nuvarande personal kan 

stärkas, i de fall kunskaperna i svenska språket anses behöva förbättras. En 

del i den satsning är utbildning av språkombud.  

Kommunstyrelseförvaltningen delar motionens åsikt att det är viktigt att 

personal som arbetar inom socialtjänstens omsorg av äldre kan tala och 

skriva svenska så de kan kommunicera med de äldre och anhöriga men även 

följa skrivna instruktioner och liknande.  

Att däremot, som motionärerna föreslår, införa språkkrav på alla anställda 

inom socialförvaltningen är inte en rimlig åtgärd eftersom det inom 

förvaltningen finns många olika kompetenser där kravet på kunskaper i 

svenska språket varierar kraftigt.  

Kommunstyrelseförvaltningen delar socialförvaltningens åsikt att de insatser 

som redan nu görs är tillräckliga. I och med att socialstyrelsen arbetar med 

att ta fram ett bedömningsunderlag för att ytterligare stärka kommunernas 

arbete i denna fråga är bedömningen att inga andra beslut i dagsläget är 

nödvändiga.  

Socialt perspektiv 

Kunskap i svenska språket är ett grundläggande behov för att korrekt och 

förståeligt kunna kommunicera med brukare/klienter och medarbetare. 
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Ekologiskt perspektiv 

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-11-21 

Socialnämnden, sammanträdesprotokoll, 2022-06-23 §65 

Socialstyrelsens allmänna råd ”Grundläggande kunskaper hos personal som 

arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre” (SOSFS 2011:12 (S)) 

Motion – Språkkrav inom socialförvaltningen, 2022-04-25.  

______  
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§ 4 Dnr 2022-000359 2.10.2.0 

E-förslag - Närproducerat inom kommunen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att efter avslutat projekt, Lokal upphandling för omställning mot ett hållbart 

livsmedelssystem, uppdra till Kommundirektören att undersöka 

förutsättningarna för e-förslagets genomförande.  

Bakgrund 

Förslagsställaren föreslår att kommunen ska upphandla ett antal kossor som 

lokala bönder genom avtal ska ta om hand. Enligt förslagsställaren görs detta 

idag av Härjedalens kommun. Som skäl för förslaget framförs att det skulle 

ge ett bättre kött, kan kanske förbättra böndernas situation i kommunen, bli 

mindre transporter som är bra för miljön och ge större insyn.  

För närvarande pågår ett projekt, en förstudie i samarbete mellan 

Mittuniversitetet och Härnösands kommun – Lokal upphandling för 

omställning mot ett hållbart livsmedelssystem. Projekttiden är 2022-08-15 – 

2023-08-15. Projektet förväntas besvara frågor kring juridiska och 

infrastrukturella hinder, leverantörer m.fl. Projektets mål och syfte: ett 

långsiktigt mål är att utveckla en applicerbar modell för vad Härnösands 

kommun rent konkret kan göra för att öka andelen råvaruinköp från lokala 

livsmedelsproducenter – och genom detta minska koldioxidavtryck, bidra till 

den lokala och nationella självförsörjningsgraden, öka andelen 

arbetstillfällen i glesbygd och arbeta mot måluppfyllnad i Agenda 2030. 

Projektets syfte: kartlägga infrastrukturella och juridiska hinder för att öka 

andelen lokalproducerad mat i kommunal upphandling med utgångspunkt i 

Härnösands kommun som fallstudie. Projektets resultat: resultaten förväntas 

skapa bättre förutsättningar kring inköp av lokalt producerade livsmedel i 

fallstudiekommunen. 

invänta resultatet av pågående projekt, förstudie: Lokal upphandling för 

omställning mot ett hållbart livsmedelssystem, ett samarbete mellan 

Mittuniversitetet och Härnösands kommun. 
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Samhällsförvaltningen gör följande bedömning i ärendet: Detta är ett förslag 

som behöver utredas vidare för att se om det kan vara möjligt i Härnösands 

kommun.  

Socialt perspektiv 

Att kunna erbjuda närproducerat kött i kommunalverksamhet skulle kunna 

gynna de lokala bönderna. Om det finns intresse från bönderna att genom 

avtal sköta skötsel och slakt. 

Ekologiskt perspektiv 

Det skulle kunna leda till mindre transporter med närproducerat kött i 

kommunen, vilken då skulle minska miljöpåverkan. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

En övergång till närproducerat kött i kommunalverksamhet kan innebära en 

ökad kostnad för inköp 

Det ekonomiska perspektivet handlar om påverkan på kommunens budget, 

på både kort och lång sikt. Även ekonomiska konsekvenser för invånarna ska 

tas med här. 

Det juridiska perspektivet kan bl.a. handla om vilken lagstiftning som styr 

beslutet och hur beslutet påverkar kommunens andra styrdokument. 

Analysera utifrån ditt föreslagna beslut, inte eventuella andra beslut som kan 

komma att fattas eller ev. följdbeslut.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-12-02 

Samhällsnämndens beslut  

E-förslag Närproducerat inom kommunen 

______  
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§ 5 Dnr 2022-000493 1.1.2.1 

Reviderad Arbetsmiljöpolicy 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta Arbetsmiljöpolicy,  

att policyn börjar gälla 2023-03-01,  

att uppdra till kommundirektören att genomföra en översyn tillsammans 

med politiska företrädare av arbetsmiljöpolicyn, samt 

att återrapporteringen sker våren 2023. 

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S). 

Bakgrund 

Arbetsmiljöpolicyn för Härnösands kommun reviderades senast 2020-02-17.  

Policyn är det styrande dokument som beskriver arbetsgivarens 

viljeinriktning och förväntningar på arbetsmiljöarbetet och gäller för alla 

förvaltningar, chefer och medarbetare i Härnösands kommun.  

Chefer och medarbetare på alla nivåer skall verka för att arbetsmiljöpolicyns 

syften förverkligas när arbetet planeras och utförs.  

Arbetsmiljöpolicyn revideras nu för att stämma överens med personalpolitisk 

policy, ange förtydliganden kring arbetsmiljömål och uppföljning, 

nolltolerans mot hot och våld på arbetet och rökfria miljöer. Förslagen till 

revideringarna är samverkade i kommunens centrala skyddskommitté. 

I den personalpolitiska policyn framhävs att kommunen behöver ha ett aktivt 

arbetsmiljöarbete som skapar förutsättningar för ett hållbart arbetsliv i en 

heltidsorganisation, och att arbetsmiljöarbetet behöver vara en naturlig del i 

verksamhetsplaneringen. Som en följd av det görs ett tillägg gällande att 

arbetsmiljömål årligen antas av nämnd.  

Den årliga uppföljningen utifrån arbetsmiljöföreskriften AFS 2001:1 är en 

grund för ständiga förbättringar av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

(SAM). Därför görs ett förtydligande i policyn i syfte att stärka fokus på 
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årlig uppföljning av SAM, och genom det stärka förutsättningarna för ett 

arbetsmiljöarbete som ständigt förbättras systematiskt på alla nivåer. 

Ingen medarbetare i Härnösands kommun ska behöva uppleva våld, eller hot 

om våld. Detta lyfts fram i den reviderade policyn som tar sikte både på 

vikten av det förebyggande arbetet samt nödvändigheten av snabb hjälp om 

situation med våld eller hot om våld, trots ett förebyggande arbete, skulle 

uppstå.  

Slutligen förtydligas i arbetsmiljöpolicyn att Härnösands kommun vill arbeta 

långsiktigt och förebyggande med att förverkliga tobakslagens intentioner, 

förbättra hälsan för våra medarbetare och vara ett föredöme för de vi är till 

för. Detta mot bakgrund av det nationella folkhälsoarbetet med rökfria 

miljöer.  

Socialt perspektiv  

Policyn tydliggör arbetsgivarens förhållningssätt till mångfald och 

jämställdhet och att det ska vara en naturlig del av allt internt arbete. Ärendet 

har i övrigt ingen social anknytning.  

Ekologiskt perspektiv 

Ärendet har inte någon påverkan på miljön.  

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Ärendet har inte någon direktpåverkan på ekonomin.  

Ärendet påverkar inte lag och avtal inom området.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-12-29 

Bilaga 1 - Arbetsmiljöpolicy ver 1 med ändringar 

Bilaga 2 - Arbetsmiljöpolicy ver 2 2023 

______  
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§ 6 Dnr 2022-000520 1.2.3.1 

Riktlinjer för uppsiktsplikt 2023 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anta reviderad riktlinje för fullgörande av kommunstyrelsens 

uppsiktsplikt. 

Bakgrund 

Den riktlinje som från och med 2020-05-06 reglerat fullgörandet av 

uppsiktplikten har tjänat som ett gott stöd och bidragit till en förstärkt 

struktur i arbetet. 

Förslaget till reviderad riktlinje avser att förtydliga arbetets innehåll 

ytterligare och synliggör också de bärande perspektiv som tjänar som 

utgångspunkter för uppsiktspliktens utformning. Bland annat lyfts 

perspektivet att uppsiktsaktiviteter ska anpassas efter väsentlighet och vad 

som bedöms rimligt med hänsyn till nytta för parter. Revideringen syftar 

också till att skapa en ökad flexibilitet i arbetet så att aktuella frågor lättare 

kan fångas.  

Socialt, ekologiskt och juridiskt perspektiv 

Uppsiktsplikten regleras i kommunallagen och formerna för vad som ska 

ingå beskrivs på ett principiellt plan. Därför är det av värde att kommunen 

har en tydlig utgångspunkt för uppsiktpliktens olika delar och övergripande 

innehåll för att kunna kvalitetssäkra arbetssätt.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-12-15 

Riktlinjer för uppsiktsplikt 2023 

Riktlinjer för uppsiktsplikt 2023 med ändringar 

______  
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§ 7 Dnr 2022-000558 3.4.2.0 

Riktlinjer för landsbygdsmedel 2023-2027 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anta riktlinjer för landsbygdsmedel 2023–2027. 

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Knapp Britta Thyr (MP) och Andreas Sjölander (S). 

Bakgrund 

Det lokala engagemanget kring en plats är en viktig nyckel för att skapa 

utveckling samt att 60 procent av arbetet att nå agenda 2030 behöver ske 

lokalt. Aktiva föreningar, företag och organisationer bidrar till attraktiva 

platser där fler känner sig välkomna att bo, leva, verka och besöka. Steget att 

gå från tanke till genomförande kan ofta vara lång och det är ofta ett stort 

steg till att starta stora utvecklingsprojekt som ovan aktör. Många gånger 

behövs också offentlig medfinansiering. År 2023 startar den nya EU 

perioden vilket innebär nya möjligheter att driva utvecklingsprojekt utifrån 

lokala initiativ.  

Dessa riktlinjer för landsbygdsmedel ska vara ett verktyg för kommundelar 

utanför tätorten att skapa förutsättningar för att nå Härnösands målbild om 

Härnösand 2040 - tillsammans i en kreativ och företagsam livsmiljö. Medlen 

är ett verktyg att bygga kunskap och uppmuntra engagemang i bygderna. 

Beslutade medel ska användas till projekt som bidrar till den trygga och 

personliga livsmiljön och att med gemensam kraft skapa mer attraktiva 

platser att bo, leva, verka och besöka. Avsatta Landsbygdsmedel kan även 

utgöra kommunens andel i projektansökningar som behöver offentlig 

medfinansiering. En direkt eller medfinansieringsansökan får max uppgå till 

200 tkr.  

Bedömning av beviljande av projektmedel sker utifrån urvalskriterier och 

beslutas av landsbygdsrådet. Ansökan till den första beslutsomgången ska 

vara inskickad via E-tjänsten senast sista mars. Beslut tas vid 

landsbygdsrådet i april. 
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Socialt perspektiv 

Förslaget till riktlinjer tydliggör att medel beviljas endast till projekt som 

arbetar enligt demokratiska och jämställda former. Ett av 

utvecklingsområdena som är sökbara inom beskriver att insatser som 

inkluderar nya grupper främjas. Ökad inkludering och delaktighet i 

lokalsamhället. Projektet kommer beskriva barn och ungas delaktighet 

igenom projekten. Riktlinjerna bedöms inte påverka barn negativt.  

Ekologiskt perspektiv 

Helhetsperspektivet på hållbarhet är en del i ett utvecklingsområde. Socialt, 

ekonomiskt och ekologiskt hållbart långsiktigt. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Förslaget till riktlinje för landsbygdsmedel tydliggör förutsättningarna för 

utbetalning av projektmedel. Med en fördelning av direkta medel samt 

medfinansiering skapas både en ökad kunskap i kommundelarna kring 

projektutveckling samt mobilisering kring vidare arbete där medel kan sökas 

för uppväxling.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-12-21 

Bilaga - Riktlinje Landsbygdsmedel 2023-2027 

______  
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§ 8 Dnr 2022-000457 1.2.3.1 

Översyn av kommunens styrdokument 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra till kommundirektören att genomföra en översyn av befintliga 

styrdokument i kommunen, samt 

att återkomma med förbättringsförslag till kommunstyrelsen senast 30 juni 

2023.  

Bakgrund 

Verksamheten i Härnösands kommun styrs bland annat av nationella lagar 

och förordningar. Kommunens antagna styrdokument kompletterar denna 

styrning och beskriver hur verksamheten ska bedrivas. Vid en eventuell 

konflikt mellan ett av kommunens styrdokument och statlig reglering gäller 

den statliga regleringen. 

Definitionen av vad ett styrdokument är kan beskrivas som ett beslutat 

dokument som anger regler för hur en verksamhet ska bedrivas. Det finns 

flera olika typer av styrdokument som har olika funktioner, men de förhåller 

sig inte hierarkiskt till varandra. 

Kommunstyrelsen fattade beslut 2021-09-07 §146 om riktlinjer för styrande 

dokument. Styrdokumenten indelades i riktlinjen i fyra kategorier utifrån 

vilken roll de ska ha: Organiserande, aktiverande, normerande och 

reglerande. 

I nuläget finns det 90 styrande dokument i kommunens externa hemsida. En 

översyn av kommunens styrdokument behöver ske genom att 

aktualitetspröva dem. Några är i behov av revideringar, andra kan med fördel 

slås samman med andra styrande dokument och andra kan med fördel  
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upphävas. För att avgöra relevansen av ett styrdokument bör en översyn av 

densamma föregås av en behovsanalys som besvarar följande frågor: 

• Vad är relationen till lagstiftning och nationella eller regionala 

styrdokument? På vilket sätt förtydligar vårt lokala styrdokument hur 

vi ska följa dessa?  

• Vad är relationen till andra styrdokument i kommunen? Bör det nya 

styrdokumentet snarare ske genom revidering och komplettering av 

ett befintligt styrdokument? 

• Vilken politisk vägledning ska styrdokumentet ge? Frågan ger 

vägledning till om styrdokumentet ska beslutas på politisk nivå. 

• För aktiverande styrdokument behövs även en analys av om det bästa 

är ett styrdokument eller om kommunens målprogram med 

nyckeltal/styrtal är en bättre väg för styrning av området. 

Översynen föreslås innefatta en aktualitetsprövning av befintliga 

styrdokument som ska utmynna i förslag om vilka styrdokument som bör 

upphävas och/eller slås samman med andra styrdokument. Översynen 

omfattar också att forma rutiner för hur uppföljning och aktualitetsprövning 

av styrande dokument ska ske kontinuerligt.  

Socialt perspektiv 

I ett tillgänglighetsperspektiv är det av vikt att översynen genomförs för att 

säkerställa att styrande dokument som berör kommunens invånare är 

relevanta och aktuella. 

Ekologiskt perspektiv 

Beslutet bedöms inte påverka perspektivet. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Beslutet påverkar inte det ekonomiska perspektivet, men i ett juridiskt 

perspektiv är det av vikt att kommunens styrande dokument är relevanta och 

aktuella genom att de, utöver lagstiftning och förordning, ligger till grund för 

ledning och styrning av kommunens verksamheter.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-12-27 

______  
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§ 9 Dnr 2022-000435 1.2.2.1 

Policy - Systematiskt Brandskydds Arbete (SBA) 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta reviderad Policy – Systematiskt brandskyddsarbete, version 1:3.  

Bakgrund 

Härnösands kommun har sedan år 2015 en Policy – Systematiskt 

brandskyddsarbete som ska uppdateras varje mandatperiod. Policyn har 

uppdaterats av en arbetsgrupp med representanter från alla förvaltningar 

Räddningstjänsten och de kommunala bolagen. Policyn är densamma som 

tidigare, ett stavfel har dock rättats. 

Socialt perspektiv 

Policyn ger inga konsekvenser ur ett socialt perspektiv. 

Ekologiskt perspektiv 

Policyn ger inga konsekvenser ur ett ekologiskt perspektiv. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Ur ekonomiskt perspektiv kommer policyn att generera kostnader gällande 

utbildningar och förbättringar av brandskyddet. 

Policyn ger inga konsekvenser ur juridiskt perspektiv.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-10-28 

Förslag till Policy – Systematiskt brandskyddsarbete 

Policy - Systematiskt brandskyddsarbete med gulmarkerade ändringar 

______  
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§ 10 Dnr 2023-000012 1.1.1.4 

Partistöd 2023 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att partistöd utbetalas för år 2023 i enlighet med gällande reglemente för 

kommunalt partistöd i Härnösands kommun.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S). 

Bakgrund 

Kommuner och regioner får enligt kommunallagen ge ekonomiskt stöd till 

politiska partier. Kommunfullmäktige har i reglementet för partistöd beslutat 

om utformning och omfattning: hur reglerna går till och vilka belopp som 

gäller. Kommunfullmäktige ska årligen besluta om partistöd ska betalas ut 

under innevarande år. 

Socialt perspektiv 

Bidrag till politiska partier betalas i syfte att stärka den lokala demokratin. 

Ekologiskt perspektiv 

Ärendet har ingen miljöanknytning. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Partistöd regleras i Kommunallagen (2017:725) 4 kap. 29-32 §§ samt i 

kommunens reglemente för partistöd där detaljerna för rekvirering av 

bidraget framgår.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-12-12 

Reglemente – Kommunalt partistöd Härnösands kommun, 2022-04-29, 

KS2022-209.  

______  
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§ 11 Dnr 2022-000529 1.1.2.1 

Delegationsordning kommunstyrelsen 2023-2026 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anta Delegationsordning kommunstyrelsen 2023-2026, version 1.0.  

Bakgrund 

Enligt kommunallagen har de förtroendevalda det politiska ansvaret för 

verksamheten i sin helhet, vilket innefattar beredning, beslut och 

genomförande. Nämndens beslutanderätt kan dock flyttas genom delegation. 

Detta görs för att avlasta nämnden från rutinärenden, vilket ger mer utrymme 

för hantering av särskilt betydelsefulla och principiella ärenden, samt för att 

skapa en effektivare verksamhet genom att beslutsvägarna blir kortare och 

handläggningen snabbare.  

En delegat är en person eller ett organ som fått beslutanderätt genom 

delegation. Enligt 6 kap. 37 §, kommunallagen får nämnden delegera sin 

beslutanderätt till ett utskott, till en ledamot eller ersättare inom den egna 

nämnden eller till en anställd inom kommunens organisation. Delegering till 

en tjänsteman är alltid individuell, det går inte att delegera beslutanderätt till 

en grupp personer. I denna delegationsordning delegeras till befattningar och 

funktioner, inte till namngivna personer. 

En delegat agerar i stället för nämnden. Delegaten fattar beslut på nämndens 

vägnar, vilket innebär att nämnden är juridiskt ansvarig. Det betyder att 

delegatens beslut kan överklagas på samma sätt som ett nämndbeslut. 

En delegationsordning är en lista över de ärendetyper där nämnden beslutat 

att delegera sin beslutanderätt. Där anges delegater samt ibland även 

ersättare. I delegationsordningen anges på vilken nivå beslut får fattas.  

Förändringar i jämförelse med tidigare antagen delegationsordning 

Kommunstyrelsens delegationsordning 2023-2026 version 1.0 utgår från 

tidigare antagen delegationsordning (Delegationsordning kommunstyrelse 

2019-2022, version 1.6). Genomförda ändringar är:  
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- Under kapitel 8, Personalfrågor, har punkt 8.2 Beslut att inrätta nya 

tjänster, samt underpunkten 8.2.1 Samtliga anställningar hela kommunen 

vilket varit delegerat till kommunstyrelsens arbetsutskott har strukits.  

- Som en följd av att punkt 8.2 har strukits har därpå följande punkter fått 

nya nummer. Punkt 8.4 i det tidigare dokumentet heter 8.3 i det nya osv.  

- Formaliaförändringar såsom datum, diarienummer etc.  

- Mindre utseendemässiga justeringar av sidfot och innehållsförteckning.  

 

Socialt perspektiv 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan utifrån ett socialt perspektiv.  

Ekologiskt perspektiv 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan utifrån ett ekologiskt perspektiv.  

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Delegationsordningen är ett styrdokument som påverkar nämndens och 

förvaltningarnas arbete. En tydlig och genomtänkt delegationsordning har en 

positiv påverkan på kommunens beslutsfattande.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-12-30 

Bilaga - Delegationsordning kommunstyrelsen 2023-2026, ver. 1.0 

Bilaga - Delegationsordning kommunstyrelsen 2018-2022 ver. 1.6 med 

markeringar 

______  
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§ 12 Dnr 2022-000557 3.6.0.1 

Uppdragsdirektiv för Stiftelsen Länsmuseet 
Västernorrland 2023-2026 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

att anta föreslaget uppdragsdirektiv för Stiftelsen Murberget Länsmuseet 

Västernorrland 2023–2026, samt 

att beslutet gäller under förutsättning att Region Västernorrland fattar 

likalydande beslut. 

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S). 

Yrkanden 

Andreas Sjölander (S) yrkar på en ytterligare attsats som lyder: 

att beslutet gäller under förutsättning att Region Västernorrland fattar 

likalydande beslut.   

Christina Lindberg (C) instämmer till Andreas Sjölanders (S) yrkande.   

Propositionsordning 

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

förslag med den tillagda attsatsen. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag med den tillagda attsatsen. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag med den tillagda attsatsen.  

Bakgrund 

Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland bildades 1978 med uppdrag att 

förvalta stiftelsens samlingar, byggnader och markområden samt att hålla 

dem öppna för allmänheten. Region Västernorrland och Härnösands 

kommun är museets stiftelsebildare. Region Västernorrland svarar för 70 %  
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av grundfinansieringen och Härnösands kommun för 30 %. Verksamheten 

erhåller statliga medel genom kultursamverkansmodellen.  

Målen för Stiftelsens verksamhet beskrivs i den regionala Kulturplanen (med 

stöd i Strategiskt kulturarvsprogram för Västernorrland) samt i Härnösands 

kommuns Kulturprogram. Stiftelsebildarna förtydligar i uppdragsdirektivet 

sina gemensamma intentioner och prioriteringar avseende inriktningen av för 

Stiftelsens verksamhet 2023 – 2026. Utöver mål för planperioden anger 

stiftelsen årligen delmål och prioriteringar för att säkerställa god 

måluppfyllnad. Formella dialoger för uppföljning och planering hålls två 

gånger per år mellan stiftelsebildare och uppdragstagare.  

 

Det nuvarande uppdragsdirektivet gäller för perioden 2019 - 2022 och 

beslutades av Regionstyrelsen 2018-12-14 § 387 och av Kommunstyrelsen 

2018-11-06 § 194. 

Förslaget till nytt uppdragsdirektiv har tagits fram i samråd mellan 

stiftelsebildarna och i samråd med Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland.  

Socialt och Ekologiskt perspektiv 

Förslaget till uppdragsdirektiv för stiftelsen innehåller bland annat att 

stiftelsen ska ha strategier för att integrera hållbarhetsfrågor i verksamheten 

och bedriva ett systematiskt hållbarhetsarbete, ekonomiskt, socialt och 

miljömässigt.?  

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Förslaget till uppdragsdirektiv innehåller bland annat en beskrivning av vad 

som är styrande för verksamheten för stiftelsen och hur finansieringen av 

verksamheten är fördelad mellan stiftelsebildarna.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-01-04 

Förslag till uppdragsdirektiv för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland 2023 

– 2026 

Härnösands Kulturprogram 2021–2025 

Regionala Kulturplanen 2023–2026 

Strategiskt kulturarvsprogram för Västernorrland 2021–2024 

 

 

______  
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§ 13 Dnr 2022-000526 1.1.2.0 

Återrapport kommunstyrelsens uppsiktsplikt - 
Verksamhetsrapport skolnämnd 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna återrapporten.  

Bakgrund 

I samband med att skolnämndens verksamhetsrapport inom 

kommunstyrelsens uppsiktsplikt presenterades för kommunstyrelsen 2021-

04-07 beslutade kommunstyrelsen att ge kommundirektören i uppdrag att 

initiera och samordna en utredning för att tydliggöra ansvaret för det 

kommunala skolväsendet i kommunen och hur skolnämndens systematiska 

kvalitetsarbete kan utgöra ett kunskapsunderlag inför kommande 

budgetprocesser. 

Denna rapport utgör återrapporteringen av uppdraget och överlämnas till 

kommunstyrelsen. Rapporten innehåller inte några förslag till beslut, utan 

ska ses som en grund till en fortsatt diskussion.  

Rapporten innehåller dels en beskrivning av hur det kommunala 

huvudmannaskapet kan tolkas, en beskrivning av den kommunala 

budgetprocessen samt en kort omvärldsbevakning för att slå fast hur andra 

kommuner har gjort med ansvaret gällande resursfördelning. 

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.  
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-12-22 

Bilaga - Återrapport KS uppsiktsplikt skolnämndens verksamhetsrapport 

2021 

______  
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§ 14 Dnr 2022-000387 1.1.1.2 

Revisorernas bedömning av delårsrapport Härnösands 
kommun 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anta kommunstyrelseförvaltningens yttrande angående 

revisionsrapporten ”Granskning av delårsrapport per 2022-08-31 som sitt 

eget, samt  

att översända yttrandet i sin helhet till revisionen.  

Bakgrund 

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av 

delårsrapporten per 2022-08-31. Kommunens revisorer ska enligt 

kommunallagen 12 kap. bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt 

med de mål som fullmäktige beslutat. Revisionen önskar att 

kommunstyrelsen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i 

rapporten senast den 9 december 2022. Kommunikation har skett med 

revisionen om att kommunstyrelsens svar kommer att översändas under 

januari 2022. 

Revisionens sammanfattande bedömning är att kommunens delårsrapport per 

2022-08-31 i allt väsentligt har upprättats i enlighet med lag om kommunal 

bokföring och redovisning (LKBR). Vidare redogör revisionen för att de, 

undantaget hantering av finansiell leasing, att pensionsstiftelsen inte ingår i 

koncernredovisningen samt felaktig redovisning av två statsbidrag, inte har 

identifierat några väsentliga felaktigheter i delårsrapporten.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-01-04 

Yttrande - Kommunstyrelsens yttrande på revisorernas granskning av 

delårsrapport Härnösands kommun 2022 

Översiktlig granskning delårsrapport 2022 Härnösands kommun 

______  
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§ 15 Dnr 2022-000449 1.2.3.3 

Uppföljning av granskningar mellan åren 2018 och 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anta Yttrande Uppföljning av granskningar mellan åren 2018-och 2020, 

samt 

att översända yttrandet till revisionen 

Bakgrund 

Kommunens revisorer har genomfört en uppföljning av granskningar mellan 

åren 2018 och 2020 (2022-11-08). Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 

2022. Revisionen önskar att kommunstyrelsen lämnar synpunkter på de 

slutsatser som finns redovisade i rapporten. 

Revisionens syfte med granskningen är att bedöma om ansvarig 

styrelse/nämnd har vidtagit beslutade åtgärder. 

Revisionens sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att 

ett antal åtgärder har vidtagits i enlighet med lämnade rekommendationer 

men att det fortfarande finns utrymme för ytterligare förbättringar. 

Kommunstyrelsens synpunkter och svar på rekommendationerna besvaras i 

bifogad bilaga, Yttrande Uppföljning av granskningar mellan åren 2018 och 

2020.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-12-27 

Yttrande Uppföljning av granskning 2018 och 2020 

______  
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§ 16 Dnr 2022-000137 1.2.3.3 

Granskning av samhällsviktig verksamhet vid 
samhällsstörning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anta kommunstyrelseförvaltningens yttrande angående 

revisionsrapporten ”Granskning av samhällsviktig verksamhet vid 

samhällsstörning” som sitt eget, samt 

att översända yttrandet i sin helhet till revisonen 

Bakgrund 

KPMG har av Härnösands kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt 

granska kommunens beredskap i form av alternativa rutiner för händelser när 

tekniska lösningar inte fungerar. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 

2022. 

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunen har ändamålsenliga 

riktlinjer och rutiner för att kunna upprätthålla samhällsviktiga verksamheter 

vid störningar på elnät, IT-system och telefoni över tid. 

Revisionskriterier för bedömningsgrund: 

• Kommunallagen 6 kap. 6 § 

• Tillämpbara interna regelverk, policys och beslut 

• Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap med tillhörande 

förordning 

• MSBFS 2015:5 föreskrifter och allmänna råd om kommuners risk- 

och sårbarhetsanalyser 

Följande rekommendationer har lämnats i rapporten. 

• genomföra en översyn av reglementen ur ett 

krisberedskapsperspektiv 

• genomföra en översyn av delegationsordning för kommunstyrelsen ur 

ett krisberedskapsperspektiv 
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• initiera en översyn av krisledningsplan 

• säkerställa att utbildning genomförs 

• säkerställ att rutiner finns i all samhällsviktig verksamhet för att 

hantera ett avbrott ur ett kort och långt tidsperspektiv 

• säkerställ att uppföljning av krisberedskapsarbetet sker under varje 

mandatperiod av kommunstyrelsen 

• tillse att övnings och utbildningsplan säkerställs 

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 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-01-03 

Yttrande - Granskning av samhällsviktig verksamhet vid samhällsstörning 

Granskning av samhällsviktig verksamhet vid samhällsstörning 

______  
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§ 17 Dnr 2022-000521 1.1.4.2 

Program för uppföljning av privata utförare 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta Program för uppföljning av privata utförare för mandatperioden 

2023-2026.  

Bakgrund 

Kommunfullmäktige ska för varje mandatperiod enligt kommunallagen 5 

kap 3§ 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. I detta dokument innebär riktlinjer de av kommunens 

styrdokument som är relevanta för uppdraget. 

Programmet ska ange hur fullmäktiges mål och riktlinjer ska följas upp och 

hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. Syftet med att fullmäktige ska lägga 

fast ett program är att lyfta frågorna om uppföljning och insyn till en 

politiskt strategisk nivå, för att där lägga fast grundkrav och omfattning, 

struktur och ansvar samt krav på återkoppling till brukare och allmänhet. 

Fullmäktiges program blir därmed vägledande för hur arbetet ska 

genomföras och vad det ska innehålla. Genomförd uppföljning ger också 

faktabaserade underlag till strategiska diskussioner om privata utförares roll i 

produktionen. 

Varje nämnd ansvarar för uppföljning och kontroll inom sitt ansvarsområde 

och svarar också för att detta regleras i de avtal som träffas med varje 

uppdragstagare. I avtalen ska det säkras att uppdragstagaren biträder 

kommunen vid uppföljning och utvärdering av verksamheten, lämnar och 

rapporterar in nödvändiga uppgifter till kommunen eller, i förekommande 

fall, andra myndigheter. Avtalet ska också reglera hur kommunens 

uppföljningar återrapporteras till utföraren och redovisas för allmänheten. 

Nämndernas uppföljning och kontroll inom sitt ansvarsområde ska redovisas 

i nämndernas verksamhetsberättelser. Därigenom kan kommunstyrelsen och 

fullmäktige granska och följa upp hur nämnderna arbetar i enlighet med 

detta program.  
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Socialt perspektiv 

Att de kommunala verksamheter som utförs av privata utförare följs upp och 

lever upp till de kommunövergripande målen är viktigt för att säkerställa att 

kommunens mål om bla jämställdhet, inflytande och barnperspektivet 

uppfylls.  

Ekologiskt perspektiv 

Härnösands kommun har högt ställda ambitioner på klimat- och 

miljöområdet och det är därför viktigt att de privata utförare som kommunen 

har avtal med lever upp till kommunens målsättningar.  

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Kommunallagen slår fast att fullmäktige ska för varje mandatperiod enligt 

kommunallagen 5 kap 3§ anta ett program med mål och riktlinjer för sådana 

kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. Detta program är 

alltså lagstadgat.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-12-20 

Program för uppföljning av privata utförare 

______  
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§ 18 Dnr 2023-000028 3.1.3.1 

Försäljning gällande del av fastigheterna Härnösand 
Saltvik 2:35 och Bondsjö 17:1 

Kommunstyrelsens beslut 

kommunstyrelsen beslutar 

att delegera till kommunstyrelsens presidium att slutligen besluta om 

köpekontrakt innan undertecknandet, samt 

att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att tillsammans med 

tillväxtchef underteckna köpeavtalet. 

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S).  

Yrkanden 

Andreas Sjölander (S) yrkar på nya attsatser som lyder: 

att delegera till kommunstyrelsens presidium att slutligen besluta om 

köpekontrakt innan undertecknandet, samt 

att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att tillsammans med tillväxtchef 

underteckna köpeavtalet      

Propositionsordning 

Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, 

ordförandes förslag. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

ordförandes förslag. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med 

ordförandes förslag.      

Bakgrund 

I maj 2022 beslutade Kommunstyrelsen godkänna förslag till köpekontrakt 

mellan Härnösands kommun och Logosol AB. Kontraktet gällde del av 

fastigheterna Saltvik 2:35 och Bondsjö 17:1. Parterna har undertecknat 

avtalet och Logosol AB har betalt in en handpenning på 628 000 kr.  
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Köpekontraktet var villkorat med att bygglov skulle vara beviljat och vunnit 

laga kraft senast 2022-12-31. Logosol AB erhöll bygglov 2023-01-03, vilket 

innebär att avtalet juridiskt har förfallit. Sedan köpekontraktet upprättades 

har Logosol AB bildat ett dotterbolag som ska äga den nya fastigheten som 

köpet avser.  

Tillväxtavdelningen har upprättat förslag på nytt köpekontrakt, med det nya 

dotterbolaget Logosol Förvaltning AB. Köpeskillingen är densamma, dvs 6 

280 000 kr, den handpenning som Logosol AB erlagt sedan tidigare 

tillgodoräknas detta förvärv. 

Socialt perspektiv 

Ett godkännande av föreslaget köpekontrakt bidrar till att ett 

Härnösandsföretag ges möjlighet att expandera och säkrar därmed 

arbetstillfällen på orten. 

Ekologiskt perspektiv 

En etablering på detta område bedöms inte medföra en betydande inverkan 

på det ekologiska perspektivet.  

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Nybyggnation av en anpassad lokal för verksamheten kan leda till ökad 

omsättning och nya arbetstillfällen. För Härnösands kommuns del bidrar 

försäljningen till en positiv effekt utifrån den investering som görs i området.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-01-12 

Bilaga - Köpekontrakt Logosol förvaltning AB Saltvik 

Bilaga - Kartbilaga köpekontrakt 

______  
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§ 19 Dnr 2023-000004 1.1.2.1 

Kommunstyrelsens uppdragsbeslut 2023 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga uppdragslistan till handlingarna.        

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Christina Lindberg (C) och Glenn Sehlin (SD). 

Bakgrund 

Lars Liljedahl, kommundirektör går igenom uppdragslistan.      

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens uppdragslista t.o.m. 2023-01-18 

      

______  
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§ 20 Dnr 2023-000001 1.1.2.1 

Anmälan av delegationsbeslut 2023 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna redovisning av delegationsbeslut. 

Delegationsbeslut 

Personalärenden - Sammanställning av nya anställningar 2022-12-01--12-31 

Köp del av fastigheten Härnösand Gånsvik 1:1 

Köp av fastigheterna Härnösand Gånsvik 1:26 

Köp av fastigheten Härnösand Sländan 44 

Köp av fastigheten Härnösands Sländan 45 

Beslutsunderlag 

Bilaga – Sammanställning av nya anställningar 

Bilaga - Köp del av fastigheten Härnösand Gånsvik 1:1 

Bilaga - Köp av fastigheterna Härnösand Gånsvik 1:26 

Bilaga - Köp av fastigheten Härnösand Sländan 44 

Bilaga - Köp av fastigheten Härnösands Sländan 45 

 

______  
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§ 21 Dnr 2023-000002 1.1.2.1 

Anmälan av ärenden för kännedom till 
kommunstyrelsen 2023 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga ärenden för kännedom till handlingarna. 

Yttranden 

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

Beslutsunderlag 

Länsmuseet Västernorrland med handlingar 

- Protokoll 2022-09-20 

- Protokoll 2022-12-15  

- Protokoll arbetsutskott 2022-12-08 

- Bilaga – Verksamhetsplan och budget 2023 

- Bilaga – Intern arbetsordning  

- Bilaga – Attestordning 

- Bilaga – Delegationsärenden 20220906-2022-11-30 

- Bilaga – Projektlista december 2022 

Socialnämndens protokollsutdrag, 2022-11-28 § 110 – Uppföljning 

volymökningar oktober 2022 med handlingar 

- Bilaga – Budgetuppföljning oktober 2022 

- Bilaga – Uppföljning volymökningar oktober 2022 

Socialnämndens protokollsutdrag 2022-12-20 

- Bilaga – Socialnämndens verksamhetsplan 2023 

Protokoll Härnösands energi och miljö AB 2022-10-18 

Protokoll Härnösands Elnät AB 2022-10-18 

Protokoll Härnösands Elnät AB 2022-11-07 
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Protokoll Förbundsdirektionen 2022-12-14 

Protokoll DIN TUR 2022-11-25 

Protokoll DIN TUR 2022-12-14 

Protokoll Nya Ostkustbanan 2022-11-18 

Protokoll Restore i Höga Kusten AB 2022-10-14 

Protokoll Restore i Höga Kusten AB 2022-11-11 

Protokoll Tillgänglighetsrådet 2022-11-23 

Ordförandebeslut – Ändrat mötesdatum för kommunstyrelsen 

Regional utvecklingsstrategi för Västernorrland 2020-2030 

Beslutad arbetsordning Kulturforum Västernorrland 

Gemensamt uttalande - elkompensation 

E-post Återkallande av ansökan Boverket 

 

______  

 


