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Beslutande Ledamöter 

Andreas Sjölander (S), Ordförande 
Elin Sundin (V) tjänstgörande för Ingrid Nilsson (V) 
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) 
Karin Högberg (KD) tjänstgörande för Ingemar  Wiklander (KD) 
Ulrika Sundgren (C) tjänstgörande för Erik Hultin (C) 
Anders Gäfvert (M) §§ 25-34, 36-40 
Eva-Clara Viklund (M) tjänstgörande för Ida Skogström (M) §§ 25-34, 36-40 
Ingemar Ljunggren (M) §§ 25-34, 36-40 
Lennart Bergström (SD) §§ 25-34, 36-40 
 

Närvarande ej tjänstgörande 
ersättare 

Ersättare 

Susanne Forsberg (S) 
Ann Kristine Elfvendal (S) 
Lennart Molin (S) 
Alireza Samadi (V) 
Myriam Estrella-Näslund (MP) 
Mohamed Abdulwahab Mohamed (MP) 
Ulla Bylund (KD) 
Leif Jonsson (M) 
Glenn Sehlin (SD) 
 

Övriga närvarande Lars Liljedahl, kommundirektör, Petra Norberg, tf. kanslichef, Anna Bostedt, tf. 
ekonomichef och Jeanette George, kommunsekreterare 

Justerare Christina Lindberg (C) 

  
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 25-40 
 Jeanette George  

 Ordförande 

  

 Andreas Sjölander  

 Justerare 

  

 Christina Lindberg   
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§ 25 Dnr 27802  

Informationsärenden 

Kommunstyrelsen har fått ta del av följande informationspunkter: 

  

 VA-plan och Projekt Climate – Daniel Johannsson, strateg miljö, 

hållbar 

 Hemställan om förvärv av fastigheten Rådhuset 4 – Göran 

Albertsson, VD Härnösandshus 

 Revidering fördelningsmodell grund- och schablonersättning – Malin 

Ullström, processledare 

 Program för krisberedskap och civilt försvar och Krisledningsplan 

2020 – Per Jonsson, utredare och beredskapssamordnare 

 Barnkonventionen – Petra Norberg, tf. kanslichef 

 Revidering av reglemente för ekonomistyrning – Anna Bostedt, tf. 

ekonomichef 

 

 Kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander (S) informerar 

följande: 

- Företagsbesök – 2020, Guldsmed Kalling, Mio Möbler i 

Härnösand, K-bygg Härnösand, Graceful living, Dietist 

Konsult, Taktik Sweden, Norrstans trafikskola, Norrlands trä, 

Svensk fastighetsförmedling, Absolicon, Hoome mäkleri, 

Dahlboms bil, Härnösands bildmuseum, Kaffepunkten, 

Vestlings mattor och kakel, Handelsbanken, HCPO – 

Brännaborg, ArkivSök AB, Tele2 – Comhem 

- Workshop – Framtidens Härnösand 

- Företagsfrukost 

- Transportstyrelsen 20 år i Härnösand 

- Studieresa till Bjuv – Foodtech 

- Förintelsens minnesdag – talare på Parkaden 

- Konferensen Framtidens integration, Tankesmedjan Fores- 

panelsamtal 

- Samtal med civilminister Lena Micko, om kommunernas 

ekonomiska förutsättningar 
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Kommundirektör Lars Liljedahl informerar om följande: 

- Utsetts till ledamot i Socialstyrelsens styrelse 

- Medverkat i ”Vårdpodden” – ett drygt 30 minuter långt 

samtal om framtidsfaktorer för att leda en organisation mot 

mer hälsofrämjande och förebyggande arbete 

- Träffat Generaldirektörerna för Socialstyrelsen (Cornelia 

Wigzell) och Specialpedagogiska skolmyndigheten (Fredrik 

Malmberg) inför remissvaren på den statliga utredningen om 

80 statliga jobb till Härnösand 

- Medverkat på ”Offentlig chef” – samtal med 

Arbetsförmedlingens chef Christina Storm Wiklander om 

framgångsfaktorer för ett fördjupat och välfungerande 

samarbete mellan en statlig myndighet och en kommun 

- Koncernledningsmöte nr 1 (Kommunledningsgruppen och 

bolags VD för HEMAB, Härnösandshus och Technichus samt 

chefen för Räddningstjänstförbundet) 

- Rekrytering av förvaltningschef på arbetslivsförvaltningen 

(intervjuer nästa vecka) och ekonomichef (sista 

ansökningsdag 29/2) 

 

Christina Lindberg (C) informerar följande: 

- Studiebesök i Bjuv. 

 

Följande ledamöter och ersättare närvarade:  

Ledamöter  Ersättare 

Andreas Sjölander (S) Susanne Forsberg (S) 

Ingrid Nilsson (V)  Ann-Kristine Elfvendahl (S) 

Christina Lindberg (C) Lennart Mohlin (S) 

Lotta Visén (S)  Elin Sandin (V) 

Björn Nordling (S)   Ali Reza Samadi (V) 

Håkan Viklund (S)  Myriam Estrella Näslund (MP) 

Michael Möller Christensen (V) Mohammed Abdulwahab (MP) 

Johan Sundqvist (MP)  Karin Högberg (KD) 

Anders Gäfvert (M) Ulla Bylund (KD) 

Ida Skogström (M)  Ulrika Sundgren (C) 

Ingemar Ljunggren (M) Eva-Klara Viklund (M) 

Lennart Bergström (SD) Leif Jonsson (M) 

Glenn Sehlin (SD)  

______  
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§ 26 Dnr 2020-000033 1.1.2.0 

Fastställande av föredragningslista 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa föreliggande föredragningslista.      

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 

Ordförande Andreas Sjölander (S) går igenom upprättad föredragningslista.      

______  
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§ 27 Dnr 34746  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att utse Christina Lindberg (C) att justera dagens protokoll.      

______  
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§ 28 Dnr 2019-000063 1.2.3.1 

Program för krisberedskap och civilt försvar 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta Program för krisberedskap och civilt försvar 2019-2022.  

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 

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

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap reglerar kommunernas 

ansvar för krisberedskap. Bestämmelserna i lagen syftar till att kommuner 

ska minska sårbarheten i sin verksamhet och att ha en god förmåga att 

hantera krissituationer i fred eller höjd beredskap. 

I Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022 mellan 

SKL och MSB preciseras statens förväntningar på hur uppgifterna i lagen 

ska genomföras. Där regleras även kommunernas ersättning för dessa 

uppgifter.  

Enligt överenskommelsen ska kommunen ta fram ett styrdokument för 

kommunens arbete med krisberedskap. Styrdokumentet ska ange 

kommunens övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap 

under mandatperioden och innehålla: 

övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i kommunala 

förvaltningar, bolag och kommunalförbund. 

kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys. 

kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska områdesansvar. 
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vilken planering avseende krisberedskap inom olika områden som 

kommunen ska ta fram eller uppdatera under mandatperioden. 

I Härnösands kommun fyller programmet för krisberedskap denna funktion. 

Programmet ska revideras och antas av kommunfullmäktige första året i 

varje ny mandatperiod och däremellan revideras vid behov.  

Socialt perspektiv 

Beslutet har ingen omedelbar påverkan på det sociala perspektivet, men ett 

väl utfört arbete med krisberedskap och civilt försvar innebär att kommunen 

kan leva upp till sitt ansvar även vid kris och höjd beredskap och beslutet 

kan därför ha en positiv påverkan på det sociala perspektivet på sikt. 

Ekologiskt perspektiv 

Beslutet har ingen omedelbar påverkan på det ekologiska perspektivet, men 

ett väl utfört arbete med krisberedskap innebär också att miljön som ett av 

samhällets skyddsvärden skyddas vilket innebär en positiv påverkan på det 

ekologiska perspektivet. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

På kort sikt påverkas inte det ekonomiska perspektivet, men på 

mellanlångsikt kan behov av åtgärder som innebär ökade kostnader 

uppkomma. Ett väl utfört arbete kan i ett längre perspektiv ge besparingar då 

men utfallet är osäkert. 

Detta program är det högsta styrande dokumentet för krisberedskap och 

civilt försvar i kommunen och påverkar andra styrande dokument inom 

området som krisledningsplan, övnings- och utbildningsplan, riktlinjer för 

kontinuitetshantering och kommunens risk och sårbarhetsanalys.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag, 2020-01-21 § 5 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-01-08 

Program för krisberedskap för civilt försvar i Härnösands kommun 2019-

2022  

 

______  

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(36) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-04 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 29 Dnr 2020-000007 3.2.3.0 

Krisledningsplan 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anta Krisledningsplan med bilagor.  

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 

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

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap reglerar kommunernas 

ansvar för krisberedskap. Bestämmelserna i lagen syftar till att kommuner 

ska minska sårbarheten i sin verksamhet och att ha en god förmåga att 

hantera krissituationer i fred eller höjd beredskap. 

I Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022 mellan 

SKL och MSB preciseras statens förväntningar på hur uppgifterna i lagen 

ska genomföras. Där regleras även kommunernas ersättning för dessa 

uppgifter.  

Enligt överenskommelsen ska kommunen ta fram en plan för hantering av 

extraordinära händelser. Planen ska innehålla:  

hur kommunen ska organisera sig under extraordinära händelser. 

hur kommunens organisation för krisledning ska bedriva samverkan och 

ledning i syfte att uppnå inriktning och samordning.  

vilka lokaler med nödvändig teknisk utrustning för samverkan och ledning 

som disponeras vid extraordinära händelser. 
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I Härnösands kommun fyller krisledningsplanen denna funktion. Planen ska 

revideras och antas av kommunstyrelsen första året i varje ny mandatperiod 

och däremellan revideras vid behov. 

Socialt perspektiv 

Beslutet har ingen omedelbar påverkan på det sociala perspektivet, men en 

väl fungerande organisation vid samhällsstörningar innebär att kommunen 

bättre kan leva upp till sitt ansvar även vid kris och höjd beredskap. Beslutet 

kan därför ha en positiv påverkan på det sociala perspektivet under störda 

förhållanden. 

Ekologiskt perspektiv 

Beslutet har ingen omedelbar påverkan på det ekologiska perspektivet, men 

en väl fungerande krisledning innebär också större möjlighet att skydda 

miljövärden när de hotas av en extraordinär händelse. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

På kort sikt påverkas inte det ekonomiska perspektivet, men behov av 

åtgärder som innebär ökade kostnader kan uppkomma på sikt. En väl 

fungerande krisledning kan också förebygga oförutsedda kostnader vid 

samhällsstörningar. 

Denna plan grundar sig i Lag (2006:544) om kommuners och landstings 

åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, 

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022 mellan SKL 

och MSB, kommunens Program för krisberedskap och civilt försvar 2019-

2022.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag, 2020-01-21 § 6 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-01-09 

Krisledningsplan LEH 2019 

Plan för psykisk och social omsorg för stora olyckor och katastrofer – 

POSOM – Plan 

Kriskommunikationsplan 

 

______  
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§ 30 Dnr 2019-000564 3.6.0.1 

Samverkansråd för konst- och kulturutveckling 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att en representant från varje parti i kommunstyrelsen ingår i rådet. 

Representanten ska utses bland respektive partis ledamöter och ersättare i 

kommunstyrelse, 

att kommunstyrelsen utser ordförande i rådet, samt  

att samverkansrådet för kulturutveckling genomför fyra möten per år.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Johan Sundqvist (MP), Anders Gäfvert (M) och Andreas 

Sjölander (S). 

Yrkanden 

Johan Sundqvist (MP) yrkar bifall till andra attsatsen och att första attsatsen 

stryks och ersätts med följande två attsatser: 

att en representant från varje parti i kommunstyrelsen ingår i rådet. 

Representanten ska utses bland respektive partis ersättare och ledamöter i 

kommunstyrelse, 

att kommunstyrelsen utser ordförande i rådet.  

Christina Lindberg (C) instämmer till Johan Sundqvist (MP) yrkande. 

Anders Gäfvert (M) yrkar på följande attsatser: 

att uppdra åt samhällsnämnden inrätta ett råd/utskott för kulturfrågor.  

Lennart Bergström (SD) instämmer till Anders Gäfverts (M) yrkande.     

Propositionsordning 1 

Ordförande finner att det föreligger tre förslag till beslut, liggande förslag, 

Johan Sundqvist (MP) förslag samt Anders Gäfverts (M) förslag.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(36) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-04 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

Anders Gäfverts (M) förslag.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag. 

Votering begärs och verkställs.       

Votering och utfall 

Ordföranden ställer följande propositionsordning: den som vill att 

kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med liggande förslag röstar ja och 

den som vill att kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med Anders 

Gäfverts (M) förslag röstar nej. 

Med 11 ja-röster mot 4 nej-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen 

beslutat i enlighet med liggande förslag. 

Hur de enskilda ledamöterna röstat framgår av tabellen nedan. 

Ledamot Ersättare Parti § 30 

   Ja Nej 

Andreas Sjölander  S X  

Ingrid Nilsson Elin Sandin V X  

Christina Lindberg  C X  

Lotta Visén  S X  

Björn Nordling   S X  

Monica Fahlén  S X  

Håkan Viklund  S X  

Michael Möller Christensen  V X  

Johan Sundqvist  MP X  

Ingemar Wiklander Karin Högberg KD X  

Erik Hultin Ulrika Sundgren C X  

Anders Gäfvert  M  X 

Ida Skogström  Eva-Clara Viklund M  X 

Ingemar Ljunggren   M  X 

Lennart Bergström  SD  X 

      

Reservation 

Moderaterna och Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för sitt eget 

yrkande. 

Propositionsordning 2 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

Johan Sundqvist (MP) förslag.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Johan –

Sundqvist (MP) förslag. 
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Bakgrund 

Konst- och Kulturfrågor utgör en viktig del av Härnösands fortsatta 

utveckling och är en förutsättning för vår demokrati. De tre strategiska 

fälten; konstpolitik, kulturpolitik och kulturplanering överlappar och stärker 

varandra och är en del av den hållbara utveckling Härnösands kommun 

fortsätter att fokusera på i alla led av samhällsplaneringen.  

Fram till december 2018 fanns ett beredande kulturutskott i Härnösands 

kommun. Utskottet bestod av majoritets- samt oppositionsföreträdare enligt 

val i kommunfullmäktige. Frågor rörande kultur bereddes av utskottet inför 

kommunstyrelsens sammanträden. Antalet ärenden till utskottet var under 

vissa perioder väldigt lågt, vilket vid ett antal tillfällen ledde till att inga 

ärenden fanns för beslut i utskottet. Detta innebar att möten ställdes in med 

kort varsel.  

När kulturutskottet lades ner fanns inte längre ett forum för dialog kring 

strategisk kulturutveckling.  

Kommunstyrelseförvaltningen ser därför ett behov av en ny politiskt 

samverkansform för konst- och kulturutveckling. Förslaget är ett 

”Samverkansråd för konst- och kulturutveckling”. 

Med erfarenhet från tidigare kulturutskott, där inte nya ärenden genererades 

till varje möte, ser vi att den täta frekvensen av möten inte är nödvändig i det 

nya samverkansrådet. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att det 

nya samverkansrådet för konst- och kulturutveckling träffas fyra gånger per 

år, strategiskt fördelade över året.  

För att få en bredare förankring föreslår vi att ordförande, samt andre vice 

ordförande från kommunens samtliga nämnder, ingår i rådet. Detta kommer 

bidra till att fortsätta utveckla kulturarbetet i hela kommunorganisationen.  

Hur det strategiska kulturutvecklingsarbetet långsiktigt skall bedrivas bör 

hanteras i kommande kulturprogram. Samverkansrådet administreras via 

tillväxtavdelningens kulturenhet.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag, 2020-01-21 § 7 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-12-17 

______  
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§ 31 Dnr 2019-000525 1.1.2.1 

Reglemente för kommunala pensionärsrådet 

Kommunstyrelsens beslut 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta reglemente för kommunala pensionärsrådet.  

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 

Kommunala pensionärsrådet (KPR) är ett rådgivande, icke-beslutande organ 

som organisatoriskt är inordnat under kommunstyrelsen.  

Rådet är en remissinstans och referensgrupp som ska förstärka inflytande i 

frågor som gäller äldre och tillvarata deras intressen bland annat genom att 

vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.  

Reglementet beskriver vilka uppgifter rådet ska fullgöra, dess 

sammansättning, ekonomi, organisation och arbetsformer. 

Socialt perspektiv 

Ur ett socialt perspektiv är det av stor vikt att stärka pensionärers perspektiv 

och inflytande i kommunala angelägenheter som berör gruppen. 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Ingen påverkan  
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Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-01-02 

Bilaga - Reglemente för kommunala pensionärsrådet 

______  
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§ 32 Dnr 2019-000510 1.1.6.4 

Remiss - SOU 2019:33 Ökad statlig närvaro i 
Härnösand 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anta förslag till yttrande, daterat den 30 januari 2020, över remiss Ökad 

statlig närvaro i Härnösand (SOU 2019:33).  

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 har av finansdepartementet beretts möjlighet att senast 

den 24 februari 2020 yttra sig över betänkandet av utredningen om ökad 

statlig närvaro i Härnösand. 

I enlighet med regeringens ambition att sprida statlig verksamhet över hela 

landet har regeringen beslutat att den statliga närvaron i Härnösand bör 

utökas.  

Utredningen har identifierat tänkbara arbetsuppgifter motsvarande 80 

årsarbetskrafter vid myndigheter baserade i Stockholms län som lämpligen 

skulle kunna förläggas i Härnösands kommun. Utgångspunkt har varit att det 

handlar om avgränsande verksamhetsdelar och inte hela myndigheter.  
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Beslutsunderlag 

Tillväxtavdelningens tjänsteskrivelse, 2020-01-28 

Härnösands kommuns remissvar 2020-01-30 

Bilaga 1 – Restider 

Bilaga 2 – Landshövdingen Västernorrland 

Remisshandling Ökad statlig närvaro i Härnösand (SOU 2019:33 

 

______  
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§ 33 Dnr 2020-000024 1.2.2.2 

Revidering av reglemente för ekonomistyrning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta Reglemente för ekonomistyrning i Härnösands kommun, enligt 

beslutade ändringar.  

Yttranden 

Anders Gäfvert (M), Christina Lindberg (C), Andreas Sjölander (S), Lennart 

Bergström (SD) och Johan Sundqvist (MP).  

Yrkanden 

Anders Gäfvert (M) yrkar att under punkt 3:1 att ordet kommunstyrelsen 

byts ut mot kommunfullmäktige. 

Lennart Bergström (SD) instämmer till Anders Gäfverts (M) yrkande. 

Christina Lindberg (C) yrkar under punkt 2:3 Nämndernas ansvar 

tredje stycket,  

Handlingsplanen ska tydliggöra åtgärdernas effekt i tid och pengar och 

redovisas för kommunstyrelsen. Redovisas för kommunstyrelsen, ska vara 

kvar, samt 

att under punkt 3:1 texten som är överstruken ska kvarstå likaså anvisningar 

om målarbetet till nämnderna. 

Andreas Sjölander (S) samt majoriteten yrkar bifall till Christina Lindberg 

(C) förslag på punkt 3:1. 

Lennart Bergström (SD) yrkar under punkt 6:1 på kvartalsrapport i stället för 

fyramånaders rapport, samt 

att under punkt 6:2 yrkas månadsuppföljning.  

Moderaterna instämmer till Lennart Bergströms (SD) yrkande under punkt 

6:2.    
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Propositionsordning 1 

Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, liggande förslag 

samt Christina Lindbergs (C) förslag under punkt 2:3.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

Christina Lindbergs (C) förslag under punkt 2:3.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.       

Propositionsordning 2 

Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, liggande förslag 

samt Christina Lindbergs (C) förslag under punkt 3:1.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

Christina Lindbergs (C) förslag under punkt 3:1  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Christina 

Lindbergs (C) förslag. 

Propositionsordning 3 

Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, liggande förslag 

samt Anders Gäfverts (M) förslag under punkt 3:1.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

Anders Gäfvert (M) förslag under punkt 3:1.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.    

Votering begärs och verkställs. 

Votering och utfall 

Ordföranden ställer följande propositionsordning: den som vill att 

kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med liggande förslag röstar ja och 

den som vill att kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med Anders 

Gäfverts (M) förslag röstar nej. 

Med 11 ja-röster mot 4 nej-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen 

beslutat i enlighet med liggande förslag. 
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Hur de enskilda ledamöterna röstat framgår av tabellen nedan. 

 

Ledamot Ersättare Parti § 33 

   Ja Nej 

Andreas Sjölander  S X  

Ingrid Nilsson Elin Sandin V X  

Christina Lindberg  C X  

Lotta Visén  S X  

Björn Nordling   S X  

Monica Fahlén  S X  

Håkan Viklund  S X  

Michael Möller Christensen  V X  

Johan Sundqvist  MP X  

Ingemar Wiklander Karin Högberg KD X  

Erik Hultin Ulrika Sundgren C X  

Anders Gäfvert  M  X 

Ida Skogström  Eva-Clara Viklund M  X 

Ingemar Ljunggren   M  X 

Lennart Bergström  SD  X 

      

Reservation 

Moderaterna reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande. 

Propositionsordning 4 

Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, liggande förslag 

samt Lennart Bergström (SD) förslag under punkt 6:1.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

Lennart Bergströms (SD) förslag under punkt 6:1.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.  

Propositionsordning 5 

Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, liggande förslag 

samt Lennart Bergström (SD) förslag under punkt 6:2.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

Lennart Bergströms (SD) förslag punkt 6:2.  
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Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.  

Votering begärs och verkställs.  

Votering och utfall 

Ordföranden ställer följande propositionsordning: den som vill att 

kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med liggande förslag röstar ja och 

den som vill att kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med Lennart 

Bergströms (SD) förslag röstar nej. 

Med 11 ja-röster mot 4 nej-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen 

beslutat i enlighet med liggande förslag. 

Hur de enskilda ledamöterna röstat framgår av tabellen nedan. 

 

Ledamot Ersättare Parti § 33 

   Ja Nej 

Andreas Sjölander  S X  

Ingrid Nilsson Elin Sandin V X  

Christina Lindberg  C X  

Lotta Visén  S X  

Björn Nordling   S X  

Monica Fahlén  S X  

Håkan Viklund  S X  

Michael Möller Christensen  V X  

Johan Sundqvist  MP X  

Ingemar Wiklander Karin Högberg KD X  

Erik Hultin Ulrika Sundgren C X  

Anders Gäfvert  M  X 

Ida Skogström  Eva-Clara Viklund M  X 

Ingemar Ljunggren   M  X 

Lennart Bergström  SD  X 

 

Reservation 

Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande. 

Moderaterna reserverar sig till förmån för Sverigedemokraternas yrkande. 

Bakgrund 

Reglemente för ekonomistyrning i Härnösands kommun har reviderats 

utifrån den förändring som gjorts av budgetprocessen med justering av 

tidsplanen. Kommunens budgetdirektiv har tidigare beslutats i januari, det 

har nu förändrats till att beslut ska tas under mars samt att istället för 

budgetdirektiv beslutas planeringsförutsättningar.  

Utöver förändringar på grund av ändrad budgetprocess har språkliga och 

mindre förändringar gjorts för bättre tydlighet och läsbarhet.  
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Beslutsunderlag 

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse, 2020-01-27 

Bilaga - Reglemente för ekonomistyrning 

Bilaga - Reglemente för ekonomistyrning med ändringar 

______  
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§ 34 Dnr 2020-000023 1.1.2.1 

Revidering fördelningsmodell grund- och 
schablonersättning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

att anta  reviderad fördelningsmodell för grund- och schablonersättning.  

Yttranden 

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 

I maj 2019 beslutade Kommunstyrelsen att anta en ny fördelningsmodell 

avseende två av de statliga ersättningar som Migrationsverket betalar ut till 

kommuner utan krav på ansökan. Modellen omfattar  

Grundersättning för nyanlända personer med uppehållstillstånd, och 

schablonersättning för etableringsinsatser och introduktion för nyanlända 

personer. 

Grundersättning för mottagande av nyanlända personer med 

uppehållstillstånd 

Kommunen har fram till december 2019 haft rätt till en årlig grund-

ersättning motsvarande fem prisbasbelopp i syfte att möjliggöra en 

beredskap för mottagande av nyanlända personer med uppehållstillstånd. 

Beloppet har i sin helhet fördelats till Arbetslivsförvaltningens 

mottagningsverksamhet. Grundersättningen till kommuner för mottagande 

av nyanlända avskaffas från och med 1 januari 2020. 
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Schablonersättning för etableringsinsatser och introduktion för nyanlända 

personer 

Migrationsverket betalar löpande ut schablonersättning till kommunen, 

ersättningen avser täcka vissa kostnader för etablering och introduktion av 

nyanlända personer, däribland samhällsorientering. Schablonersättningen 

betalas ut under de första två åren efter mottagandet till den kommun i vilken 

personen är folkbokförd och fördelas sedan ut till kommunens verksamheter 

i enlighet med beslutad fördelningsnyckel.   

I december 2019 beslutade regeringen att höja schablonersättningen till 

kommunerna för mottagandet av nyanlända. Höjningen genomförs för att 

nyanlända ska erbjudas en samhällsorientering som omfattar minst 100 

timmar istället för nuvarande minst 60 timmar. Utökningen av 

samhällsorienteringen träder i kraft den 1 februari 2020. 

Samhällsorienteringen finansieras genom schablonersättningen för 

mottagandet av nyanlända. Därför höjs schablonen från och med 1 januari 

2020 med 3 500 kronor från 142 600 till 146 100 kronor per mottagen 

nyanländ under 65 år.  

Då höjningen av schablonersättningen är riktade medel för utökning av 

samhällsorientering behöver fördelningsnyckeln för schablonersättningen 

revideras.  

Höjningen av schablonersättningen gällande personer mellan 20 och 65 år 

föreslås i sin helhet fördelas till Arbetslivsförvaltningen vilka bedriver 

samhällsorientering för nyanlända. Höjningen gällande personer under 20 år 

föreslås fördelas enligt tidigare beslutad fördelningsmodell, detta då personer 

under 18 år inte har rätt att delta i samhällsorientering  samt att personer i 

åldersspannet 18-20 år i hög grad studerar på gymnasiet och endast i 

undantagsfall tar del av samhällsorientering.  

Socialt perspektiv 

Ingen påverkan. 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Genom revidering av fördelningsmodellen fördelas medlen till den 

verksamhet som bär kostnaderna för kravet på utökad samhällsorientering 

för nyanlända.  
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Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-01-21 

Bilaga - Fördelningsmodell Grund- och schablonersättning 

Bilaga - Fördelningsmodell Grund- och schablonersättning 2019-04-09 

______  
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§ 35 Dnr 2020-000037 1.1.2.1 

Hemställan om förvärv av fastigheten Rådhuset 4 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att godkänna Härnösands Kommunfastigheters förvärv av fastigheten 

Rådhuset 4, samt  

att Härnösands kommun ställer för Härnösands kommunfastigheters räkning 

kommunal borgen upp till ett totalbelopp på 97 miljoner kronor.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M), Lennart Bergström (SD) och 

Andreas Sjölander (S). 

Yrkanden 

Andreas Sjölander (S) 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.       

Avståenden 

Moderaterna och Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet i detta ärende.  

Bakgrund 

Härnösands kommunfastigheter har inkommit med en hemställan om att 

föreslå Härnösands kommunfullmäktige att godkänna förvärvet av 

fastigheten Rådhuset 4. Enligt ägardirektiv för AB Härnösandshus med 

dotterbolaget Härnösands kommunfastigheter ska förvärv av tillgångar 

överstigande 25 miljoner kronor slutligt godkännas och beslutas av 

kommunfullmäktige i Härnösand. För att göra förvärvet möjligt behöver  
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kommunfullmäktige även besluta om att öka kommunfastigheters borgenstak 

med 35 miljoner kronor till totalt 97 miljoner kronor. Köpekontraktet blir 

bindande mellan parterna först när Kommunfullmäktige i Härnösand 

godkänner affären. Om kommunfullmäktige beslutar om godkännande 

tillträder Härnösands kommunfastigheter fastigheten 2020-05-04. 

Rådhuset 4, med adress Trädgårdsgatan 7,  och den största hyresgästen är  

Härnösands kommun. Kommunen hyr 1765 kvm vilket motsvarar motsvarar 

68 procent av den totala lokalytan. Kontraktet sträcker sig till 2027-06-30. 

Härnösands Domkyrkoförsamling hyr 251 m² med ett hyresavtal som gäller 

t.o.m. 2023-09-30. Resterande lokalytor, 576 m², är vakanta. Fastigheten 

värms upp med fjärrvärme. 

Kommunfastigheter skriver i hemställan att fastigheten har totalrenoverats 

under 2016 och 2017 och att fastigheten är i mycket gott skick.   

 

Fastighetens sammanlagda ekonomi- och driftkostnader fördelas enligt 

följande: 

 

Hyresintäkter:   3 249 600 kr 

  

Driftkostnader:   604 800 kr  

Rep- och underhållskostnader:  259 500 kr  

Fastighetsskatt:   122 650 kr  

Driftnetto:      2 262 650 kr 

 

 

 

 

Direktavkastningen uppgår till drygt 6 % vilket kan anses normalt för en stad 

som Härnösand. Direktavkastningen är driftkostnaderna under ett år delat 

med köpeskillingen. Driftnettot ska täcka kostnader för räntor och 

avskrivningar och resterande del är vinst.  

Avskrivning sker genom komponentavskrivning vilket innebär att 

fastigheten delas upp och skrivs av i olika delar. Den genomsnittliga 

avskrivningen blir cirka 2.5 % vilket ger en kostnad på 930 000 med aktuell 

köpeskilling. Årsresultat beräknas bli 960 650 kr enligt den beräkning 

kommunfastigheter redogör för i sin hemställan. 
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Driftnetto    2 262 650 kr  

Avskrivningar     - 930 000 kr  

Räntekostnader    - 372 000 kr  

Resultat        960 650 kr 

 

I hemställan anger kommunfastigheter fem skäl för att förvärva fastigheten. 

 

I hemställan anger kommunfastigheter fem skäl för att förvärva fastigheten. 

 

1. Fastigheten uppvisar ett bra driftnetto och ett bra överskott.  

2. Fastigheten har genomgått en genomgripande invändig renovering 

och har i huvudsak en god standard.   

3. Ny modern ventilationsanläggning har installerats i de nyrenoverade 

lokalerna.  

4. Den största hyresgästen är Härnösands kommun vilket är bra ur ett 

”koncernperspektiv”.  

5. Fastigheten har en potential i en mindre del vakanta lokalytor som 

kan förbättra lönsamheten på fastigheten ytterligare.     

Ett köpekontrakt mellan Hushållningssällskapet i Västernorrlands Län och 

Härnösands kommunfastigheter har upprättats och bifogas som bilaga 2. Av 

köpekontraktet framgår att hyresavtal ska tecknas mellan köpare och säljare 

avseende de lokaler på plan 4 där säljaren i dag bedriver sin verksamhet. 

Bedömning  

Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att fastighetsförvärvet, utifrån 

den kalkyl som redovisas i hemställan, bygger på marknadsmässiga grunder. 

Direktavkastningen på drygt 6 % är normalt vid ett fastighetsförvärv i en 

stad av Härnösands storlek och förutsättningar. Därtill finns möjlighet att 

förbättra direktavkastningen genom att hyra ut de återstående lokalerna i 

fastigheten..    

Den största hyresgästen är idag Socialförvaltningen, vilket är positivt ur ett 

koncernperspektiv då det skapar förutsättningar för långsiktighet för både 

hyresgästen och fastighetsägaren.  

Kommunstyrelseförvaltningen förslår därför Kommunfullmäktige besluta att 

godkänna förvärvet av fastigheten Rådhuset 4 och öka den kommunala 

borgen för Kommunfastigheter med 35 miljoner kronor till 97 miljoner 

kronor.            
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Socialt perspektiv 

Beslutet förväntas inte påverka det sociala perspektivet 

Ekologiskt perspektiv 

Beslutet förväntas inte påverka det ekologiska perspektivet 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Beslutet har konsekvens på Kommunfastigheters ekonomi.  

Fastigheterna ger en god avkastning.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-01-23 

Kommunfastigheters Hemställan om förvärv av fastigheten Rådhuset 4 

Bilaga 1 Styrelseprotokoll Härnösands kommunfastigheter 2020-01-03 

Bilaga 2 Köpekontrakt Rådhuset 4  

______  
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§ 36 Dnr 2019-000568 3.4.1.1 

Ansökan om integrationsbidrag 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att bevilja ansökan om medel till projektet ”Integration/inkludering via 

fotbollsaktiviteter”.  

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 

Fotbollsföreningarna Härnösands FF, IF Älgarna och Älandsbro AIK 

ansöker om 125.000 kronor från Härnösands kommun som delfinansiering 

för projektet Integration via fotbollsaktiviteter mm.  

Kommundirektören har delegation på beslut upp till 50.000 kronor enligt  

Riktlinjer för förenings- och organisationsstöd för integrationsfrämjande 

insatser. Då den sökta summan överstiger 100.000 kronor behöver 

Kommunstyrelsen fatta beslut i ärendet. 

I årsplan 2020 tilldelas kommunstyrelsen 1,4mnkr i utökad ram för att 

särskilt främja integration. Denna ansökan rör ca 9% av den budgeten. 

Härnösands FF har tidigare genomfört liknande projekt som delvis 

finansierats av kommunen.  

Den projektledning och projektadministration som har skrivits in i projektet 

ger goda möjligheter till kontinuerlig uppföljning, halvårsrapport och 

slutrapport. 
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Socialt perspektiv 

Att erbjuda fotboll i form av lek, träning, teori och match för blandade 

grupper med olika bakgrund bedöms kunna vara ett litet men viktigt bidrag 

mot ett mer inkluderande samhälle. 

Projektets ambition att ge unga tjejer och killar möjlighet till ett deltidsarbete 

inom ramen för projektet ökar dessutom möjligheterna för dessa ungdomar 

att senare i livet ta steget in på arbetsmarknaden. 

Sammantaget innebär ovanstående att projektet ”Inkludering/integration via 

fotbollsaktiviteter” bedöms ha goda möjligheter att bidra till att Härnösand 

kan fortsätta utvecklas till ett än mer socialt hållbart och inkluderande 

samhälle. 

Ekologiskt perspektiv 

- 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Projektets totalkostnader (260 tkr) innebär att varje deltagare (75 deltagare 

totalt) kommer att kosta drygt 3 000 kr per person under det år som projekt 

pågår. Den nu sökta kommunala medfinansieringen är 125 000 kronor och 

resterande delar finansieras av Västernorrlands idrottsförbund (50 tkr), 

Fotbollsförbundet (25 tkr), Länsstyrelsen (25 tkr) och klubbarna själva (35 

tkr). Det innebär att Härnösands medfinansiering i projektet är knappt 

hälften av totalkostnaden (dvs ca 1 500 kr per projektdeltagare).  

Den potentiella samhällsekonomiska vinsten som detta integrationsprojekt 

kan bidra till bedöms vara långt mycket större än så.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-01-24 

Bilaga - Riktlinjer för förenings- och organisationsstöd för 

integrationsfrämjande insatser KS19-000524 

Ansökan om integrationsbidrag från kommunstyrelsen KS19-000568  

 

______  
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§ 37 Dnr 2020-000005 1.1.2.1 

Kommunstyrelsens uppdragsbeslut 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

att lägga informationen till handlingarna        

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Johan Sundqvist (MP) och Christina Lindberg (C). 

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 redogör för uppdragsförteckningen.      

Beslutsunderlag 

Uppdragslista till och med 2020-01-31 

      

______  
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§ 38 Dnr 2020-000001 1.2.3.1 

Anmälan av delegationsbeslut 2020 

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 

Delegationsbeslut – Personalärenden 2019-12-01-2019-12-31.      

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-01-23 

Bilaga - Delegationsbeslut 

______  
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§ 39 Dnr 2020-000002 1.1.2.1 

Anmälan av ärenden för kännedom till 
kommunstyrelsen 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ärendena för kännedom läggs till handlingarna. 

Protokoll HEFAB 2019-12-13 

Protokoll kommunala pensionärsrådet 2019-02-08 

Protokoll kommunala pensionärsrådet 2019-04-12 

Protokoll kommunala pensionärsrådet 2019-06-19 

Protokoll kommunala pensionärsrådet 2019-09-20 

Protokoll kommunala pensionärsrådet 2019-10-18 

Skrivelse till Kollektivtrafikmyndigheten 

Mayors for peace 

Förordnande i styrelsen för Socialstyrelsen – Lars Liljedahl 

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, 2020-01-28 

Bilaga - Ärenden för kännedom för kommunstyrelsen 2020 

______  
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§ 40 Dnr 2020-000034 1.1.2.1 

Frågor och svar 

Ingemar Ljunggren (M) ställer en fråga om delgivningen av information till 

oppositionen. 

Ordförande Andreas Sjölander (S) besvarar frågan. 

Anders Gäfvert (M) ställer en fråga om hur det går med samverkansavtalet 

med Mittuniversitetet. 

Ordförande Andreas Sjölander (S) besvarar frågan. 

Christina Lindberg (C) berättar att oppositionen har tagit del av 

Mittuniversitets informationsbroschyr. 

Anders Gäfvert (M) ställer en fråga rörande utredningen av tillväxtenheten 

om den kommer upp till beslut. 

Kommundirektör Lars Liljedahl, besvarar frågan. 

Lennart Bergström (SD) ställer en fråga om ”Framtid Härnösand”, planeras 

det något mer? 

Ordförande Andreas Sjölander (S) besvarar frågan. 

Lennart Bergström (SD) ställer en fråga om avgiften för simundervisning. 

Ordförande Andreas Sjölander (S) besvarar frågan. 

Anders Gäfvert (M) ställer en fråga om ägardirektiven till bolagen. 

Ordförande Andreas Sjölander (S) besvarar frågan. 

Ingemar Ljunggren (M) ställer en fråga om Liberalerna, Moderaterna och 

Sverigedemokraterna kan får vara med på företagsbesöken? 

Ordförande Andreas Sjölander (S) besvarar frågan. 

  

______  

 


