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2021-03-02
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Digitalt möte via Zoom som utgår från Kommunstyrelsesalen i Rådhuset, tisdagen den
2 mars 2021 kl 08:15-09:09, 09:15-09:58, 10:15-11:00, 13:17-14:11, 14:20-14:51
Ajournering 09:09-09:15, 11:00-13:17, 14:11-14:20

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)
Björn Nordling (S)
Monica Fahlén (S)
Håkan Viklund (S)
Michael Möller Christensen (V)
Johan Sundqvist (MP)
Ingemar Wiklander (KD)
Erik Hultin (C)
Anders Gäfvert (M)
Ida Skogström (M)
Ingemar Ljunggren (M)
Glenn Sehlin (SD) tjänstgörande för Lennart Bergström (SD)

Närvarande ej tjänstgörande
ersättare

Ersättare

Övriga närvarande

Lars Liljedahl, kommundirektör, Johan Lindén, ekonomichef, Anna Bostedt, kanslichef,
Petra Werner, verksamhetscontroller § 40 och Jeanette George, kommunsekreterare.

Justerare

Glenn Sehlin (SD) och Christina Lindberg (C)

Ann Kristine Elfvendal (S)
Lennart Molin (S)
Elin Sandin (V)
Nissreen Khaie (KD)
Karl Rönnkvist (C)
Ulrika Sundgren (C)
Olle Löfgren (L)
Gabriel Hjelm (M)

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Jeanette George

Ordförande
Andreas Sjölander
Justerare
Glenn Sehlin §§ 40-52,54,56-59
Justerandes sign

Christina Lindberg § 55
Utdragsbestyrkande

§§ 40-52, 5459
§ 53
direktjustering
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Datum då anslaget sätts upp
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Förvaringsplats för protokollet
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Jeanette George
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§ 40

Dnr 27802

Informationsärenden
Kommunstyrelsen har fått följande informationsföredragningar:
Verksamhetsbesök HEMAB – Lena af Geijerstam Unger, VD Hemab, AnnSofie Berglund (S), ordförande i Hemabs styrelse, Eva Goes (MP), 1:e vice
ordförande och Lennart Bolander, 2:e vice ordförande
Samrådsprocessen kring ÖP – Maja Nordmark, översiktsplanerare
Remiss - Regional livsmedelsstrategi för Västernorrland – Anneli Kuusisto,
utvecklare/strateg
Saltvik – Uno Jonsson, tillväxtchef
Kommunens och bolagens IT-samverkan – Lena Salomonsson, IT-chef
Covid 19 – Lars Liljedahl, kommundirektör
Närvarande förtroendevalda (via Zoom)
Ledamöter
Andreas Sjölander (S), ordf
Carl Fredrik Edgren (V), 1:e vice ordf
Christina Lindberg (C), 2:e vice ordf
Björn Nordling (S)
Monica Fahlén (S)
Håkan Viklund (S)
Michael Möller Christensen (V)
Johan Sundqvist (MP)
Ingemar Wiklander (KD)
Anders Gäfvert (M)
Ida Skogström (M)
Ingemar Ljunggren (M)
Lennart Bergström (SD)
______

Justerandes sign

Ersättare
Ann Kristine Elfvendal (S)
Lennart Molin (S)
Elin Sandin (V)
Nissreen Khaie (KD)
Ulrika Sundgren (C)
Gabriel Hjelm (M)
Glenn Sehlin (SD)
Olle Löfgren (L)

Utdragsbestyrkande
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§ 41

Dnr 2020-000517 1.1.2.0

Fastställande av föredragningslista 2021
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att följande ärende läggs till på dagordningen:


Satsning för minskad arbetslöshet 2021

samt
att därmed fastställa föreliggande föredragningslista.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S), Anders Gäfvert (M) och Christina
Lindberg (C).
Yrkanden
Ordförande Andreas Sjölander (S) yrkar att ovan angivna ärende lägga till på
dagordningen.
Moderaterna yrkar bifall till den ursprungliga/sista föredragningslistan från
210301
Propositionsordning
Ordföranden finner att det föreligger två förslag till beslut, ordförandes
förslag och Anders Gäfverts (M) förslag.
Ordföranden föreslår att digital acklamation används då mötet hålls på
distans och ställer följande propositionsordning: den som vill att
kommunstyrelsen ska besluta enligt ordförandes förslag röstar ja och den
som vill att kommunstyrelsen ska besluta enligt Anders Gäfverts (M) förslag
röstar nej.
Digital acklamation genomförs.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt ordförandes
förslag.
Reservation
Moderaterna och Liberalerna, delar majoritetens intention om att
arbetslösheten måste minska i Härnösand, det behövs krafttag för att komma
till rätta med densamma.
Vår intention är att varje satsad skattekrona ska medverka till att den nu höga
arbetslösheten minskar och att fler av våra invånare kan gå till

Justerandes sign
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egenförsörjning. Ska kommunen satsa ca 10 miljoner extra under år 2021, då
är det inte rimligt att man presenterar ett så viktigt ärende vid sittande bord.
Där ledamöterna förväntas fatta beslut, utan någon presentation, ingen
möjlighet att kontrollera uppgifterna och framför allt att ledamöterna inte ges
en ärlig chans att kunna komma med konstruktiva förslag innan beslut. Vi
menar att den höga arbetslösheten i Härnösand är för viktig för att hanteras
på detta sätt.
Glenn Sehlin (SD) ställer sig bakom Moderaternas och Liberalernas
reservation.
Christina Lindberg (C) reserverar sig mot beslutet.
Bakgrund
Ordförande Andreas Sjölander (S) går igenom upprättad föredragningslista.
Beslutsunderlag
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 42

Dnr 34746

Val av justerare
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Glenn Sehlin (SD) att justera dagens protokoll §§ 44-54, 56-59, samt
att utse Christina Lindberg (C) att justera § 55.
______

Justerandes sign
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§ 43

Dnr 2019-000529 1.1.1.1

Motion om införande av LOV inom särskild boende
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att remittera ärendet till socialnämnden för yttrande, samt
att till kommunstyrelsen tillhanda senast 31 maj 2021.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S), Anders Gäfvert (M) och Christina
Lindberg (C).
Yrkanden
Andreas Sjölander (S) yrkar på följande:
att remittera ärendet till socialnämnden för yttrande, samt
att till kommunstyrelsen tillhanda senast 31 maj 2021.
Anders Gäfvert (M) och Christina Lindberg (C) instämmer till Andreas
Sjölanders (S) yrkande.
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, ordförandes
förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
ordförandes förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med
ordförandes förslag.
Bakgrund
En motion har lämnats till kommunfullmäktige 2019-11-25 av Margareta
Tjärnlund (M). Motionären förslår att det ska vara en självklarhet för
omsorgstagarna i Härnösand att själva få välja äldreboende och att Lagen om
valfrihetssystem (LOV) införs för särskilt boende för äldre i Härnösand.
Fler och fler kommuner inför LOV inom särskilt boende för äldre. Juli 2020
har 22 kommuner i Sverige infört LOV för särskilt boende för äldre. Detta
menar motionären innebär att invånarna själva får möjlighet att välja mellan
olika verksamheter som ska utföra den hjälp de har fått beviljad.

Justerandes sign
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Vidare menar motionären att LOV inte är någon byråkratisk teknikalitet,
utan ett viktigt verktyg för att öka människors inflytande i de
väldfärdsverksamheter som de själv betalat via skatten. LOV stimulerar även
till utveckling, nyetableringar av lokala, regionala och nationella företag. En
mångfald av aktörer höjder kvaliteten generellt och driver de kommunala
verksamheterna att förbättra sig ytterligare.
Härnösands kommun har i dagsläget brist på boenden för äldre och behovet
kommer att öka kraftigt. Genom LOV för särskilt boende för äldre ger
kommunen signaler till utförare att Härnösand är en kommun att satsa på.
Tillväxtavdelningens bedömning
Tillväxtavdelningen bedömer att införande av LOV inom särskilt boende för
äldre inte bör genomföras enligt motionärens förslag. Bakgrunden till
bedömning är att ett sådant beslut ska föregås av en omfattande utredning
och fördjupning som utgår från socialnämnden. Innan ett eventuellt beslut
och införande kan tas av kommunfullmäktige. Likt den utredning som låg till
grund för beslut om införandet av LOV inom hemtjänsten i Härnösand 2009.
Införande av LOV för särskilt boende för äldre ställer flera frågeställningar
som bör identifieras i en utredning. Till exempel:
Förutsättningar för införande
• Processen för ansökan till inflyttning
• Krav på tjänstens innehåll och utförande
• Lokaler
• IT, digitalisering och kommunikation
• Ekonomi och ersättningsmodell
• Organisation och HR-frågor
Processen för att införa och förvalta ett valfrihetsystem består av tre delar:
Förbereda
Genomföra
Förvalta och utveckla
Delprocesserna hänger samman och bör ingå i utredningen.
Utöver att utreda förutsättningarna bör en utredning innehålla effekter av
införande samt risker och riskhantering med LOV för särskilt boende för
äldre. Till exempel behövs en beredskapsplan för överetablering, som
eventuellt leder till att kommunala boenden avvecklas för att hålla balans
mellan utbud och efterfrågan.

Justerandes sign
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Ett valfrihetssystem enligt LOV innebär att den upphandlande myndigheten
(kommunen) ska godkänna samtliga sökanden som uppfyller de krav som
angetts i förfrågningsunderlaget och som inte uteslutits med stöd av 7 kap. 1
§ lag om valfrihetssystem.
Mot bakgrund av behovet av en omfattande utredning och de effekter ett
beslut om införande av LOV för särskilt boende för äldre har, föreslår
tillväxtavdelningen att motionen avslås.
Socialt perspektiv
Förslaget påverkar inte det sociala perspektivet.
Ekologiskt perspektiv
Förslaget påverkar inte det ekologiska perspektivet.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Förslaget påverkar inte det ekonomiska och juridiska perspektivet.
Beslutsunderlag
Tillväxtavdelningens tjänsteskrivelse, 2021-02-12
Motion - Införande av LOV inom särskilt boende
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 44

Dnr 2020-000085 1.1.1.1

Motion - Företagens perspektiv
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionens första att-sats, samt
att motionens andra att-sats ska anses vara besvarad.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Ida Skogström (M), Andreas Sjölander (S) och Christina
Lindberg (C).
Yrkanden
Ida Skogström (M) yrkar bifall till liggande förslag.
Christina Lindberg (C) instämmer till yrkandet.
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Bakgrund
En motion har lämnat till kommunfullmäktige 2020-02-20 av Ida Skogström
(M). Motionären föreslår:
Att ta in ”näringslivets perspektiv” i politikens beslutsunderlag, samt
Att i alla ärenden som kan röra näringslivet och företagande alltid beakta de
konsekvenser som företagen i Härnösands kommun får av politikens och
tjänstepersoners beslut.
Bakgrunden är det idag finns tre olika perspektiv som särskilt ska belysas i
beslutsunderlagen och motionären önskar att även näringslivets perspektiv
särskilt ska belysas inför beslut som ska fattas.
Tillväxtavdelningen delar motionärens tanke om att näringslivets perspektiv
är viktigt och därför arbetar kommunen redan idag aktivt internt i
kommunen, men även via externa samarbeten, för att lyfta näringslivets
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perspektiv. Det är viktigt att göra rätt insatser och satsa resurserna på
relevanta åtgärder som kan göra skillnad. Det pågår ett arbete för att utveckla
dialogen med företagen och dess branschorganisationer. Under föregående år
har kommunens ledande politiker mött företagens branschorganisationer
regelbundet och stundtals i princip varje vecka för att diskutera och
analysera vilka åtgärder som behövs och kan göras för att möta företagens
behov under den pågående pandemin. Mötena har även uppmärksammat
andra frågeställningar som behöver lyftas till andra myndigheter och
berörda.
I tjänsteskrivelserna lyfts idag ett antal perspektiv som är viktiga att belysa
när beslutsunderlag tas fram, dessa perspektiv ska alltid hanteras i en
beredningsprocess av ett ärende. Dessa är
Socialt perspektiv. Här ska konsekvenserna av beslutet analyseras ur ett
socialt perspektiv. I det ligger t.ex. jämlikhet, tillgänglighet och folkhälsa. I
alla beslut som rör barn ska det redogöras för hur det har tagits hänsyn till
barns bästa och en bedömning av barns bästa ska finnas i beslutsunderlagen.
Ekologiskt perspektiv. Här ska konsekvenserna av beslutet analyseras ur ett
ekologiskt perspektiv, d.v.s. eventuell miljö- och klimatpåverkan.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv. Här ska konsekvenserna av beslutet
analyseras ur ett ekonomiskt och juridiskt perspektiv. 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.
Tillväxtavdelning delar förslagsställarens förslag om att dessa perspektiv
gärna kan kompletteras med företagens perspektiv. Hur detta på bästa sätt
kan ske, antingen via en egen rubrik eller om det integreras i ett av de
befintliga perspektiven, överlämnar tillväxtavdelningen till ansvarig för
kommunens dokumentmallar att bedöma.
Tillväxtavdelningen delar i grunden förslagsställarens intentioner om att
konsekvenser för företagen alltid ska beaktas i besluten som fattas av politik
och tjänstepersoner. Inför varje beslut som ska fattas görs en, för förslaget,
relevant bedömning om vilka konsekvenser det föreslagna beslutet kommer
att få för kommunens invånare och andra aktörer så som t.ex. företag.
Genom att lyfta in företagens perspektiv bland de perspektiv som särskilt ska
belysas kommer detta att ske varje gång en tjänsteskrivelse tas fram. Därför
är bedömningen att motionens andra att-sats ska anses vara besvarad.
Socialt perspektiv
Förslaget påverkar inte det sociala perspektivet.
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Ekologiskt perspektiv
Förslaget påverkar inte det ekologiska perspektivet.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Förslaget påverkar inte det ekonomiska perspektivet.
Beslutsunderlag
Tillväxtavdelningens tjänsteskrivelse, 2021-02-17
Motion diarienummer 2020-000085 datum 2020-02-20.
______
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§ 45

Dnr 2021-000061 1.1.2.1

Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och
nämnder i Härnösands kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta reviderat Gemensamt reglemente för kommunstyrelse och nämnder i
Härnösands kommun 4.0.
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Bakgrund
Ansvaret för kommunens kostverksamhet föreslås flytta från
kommunstyrelsen till samhällsnämnden enligt uppdrag till
kommundirektören (Kommunstyrelsen 2021-02-02 §24).
Det finns också ett behov av att kommunstyrelsens ansvar för tillsyn, beslut
och övrig myndighetsutövning i ärenden där annan nämnd på grund av jäv
inte kan fatta beslut förtydligas.
Därav föreslås följande förändringar i reglementet:
Ny punkt under kommunstyrelsens ansvarsområden
31) Tillsyn, beslut och övrig myndighetsutövning i ärenden där annan nämnd
på grund av jäv inte kan fatta beslut
Ny punkt under Samhällsnämndens ansvarsområden
36) Kommunens kostverksamhet
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag, 2021-02-16
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-02-09
Ny version - Gemensamt reglemente för kommunstyrelse och nämnder i
Härnösands kommun
Ändringar - Gemensamt reglemente för kommunstyrelse och nämnder i
Härnösands kommun
______
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§ 46

Dnr 2021-000062 1.1.2.1

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen 2019 – 2022
version 1.3.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S) och Anders Gäfvert (M).
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Bakgrund
Kommunstyrelsen antog en reviderad version av delegationsordningen på
sammanträdet 2019-12-03.
I det förslag som nu föreligger föreslås en del ändringar. För läsbarhet
föreslås en ändring av numreringen som nu blir konsekvent i hela
dokumentet. Rubriken lagrum som låg tom i det gamla dokumentet plockas
också bort.
Kommunstyrelsen har ansvar för tillsyn, beslut och övrig
myndighetsutövning i ärenden där annan nämnd på grund av jäv inte kan
fatta beslut. Framför allt är det aktuellt inom samhällsnämndens
ansvarsområden. Beslut i ärenden där samhällsnämnden är jävig föreslås
delegeras till kommunstyrelsens arbetsutskott.
Elsäkerhetsansvar och säkerhetsskydd saknas i dagsläget i
delegationsordningen och behöver läggas till.
Lista på förändringar:
2.1.4 Redovisningschef stryks som delegat.
2.2.1 GDPR - Godkännande av personuppgiftsbiträdesavtal flyttat till kap 2
teckningsrätter i stället för att ligga som egen rubrik.
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3.5.1 Samtliga ärenden mot skatteverket avseende moms, skatter,
arbetsgivaravgifter samt övriga avgifter via skattekonto.
Enhetschef på ekonomiavdelningen tillagt som delegat
6.2.2 Köp eller försäljning av fastighet eller fastighetsdel har strukits.
9.1.11 Ny punkt. Kommundirektören får genom delegation elsäkerhetsansvar
9.1.12 Delegation till enskilda handläggare stryks och ersätts med funktion
och följande tillägg görs:
Alkohollagen: Miljöhandläggare. Lag om handel med vissa receptfria
läkemedel: Miljöhandläggare. Lag om tobak och liknande produkter:
Miljöhandläggare.
9.1.13 KS presidium får delegation för uppgifter enligt säkerhetsskyddslagen
som ankommer på kommunstyrelsen.
9.1.14 Kommunstyrelsens arbetsutskott får delegation att hantera tillsyn,
beslut och övrig myndighetsutövning i ärenden där samhällsnämnden på
grund av jäv inte kan fatta beslut.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag, 2021-02-16 § 12
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-02-09
Ny version - delegationsordning för kommunstyrelsen 2019 – 2022 version
1.3
Ändringar - delegationsordning för kommunstyrelsen 2019 – 2022 version
1.3
______
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§ 47

Dnr 2020-000530 1.1.6.4

Remiss - Regional livsmedelsstrategi för
Västernorrland
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta bifogat remissvar till – Regional livsmedelsstrategi för
Västernorrland, samt
att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att godkänna det slutgiltiga
remissvaret.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S), Anders Gäfvert (M) och Glenn
Sehlin (SD).
Yrkanden
Andreas Sjölander (S) yrkar på en tilläggsattsats som lyder:
att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att godkänna det slutgiltiga
remissvaret.
Anders Gäfvert (M) och Glenn Sehlin (SD) instämmer till Andreas
Sjölanders (S) yrkande.
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag med ordförandes tillägg.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag med ordförandes tillägg.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag med ordförandes tillägg.
Bakgrund
Härnösands kommun har av Länsstyrelsen Västernorrland beretts möjlighet
att senast den 26 februari 2021 yttra sig över förslag till Regional
livsmedelsstrategi för Västernorrland. Vi har dock fått förlängd svarstid i
väntan på Kommunstyrelsens beslut om antagande av remissvaret.
Remissversionen utgår från den nationella livsmedelsstrategin och
Västernorrlands regionala utvecklingsstrategi. Landshövdingen i
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Västernorrland kommer att besluta om strategin efter ställningstagande i
Stora samverkansrådet i mitten av april 2021.
Syfte med den regionala livsmedelsstrategin
Strategin anger regionala prioriteringar och visar hur livsmedelskedjan i
Västernorrlands län kan bidra till att uppnå den vision och de mål som finns i
den regionala utvecklingsstrategin.
Bedömning av föreslagen Regional livsmedelsstrategi
Remissversionen är till stor del bra i sitt innehåll men saknar vissa viktiga
perspektiv och belyser även endast ytligt trender och den utvecklingspotential som finns inom detta stora och breda område. Möjligheter finns för
flertalet branscher att innovera och utveckla lönsamma produkter och
tjänster utifrån ambitionen att uppnå hållbar livsmedelsproduktion.
Utifrån lokal och regional sårbarhet vid kriser behöver övergripande mål
kompletteras med ökad självförsörjningsgrad.
I angivna målområden, som är desamma som den nationella livsmedelsstrategin, har det uteslutits att lönsamheten ska öka. Det är viktigt att belysa
att livsmedelsproducenter behöver ökad och hållbar lönsamhet för att
undvika nedläggningar samt för att nya verksamheter ska kunna starta upp.
Härnösands kommun har genom involvering i nationella sammanhang skapat
positionering och viktig samverkan för länet. Därför anges i remissvaret att
Härnösands kommun är redo att driva och leda det regionala arbetet för att
utveckla ”Norra Sveriges Foodtech Centrum”.
En länsgemensam prioritering bör även göras för att skapa ett sammanhållet
kluster för ”Hållbar livsmedelsproduktion”. Det skulle bl.a. ge ytterligare
innovationskraft och skapa industriella symbioser och nyttor även för
småskalig produktion.
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
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Beslutsunderlag
Tillväxtavdelningens tjänsteskrivelse, 2021-02-05
Remissvar Regional livsmedelsstrategi
Remiss Regional livsmedelsstrategi för Västernorrland
______
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§ 48

Dnr 2020-000513 1.1.2.0

Kommunstyrelsens Uppsiktsplikt 2021
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att i samband med budgetdialogen inför budget 2022, genomföra en dialog
om ansvarsfördelning med respektive nämnd med utgångspunkt i det
gemensamma reglementet för kommunstyrelsen och nämnder i Härnösands
kommun, samt
att därefter lägga verksamhetsuppföljningen av arbetslivsnämnden till
handlingarna.
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
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.
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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
arbetslivsnämndens ordförande och förvaltningschef.
Verksamhetsuppföljningen lyfter upp processer som arbetslivsnämnden med
dess verksamheter arbetar inom som, genom sina goda resultat, är väl värda
att sprida i kommunens övriga verksamheter. Kommunstyrelsen
rekommenderar arbetslivsnämnden att utveckla uppföljning, samverkan samt
systematik som säkerställer rutiner för ett proaktivt arbete med
informationssäkerhet.
Kommunledningskontoret föreslår förslag till beslut inom ett område.
Socialt perspektiv
Ingen påverkan bedöms
Ekologiskt perspektiv
Ingen påverkan bedöms
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
I ett juridiskt perspektiv är det av stor vikt att kommunstyrelsen har uppsikt
över nämndernas verksamhet och genomför förändringar där behov av
förändringar identifieras, som bidrar till kommunens utveckling. Genom att
dokumentera uppföljningen blir det möjligt för verksamheterna, de politiska
instanserna samt invånarna, att få insyn i hela processen och följa de beslut
som sedan följer av uppsiktens resultat.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-02-08
Bilaga - Verksamhetsuppföljning arbetslivsnämnden
Protokollsutdrag arbetslivsnämnden 2021-02-11 § 10 Verksamhetsdialog
kommunstyrelsens uppsiktsplikt
______
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§ 49

Dnr 2021-000044 1.1.1.4

Partistöd 2021 - samlingsnummer
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att partistöd utbetalas för år 2021 i enlighet med reglemente kommunalt
partistöd Härnösands kommun förutom att utbetalning sker löpande till
september månad slut, samt
att underlag från partier ska ha inkommit senast under september 2021.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S), Anders Gäfvert (M), Glenn Sehlin
(SD) och Christina Lindberg (C).
Yrkanden
Andreas Sjölander (S) yrkar på en förändrad första attsats som lyder:
att partistöd utbetalas för år 2021 i enlighet med reglemente kommunalt
partistöd Härnösands kommun förutom att utbetalning sker löpande till
september månad slut.
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag med ordförandes tillägg.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag med ordförandes tillägg.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag med ordförandes tillägg.
Bakgrund
Kommuner och regioner får enligt kommunallagen (2017:725) ge
ekonomiskt stöd till politiska partier. Kommunfullmäktige har i sitt
reglemente för partistöd beslutat om formerna och omfattningen – hur
reglerna går till och vilka belopp som gäller. Kommunfullmäktige beslutar
årligen om partistöd ska betalas ut.
Varje parti som finns representerad i kommunfullmäktige är berättigad till
partistöd. För att stöd ska kunna betalas ut måste partiet skicka in en begäran
om utbetalning till kommunen. Till begäran ska bifogas en redovisning av
hur föregående års stöd använts samt ett granskningsintyg för att bekräfta
uppgifterna.
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Under rådande omständigheter med coronapandemin och de restriktioner
som finns i samhället så har det även påverkat möjligheten att genomföra
årsstämmor mm. För att säkerställa att alla partier får möjlighet att ta del av
partistödet för 2021 så föreslås att en tillfällig förändring av 6§ Årlig
utbetalning där tiden för utbetalning förlängs från juni till september och att
tiden för när underlag senast ska ha lämnats in till kommunstyrelsen från
partierna också förlängs september.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse
Reglemente - Kommunalt partistöd i Härnösands kommun, 2019-02-25
______
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§ 50

Dnr 2021-000077 1.1.2.1

Planeringsförutsättningar 2022
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa planeringsförutsättningarna för 2022 med preliminär tilldelning
av skattemedel, i enlighet med kommunstyrelseförvaltningens förslag, samt
att utse en budgetberedning bestående av Kommunstyrelsens arbetsutskott
samt nämndsordförande för skolnämnden, socialnämnden,
arbetslivsnämnden och samhällsnämnden. Till budgetberedningen
adjungeras nämndernas 1:e och 2:e vice ordförandena samt gruppledaren för
de partier som sitter i Kommunfullmäktige men inte har en plats i
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Bakgrund
Förslaget har föregåtts av en gemensam process av kommunledningsgruppen
som tillsammans har, utifrån förutsättningarna inför budget 2022, lagt fram
det liggande förslaget, se bilagor.
Skattemedel, generella statsbidrag och utjämning beräknas för budgetåret
2022 till 1 814,1 mnkr (baserat på skatteprognos från 12 februari 2021 och
en befolkning om 25 111 invånare). Jämfört mot utfallet för 2020 är det en
ökning med 78,3 mnkr och 62,6 mnkr högre än budget för 2021.
Enligt föreliggande förslag anges resultatet för 2022 till 53,2 mnkr vilket
motsvarar 2,9 procent av skattemedel och statsbidrag. Investeringsutrymmet
föreslås bli 86,4 mnkr.
Nämndernas preliminära budgetramar för verksamheten uppgår till 1 739,3
mnkr exkl. löneökningar för 2022. Under 2022 finns inget utrymme för att
äska extra medel. För att klara budgeterad resultatnivå är det av yttersta vikt
att verksamheten iakttar återhållsamhet och försiktighet, så att en så låg
kostnadsutveckling som möjligt uppnås.
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För att nå en god ekonomisk hushållning, så föreslår
kommunstyrelseförvaltningen att budgetprocessen utgår från följande:
 Nämndernas preliminära budgetramar för verksamheten 2022 uppgår
till 1 739,3 mnkr.
 Den samlade resultatnivån anges till 53,2 mnkr, vilket motsvarar ett
resultat på 2,9 %.
 Investeringsnivån uppgår till 86,4 mnkr.
Tidplan Budget 2022

23 februari

Konferens planeringsförutsättningar 2022

2 mars -18 maj

Budgetberedningsarbete

1 juni

Kommunstyrelsen beslutar föreslå
kommunfullmäktige om skattesats samt Årsplan
2022

14 juni

Kommunfullmäktige tar beslut om skattesats
samt Årsplan för 2022

Socialt perspektiv
I förslaget till planeringsförutsättningar i budget 2022 har fokus legat på
tidiga och förebyggande insatser. Exempel på det är samverkan i
organisationen som bidrar till barns trygghet och utveckling och insatser för
att främja goda livsvillkor för äldre.
Ekologiskt perspektiv
I förslaget har hänsyn tagits till att minska antalet transporter internt för att
bidra till positiva effekter på klimatet, samt att också arbeta för att minska
antalet bilar och öka andelen miljöbilar.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Kommunen har under några år haft en sviktande likviditet, för att uppnå en
hållbar god ekonomisk hushållning för framtiden behöver kommunen
bibehålla sin likviditet. Enligt investeringsplanen står kommunen inför
relativt stora investeringsbehov kommande år, sannolikt utöver vad
kommunen förmår självfinansiera. Förslaget innehåller en resultatnivå om
2,9 procent vilket skulle ge kommunen bättre ekonomiska förutsättningar
inför kommande år.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-02-24
Bilaga 1 - Planeringsförutsättningar 2022, 2021-02-24
Bilaga 2 - Härnösands kommun omvärldsanalys 2021-2030
Bilaga 3 - Underlag för budget 2022 samt plan 2023-2028
______
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§ 51

Dnr 2021-000073 3.1.3.2

Förlängning av markanvisning, Härnösand Ön 2:81
(Tidigare del av fastigheterna Härnösand Ön 2:52, Ön
2:21 och Eriksdal 1:24)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens beslutar
att godkänna att markanvisningsavtal tecknat mellan Härnösands kommun
och Conecti förlängs till och med 2023-06-30.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M).
Yrkanden
Anders Gäfvert (M) yrkar bifall till liggande förslag.
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Bakgrund
Härnösands kommun och Conecti tecknade 2013-06-04 ett avtal om
markanvisning på del av fastigheterna Härnösand Ön 2:52, Ön 2:21 och
Eriksdal 1:24. Under markanvisningstiden gavs exploatören rätt att
undersöka och planlägga fastigheten inför kommande byggprojekt.
Exploatören har planlagt området och detaljplanen antogs i
kommunfullmäktige 2015-10-26.
Detaljplanen överklagades vilket innebar att projektet drog ut på tiden.
Markanvisningen förlängdes därför till och med 2018-06-30, med rätt till
ytterligare ett års förlängning.
Inom markanvisningsområdet har därefter 2 fastigheter avstyckats, Ön 2:81
och Ön 2:82. Den ena fastigheten, Ön 2:82 har bebyggts med kedjehus.
Exploatören arbetar aktivt med projektet för att bebygga fastigheten Ön 2:81,
och upplever att efterfrågan på nyproducerade bostäder i Härnösand är
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fortsatt stark. I dagsläget pågår en diskussion om samarbete med en stark
partner inom byggbranschen. Det är ett flertal familjer som anmält sitt
intresse för kommande byggprojektet och fyra familjer som reserverat en
lägenhet och lagt handpenning.
Bedömning
Tillväxtavdelningen bedömer att Conecti aktivt driver projektet framåt och
att deras avsikt är att genomföra projektet. Därför tycker tillväxtavdelningen
att markanvisningsavtalet ska förlängas t.o.m. 2023-06-30, med rätt till
ytterligare ett års förlängning.
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, 2021-02-18
Bilaga - Överenskommelse om förlängning av markanvisningsavtal 2021
Bilaga - Grundavtalet från 2013
Bilaga - Överenskommelse förlängning
Bilaga - Köpeskilling
Bilaga - Karta markanvisningsområde
______
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§ 52

Dnr 2020-000087 1.1.2.1

Kommunens och bolagens IT-samverkan
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Olle Löfgren (L).
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Bakgrund
Kommundirektören ska återkomma till kommunstyrelsens sammanträde i
februari 2021 med en delrapport om gruppens arbete inom det tidigare
uppdraget att utreda ”Samordningsmöjligheter av IT inom koncernen”.
I slutrapporten beskrevs nuläge, olikheter och likheter mellan kommunen
och bolagen, befintlig samverkan samt en lista över ett antal
samverkansområden som bedömdes vara aktuella och lämpliga att gå vidare
med.
2020-09-08 presenterades slutrapporten i kommunstyrelsen och här följer en
återrapportering av de samverkansområden som genomförts eller pågår.
Vissa områden är återkommande eller löpande utan start och slutdatum,
exempelvis koncernledningsmöten och nätverksträffar, digitalisering,
upphandlingar, utbildningar och att dela kompetenser. Aktuellt just nu är
samnyttjande av serverhallar och digitalisering. Den kompletta listan över
samverkansområden finns i slutrapporten och exempel på kvarvarande
områden är systemförvaltning och informationssäkerhet samt
utvecklingsområden inom Smarta städer och välfärdsteknik.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-02-11
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2020-09-08 § 132
______
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§ 53

Dnr 2021-000105 1.1.2.1

Upphandling av telefon och tillhörande produkter &
tjänster
Kommunstyrelsens beslut
kommunstyrelsens beslutar
att delegera beslut om tilldelning i Upphandling av telefoner och tillhörande
produkter & tjänster till kommunstyrelsens ordförande, samt
att anse paragrafen omedelbart justerad.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S).
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att 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 har genomförts en länsgemensam upphandling kring telefoner och
tillhörande produkter och tjänster. Avtalstiden är 4 år och det beräknade
upphandlingsvärdet är 11,2 miljoner kronor för hela kontraktstiden.
Sekretess råder fortfarande i upphandlingen och förslag till tilldelningsbeslut
finns framtaget och respektive kommun har nu att ta beslut om tilldelning så
snart som möjligt.
Utifrån rådande smittläge i samhället så har kommunstyrelsen planerat för
digitalt sammanträde och då får inte sekretessärenden behandlas (i enlighet
med Gemensamt reglemente för kommunstyrelse och nämnder), utifrån det
föreslås beslutanderätten delegeras till kommunstyrelsens ordförande för att
undvika att behöva kalla alla ledamöter till ett fysiskt möte.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-02-23
Tilldelningsbeslut Upphandling av telefon och tillhörande produkter &
tjänster
______
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§ 54

Dnr 2021-000108 3.6.1.3

Sommarlovsaktiviteter för barn och unga 2021
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att avsätta 600 000 kr från kommunens oförutsedda medel för kostnadsfria
sommarlovsaktiviteter riktade till barn och unga i Härnösand enligt nedan
förslag, samt
att delegera beslutsrätten för samtliga ansökningar för sommarlovsaktiviteter
2021 för därför avsedda medel till kulturchef.
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Bakgrund
Med anledning av de konsekvenser Corona pandemin medför för invånarna i
Härnösands kommun ser tillväxtavdelningen behov att stödja aktiviteter som
bidrar till ökat välmående och möjlighet till rörelse och aktivitet. Detta kan
ske t ex. genom riktade aktiviteter.
Under åren 2016-2019 hade kommunerna i Sverige möjlighet att rekvirera
statliga medel via Socialstyrelsen för att arrangera kostnadsfria
sommarlovsaktiviteter. Syftet med det statliga bidraget var att stödja
kommunerna att utveckla aktiviteter som var integrationsfrämjande,
motverkade segregation och gav stimulans samt personlig utveckling.
Bidraget skulle även bidra till att skapa nya kontaktytor mellan flickor och
pojkar från olika sociala bakgrunder. Sommarlovsaktiviteterna riktade sig till
barn 6-15 år.
Det statliga bidraget upphörde 2019. Härnösands kommun valde att år 2020
att förändra och bredda användning av medel för integrationsfrämjande
insatser samt evenemangsmedel för att kunna fortsätta att skapa
förutsättningar för barn och unga att delta i meningsfulla
sommarlovsaktiviteter oavsett ekonomiska förutsättningar.
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Att främja och underlätta för rörelse, sammanhang och delaktighet blev än
mer viktigt med de restriktioner som följde i spåren av pandemin. Liksom
ifjol vet vi att många unga har det svårt när den sociala samvaron begränsas.
Flera av restriktionerna kvarstår i dagsläget även om barn och unga just nu
fått återgå till fritidsaktiviteter om de genomförs på smittsäkert sätt,
regeringen har med detta sänt en tydlig signal om vikten av aktivitet och
rörelse.
Under 2020 omfattades barn och unga från 6 år tom gymnasiet av
satsningen, vilket även föreslås gälla i år. Upparbetade rutiner för
organisering av sommarlovsaktiviteter finns inom Härnösands kommuns
organisation.

Villkor och förutsättningar
 Ideella aktörer, idéburna organisationer, föreningar,
kommunala förvaltningar och bolag kan ansöka om dessa
bidrag för aktiviteter och initiativ som generar innehåll i
enlighet med syftet.
 Medlen kan disponeras under 2021.
 Återrapportering av genomförda insatser och aktiviteter sker
vid årets slut.
 Aktiviteterna ska vara kostnadsfria att delta i för målgruppen.
 Maximalt sökbart belopp per aktivitet är 60 000 kr.
Beredning och beslutsgång
 Den arbetsgrupp som tidigare hanterade lovbidragen
handlägger ansökningar om lovaktiviteter riktade till barn och
unga, inklusive gymnasielever.
 Arbetsgruppen sammanställer ett sammanhållet förslag på
vilka aktiviteter som beviljas medel.
 Förslaget bereds av tillväxtavdelningen.
 Kommunstyrelsen delegerar beslutsrätten för bidraget till
kulturchef.
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Socialt perspektiv
Med den sociala avhållsamhet som nu praktiseras pga Corona och de
indragna statliga resurser som tidigare upplåtits för sommarlovsaktiviteter
drabbas barn och unga särskilt hårt. Genom att rikta insatser för att skapa
meningsfulla aktiviteter skapar vi arenor för såväl rörelse och stimulans,
ökad social interaktion som integration för aktiviteternas deltagare. Det
bidrar också till att stödja arrangörerna av aktiviteterna så att se har större
förutsättningar att fortsätta bedriva sin verksamhet, vilket är gynnsamt ur ett
socialt perspektiv på både kort och lång sikt.
Ekologiskt perspektiv
Utveckling av besöksmål kan ur ett hållbarhetsperspektiv innefatta insatser
som får effekter på miljön.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Ur ett ekonomiskt perspektiv är det gynnsamt att stödja arrangörer som kan
fortsätta bedriva verksamhet vilket bidrar till ökad folkhälsa, bredd i utbud
och bidrar till ett attraktivt Härnösand.
Meningsfulla aktiviteter främjar psykisk hälsa och välbefinnande vilket kan
minska trycket på resurser för bemötande av psykisk ohälsa.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-02-11
______
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§ 55

Dnr 2021-000115 1.1.2.1

Satsning för minskad arbetslöshet 2021
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avsätta ytterligare 8,0 mnkr under 2021 för åtgärder för minskad
arbetslöshet i kommunen, totalt 10,0 mnkr,
att arbetslivsnämnden kan ta medlen i anspråk efter ansökan hos
kommunstyrelsen, samt
att medlen tas på årets resultat.
Kommunstyrelsen beslutar
att under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut uppdra till
kommundirektören att upprätta en rutin för ansökningsförfarandet.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S), Ida Skogström (M), Christina
Lindberg (C), Björn Nordling (S), Johan Sundqvist (MP), Carl Fredrik
Edgren (V), Lotta Visén (S), Anders Gäfvert (M), Ingemar Wiklander (KD)
och Olle Löfgren (L).
Yrkanden
Andreas Sjölander (S) yrkar att ärendet ska till kommunfullmäktige för
beslut samt bifall till liggande förslag. Ordförande yrkar även på en
tilläggsattsats där kommunstyrelsen beslutar
att under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut uppdra till
kommundirektören att upprätta en rutin för ansökningsförfarandet.
Björn Nordling (S), Lotta Visén (S), Ingemar Wiklander (KD) instämmer till
Andreas Sjölanders (S) yrkande.
Christina Lindberg (C) yrkar återremittering av ärendet.
Propositionsordning
Ordföranden finner att det föreligger två förslag till beslut, liggande förslag
med ordförandes tillägg och Christina Lindbergs (C) yrkande om
återremittering av ärendet.
Ordföranden föreslår att digital acklamation används då mötet hålls på
distans och ställer följande propositionsordning: den som vill att ärendet
avgörs idag röstar ja och den som vill att ärendet återremitterar röstar nej.
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Digital acklamation genomförs.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen har beslutat att ärendet avgörs idag
och därmed har kommunstyrelsen beslutat i enlighet med liggande förslag
med ordförandes tillägg.
Reservation
Centerpartiet välkomnar förslag som bidrar till att människor som står långt
ifrån arbetsmarknaden utvecklas och får möjlighet till egen försörjning.
Däremot är detta ärende för omfattande och viktigt att tillkännage som extra
ärende under kommunstyrelsens möte. Ärendet saknar ett genomarbetat
underlag som tydliggör vad 8,0 mkr ska avsätts till under 2021 utöver
budgetram för att minska arbetslösheten i kommunen.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Glenn Sehlin (SD) i handläggningen i detta
ärende.
Avståenden
Anders Gäfvert (M), Ida Skogström (M), Ingemar Ljunggren (M) avstår att
delta i beslutet i detta ärende.
Bakgrund
I årsplan 2021 har i kommunstyrelsens budgetram avsatts 2 mnkr för arbetet
för att minska arbetslösheten. Dessa medel är destinerade till
arbetslivsnämndens operativa arbete kring att minska arbetslösheten och för
att kunna erbjuda de Härnösandsbor som idag står längst ifrån
arbetsmarknaden ett gott stöd i strävan efter en egen försörjning. Förslaget är
att utöka dessa medel med ytterligare 8,0 mnkr, totalt 10,0 mnkr.
Arbetslivsnämnden kan ta medlen i anspråk efter ansökan hos
kommunstyrelsen.
Arbetslösheten i kommunen är fortsatt hög och inför 2022 så har
kommunens ledningsgrupp i planeringsförutsättningar 2022 föreslagit en
prioritering av arbetet och tillskjutit 6 mnkr. I den politiska
beredningsprocessen som strax påbörjas kan belopp komma att justeras.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse, 2021-03-01
______
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§ 56

Dnr 2021-000114 1.1.2.0

Politisk referensgrupp Ny idrottshall
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens beslutar
att utse en politisk referensgrupp Ny idrottshall bestående av två
representanter från kommunstyrelsen, två representanter från skolnämnden
samt två representanter från samhällsnämnden,
att utse kommunstyrelsens ordförande samt en representant från
oppositionen, Gabriel Hjelm (M),
Yttranden
I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S), Christina Lindberg (C), Johan
Sundqvist (MP) och Michael Möller Christensen (V).
Yrkanden
Andreas Sjölander (S) yrkar att sista attsatsen stryks, samt att ett förslag har
inkommit om att Gabriel Hjelm (M) ska väljas som representant för
oppositionen.
Christina Lindberg (C) föreslår Karl Rönnkvist som representant för
oppositionen.
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger två förslag till representant för
oppositionen Gabriel Hjelm (M) och Karl Rönnkvist (C).
Med 4 röster på Gabriel Hjelm och 2 röster på Karl Rönnkvist och 9 som
avstod finner ordföranden finner att kommunstyrelsen har beslutat att
Gabriel Hjelm (M) ska representera oppositionen i den nya politiska
referensgruppen Ny idrottshall.
Bakgrund
I årsplan 2021 görs en särskild satsning på ny idrottshall på fastlandet för att
möta såväl behoven i skolan som idrottsrörelsens behov av tränings- och
tävlingsanläggningar.
Satsningen är strategiskt viktig och för att säkerställa politisk medinflytande
föreslås att en politisk referensgrupp utses. Referensgruppen bör bestå av
representanter både från majoritet och från opposition i berörda nämnder.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse, 2021-03-01
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

40(43)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-03-02
Kommunstyrelsen

§ 57

Dnr 2020-000514 1.1.2.1

Kommunstyrelsens uppdragsbeslut 2021
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga uppdragslistan till handlingarna.
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Bakgrund
Lars Liljedahl, kommundirektör, redogör för uppdragslistan.
Beslutsunderlag
Lista kommunstyrelsens uppdragsbeslut t.o.m. 2021-03-02
______
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§ 58

Dnr 2020-000515 1.2.3.1

Anmälan av delegationsbeslut 2021
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisning av delegationsbeslut.
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Bakgrund
Personalärenden 2021-01-21—2021-02-23
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-02-24
bilaga - Delegationsbeslut
______
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§ 59

Dnr 2020-000516 1.1.2.1

Anmälan av ärenden för kännedom till
kommunstyrelsen 2021
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ärendena för kännedom läggs till handlingarna.
Verksamhetsplan 2021 Arbetslivsnämnden
Verksamhetsberättelse 2020 Arbetslivsnämnden
Verksamhetsberättelse 2020 Samhällsnämnden
Verksamhetsberättelse 2020 Socialnämnden
Protokoll HEMAB Elförsäljning AB, 2021-02-16
Socialnämnden, 2021-02-18 § 19, Ej verkställda gynnande beslut
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-02-24
Bilaga – Ärenden för kännedom
______
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