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§ 41 Dnr 27802  

Informationsärenden 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har fått informationsföredragning om 

följande ärende: 

Samlokalisering av lokaler för daglig verksamhet – Eric Liljeström, 

lokalsamordnare. Sekretessbelagd information har hanterats på föreskrivet 

sätt. 

 

______  
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§ 42 Dnr 2020-000033 1.1.2.0 

Fastställande av föredragningslista 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar med delegation av 

kommunstyrelsen 

att fastställa föredragningslistan till dagens möte.      

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott avser besluta i 

enlighet med liggande förslag. 

Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat i enlighet 

med liggande förslag.      

______  
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§ 43 Dnr 34746  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar med delegation av 

kommunstyrelsen 

att välja Christina Lindberg (C) för att justera dagens protokoll.      

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott avser besluta i 

enlighet med liggande förslag. 

Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat i enlighet 

med liggande förslag.      

 

______  
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§ 44 Dnr 2020-000022 1.1.2.1 

Ekonomisk månadsrapport Kommunstyrelsen 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar med delegation av 

kommunstyrelsen 

att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.  

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott avser besluta i 

enlighet med liggande förslag. 

Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat i enlighet 

med liggande förslag.      

Bakgrund 

Kommunstyrelseförvaltningen genom ekonomiavdelningen sammanställer 

efter varje avslutad månad en ekonomisk månadsrapport för att ge en 

översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och 

utveckling löpande under året. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-20 

Förvaltningarnas samlade ekonomiska bild av Covid vk 17  

Månadsbokslut mars     

______  
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§ 45 Dnr 2020-000126 1.1.2.1 

Riktlinjer för fullgörande av kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar med delegation av 

kommunstyrelsen  

att anta riktlinjerna för fullgörande av kommunstyrelsens uppsiktsplikt  

att uppdra till förvaltningen att implementera rutiner och innehåll för 

uppsiktspliktens punkter för nämnder och bolag, samt 

att vid revidering av bolagens ägardirektiv ska hänsyn tas till 

kommunstyrelsens riktlinjer för fullgörande av uppsiktsplikt.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S). 

Yrkanden 

Andreas Sjölander (S) yrkar på följande lydelse för tredje attsatsen: 

att vid revidering av bolagens ägardirektiv ska hänsyn tas till 

kommunstyrelsens riktlinjer för fullgörande av uppsiktsplikt.     

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott avser besluta i 

enlighet med liggande förslag. 

Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat i enlighet 

med liggande förslag.      

Bakgrund 

Inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt ska kommunstyrelsen i 

årliga beslut för varje hel- och delägt bolag också pröva om den verksamhet 

som bolaget har bedrivit under föregående år varit förenlig med det 

fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna (Kommunallagen 6 kap 10 §).    

De nämnder, kommunalförbund samt hel- och delägda bolag vars 

verksamhet inte är av obetydlig omfattning och som kommunen på grund av 
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andelsinnehav har ett bestämmande eller väsentligt inflytande över omfattas 

av uppsiktsplikten. 

Det framgår av reglementet för kommunstyrelsen och nämnder att 

kommunstyrelsens uppgift är att: 

Ha uppsikt över nämndernas verksamhet samt kommunal verksamhet som 

bedrivs i kommunala bolag, stiftelser och kommunalförbund   

Ha uppsikt över verksamhet och uppdrag som bedrivs av annan juridisk 

person eller samverkansorganisation vilken kommunen ingår. 

Kontrollera och följa upp verksamhet, när vård av kommunal angelägenhet 

genom avtal har lämnats över till en privat utförare. 

Årligen fatta beslut enligt Kommunallagen 6 kap. §9 kring uppsiktsplikt 

gällande kommunala bolag verksamhet och uppdrag som bedrivs av annan 

juridisk person eller samverkansorganisation som kommunen igår i.  

Genom riktlinjer för fullgörande av kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

tydliggörs hur kommunstyrelsen fullgör sin uppsiktsplikt. En beskrivning av 

rutiner och processer samt innehåll för uppsiktsplikten vid 

verksamhetsbesök, möjliggör att uppsikten blir tydlig och baseras på 

dialoger och dokumentationer vilka utmynnar i underlag för beslut i 

kommunstyrelsen samt eventuellt i kommunfullmäktige, om beslutet så 

kräver. Hur kommunstyrelsen uppfyllt uppsiktsplikten redovisas i 

årsbokslutet. 

Socialt perspektiv 

Bedöms inte påverkas 

Ekologiskt perspektiv 

Bedöms inte påverkas 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

I ett juridiskt perspektiv är det av stor vikt att uppsiktsplikten och formerna 

för den dokumenteras i form av riktlinjer med tillhörande rutiner och årshjul. 

Att processen sedan är transparent, från uppsiktspunkten till beslut och 

återrapportering i kommunfullmäktige gör 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 

Riktlinje för fullgörande av kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

Rutin för prövning av de kommunala bolagens verksamhet enligt 6 kap 9-10 

§§ Kommunallagen 

Rutiner och innehåll för genomförande av uppsiktsplikt 

Verksamhetsdialog  ______  
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§ 46 Dnr 2019-000285 1.2.2.2 

Reglemente för revisorerna i Härnösands kommun 
2020-2023 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår med delegation av 

kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta 

att anta Reglemente för revisorerna i Härnösands kommun 2020-2023.  

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott avser besluta i 

enlighet med liggande förslag. 

Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat i enlighet 

med liggande förslag.      

Bakgrund 

För att förtydliga revisionens arbetsformer lokalt kan fullmäktige anta ett 

reglemente där det anges till exempel antalet revisorer, beredning av 

revisionens budget och vilken instans som granskar revisionen. Reglementet 

utgår från SKR:s nationella rekommendationer som uppdaterats efter nya 

kommunallagen och gällande praxis. Revisionen har fått yttra sig över 

förslaget. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Den kommunala revisionen regleras främst i kommunallagens 12 kapitel där 

det framgår att fullmäktige får anta ett reglemente om revisionen. 

Revisionens arbete ska följa god revisionssed och de lagar som gäller i 

offentlig förvaltning samt kommunens egna styrdokument. Revisionen ligger 

organisatoriskt direkt under fullmäktige och svarar till fullmäktiges 

presidium.        

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunfullmäktiges presidieberedning § 18, 2020-03-17 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse  

Reglemente för revisorerna 2019-2023 

Sveriges kommuner och regioners nationella rekommendationer   

______  
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§ 47 Dnr 2020-000119 1.2.2.2 

Tillägg i reglementet för tillgänglighetsrådet 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår med delegation av 

kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta 

att anta reviderat Reglemente för tillgänglighetsrådet.      

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott avser besluta i 

enlighet med liggande förslag. 

Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat i enlighet 

med liggande förslag.      

Bakgrund 

2019 antogs ett nytt reglemente för tillgänglighetsrådet av 

kommunfullmäktige. En av de förändringar som gjordes var att endast 

ordinarie ledamot från respektive förening deltar på sammanträdet, ersättare 

deltar endast om ordinarie ledamot har förhinder. 

Det har inkommit ett önskemål från tillgänglighetsrådet om att förändra den 

delen av reglementet då det kan finnas behov av att i vissa fall ha både 

ordinarie ledamot och ersättare på plats för få en bredare kompetens på plats. 

Beredningsgruppen i tillgänglighetsrådet föreslår att den förening som anser 

det nödvändigt att ha fler än 1 representant på plats ska anmäla detta till 

beredningsgruppen som beslutar i frågan. 

Kommunledningskontoret har inget att invända mot förslaget och föreslår att 

reglementet ska revideras med i enlighet med rådets önskan. 

Socialt perspektiv 

Ändringen kan ha en positiv påverkan på detta område, då det leder till en 

ökad inkludering. 

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 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 

Begäran om tillägg i reglemente för tillgänglighetsrådet 2020-03-10 

Reviderat reglemente för tillgänglighetsrådet 2020-04-21      

______  
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§ 48 Dnr 2020-000172 1.1.2.1 

Sammanställning donationsstiftelser 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar med delegation av 

kommunstyrelsen 

att godkänna donationsstiftelser sammanställning 2019.  

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott avser besluta i 

enlighet med liggande förslag. 

Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat i enlighet 

med liggande förslag.      

Bakgrund 

Efter varje år lämnas ett sammandrag av kommunens donationsstiftelser till 

kommunstyrelsen. Detta sammandrag skrivs under av alla ledamöter och 

granskas sedan av revisionen. 

Enligt stiftelselagen, är inte stiftelser bokföringsskyldiga som har ett kapital 

understigande 1 500 tkr och behöver därmed inte upprätta årsredovisningar. 

Samtliga av våra donationsstiftelser ligger under den gränsen 2019 och 

därför har räkenskapssammanställningen upprättats enligt lagstiftningen. 

Kommunens donationsstiftelser gick med ett överskott om 11,0 under 2019. 

Totalt har det delats ut medel motsvarande 136,5 till olika ändamål.      

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

Donationsstiftelser sammanställning 2019  

______  
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§ 49 Dnr 2019-000516 1.1.2.1 

Permutation av Sjökapten Johan Nybergs 
donationsstiftelse - komplettering av ansökan 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar med delegation av 

kommunstyrelsen  

att komplettera kommunstyrelsens beslut 2020-01-07 § 10 enligt följande: 

Stiftelsen yrkar att få upphäva de föreskrifter som anger att endast 

avkastningen får användas för ändamålet, så att även kapitalet får användas.     

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott avser besluta i 

enlighet med liggande förslag. 

Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat i enlighet 

med liggande förslag.      

Bakgrund 

Kommunstyrelsen har den 7 januari 2020 § 10 beslutat att ansöka om 

permutation av Sjökapten Johan Nybergs donationsstiftelse. 

Kammarkollegiet har begärt komplettering av beslutet då det ska av beslutet  

framgå på vilket sätt stiftelsens föreskrifter ska ändras. Kammarkollegiet har 

även upplyst om att en stiftelse upphör när dess kapital är varaktigt 

förbrukat. Eftersom det är kommunstyrelsens avsikt att använda stiftelsens 

totala kapital till de i det tidigare beslut beskrivna ändamål varefter stiftelsen 

kan upphöra bör det tidigare beslutet kompletteras på föreslaget sätt.     

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

Begäran om komplettering från Kammarkollegiet 2020-04-22 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-01-07 § 10      

______  
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§ 50 Dnr 2020-000186 1.2.3.3 

Granskning av årsredovisning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar med delegation av 

kommunstyrelsen  

att anta ”Yttrande gällande revisonens granskning av Årsredovisning 2019” 

som sitt eget samt  

att översända yttrandet till revisionen.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M) och Christina Lindberg (C). 

Yrkanden 

Christina Lindberg (C) yrkar bifall till liggande förslag.      

Protokollsanteckning 

Christina Lindberg (C) lämnar efter ordförandens medgivande följande 

protokollsanteckning: 

Centerpartiet instämmer i revisorernas synpunkt att det är lämpligt att skilja 

på politik och yttrande från tjänstepersoner i årsredovisning 2019-12-31 

inledning, där såväl kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören 

har en gemensam skrivning. 

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott avser besluta i 

enlighet med liggande förslag. 

Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat i enlighet 

med liggande förslag.      

Bakgrund 

Kommunens revisorer har genomfört en granskning av Årsredovisning 2019, 

vilket ingår som en del av revisionsplanen för 2019. Revisionen önskar att 

kommunstyrelsen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i 

rapporten. 

De väsentligaste slutsatserna från granskningen sammanfattas av revisionen 

som: 
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Revisionen anser att Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse, MNP, ska ingå i 

koncernredovisningen enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning 

(LKBR).  

Kommunen hyr en betydande andel av verksamhetsfastigheterna. Revisionen 

anser att dessa bör redovisas som finansiell leasing och inte som 

operationell.  

Kommunens resultat för året uppgår till 3,2 mnkr vilket är 19,8 mnkr lägre 

än budget. Huvudsakliga förklaringen är att budgeten är upprättad enligt 

fullfonderingemodellen för pensioner, och att kommunen under året övergått 

till den lagstadgade blandmodellen.  

Revisionen lämnar även ett antal rekommendationer utifrån sina slutsatser.  

Kommunstyrelsens synpunkter och svar på rekommendationerna besvaras i 

bifogad bilaga, Yttrande -  Granskning av delårsrapport  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

Yttrande 

Granskning av Årsredovisning 2019, 2020-04-09  

______  
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§ 51 Dnr 2020-000184 1.1.2.1 

Uppsiktsplikt kommunala bolag 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar med delegation av 

kommunstyrelsen  

att verksamheten som bedrivits i Hemab (Härnösand Energi & Miljö AB) 

under år 2019 anses ha varit förenlig med det fastställa kommunala 

ändamålet och att verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna, 

att verksamheten som bedrivits i Hefab (Hemab Elförsäljning AB) under 

år 2019 anses ha varit förenlig med det fastställa kommunala ändamålet och 

att verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna, 

att verksamheten som bedrivits i Heab (Härnösand Elnät AB) under år 

2019 anses ha varit förenlig med det fastställa kommunala ändamålet och att 

verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna, 

att verksamheten som bedrivits i AB Härnösandshus under år 2019 anses 

ha varit förenlig med det fastställa kommunala ändamålet och att 

verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna, 

att verksamheten som bedrivits i AB Härnösands kommunfastigheter 

under år 2019 anses ha varit förenlig med det fastställa kommunala 

ändamålet och att verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna, 

att verksamheten som bedrivits i Invest i Härnösand AB under år 2019 

anses ha varit förenlig med det fastställa kommunala ändamålet och att 

verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna, 

att verksamheten som bedrivits i Technichus i Mittsverige AB under år 

2019 anses ha varit förenlig med det fastställa kommunala ändamålet och att 

verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna, 

samt  

att ärendet lämnas till kommunfullmäktige för kännedom.      

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott avser besluta i 

enlighet med liggande förslag. 
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Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat i enlighet 

med liggande förslag.      

Bakgrund 

Kommunstyrelsen ska enligt Kommunallagen (2017:725) 6 kap 1 § ha 

uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana juridiska personer 

som avses i 10 kap. 2-6 §§, det vill säga i kommunala bolag. 

Kommunstyrelsen ska även enligt Kommunallagen (2017:725) 6 kap 9-10 

§§ i årliga beslut pröva om verksamheten i de kommunala bolagen under 

föregående kalenderår varit förenlig med det kommunala ändamålet och om 

den bedrivits inom ramen för de kommunala befogenheterna.  

Ändamålet med bolagens verksamhet framgår av bolagsordningarna som är 

fastställda av fullmäktige. I bolagsordningarna finns även förklaring till 

begreppet kommunala befogenheter, nämligen att kommunala bolag ska 

följa samma begränsningar som skulle gälla om verksamheten drevs i en 

kommunal förvaltning. Den årliga verksamheten redovisas i 

årsredovisningarna. Informationsskyldigheten som gäller för samtliga 

kommunala bolag innebär att bolagen ska till kommunstyrelsen skicka 

handlingar som styrelseprotokoll, årsredovisningar och anteckningar från 

kvartalsträffar där aktuellt.  

Utifrån detta underlag ska kommunstyrelsen sedan årligen ta ställning till om 

bolagen följt de kommunala ändamålen och om verksamheterna kan 

bedömas ha hållit sig inom ramen för de kommunala befogenheterna. Det är 

endast verksamheten i de helägda kommunala bolagen som tas upp till 

prövning i det aktuella ärendet. De nämnder, kommunalförbund samt hel- 

och delägda bolag vars verksamhet inte är av obetydlig omfattning och som 

kommunen på grund av andelsinnehav har ett bestämmande eller väsentligt 

inflytande över omfattas av uppsiktsplikten. I praktiken kan det tolkas syfta 

på bolagen där kommunen innehar mer än hälften av aktierna, det vill säga 

de helägda kommunala bolagen. 
 

De kommunala bolagen 

Härnösands kommun har för närvarande tre helägda bolag: Hemab, som 

driver verksamhet inom fjärrvärme, återvinning, vatten och elnät, AB 

Härnösandshus, som är det kommunala bostadsbolaget och Invest i 

Härnösand AB, som arbetar för utvecklingen av Härnösand och verkar för att 

stimulera större investerings- och sysselsättningsprojekt. Hemab bedriver 

verksamhet även i två dotterbolag – Hemab Elförsäljning AB och Härnösand 

Elnät AB samt är delägare i flera kommungemensamma aktiebolag. 

Härnösandshus äger och förvaltar fastigheter tillsammans med dotterbolaget 

Härnösands kommunfastigheter AB. Technichus, kommunens science 

center, ligger organisatoriskt under Invest i Härnösand AB.  
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Uppföljning av informationsskyldighet 

Kommunfullmäktige har under 2019 haft gällande ägardirektiv och 

bolagsordningar för samtliga bolag. Bolagen har skickat in styrelseprotokoll 

och kvartalsanteckningar där relevant samt årsredovisningar med tillhörande 

revisionshandlingar. Där handlingar i enstaka fall inte återfunnits i 

kommunens diarium har de saknade dokumenten bifogats från bolagen 

omgående på vändande mejl.  

Kommunledningskontorets bedömning 

Kommunledningskontoret anser utifrån de handlingar som inkommit till 

kommunstyrelsen att den verksamhet som de kommunala bolagen har 

bedrivit under 2019 har följt de fastställda kommunala ändamålen och att 

verksamheterna utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.   

Expedieringen av handlingarna från bolagen till kommunstyrelsen har blivit 

bättre sedan förra året men det finns förbättringsutrymme i tidsaspekten för 

när dokumenten ska lämnas in. För närvarande lämnas årsredovisningarna in 

till kommunstyrelsen först efter att de godkänts av bolagsstämmorna och 

ansvarsfrihet har beviljats för VD:n och styrelsen. Kommunstyrelsen har då 

ingen möjlighet att påverka den aktuella processen utan kan enbart agera i 

förebyggande syfte. För att ge kommunstyrelsen och fullmäktige möjlighet 

att titta på bolagens årsredovisningar innan deras styrelser och VD:ar 

beviljats ansvarsfrihet av bolagsstämmorna kommer 

kommunledningskontoret därför vid uppdatering av ägardirektiven föreslå 

ändrad ordning för när bolagen ska skicka in sina årsredovisningar. Förslag 

till förbättrad rutin kommer alltså bli att bolagen godkänner sina 

årsredovisningar och beviljar ansvarsfrihet först efter att kommunstyrelsen 

och kommunfullmäktige fått ta del av årsredovisningarna. Förslag på 

förbättringsåtgärder kommer att tas upp i fullmäktige vid beslut om 

reviderade ägardirektiv varför kommunledningskontoret inte föreslår 

kommunstyrelsen föreslå fullmäktige åtgärder i dagens ärende. 

Socialt perspektiv 
Ärendet behandlar formaliafrågor som inte påverkar sociala sammanhang. 

Ekologiskt perspektiv 

Ärendet har ingen ekologisk anknytning. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Enligt Kommunallagens (2017:725) 6 kap 9-10 §§ ska kommunen årligen 

fatta ett överklagningsbart beslut för respektive kommunala bolag. 

Prövningen är ett verktyg för uppföljning och kommunstyrelsen är skyldig 

att föreslå fullmäktige åtgärder vid eventuella uppdagade brister i 

verksamheterna. Eventuella brister och felaktigheter i bolagen kan förorsaka 

kommunen ekonomiska konsekvenser.      
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Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 

Årsredovisningar 2019 

Revisionsberättelser 

Lekmannarevisorernas granskningsrapporter 

Styrelseprotokoll 

Protokoll från bolagsstämmor 

Anteckningar från kvartalsmöten 

Ägardirektiv 

Bolagsordningar      

______  
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§ 52 Dnr 2020-000179 1.1.2.1 

Taxor 2020-2023 - Räddningstjänsten Höga kusten - 
Ådalen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår med delegation av 

kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta 

att fastställa föreslagna taxor för Räddningstjänsten Höga Kusten- Ådalen 

2020-2023 samt 

att de föreslagna taxorna ska gälla från och med 2020-07-01.   

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott avser besluta i 

enlighet med liggande förslag. 

Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat i enlighet 

med liggande förslag.      

Bakgrund 

Räddningstjänstförbundet Höga Kusten – Ådalen (HKÅ) har till och med år 

2013 fattat beslut om taxor. I ett prejudicerande beslut från Högsta 

Förvaltningsdomstolen den 12 december 2013 slår domstolen fast att beslut, 

när det gäller taxor för verksamhet som grundar sig på bemyndigande till en 

kommun i lag eller förordning, inte kan delegeras från kommun till 

kommunalförbund. Detta medför att HKÅ:s medlemskommuner måste fatta 

beslut om de taxor som HKÅ ska tillämpa i sin verksamhet. För att på ett 

likställt sätt kunna ta ut avgifter för hela räddningstjänstförbundet är det av 

yttersta vikt att samtliga medlemskommuner var för sig fattar likalydande 

beslut.   

Direktionen för Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen (HKÅ) har 

överlämnat till medlemskommunernas kommunstyrelser och 

kommunfullmäktige att besluta om taxor för perioden 2020-2023. I förslaget 

framgår att taxorna inledningsvis föreslogs gälla från och med 2020-06-01, 

detta har senare korrigerats och Räddningstjänsten har meddelat att de 

önskar att de föreslagna taxorna beslutas gälla med start 2020-07-01. Syftet 

med förändringen är att möjliggöra för samtliga medlemskommuner att var 

för sig besluta om ett likalydande beslut.  
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

Taxor för Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen Förslag till beslut 

Taxor förebyggande brandskydd 2020 

Taxa vid tillståndsprövning för hantering av brandfarlig vara enligt lag 

(2011:1011) om brandfarlig och explosiv vara 2020 

Taxa vid tillståndsprövning för hantering av explosiv vara enligt lag 

(2011:1011) om brandfarlig och explosiv vara 2020 

Sotningstaxa och brandskyddskontroll 

Förtydligande om startdatum för de föreslagna taxorna 

  

______  
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§ 53 Dnr 2020-000165 1.1.2.1 

Flytt av Svalans förskola till Ängecenter 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar med delegation av 

kommunstyrelsen  

att uppdra till kommundirektören att upprätta hyresavtal avseende ny 

förskola i lokaler belägna inom Ängecenter samt att därefter återkomma till 

kommunstyrelsens arbetsutskott för beslut.  

Yttranden 

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

Lindberg (C). 

Yrkanden 

Andreas Sjölander (S) yrkar på att beslutet ska ha följande lydelse:  

att uppdra till kommundirektören att upprätta hyresavtal avseende ny 

förskola i lokaler belägna inom Ängecenter samt att därefter återkomma till 

kommunstyrelsens arbetsutskott för beslut. 

Christina Lindberg (C) yrkar bifall till Andreas Sjölanders (S) förslag.     

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott avser besluta i 

enlighet med liggande förslag. 

Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat i enlighet 

med liggande förslag.      

Bakgrund 

Hyresavtalet för Svalans förskola är uppsagd då behovet av förskoleplatser 

främst finns på fastlandet. Ett behov av att utöka antalet platser har gjort att 

lokalgruppen har sökt efter större lokalytor, än vad Svalan hade att tillgå.  

En förskola belägen inom Ängecentrums lokaler rymmer 40 barn, vilket ger 

15 platser mer än i Svalans lokaler.  Lokalutformningen medger ett nära 

samspel mellan de boende inom Ängecentrum och förskolan. Bland annat 

skapas möjlighet för att de äldre inom Ängecentrum ska kunna erbjudas 

lunch i fastighetens matsal i anslutning till förskolebarnens lunch. 
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Hyran uppgår till 680 000 kr per år baserat på ett hyresavtal på 10 år. 

Kostnaden per barn är 17 000 kr vilket är högre än den genomsnittliga 

hyreskostnaden per barn i samtliga förskolor men lägre än de senaste 

förhyrningarna som gjorts.  

Lokalerna omfattar en yta om ca 540 kvm där vissa ytor samnyttjas med 

andra verksamheter. Cirka 3 000 kvm markyta i anslutning till fastigheten 

avdelas såsom lekytor och utrustas av Härnösandshus med lekutrustning med 

mera. 

 

Socialt perspektiv 
Området Murberget-Bondsjöhöjden har ett större behov av platser än vad 

man idag kan erbjuda och barn erbjuds därmed placering där det finns ledig 

plats, längre ifrån bostaden än vad vårdnadshavare önskat. En förflyttning av 

förskoleplatser från Härnön till fastlandet är därför önskvärd.  

Ekologiskt perspektiv 

I ett ekologiskt perspektiv minskas resvägen för vårdnadshavare om 

förskoleplats kan erbjudas närmare hemmet 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

I ett ekonomiskt perspektiv finns en god besparingspotential avseende 

personalkostnader då Svalans förskola med endast 20 – 25 barn inte är 

effektivt ur ett bemanningsperspektiv.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 

Protokollsutdrag skolnämnden § 42, 2020-04-14 

Offert och ritningar ny förskola  

______  
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§ 54 Dnr 2020-000205 1.1.2.0 

Samlokalisering av lokaler för daglig verksamhet 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar med delegation av 

kommunstyrelsen, under förutsättningar att erforderliga beslut fattas,  

att uppdra till kommundirektören att upprätta hyresavtal avseende lokaler 

för samlad daglig verksamhet i enlighet med lämnad hyresoffert samt att 

därefter återkomma till kommunstyrelsens arbetsutskott för beslut.  

Yttranden 

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

Yrkanden 

Andreas Sjölander (S) yrkar på att beslutet ska ha följande lydelse:  

att uppdra till kommundirektören att upprätta hyresavtal avseende lokaler för 

samlad daglig verksamhet i enlighet med lämnad hyresoffert samt att 

därefter återkomma till kommunstyrelsens arbetsutskott för beslut.     

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott avser besluta i 

enlighet med liggande förslag. 

Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat i enlighet 

med liggande förslag.      

Bakgrund 

Socialförvaltningen har initierat en översyn av lokalerna för daglig 

verksamhet i syfte att försöka samordna några verksamheter till 

gemensamma lokaler. Målsättningen är att finna mer ändamålsenliga lokaler, 

minska ensamarbete och öka möjligheterna till samordning av 

personalresurser.  

Berörda dagliga verksamheter som avses samlokaliseras är: Ringen, 

Villagruppen, Agda och Gullvivan, som tillsammans omfattar 18 brukare.  

Lokalgruppen fick i uppdrag av Socialförvaltningen att inhämta lokalförslag 

och indikativa hyror från fastighetsägare, vilka sedan skulle presenteras för 

lokalgruppens medlemmar. Lokalgruppen enades om att föreslå nu liggande 
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förslag till lokal för samlokalisering av daglig verksamhet. De nya lokalerna 

medger en utökning av verksamheten till totalt 21 brukare.  

Den totala lokalhyran för nuvarande verksamhetslokaler uppgår till 41 250 

kr per brukare.  

Den totala hyreskostnaden för nämnda dagliga verksamheter uppgår idag till 

740 175 kr per år. 

Verksamhet Nuvarande hyra 
Yta i 
kvm Hyra per kvm 

Ringen             261 000 kr  220 
                                       

1 186 kr  

Agda             130 000 kr  171 
                                          

760 kr  

Villagruppen             180 675 kr  225 
                                          

803 kr  

Gullvivan             168 500 kr  134 
                                       

1 257 kr  

Total              740 175 kr  750 
                                          

987 kr  

 

Hyresvillkor för en samlokaliserad daglig verksamhet 

Lokalerna omfattar 770 kvm och iordningställs enligt lokalkrav i förfrågan 

till hyresvärdar dat. 2019-11-12. Hyran inkluderar samtliga lokalkostnader 

exklusive verksamhetens elförbrukning samt avfallshantering. 

Hyran uppgår till 847 000 kr per år och höjs årligen enligt KPI.  

Hyran per kvm uppgår till 1 100 kr per år. 

Den totala lokalhyran per brukare i de nya lokalerna uppgår till 40 333 kr 

dvs knapp 1 000 kr lägre per brukar och år än nuvarande hyreskostnader. 

Sett till hyreskostnader i nuvarande lokaler i förhållande till de nya lokalerna 

blir det en merkostnad vilken uppgår till 107 175 kr per år. 

Hyresavtalets löptid är 10 år med nio månaders uppsägningstid och 5 års 

förlängning. 

Vid tecknande av hyresavtal överstigande tre år och en årlig hyra som 

överstiger 10 basbelopp, ska kommunstyrelsen fatta beslut om 

undertecknande. 

Socialt perspektiv 

Beslutet innebär att ensamarbete kan undvikas och större möjligheter att 

anpassa personalresurserna utifrån brukares behov. 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan 
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Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Beslutet innebär att beslut kan verkställas som tidigare varit svåra att 

verkställa då anpassade lokaler inte funnits att tillgå. I ett ekonomiskt 

perspektiv kan personalresurser samanvändas och möjligheter finns då att 

utöka antalet brukare från 18 till 21, utan att öka antalet medarbetare.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 

Skrivelse – samlokalisering av daglig verksamhet 

Protokollsutdrag socialnämnden 2020-05-04 § 42 

Offert (sekretessbelagd enligt 19 kap 3 § OSL (2009:400)) 

Ritning (sekretessbelagd enligt 19 kap 3 § OSL (2009:400)) 

   

______  
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§ 55 Dnr 2020-000005 1.1.2.1 

Kommunstyrelsens uppdragsbeslut 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar med delegation från 

kommunstyrelsen  

att lägga informationen till handlingarna.      

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott avser besluta i 

enlighet med liggande förslag. 

Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat i enlighet 

med liggande förslag.      

Bakgrund 

Lista på kommundirektörens uppdrag från kommunstyrelsen har skickats ut i 

handlingarna. Kommundirektören redogör kortfattat för uppdragen på mötet.     

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens uppdragslista per 2020-05-05      

______  
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§ 56 Dnr 2020-000001 1.2.3.1 

Anmälan av delegationsbeslut 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar med delegation av 

kommunstyrelsen  

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.      

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott avser besluta i 

enlighet med liggande förslag. 

Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat i enlighet 

med liggande förslag.      

Bakgrund 

Avslut i förtid av tidsbegränsad beslutsattesträtt 2020-04-07  

Tidsbegränsad beslutsattesträtt 2020-04-01 

Samverkansavtal Brottsofferjouren Västernorrland och kommunen 2020-04-16 

Delegationsbeslut personalärenden mars 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 

Lista - delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2020-05-05      

______  
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§ 57 Dnr 2020-000002 1.1.2.1 

Anmälan av ärenden för kännedom till 
kommunstyrelsen 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar med delegation av 

kommunstyrelsen  

att lägga ärenden för kännedom till handlingarna.      

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott avser besluta i 

enlighet med liggande förslag. 

Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat i enlighet 

med liggande förslag.     

Bakgrund 

Budgetuppföljning socialnämnden april 2020 

Minnesanteckningar kvartalsträff 1 Härnösandshus 2019-03-27 

Minnesanteckningar kvartalsträff 2 Härnösandshus 2019-06-12 

Minnesanteckningar kvartalsträff 3 Härnösandshus 2019-09-18 

Minnesanteckningar kvartalsträff 4 Härnösandshus 2019-12-11 

Protokoll bolagsstämma 2020 Invest i Härnösand 

Protokoll årsstämma Hemab 

Protokoll årsstämma Heab 

Protokoll årsstämma Hefab 

Protokoll konst Hefab 

Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2020-03-18 § 35 – Regional prioritering av 

nationellt bredbandsstöd 

Årsredovisning 2019 Härnösandshus 

Årsredovisning 2019 Härnösands kommunfastigheter 

Årsredovisning 2019 Invest i Härnösand 

Årsredovisning 2019 Ostkustbanan 2015 AB 
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Årsredovisning 2019 Hemab  

Årsredovisning 2019 Heab 

Årsredovisning 2019 Hefab 

Årsredovisning 2019 Technichus 

      

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse  

Lista – ärenden för kännedom till kommunstyrelsen 2020-05-05      

______  

 


