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Justerare Anders Gäfvert (M) 
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§ 53 Dnr 27802  

Informationsärenden 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har fått ta del av följande informationspunkter: 

  

 Presentation av Birgitta Wigren, tf. kommundirektör, Mats Collin, 

socialchef och Roland Bång, skolchef  

 Bokslutpresentation socialnämnden – Krister Fagerström McCarthy, 

ordf. socialnämnden och Mats Collin, socialchef  

 Bokslutpresentation kommunstyrelsen och Årsredovisningen 2018 – 

Andreas Sjölander, ordf. kommunstyrelsen, Anna Bostedt, kanslichef 

och Lena Einarsson, ekonomichef 

 Riktlinjer likviditetsplanering – Lena Einarsson, ekonomichef och 

Åsa Rönnlund, tf. redovisningschef 

 Resultatutjämningsreserv – Lena Einarsson 

 Framtidens livsmedelsindustri - Annelie Kuusisto, utvecklare/strateg  

 Information Seminariet – Uno Jonsson, tillväxtchef och Hanna 

Viklund, mark- och exploateringshandläggare 

 Heltidsprojektet – Marie Englund, HR-strateg 

 Översyn av modell för pensionsredovisning – Camilla Karlsson, 

redovisningskonsult KomRedo AB 

 Kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander (S) informerar 

följande: 

- 6 mars 2019, Träff med statsekreteraren Leif Jakobsson. 

- Företagsbesök HNEF 

- Seminariet 

- ÖP gruppen har träffats 

- Kvartalsmöte Hemab och Härnösandshus 

- Samtal med KPMG om kollektivtrafik 

- SKL 

- Rådet för trygghet och hälsa 

- Avtackning av Sofia Pettersson 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6(44) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-09 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

- Kommunförbundet 

- Invånardialog 

- Företagsbesök i Älandsbro 

- Träff med Therese Sjögren, Arbetsförmedlingschef 

- Träffat Per Grankvist, journalist i hållbarhetsbranschen 

Tf. kommundirektör Birgitta Wigren informerar om följande: 

- Uppdragslistan 

 Björn Nordling (S) ställer en fråga om tiderna för Invånardialogerna.  

 Anders Gäfvert (M) ställer en fråga om granskningen av Swedbank. 

 Lennart Bergström (SD) ställer en fråga om sin motion – Om 

miljövänlig handel utan skadliga plastkassar i Härnösand. 

 Anders Gäfvert (M) ställer en fråga om Sjöfartsutbildningen och en 

inbjudan till Vaxholm.  

 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)  Ali Reza Samadi (V) 

 Björn Nordling (S)  Helena Grönhagen (V) 

 Håkan Viklund (S)  Myriam Estrella-Näslund (MP) 

 Michael Möller Christensen  (V) kom 10.20 Karin Högberg (KD) 

 Johan Sundqvist (MP)  Karl Rönnkvist (C)    

 Ingemar Wiklander (KD) Ulrika Sundgren (C) 

 Erik Hultin (C)  Leif Jonsson (M) 

 Anders Gäfvert (M)   Glenn Sehlin (SD)  

 Ingemar Ljunggren (M)   

 Lennart Bergström (SD)      

      

______  

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(44) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-09 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 54 Dnr 2019-000136 1.1.2.0 

Fastställande av föredragningslista 

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.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens föredragningslista 

______  
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§ 55 Dnr 34746  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att utse Anders Gäfvert (M) att justera dagens protokoll.  

______  
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§ 56 Dnr 2018-000464 140 

Medborgarförslag - Lådbilsrally 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

att avslå medborgarförslaget.  

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 

Kommunfullmäktige beslutade den 181126, § 131 att överlämna 

medborgarförslag lådbilsrally till kommunstyrelsens för beredning och 

besvarande. Förslagställaren föreslår ett årligt lådbilsrally nedför Nybrogatan 

eller i någon annan bra backe i samband med något evenemang. 

Evenemang och möten har stor betydelse för en plats utveckling. 

Framgångsrikt arrangerade evenemang och möten stärker varumärket, ger 

turistekonomiska effekter till näringsliv, bygger attraktivitet och skapar 

förutsättningar till ett rikt utbud av minnesvärda upplevelser för både 

invånare och besökare. Kommunstyrelseförvaltningens tillväxtavdelning har 

berett ärendet och anser att ett lådbilsrally är en idé som vi kan föra vidare ut 

till de eventarrangörer som anordnar arrangemang med bilen i centrum.  

Det finns ett stort intresse av bilar i Härnösand. Årligen anordnas Norrlands 

största motorevenemang Nostalgidagar i Höga kusten, dessutom finns ett av 

Sveriges största bilmuseum i staden.  

Ett lådbilsrally skulle kunna locka en bredare publik till ett arrangemang som 

Nostalgidagarna där kommunen redan är en samarbetspartner. En bra 

aktivitet för ungdomar i olika åldrar. Tillväxtavdelningens 

evenemangsutvecklare har förankrat idén till arrangörerna för 

Nostalgidagarna och även till kommunens kulturenhet för att få 

ungdomsverksamheterna att bli engagerade. Utifrån antaget ”Program för 
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evenemang och möten 2018-2020” ska kommunen verka för att utvalda 

återkommande evenemang utvecklas till högre nivå och tar position inom sin 

genre, därmed anser tillväxtavdelningen medborgarförslaget besvarat och 

föreslår avslag på medborgarförslaget.   

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag, 2019-03-26 § 20 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-03-13 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige, 2018-11-26 § 131 

Medborgarförslag - Lådbilsrally 

______  

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

11(44) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-09 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 57 Dnr 2017-000614 870 

Medborgarförslag - Minnesplatta över Nils Gissler 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

att avslå medborgarförslaget.  

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 

Ett medborgarförslag har inkommit den 2017-11-13 till Kommunfullmäktige 

där förslagställarna önskar en bronsgjuten minnesplatta att placera över Nils 

Gisslers grav.  

Nils Gissler var läkare och vetenskapsman som verkade i Härnösand under 

1700-talet. Han var lärjunge till Carl von Linné och finns omtalad i ett stort 

antal historiska och vetenskapliga skrifter.  

Kommunstyrelseförvaltningen ser att Nils Gisslers verk och gärningar kan 

komma att synliggöras och uppmärksammas i ett större sammanhang. 

Under åren har flera medborgare via olika förslag önskat att uppmärksamma 

Nils Gissler. Parallellt har även ett förslag om att skapa ett stadsmuseum 

inkommit, vilket kommunstyrelsen avslog. Däremot gav kommunstyrelsen, 

den 2015-11-03, i uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen att undersöka 

möjligheten att tillsammans med Murberget, Länsmuseet Västernorrland 

genomföra en förstudie för hur Härnösands historia och kulturarv kan 

tillgängliggöras publikt. Inom ramen för det arbetet kommer Nils Gissler att 

vara en uppmärksammad del av Härnösands kulturarv. 

Under 2018 beslöt kommunstyrelseförvaltningen tillsammans med 

samarbetsparter att inleda samtal med Technichus konceptstudio om att ta 

fram en förstudie för synliggörande av Härnösands kulturarv. Målsättningen 
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var att tillgängliggöra kulturarvet för flera målgrupper med hjälp av digital 

teknik.  

Utgångspunkten var att det skulle vara dynamiskt och utgå från olika 

historiska skeenden, teman, platser och stråk, och personer. Det skulle lyfta 

både det materiella och det immateriella kultarvet, det historiska, det 

pågående och kommande kulturarvet. Det skulle även vara möjligt att 

fortsätta bygga innehållet i plattformen i dialog med invånarna i Härnösand.  

Denna ambition innebär ett omfattande arbete, där material ska väljas ut, 

forskning och research genomföras, flexibla och tillgängliga tekniska 

lösningar ska identifieras, driftsfrågor och finansiering lösas osv. 

Tekniska lösningar och verktyg är en färskvara i ständig utveckling vilket 

innebär att resultatet av den förstudie som arbetades fram snabbt behöver gå 

vidare till en genomförandefas för att inte förlora aktualitet. Det ekonomiska 

läge som redovisades i Härnösands kommuns budgetarbete inför 2019 gjorde 

att kommunstyrelseförvaltningen valde att inte påbörja förstudien. 

Diskussionen om förstudiensgenomförande får återupptas under kommande 

budgetarbete. 

Socialt perspektiv 

Ingen påverkan. 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Det ekonomiska läge som redovisades i Härnösands kommuns budgetarbete 

inför 2019 gjorde att kommunstyrelseförvaltningen valde att inte påbörja 

förstudien. Diskussionen får återupptas under kommande budgetarbete.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag, 2019-03-26 § 21 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-03-13 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag, 2017-11-27 § 180 

Medborgarförslag - Minnesplatta över Nils Gissler 

______  
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§ 58 Dnr 2018-000326 450 

Medborgarförslag - Beredskap inför större evenemang 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anse medborgarförslaget vara besvarat.  

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 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-09-28, § 99 att överlämna 

medborgarförslag – Beredskap inför större evenemang (KS2018-326) till 

kommunstyrelsen för beredning och besvarande. Förslagställaren föreslår 

bättre förberedelser när det gäller sophanteringen vid större evenemang, samt 

att låta någon idrottsförening tjäna lite extra pengar på att tömma 

papperskorgarna och plocka upp alla flaskor. 

I kommunens Program för evenemang och möten som gäller 2018-2020 

finns framtagna kriterier och insatser för utveckling av evenemang och 

möten i Härnösand.  

Ett av kriterierna för evenemang i Härnösand är att ta ansvar för en hållbar 

utveckling ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. Aktiviteter 

bland planerade insatser är  

– att ta fram en evenemangsguide på webben med samlad information om 

tillståndsgivning, säkerhet, evenemangsytor, hållbarhet mm.  

– att utveckla en hållbar uthyrningsmodell för kommunens scener och 

arenor.  

Programmet har sin utgångspunkt i Härnösands Tillväxtstrategi och 

programmets utvecklingsinsatser kan komma att utökas och revideras under 

programmets löptid. 
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Både Nostalgidagarna och Härnösands Stadsfest engagerar idag olika 

föreningar när det gäller t.ex. städning och andra aktiviteter som berör 

evenemangen. Som exempel kan skrivas att Härnösands Stadsfest sorterar 

sopor efter brännbart, wellpapp och glas i olika färger. Extra sopkärl sätts ut 

inom festivalområdet. Städning sker tidigt på morgonen i dagsläget, med 

start på torget och sen in mot Mellanholmen.  

Utifrån tidigare antaget Program för evenemang och möten utgår 

arrangörerna efter de krav som ställs av kommunen. Därmed anser vi 

medborgarförslaget vara besvarat.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag, 2019-03-26 § 22 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-03-13 

kommunfullmäktiges protokollsutdrag, 2018-09-24 § 99 

Medborgarförslag - Beredskap inför större evenemang 

______  
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§ 59 Dnr 2018-000214 000 

Medborgarförslag - Tillgänglighet på teckenspråk 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att avslå medborgarförslaget. 

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 

Ett medborgarförslag har lämnats in som föreslår att teckenspråkstolkning 

ska finnas på kommunfullmäktiges sammanträden, på idrottsevenemang och 

andra offentliga evenemang samt skolavslutningar. 

Vad gäller kommunfullmäktige så finns möjligheten att som allmänhet 

anmäla att behov av tolk finns. Om så sker finns tolk tillgänglig under 

sammanträdet. Kommunledningskontorets bedömning är att detta är en 

tillräcklig åtgärd för att göra fullmäktiges sammanträden tillgängliga för 

personer med behov av teckenspråkstolkning. 

Medborgarförslagets andra del handlar om teckenspråkstolkning av 

idrottsevenemang och andra offentliga evenemang.  

När det gäller idrottsevenemang är det inte något som anordnas av 

kommunen och det är upp till den arrangerande föreninge att besluta om 

eventuell teckenspråkstolkning. 

Vid kommunens större offentliga arrangemang, så som till exempel Earth 

Hour eller nationaldagsfirandet, är ambitionen att det alltid ska finnas 

teckenspråkstolkning. 

Den sista delen av medborgarförslaget handlar om skolavslutningar. Frågan 

har ställts till skolförvaltningen hur det fungerar idag. Då det är rektorerna 

som är ansvariga för att tolk finns tillgänglig har de fått svara på frågan och 

de har svarat att när vårdnadshavare och i vissa fall syskon med behov av 
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teckenspråkstolk är delaktiga i grundskolans aktiviteter finns tillgång till 

tolk. Det vanligaste förfarandet är att mentor till elev med teckenspråkiga 

vårdnadshavare beställer tolk. Mentor har kunskap om det finns behov och 

vid vilka aktiviteter det kan vara aktuellt. Detta görs lika vid behov av tolk i 

andra språk. Den som har behov behöver inte anmäla eller beställa tolk själv 

vid dessa tillfällen. Inom gymnasieskolan finns tolk tillgängliga vid 

aktiviteter som där vårdnadshavare är delaktiga, det kan vara 

utvecklingssamtal eller liknande samtal. Vårdnadshavare är inte delaktiga 

vid skolavslutningar och liknande aktiviteter i gymnasieskolan vilket innebär 

att det inte beställs tolk. 

Med detta anser kommunledningskontoret att medborgarförslaget ska avslås 

då kommunen inte kan förbinda sig att uppfylla medborgarförslagets 

önskemål. 

Socialt perspektiv 

Inkludering är en viktig fråga för kommunen, men bedömningen är att 

beslutet inte påverkar detta perspektiv. 

Ekologiskt perspektiv 

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag, 2019-03-26 § 23 

Kommunledningskontorets reviderade tjänsteskrivelse, 2019-03-14  

Remissvar tillgänglighet på teckenspråk skolförvaltningen 

Medborgarförslag – Tillgänglighet på teckenspråk 

 

______  
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§ 60 Dnr 2019-000152 1.2.4.1 

Begäran om över- och underskottshantering 2018/2019 
Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att inte begära någon över- eller underskottshantering för driftsmedel 

2018/2019, samt 

att inte begära någon över- eller underskottshantering för investeringsmedel 

2018/2019  

Propositionsordning 

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

förslag.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.       

Bakgrund 

Kommunstyrelsen hade för 2019 ett positivt driftsresultat på 28,5 mnkr. Med 

hänsyn till kommunens totala ekonomi föreslår 

kommunstyrelseförvaltningen att inte äska om att dessa medel överförs till 

2019. 

Kommunstyrelsen hade för 2019 ett positivt driftsresultat på 1,6 mnkr. Med 

hänsyn till kommunens totala ekonomi föreslår 

kommunstyrelseförvaltningen att inte äska om att dessa medel överförs till 

2019.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag, 2019-03-26 § 25 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-03-14 

______  
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§ 61 Dnr 2019-000098 1.2.4.1 

Över- och underskottshantering 2018/2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att utifrån nämndernas och kommunstyrelsens ekonomiska utfall 2018 

avseende drift och investeringar, inte genomföra någon över- eller 

underskottshantering  

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 kommunens Reglemente för ekonomistyrning, fastslagna av 

kommunfullmäktige beskrivs hur över- och underskottshantering hanteras.  

 

Huvudregeln att över- och underskott ska tas med. Dock så påverkas 

regleringen främst av följande faktorer 

 

 Graden av måluppfyllelse 

 Över- och underskottets storlek 

 Faktorer utanför nämndens kontroll som påverkat utfallet 

 Kommunens samlade ekonomiska förutsättningar 

 

Respektive nämnd tillskriver kommunfullmäktige efter fastställt årsutfall 

med önskemål om hur förekommande över- och underskott ska hanteras. I de 

fall kommunfullmäktige fattat beslut om justerad budgetram för innevarande 

år har nämnden att fördela förändrad medelstilldelning inom sina 

verksamhetsområden. Fördelningen ska dock följa de av kommun-

fullmäktige beslutade mål- och verksamhetsinriktningarna. 

Denna skrivelse behandlar hur över- och underskott från 2018 

föranleder ombudgeteringar avseende 2019.  
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Kommunstyrelsen begär oförändrad budgetram för driften 2019 

med 0,0 mnkr. Kommunstyrelsen begär även oförändrad 

investeringsbudget 2019.  

 

Arbetslivsnämnden begär oförändrad budgetram för driften 2019 

med 0,0 mnkr.  

Arbetslivsnämnden begär att investeringsbudgeten för 2019 utökas 

med ett belopp motsvarande investeringsöverskottet för 2018, 

dvs.1,0 mnkr. 

 

Samhällsnämnden Samhällsförvaltningen/samhällsnämnden tar 

inte upp ärendet om över- och underskottshantering 2019 till nämnd, 

då de ej begär någon förändrad budgetram för 2019.  

 

Skolnämnden begär oförändrad budgetram för driften 2019 med 0,0 

mnkr, dvs. att 2018 års underskott på 0,5 mnkr inte ska föras över 

till 2019. Skolnämnden begär oförändrad investeringsbudget för 

2019. 

 

Socialnämnden begär oförändrad budgetram 2018 med 0,0 mnkr, 

dvs. att 2018 års underskott om 40,3 mnkr inte ska föras över till 

2019. Socialnämnden äskar oförändrad budgetram för investeringar 

2019 motsvarande 0,0 mnkr. 

 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att samtliga nämnders 

budgetramar för 2019 förblir oförändrade, dvs. att inga över- eller 

underskott avseende driften överförs till 2019. Detta då kommunen 

för 2019 befinner sig i ett ansträngt ekonomiskt läge. Kommunens 

budgeterade resultat samt budgeterade resultatöverskott behöver 

hållas för att klara 2019 års resultat och likviditet. 
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Nämnd (mnkr) 
Utfall 
2018 

Begäran Förslag 
Ny 

budgetram 
  

Kommunstyrelsen 28,5 0,0 0,0 158,9 Oförändrad 

Arbetslivsnämnden 4,6 0,0 0,0 57,5 Oförändrad 

Samhällsnämnden 6,3 0,0 0,0 179,6 Oförändrad 

Skolnämnden 0,5 0,0 0,0 600,3 Oförändrad 

Socialnämnden -40,3 0,0 0,0 596,6 Oförändrad 

Total -0,4 0,0 0,0 1 592,9   

 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att ingen begärd överflyttning av 

investeringsmedel från 2018 till 2019 sker.  

 

Nämnd (mnkr) Begäran Förslag 
Ny 

investeringsram 
  

Kommunstyrelsen 0,0 0,0 9,0 Oförändrad 

Arbetslivsnämnden 1,0 0,0 0,5 Oförändrad 

Samhällsnämnden 0,0 0,0 29,0 Oförändrad 

Skolnämnden 0,0 0,0 2,0 Oförändrad 

Socialnämnden 0,0 0,0 0,5 Oförändrad 

Total 1,0 0,0 41,0   

   

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag, 2019-03-26 § 26 

Rev. kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-03-13  

 

______  
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§ 62 Dnr 2019-000119 2.1.1.0 

Revidering av klassificeringsplan 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anta reviderad klassificeringsplan 2019 v.1.1 

Propositionsordning 

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

förslag.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.       

Bakgrund 

En ny processbaserad klassificeringsplan togs fram, och beslutades av 

kommunstyrelsen 2018-12-04, för registrering av kommunens diarieförda 

ärenden. Planen utgör samtidigt en grund för den efterföljande elektroniska 

arkiveringen. Efter att under dryga två månader använt klassificeringen och 

följt registreringen har luckor i planen kunnat ringas in och justerats för. 

Basen för klassificeringsplanen är kommunens samtliga uppdaterade 

dokumenthanteringsplaner. Vid sammanställningen förbisågs dock tre 

processer som nu adderats i planen. Av lärdomarna har ytterligare 0-nivåer 

lagts till, samt att de två treställiga nivåer som gick att använda för 

registrering har ändrats till fyrställig nivå. I och med det blir samtliga en- till 

treställiga nivåer endast rubriknivåer i planen.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-03-19 

Klassificeringsplan 2019 v1.1 

______  
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§ 63 Dnr 2019-000115 1.1.1.1 

Hemställan om beslut angående möjlighet att nyttja 
hembud, Servanet AB 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

att om Ragunda och/eller Strömsunds kommuner inte väljer att nyttja 

hembudsrätten i ServaNet AB, godkänna att HEMAB kan delta i det aktuella 

hembudet.  

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.       

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Lotta Visén (S) i handläggningen i detta ärende. 

Bakgrund 

Bergs kommun har vid årsskiftet 2018/2019 sålt sitt fibernät till IP Only, 

varför deras ägande i ServaNet AB kommer att avvecklas. Enligt en 

hembudsklausul i ServaNets bolagsordning kommer aktierna att bjudas ut till 

övriga delägare. 

Diskussioner har förts i ServaNets styrelse och sedan i HEMABs styrelse där 

man enats att rekommendera att Ragunda och Strömsunds kommuner först 

erbjuds möjlighet att nyttja hembudet då deras andelar i bolaget är mindre än 

verksamhetens omfattning i respektive kommun. 

Om dessa delägare skulle välja att inte nyttja sin hembudsrätt kan det vara av 

intresse för HEMAB att nyttja hembudet. För att det ska gå måste dock 

Kommunfullmäktige ge sitt medgivande till detta. 

Hembudet motsvarar totalt 2% av aktiekapitalet, knappt 100.000 kronor. 
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Socialt perspektiv 

Ingen påverkan 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Ingen påverkan.   

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag, 2019-03-26 § 27 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-03-07 

Hemställan om beslut angående möjlighet att nyttja hembud, Servanet AB, 

2019-02-25  

______  
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§ 64 Dnr 2019-000129 1.1.2.1 

Arbetsmarknadsinsatser 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att bifalla arbetslivsnämndens äskande om 2 400 tkr till 

arbetsmarknadsinsatser 2019,  

att kostnaden belastar kommunstyrelsens avsatta medel för 

arbetsmarknadsinsatser, samt  

att återrapportering sker i samband med delårsbokslut 2019 och 

årsredovisningen 2019.  

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 

Arbetslivsnämnden har beslutat att äska medel från kommunstyrelsen för 

arbetsmarknadsinsatser 2019. 

I ärendet framgår att arbetslivsförvaltningen i dagsläget har drygt 50 

extratjänster med placering inom kommunens verksamheter. Från och med 

den 1 januari 2019 har Arbetsförmedlingen infört stopp på anvisningar till 

extratjänst vilket får till följd att pågående anställningar får slutföras, men 

inga beslut om förlängningar eller nya extratjänster kommer att fattas.   

Extratjänst är en insats som inte berättigar till A-kassa vilket innebär att den 

som inte får ett arbete när anställningen upphör med hög sannolikhet 

kommer att vara i behov av ekonomiskt bistånd. Arbetslivsförvaltningens 

beräkning i ärendet visar att den totala kostnaden för kommunen sänks under 

två år om äskade medel nyttjas till fortsatt anställning med anställningsstöd 

under sex månader efter avslutad extratjänst. Anställningen skulle i dessa fall 

berättiga till ersättning från A-kassa då anställningen avslutas, och syftet 
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med den fortsatta anställningen är dels att möjliggöra fortsatt utveckling för 

individen, dels möjlighet till egen försörjning.   

Kommunstyrelseförvaltningen delar arbetslivsförvaltningens bedömning och 

anser att insatsen är lämplig. Inom ramen för kommunstyrelsen budget finns 

2,4 mnkr avsatta för arbetsmarknadsinsatser varför finansiering är möjlig. 

Socialt perspektiv 

De allra största vinsterna med en anställning är de humanitära för personer 

och deras familjer. Att ha ett arbete, tillhöra ett socialt sammanhang och ha 

möjlighet att försörja sig själv och sin familj är viktiga delar för att må bra. 

Föräldrar som arbetar är goda förebilder till sina barn. En anställning och 

referenser gör också personen attraktivare för arbetsgivare. Att leva på små 

ekonomiska marginaler och med en ovisshet påverkar många arbetssökande 

negativt och kan leda till psykisk ohälsa. 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan.  

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Kommunen får minskade kostnader för personer som i stället för ekonomiskt 

bistånd får en subventionerad anställning under en begränsad tid. 

Arbetsplatserna inom kommunens verksamheter får genom anställningarna 

tillgång till extra resurser. Kommunens skattemedelsunderlag ökar då 

personer i anställning betalar kommunalskatt.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag, 2019-03-26 § 28 

Kommunstyreförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-03-13 

Arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-07,  

Arbetslivsnämndens beslut 2019-02-14, § 19    

______  

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

26(44) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-09 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 65 Dnr 2019-000139 1.1.2.1 

Årsplan för miljöavdelningen 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa årsplanen som tillsynsplan med behovsutredning enligt 

miljöbalken för år 2019, samt 

att fastställa årsplanen som verksamhetsplan med behovsutredning för 2019.  

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 

Miljöavdelningen ansvarar för tillsyn inom områdena miljöskydd, 

hälsoskydd samt livsmedelssäkerhet. Avdelningen medverkar även bland 

annat i kommunala planeringsfrågor, genomför luftmätningar samt erbjuder 

allmänhet och företag energirådgivning. Ett annat arbetsområde är inom 

naturvård där vi bland annat beslutar om strandskyddsdispenser och ansvarar 

för kalkning av sjöar och vattendrag.   

Årsplaneringen syftar till att ge en samlad bild över miljöavdelningens 

arbetsuppgifter för 2019 och görs för att klara kraven enligt följande 

lagstiftningar:  

• Tillsynsförordningen till miljöbalken anger att det ska finnas en utredning 

om tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde enligt miljöbalken. 

Behovsutredningen ska avse en tid om tre år. Utredningen ska ses över vid 

behov och minst en gång varje år. Tillsynsmyndigheten ska årligen upprätta 

en samlad tillsynsplan som omfattar myndighetens ansvarsområde enligt 

miljöbalken.  

• Enligt EG´s förordning ska kontrollmyndigheterna ha en kontrollplan som 

beskriver hur livsmedelskontrollen går till. I livsmedelsverkets föreskrifter 

om offentlig kontroll av livsmedel finns mer detaljerade bestämmelser om 
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innehåll. Kontrollplanen ska avse en period på tre år. Kontrollplanen 

kommer att tas upp för särskilt beslut i samhällsnämnden.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag, 2019-03-26 § 29  

Rev. tjänsteskrivelse från samhällsförvaltningen – Årsplan för 

miljöavdelningen 

Samhällsnämnden protokollsutdrag, 2019-01-31 § 22 

Bilaga - Tillsynsprojektbehov inom miljöbalkens område 2019 

Bilaga – Årsplan miljöavdelningen 2019, samhällsnämnden 

 

______  
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§ 66 Dnr 2019-000145 1.1.2.1 

Livsmedelskontrollen 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anta föreslagen verksamhetsplan för år 2019. 

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M). 

Propositionsordning 

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

förslag.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.       

Bakgrund 

Livsmedelskontrollen i Sverige regleras av ett antal EG-förordningar samt 

livsmedelslagen och livsmedelsförordningen. Till dessa hör sedan ett stort 

antal föreskrifter och vägledningar meddelade av Livsmedelsverket. 

Enligt artikel 41-42 i förordning (EG) 882/2004 ska myndigheter som 

ansvarar för genomförande av offentlig kontroll av livsmedel upprätta en 

kontrollplan. Denna ska omfatta de arbetsuppgifter lagstiftningen kräver, 

bemanning för kontrollen, inriktningen på verksamheten samt eventuella 

prioriteringar. Det är samhällsnämnden som kontrollmyndighet som ska 

besluta om innehållet i kontrollplanen. 

Samhällsnämnden har tidigare fastställt en kontrollplan för åren 2015-2017,  

dnr 2017-1248-460:2 där mål och inriktningar harmoniserar med Sveriges 

nationella kontrollplan för samma tidsperiod, se bilaga. 

Kontrollen enligt livsmedelslagstiftningen förväntas vara bl.a. riskbaserad, 

ändamålsenlig, effektiv, likvärdig och rättssäker. Målsättningen för den 

offentliga kontrollen är att konsumenterna får säkra livsmedel och inte blir 

lurade. Mer om hur samhällsförvaltningen avser att genomföra kontrollen år 

2019 framgår i förslaget till verksamhetsplan. Som grund för denna finns en 
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inventering av resursbehoven, bilagt finns därför även en behovsinventering 

över området. 

I kontrollplanen finns en beskrivning av hur kontrollen följs upp samt hur 

nämndens kontrollverksamhet ska utvärderas, med anledning av detta har 

därför en uppföljning av kontrollåret 2018 gjorts, se bilaga.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag, 2019-03-26 § 30 

Rev. tjänsteskrivelse samhällsförvaltningen, 2019-03-20 

Samhällsnämndens protokollsutdrag, 2019-02-28 § 42 

Bilaga - Behovsinventering av livsmedelskontrollen 2019 

Bilaga - Uppföljning och utvärdering av livsmedelskontroll 2018  

Bilaga - Verksamhetsplan för livsmedelskontrollen 2019 

 

______  
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§ 67 Dnr 2019-000172 1.2.2.1 

Riktlinjer för likviditetsplanering 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anta Riktlinjer för likviditetsplanering.  

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 

Likviditet utgör ett mått på organisationens kortsiktiga betalningsförmåga, 

dvs. dess möjlighet att betala sina kortfristiga skulder. Kommunens 

finanspolicy anger ett mått för betalningsberedskap på 30 dagar, dvs. 

kommunen ska ha tillgångar i kassa och bank som räcker för att betala 

nästkommande 30 dagars utgifter. 

Riktlinjerna för likviditetsplanering är utformade för att nå en organisatorisk 

samsyn på begreppet likviditet och hur denna påverkas, samt fastslå hur 

kommunen arbetar strategiskt med sin likviditet.  

Beslutsunderlag 

Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse, 2019-04-04 

Bilaga – Riktlinjer likviditetsplanering 

 

______  
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§ 68 Dnr 2018-000506 040 

Anstånd för budget i balans - Socialnämnden 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna redovisningen av det beslutade åtgärdsförslaget på 3,6 mkr för 

en budget i balans 2019 för socialnämnden 

Yttranden 

I ärendet yttrar sig 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 

I verksamhetsplan 2019 saknades åtgärdsförslag motsvarande 3,6 mkr för en 

budget i balans. Kommunfullmäktige beslutade att en handlingsplan för 

denna summa skulle presenteras senast i april 2019. Socialnämnden har nu 

godkänt åtgärder motsvarande denna summa vilket innebär en budget i 

balans.  

Beslutsunderlag 

Rev. tjänsteskrivelse, 2019-04-08 

Socialnämndens tjänsteskrivelse, 2019-03-18 

Bilaga - Anstånd för budget i balans 2019 

Socialnämndens protokollsutdrag, 2019-03-29 § 55 

______  

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

32(44) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-09 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 69 Dnr 2019-000101 2.4.1.0 

Ekonomisk månadsrapport 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.  

Propositionsordning 

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

förslag.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Bakgrund 

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 

Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse, 2019-03-28 

Rev. Ekonomisk månadsrapport februari 2019  

______  
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§ 70 Dnr 2019-000173 1.1.4.2 

Verksamhetsberättelse KS 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna verksamhetsberättelse 2018 för Kommunstyrelsen.  

Propositionsordning 

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

förslag.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Bakgrund 

Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 2018 har upprättats i 

ledningssystemet Stratsys, enligt anvisningar från kommunens 

ekonomiavdelning. I verksamhetsberättelsen presenteras verksamheten, 

viktiga händelser, nämndens verksamhetsmål, aktiviteter, ekonomi samt 

framtiden.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-04-04 

Bilaga 1 - Verksamhetsberättelse kommunstyrelsen 2018 

______  
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§ 71 Dnr 2019-000171 1.2.4.1 

Resultatutjämningsreserv 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att inrätta en resultatutjämningsreserv för Härnösands kommun, samt 

att uppdra åt kommunstyrelsen att upprätta riktlinjer för 

resultatutjämningsreserv samt utreda dess påverkan på över- och 

underskottshantering.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Ingrid Nilsson (V), Andreas Sjölander (S) och Anders 

Gäfvert (M). 

Yrkanden 

Ingrid Nilsson (V) yrkar på en tilläggs attsats som lyder: 

att uppdra åt kommunstyrelsen att upprätta riktlinjer för 

resultatutjämningsreserv samt utreda dess påverkan på över- och 

underskottshantering.      

Propositionsordning 

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

förslag med Ingrid Nilssons (V) tillägg.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag med Ingrid Nilssons (V) tillägg.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag med Ingrid Nilssons (V) tillägg.      

Bakgrund 

Kommunallagen stadgar att kommuner och landsting kan bygga upp en 

resultatutjämningsreserv. Reserven för det möjligt att avsätta en del av ett 

överskott i goda tider och sedan använda medlen för att täcka underskott som 

uppstår på grund av en svar utveckling av skatteunderlaget. Genom en sådan 

reserv kan det balansmässiga resultatet justeras/utjämnas mellan olika år. 
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 Syftet är att kunna möte konjunkturvariationer för att nå jämnare villkor för 

de verksamheter som kommunen bedriver.  

Beslutsunderlag 

Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse, 2019-04-04 

______  
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§ 72 Dnr 2019-000170 1.2.4.1 

Årsredovisning 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna årsredovisning 2018, samt 

att överlämna den till revisionen. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna årsredovisning 2018, samt 

att kommunstyrelsen ska senast i maj 2019 återkomma med en plan för 

återställande av det negativa balanskravsresultatet.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S) och Christina Lindberg (C). 

Yrkanden 

Andreas Sjölander (S) yrkar att fjärde attsatsen istället får följande lydelse: 

att kommunstyrelsen senast i maj 2019 ska återkomma med en plan för 

återställande av det negativa balanskravsresultatet.        

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 

Årsredovisning för året 2018 har sammanställts och ska överlämnas till 

kommunstyrelsen för godkännande. Årsredovisningen i koncept ska efter beslut 

i kommunstyrelsen överlämnas till revisorerna som ska revidera och avlämna en 

revisionsberättelse. Årsredovisningen tillsammans med revisionsberättelsen 

överlämnas därefter till kommunfullmäktige för beslut 2019-04-29. 
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Årsredovisningen visar på ett resultat för kommunkoncernen på 63,2 mnkr och 

för kommunen 46,9 mnkr vilket motsvarar 2,9 procent av skatteintäkter och 

statsbidrag.  

Kommunens balanskravsresultat är däremot negativt, -5,4 mnkr. Anledningen 

till att ett negativt balanskravsresultat uppkommer förklaras av att all 

resultatpåverkan som pensionsskulden enligt fullfonderingsmodellen påverkat 

har återlagts, så att resultatet av pensioner speglar den så kallade blandmodellen. 

Ett underskott mot balanskravet ska återställas inom de kommande tre 

budgetåren och en plan för återställande ska tas fram.  

Beslutsunderlag 

Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse, 2019-04-04 

Bilaga - Årsredovisningen 

______  
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§ 73 Dnr 2019-000187 1.2.3.3 

Övervägande om anmärkning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anta yttrandet daterat 2019-04-05 som kommunstyrelsens svar på 

revisionens skrivelse, 

att uppdra till kommundirektören att utforma riktlinjer för 

kommunstyrelsens uppsiktsplikt, samt   

att paragrafen justeras omedelbart. 

Yttranden 

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

Lindberg (C), Lennart Bergström (SD) och Johan Sundqvist (MP). 

Yrkanden 

Andreas Sjölander (S) yrkar på en ytterligare attsats som lyder: 

att uppdra till kommundirektören att utforma riktlinjer för kommunstyrelsens 

uppsiktsplikt    

Christina Lindberg (C) instämmer i Andreas Sjölanders (S) yrkande. 

Anders Gäfvert yrkar på följande text till revisionen; 

Vi Moderater 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 och Moderaterna kommer att verka för att 

anmärkningarna/synpunkterna hörsammas och efterlevs. 

Lennart Bergstöm (SD) ställer sig bakom den skrivelse som moderaterna 

inlämnat.        

Propositionsordning 

Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut liggande förslag 

och Anders Gäfverts (M) yrkande.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  
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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.        

Reservation 

Moderaterna reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Sverigedemokraterna ställer sig bakom den skrivelse som moderaterna 

lämnat, i den mån att Sverigedemokraterna har samsyn med moderaternas 

reservation. 

Bakgrund 

Kommunrevisionen har den 19 mars 2019 till kommunstyrelsen inkommit 

med en skrivelse där revisionen överväger att lämna anmärkning på 

kommunstyrelsen i revisionsberättelsen för 2018. Revisionen har bedömt att 

kommunstyrelsen haft brister i styrning och ledning samt i internkontroll av 

ekonomi och önskat yttrande från kommunstyrelsen. Revisionen har planerat 

att lämna in revisionsberättelsen samma dag som kommunstyrelsen har sitt 

ordinarie sammanträde, den 9 april 2019. 

I föreslaget yttrande genomgås i detalj kommunstyrelsens utövande av 

uppsiktsplikt över socialnämnden under hela året 2018 samt hur uppdraget 

med utredning av pensionsredovisningen har hanterats. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-04-04 

Yttrande till revisionen 2019 

Övervägande anmärkning 2019-03-19 

KS 2017-12-05 § 248, Genomlysning av socialnämndens ekonomi 

KF 2018-12-17 § 141, Anstånd för budget i balans 

KF 2018-10-22 § 113, Rapport socialnämndens ekonomiska situation 

KS 2018-12-04 § 205, Informationsärenden, Genomlysning av 

socialnämndens ekonomi och anstånd för budget i balans socialnämnden 

KS 2018-11-06 § 204, Information från kommunstyrelsens ordförande och 

kommundirektör 

KS 2018-10-02 § 177, Rapport socialnämndens ekonomiska situation 

KS 2018-10-02 § 170, Informationsärenden, Handlingsplan för ekonomi i 

balans 2018 socialnämnden 

KS 2018-09-04 § 149, Genomlysning socialnämndens ekonomi 
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KS 2018-09-04 § 140, Informationsärenden, Handlingsplan för ekonomi i 

balans 2018 socialnämnden 

KS 2018-06-05 § 130, Genomlysning socialnämndens ekonomi 

KS 2018-06-05 § 107, Informationsärenden, Genomlysning socialnämndens 

ekonomi 

KS 2018-05-08 § 84, Informationsärenden, Genomlysning socialnämndens 

ekonomi 

KS 2018-04-10 § 59, Informationsärenden, Uppsiktsplikt socialnämnden 

KS 2018-03-13 § 49, Uppsiktsplikt socialnämnden 

KS 2018-03-13 § 30, Informationsärenden, KS uppsiktsplikt över 

socialnämnden 

Uppdrag till förvaltningschef socialförvaltningen 2018-06-04 

KS 2019-02- 05 § 24, Genomlysning socialnämndens ekonomi 

KS 2019-02-05 § 14, Informationsärenden, Genomlysning socialnämndens 

ekonomi 

KS 2018-12-04 § 212, Anstånd för budget i balans - socialnämnden   

 

______  
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§ 74 Dnr 2019-000003 1.2.3.1 

Kommunstyrelsens uppdragsbeslut 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga uppdragslistan till handlingarna. 

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S). 

Propositionsordning 

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

förslag.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.        

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontoret, förteckning, t.o.m. 2019-04-05 

______  
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§ 75 Dnr 2019-000001 1.2.3.1 

Anmälan av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna redovisningen 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 

HR-avdelningen     

Personalärenden  

Tillväxtavdelningen     
Deltagande i två projekt  

Ekonomikontoret     
Nyupplåning och omsättning lån 

Kommunstyrelseförvaltningen 

Attestantförteckning      

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-04-03 

Bilaga - Delegationsbeslut      

______  
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§ 76 Dnr 2019-000002 1.1.2.1 

Anmälan av ärenden för kännedom till 
kommunstyrelsen 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ärendena för kännedom läggs till handlingarna.  

Propositionsordning 

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

förslag.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.        

Bakgrund 

Följande handlingar har skickats för kännedom till kommunstyrelsen för 

kännedom: 

Protokoll Hemab (4 stycken) 

Protokoll HEAB (2 stycken) 

Kallelse till årstämma för Härnösands Energi & Miljö 

Granskningsrapport för år 2018 – Kommunbränsle i Ådalen AB 

E-post Arbetsmiljöverket besöker regioner och kommuner 

Brev från Autism och Aspergerföreningen 

Informationsbrev till dig som förtroendevald 

Socialnämnden – Uppföljning av åtgärder – VP 2019 jan  

Socialnämnden – Volymökning jan 2019      
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Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-04-03 

Bilaga – Anmälan av ärenden för kännedom till kommunstyrelsen 2019      

______  

 


