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Plats och tid Kommunstyrelsesalen i Rådhuset samt digitalt via Skype, tisdagen den 17 november 
2020 kl.08.15-10.20, ajournering kl.09.18-09.24, 10.05-10.15 

Beslutande 
Närvarande på plats 
 
 
 
Närvarande digitalt 

Ledamöter 

Andreas Sjölander (S), Ordförande 
Carl Fredrik Edgren (V) 1:e vice ordförande  
Christina Lindberg (C), 2:e vice ordförande  
Ann-Charlotte Visén (S) 
Ingemar Wiklander (KD) 
Myriam Estrella Näslund (MP) tjänstgörande ersättare för Johan Sundqvist (MP) 
Anders Gäfvert (M) 
 

Ej tjänstgörande ersättare, 
närvarande digitalt 

Ersättare 

Björn Nordling (S) 
Håkan Viklund (S) 
Olle Löfgren (L) 

Övriga närvarande på plats 
 
 
 
Närvarande via Skype 
 

Lars Liljedahl, kommundirektör, Anna Bostedt, kanslichef, Johan Lindén, ekonomichef, 
Johanna Laine, kommunsekreterare  
 
Pernilla Unander, HR-chef och Mats Kollin, förvaltningschef socialförvaltningen under 
informationsärenden enligt nedan 

Justerare Christina Lindberg (C) 

Justeringens plats och tid 2020-11-18, kl.09.00 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 71-79 

 Johanna Laine  

 Ordförande 
  

 Andreas Sjölander  

 Justerare 
  

 Christina Lindberg   
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2020-11-17 

Datum då anslaget sätts upp 2020-11-18 Datum då anslaget tas ned 2020-12-10 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 
 

Underskrift 
  

 Johanna Laine  
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Ärendelista 
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Informationsärenden ........................................................................................... 3 
§ 72 Dnr 2020-000033 1.1.2.0  
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§ 73 Dnr 34746  

Val av justerare ................................................................................................... 5 
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VA-taxa 2021 ...................................................................................................... 6 
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Avfallstaxa 2021 .................................................................................................. 8 
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Ägardirektiv Härnösands Energi och Miljö AB 2021-2023 ................................. 10 
§ 77 Dnr 2020-000095 1.1.2.1  

Ägardirektiv AB Härnösandshus 2021-2023 ...................................................... 12 
§ 78 Dnr 2020-000485 1.1.2.1  

Utökning av antalet tillsvidareanställda årsarbetare inom 
Socialförvaltningen genom Äldreomsorgslyftet .................................................. 14 

§ 79 Dnr 35010  
Ärenden direkt till kommunstyrelsen .................................................................. 16 
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§ 78 Dnr 2020-000485 1.1.2.1 

Utökning av antalet tillsvidareanställda årsarbetare 
inom Socialförvaltningen genom Äldreomsorgslyftet 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att godkänna att de som antas till och genomgår utbildningen inom 
Äldreomsorgslyftet erbjuds, såvida de inte redan har det, tillsvidare 
heltidsanställning i Härnösands kommun.  

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 
Härnösands kommun deltar i den statliga satsningen Äldreomsorgslyftet 
under åren 2020-2023 för att stärka kompetensen inom äldreomsorgen 
genom att ny och befintlig personal erbjuds vidareutbildning på arbetstid. 
Kommunen får kompensation från staten för den tid som den anställda 
frånvarar från arbetet på grund av studier på det villkor att medarbetaren 
erbjuds tillsvidareanställning på heltid i kommunen.  
Efter avslutat ansökningsförfarande finns det 30 personer som i denna första 
omgång avser att gå utbildningen till undersköterska inom 
Äldreomsorgslyftet. Av dessa kommer de tio visstidsanställda erbjudas en 
tillsvidareanställning och samtliga antagna kommer att studera 50 % och 
arbeta 50 %. Detaljerna för kommande utbildningsomgångar fram till 2023 
är ännu oklara då det inte går att på förhand fastslå om det kommer att 
handla om ökad grundbemanning eller om nuvarande bemanningsnivå 
kommer att återställas i takt med pensioneringar och andra avgångar. 
Enligt gällande reglemente ska utökning av tjänster i förvaltningarna 
godkännas av kommunstyrelsens arbetsutskott tillika personalutskottet.  
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Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-11-16 
Ordförandebeslut socialnämndens ordförande 2020-11-13 
Tjänsteskrivelse socialförvaltningen 2020-11-12   
______  
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