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Sammanträdesdatum

2019-04-23
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Rådhuset, tisdagen den 23 april 2019 kl 11.30-12.00
Ajournering kl.11.35-11.50

Beslutande

Ledamöter

Andreas Sjölander (S), Ordförande
Ingrid Nilsson (V), 1:e vice ordförande
Christina Lindberg (C), 2:e vice ordförande
Ann Charlotte Visén (S)
Björn Nordling (S)
Monica Fahlén (S)
Susanne Forsberg (S) tjänstgörande för Håkan Viklund (S)
Michael Möller Christensen (V)
Johan Sundqvist (MP)
Ingemar Wiklander (KD)
Erik Hultin (C)
Anders Gäfvert (M)
Eva-Clara Viklund (M) tjänstgörande för Ida Skogström (M)
Ingemar Ljunggren (M)
Lennart Bergström (SD)
Närvarande ej tjänstgörande
ersättare

Ersättare

Övriga närvarande

Birgitta Wigren, tf. kommundirektör, Anna Bostedt, kanslichef, Johanna Laine,
kommunsekreterare

Justerare

Christina Lindberg (C)

Justeringens plats och tid

Rådhuset, efter sammanträdet 2019-04-23

Lennart Molin (S)
Myriam Estrella-Näslund (MP)
Leif Jonsson (M)
Glenn Sehlin (SD)

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Johanna Laine

Ordförande
Andreas Sjölander
Justerare
Christina Lindberg

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-04-23

Datum då anslaget sätts upp

2019-04-24

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Johanna Laine
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2019-05-16

§§ 77-78
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Sammanträdesdatum

2019-04-23
Kommunstyrelsen

Ärendelista
§ 77

Dnr 34746

Val av justerare ................................................................................................... 3
§ 78

Dnr 2019-000154 1.1.1.1

Ansvarsfrihet för styrelser, nämnder och förtroendevalda i
Härnösands kommun verksamhetsåret 2018 - Yttrande till
kommunfullmäktiges presidium med anledning av revisionens
anmärkning ......................................................................................................... 4
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Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-04-23
Kommunstyrelsen

§ 77

Dnr 34746

Val av justerare
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Christina Lindberg (C) att justera dagens protokoll.
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.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-04-23
Kommunstyrelsen

§ 78

Dnr 2019-000154 1.1.1.1

Ansvarsfrihet för styrelser, nämnder och
förtroendevalda i Härnösands kommun
verksamhetsåret 2018 - Yttrande till
kommunfullmäktiges presidium med anledning av
revisionens anmärkning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta yttrandet som kommunstyrelsens svar till kommunfullmäktiges
presidium,
att föreslå kommunfullmäktiges presidium föreslå kommunfullmäktige att
inte rikta anmärkning mot kommunstyrelsen samt
att paragrafen ska justeras omedelbart.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Ingrid Nilsson (V), Anders Gäfvert (M), Christina
Lindberg (C) och Andreas Sjölander (S).
Yrkanden
Ingrid Nilsson (V) yrkar på en ytterligare attsats enligt följande: att föreslå
kommunfullmäktiges presidium föreslå kommunfullmäktige att inte rikta
anmärkning mot kommunstyrelsen.
Christina Lindberg (C) yrkar på två ytterligare attsatser enligt följande:
att uppdra till kommundirektören ta fram riktlinjer för kommunstyrelsens
uppsiktsplikt utifrån revisionens anmärkning, revisionsberättelse 2018 och
återrapportera i juni
att socialnämnden får i uppdrag att ta fram riktlinjer för att stärka och
säkerställa internkontroll utifrån revisionens anmärkning, revisionsberättelse
2018 och återrapportera i juni.
Anders Gäfvert (M) avser lämna eget yttrande till fullmäktiges presidium, se
protokollsbilaga 1, KS § 78, 2019-04-23.
Lennart Bergström (SD) avser lämna eget yttrande från Sverigedemokraterna
till fullmäktiges presidium, se protokollsbilaga 2, KS § 78, 2019-04-23.
Andreas Sjölander (S) yrkar avslag på Christina Lindbergs (C) förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2019-04-23
Kommunstyrelsen

Propositionsordning
Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, liggande förslag
med Ingrid Nilssons (V) tilläggsyrkande och Christina Lindbergs (C) förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
liggande förslag med Ingrid Nilssons (V) tilläggsyrkande.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med
Christina Lindbergs (C) förslag.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag med Ingrid Nilssons (V) tilläggsyrkande.
Reservation
Centerpartiet reserverar sig till förmån för Christina Lindbergs (C) yrkande.
Bakgrund
Kommunrevisionen har lämnat en anmärkning på kommunstyrelsen i
revisionsberättelsen 2018. Kommunfullmäktiges presidium har lämnat
kommunstyrelsen tillfälle att yttra sig senast den 23 april.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-04-19
Rev yttrande till kommunfullmäktiges presidium med anledning av
revisionens anmärkning 2019-04-23
Bilaga 1 yttrande till KF presidium – KS yttrande till revisionen –
övervägande av anmärkning från Dnr 2019-187
Tillfälle till yttrande, från fullmäktiges presidium till KS, 2019-04-12
______
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Protokollsbilaga 1, KS § 78, 2019-04-23

Till
Kommunfullmäktiges presidium
Härnösands kommun

Svar på revisionens anmärkning till kommunstyrelsen

Vi Moderater och Liberaler bedömer inte oss själva utan det är en uppgift för av
Kommunfullmäktige utsedda revisorer. Revisionen har granskat Kommunstyrelsens
verksamheter och lämnat synpunkter till Kommunstyrelsen som har till uppgift att besvara
desamma.
Självklart tar vi till oss av revisorernas kritik, Moderaterna och Liberalerna kommer att verka
för att anmärkningarna/synpunkterna hörsammas och efterlevs framgent.

Moderaterna och Liberalerna i Kommunstyrelsen i Härnösand
gm// Anders Gäfvert och Eva Olstedt Lundgren

Protokollsbilaga 2, KS § 78 2019-04-23

den 22 april 2019

Till
Kommunfullmäktiges presidium
Härnösands kommun

SD Härnösands svar på revisionens anmärkning gällande kommunstyrelsen

Vi Sverigedemokrater bedömer inte oss själva. Den uppgiften har Kommunfullmäktiges utsedda
revisorer. Revisionen har granskat Kommunstyrelsens verksamheter och lämnat synpunkter till
Kommunstyrelsen som har till uppgift att besvara dem.
Sverigedemokraterna tar till oss av revisorernas kritik och kommer att verka för att
anmärkningarna/synpunkterna hörsammas och efterlevs framgent.

Sverigedemokraterna Härnösand
gm/ Lennart Bergström
Ledamot i Kommunstyrelsen

Sverigedemokraterna i Härnösands kommun.
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