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§ 35 Dnr 27802  

Informationsärenden 

Kommunstyrelsen har fått information om följande ärenden: 

Totalförsvar och höjd beredskap – Thomas Bengtsson, Länsstyrelsen  

Bokslutspresentation Skolnämnden – Monica Fällström, ordförande i 

skolnämnden och Birgitta Wigren, förvaltningschef på skolförvaltningen 

Bokslutspresentation Arbetslivsnämnden – Sverker Ågren, ordförande i 

arbetslivsnämnden och Petra Norberg, förvaltningschef på 

arbetslivsförvaltningen 

Bokslutspresentation Samhällsnämnden – Thomas Jensen, förvaltningschef 

på samhällsförvaltningen 

Ekonomi – Lena Einarsson, ekonomichef och Anna Bostedt, kanslichef 

Gemensamt Reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Härnösands 

kommun – Anna Bostedt, kanslichef 

Reviderad verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2019 – Andreas Sjölander, 

kommunstyrelsens ordförande 

Projekt Kattastrand - Peter Norberg, mark- och exploateringsutvecklare 

Ostkustbanan 2015 AB – Fred Nilsson, styrelseledamot och ägarrepresentant 

Ostkustbanan 2015 AB 

Information från kommunstyrelsens ordförande.  

 

Närvarande ledamöter  Närvarande ersättare 

Andreas Sjölander (S)  Susanne Forsberg (S) 

Ingrid Nilsson (V)  Ann Christine Elfvendal (S) 

Christina Lindberg (C)  Lennart Molin (S) 

Lotta Visén (S)  Myriam Estrella-Näslund (MP) 

Björn Nordling (S)  Mohammed Abdulwahab (MP) 

Monica Fahlén (S)  Karin Högberg (KD) 

Håkan Viklund (S)  Ulrika Sundgren (C) 

Michael Möller Christensen (V) Eva-Clara Viklund (M) 

Johan Sundqvist (MP)  Leif Jonsson (M) 
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Ingemar Wiklander (KD)  Glenn Sehlin (SD) 

Erik Hultin (C)  Olle Löfgren (L) 

Anders Gäfvert (M) 

Ingemar Ljunggren (M) 

Lennart Bergström (SD) 

 

______  
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§ 36 Dnr 25165  

Ändringar i föredragningslistan 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärende 15 i kallelsen till dagens möte, Attestreglemente, utgår från 

föredragningslistan. 

 

______  
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§ 37 Dnr 34746  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att utse Erik Hultin (C) att justera dagens protokoll.  

 

______  
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§ 38 Dnr 2019-000065 1.3.1.1 

Gemensam tillstånd- och tillsynsenhet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna rapporten.      

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 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 20190205 gavs kommundirektören i 

uppdrag att se om samordnings- och effektiviseringsvinster skulle vara 

möjliga inom områden tillstånd och tillsyn av livsmedel och alkohol, tobak 

och läkemedel. 

2015 beslutade socialnämnden om en kommungemensam 

alkoholhandläggningsenhet tillsammans med Timrå, Kramfors och Sollefteå. 

I utredningen går att läsa att syftet skulle vara att öka det kollegiala stödet 

(Härnösand har en medarbetare idag som arbetar med frågorna) samt öka 

jämlikheten i utövandet mellan kommunerna.  

Utformning som arbetades fram innebar en utökning och en kostnadsökning 

vilket medförde att Timrå kommun backade ur och genomförandet gick om 

intet. Vid tillfället köpte Timrå tjänsten från Sundsvall och valde sedan att 

bygga upp en egen enhet internt i kommunen.  

När Timrå startade upp den egna verksamheten valde man att förlägga 

enheten till en tillstånds- och tillsynsenhet inom bygg- och miljökontoret. 

Bedömningen man gjorde var att man på så sätt kunde skapa förutsättningar 

för kollegialt samarbete, kunskap inom tillstånd och tillsynsområdet samt en 

effektivisering då många av ansökningarna berör fler områden än ett. Det 

innebär att man i dag har byggt upp arbetssätt inom enheten som gör att 

mottagaren, dvs restaurangägaren får samma bemötande och arbetssätt 
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oavsett vilket tillstånd och tillsyn det gäller. Man upplever sig också vara 

nöjd med utformning då sårbarheten också minimerats genom en gemensam 

enhet och därmed också arbetsmiljön för den enskillda myndighetsutövande 

medarbetaren. 

Liknande möjligheter finns inom Härnösands kommun som kan ge likartade 

effekter av de socialförvaltningen önskade åstadkomma 2015. Det kollegiala 

stödet och arbetsmiljön kan avsevärt förbättras genom att skapa en 

gemensam enhet inom Samhällsförvaltningen. Här finns också möjlighet att 

kompetensförstärka fler medarbetare inom flera områden så att även 

sårbarheten begränsas.  

Vi ser idag stora skillnader i genomförandet av processerna rörande tillstånd- 

och tillsynsområdet, mellan de olika förvaltningarna. Ett exempel är 

tillsyner. Vi ser att tillsyner är ett tydligt område inom Härnösands kommun 

som behöver förbättras för att skapa effektiviseringar och förbättringar för 

såväl den egna organisationen som för de företagare som berörs. Det ska 

vara lätt att göra rätt för såväl våra egna medarbetare som för dom vi är till 

för utan att för det göra avsteg från gällande lagstiftning. 

Exempel på skillnader är hanteringen av tillsynsprotokoll vid tillsyner. Inom 

livsmedelstillsynen upprättas protokoll vid tillsynstillfället numera digitalt. 

Protokollet diarieförs och skickas utan begäran till näringsidkaren för 

kännedom. Inom alkoholtillsynen uppmanas nåringsidkaren att skriva på 

protokollet vid genomförandet av tillsynen för samtycke till det 

myndighetsutövande ställningstagandet, kopia på protokollet får 

näringsidkaren själv ta ansvar för att be om i efterhand, själv kopiera av vid 

tillfället eller fota av. Denna typ av olika bemötande och hantering skapar 

osäkerhet vad som kan förväntas av oss som myndighetsutövande 

organsation och behöver därmed förbättras. Digitaliseringen erbjuder idag 

stora förenklings- och förbättringsmöjligheter vilket här borde nyttjas i större 

utsträckning. Till viss del har vi börjat digitaliseringen genom att delta i 

vissa delar av Serverat och verksamt.se, däremot kvarstår att se över och 

utveckla de egna arbetssätten genom digitalisering vilket får förbättrade 

förutsättningarna om det genomförs kollegialt inom en enhet och inte enskilt. 

Livsmedelslagstiftningen och alkohollagstiftningen är båda 

skyddslagstiftningar med syfte att skydda människor i olika hänseenden. 

Myndighetsutövandet inom dessa områden är därför ansvarsfullt och 

krävande. Detta kräver också god kunskap, kännedom och 

omvärldsbevakning från de medarbetare som både ska ha ansvar för 

myndighetsutövandet av lagstiftningen men också klara att göra 

lagstiftningen begriplig för de avnämare som berörs av områdena. Här blir 

sårbarhet och arbetsmiljö viktig för de medarbetare vars arbete är att 

upprätthålla lagstiftarens intentioner. Detta arbete är en del av att begränsa 

alkoholens effekter i samhället. Ytterligare förbyggande arbeten genomför 
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kommunorganisationen vid samtliga av sina förvaltningar där 

kommunstyrelsen har en samordnande roll. Inom samhällsförvaltningen 

arbetar man med kravställning på föreningar att bedriva ett förebyggande 

alkohol- och drogarbete för att få ta del av de kommunala föreningsstöden. 

Inom skolförvaltningen består en viktig del av arbetet att utveckla barnens 

förståelse för alkohol, tobak och droger. Inom arbetslivsförvaltningen arbetar 

man med människor i utsatta grupper, med bland annat missbruksbakgrund 

för att komma åter in i samhället med hjälp av stöd, utbildning och arbete. 

Inom socialförvaltningen arbetar man tex på olika sätt med att stödja både 

ungdomar och vuxna med missbruksproblematik. Det här är bara några 

exempel på hur alla förvaltningar på olika sätt samverkar för ökad folkhälsa 

och där alkoholtillstånd bara är en del av organisationens samlade arbete. 

En förändrad tjänstemannastruktur för alkoholtillstånd och tillsyn förhindrar 

inte ett fortsatt arbete inom övriga områden av det förebyggande området, 

men kräver precis som idag att de personer som arbetar med frågan kan 

stödja politiken med rätt kompetens. 

Med anledningen av den sårbarhet som idag finns samt de olikheter som ses 

har kommundirektören beslutat om att uppdra till förvaltningscheferna vid 

samhällsförvaltningen och socialförvaltningen att förbereda för en möjlig 

förändringen av ansvar för tillstånd och tillsyn av alkohol, receptfria 

läkemedel och tobak från socialförvaltningen till samhällsförvaltningen. I 

förberedelserna ingår sedvanliga risk- och konsekvensanalyser samt 

eventuella förhandlingar enligt medbestämmandelagen. 

Frågeställningen från kommunstyrelsen var huruvida det finns möjligheter 

till effektiviseringar och samordningsvinster och vi kan tydligt se att det kan 

åstadkommas utifrån hur andra kommuner organiserat sig.      

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse/rapport 2019-02-28 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-02-05, § 26      

______  
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§ 39 Dnr 2018-000481 003 

Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och 
nämnder i Härnösands kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i 

Härnösands kommun.  

Yttranden 

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

Bergström (SD) och Ingemar Ljunggren (M). 

Yrkanden 

Anders Gäfvert yrkar att texten under rubriken Initiativrätt § 23 får följande 

lydelse: 

”Om ett ärende väcks enligt Initiativrätten kap 4 § 20 kommunallagen, ska 

ärendet tas upp på dagordningen. Därefter är det upp till nämnden att 

bestämma om det väckta ärendet ska avgöras direkt vid aktuellt 

sammanträde eller om det ska behandlas vid senare tillfälle.” 

Andreas Sjölander (S) yrkar bifall till liggande förslag. 

Lennart Bergström (SD) och Ingemar Ljunggren (M) yrkar bifall till Anders 

Gäfverts (M) förslag.       

Propositionsordning 

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

och Anders Gäfverts (M) förslag. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordföranden 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 och utfall 

Votering begärs och verkställs. 
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Ordföranden ställer följande propositionsordning: den som vill att 

kommunstyrelsen ska besluta enligt liggande förslag röstar ”ja” och den som 

vill att kommunstyrelsen ska besluta enligt Anders Gäfverts (M) förslag 

röstar ”nej”. 

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

har beslutat i enlighet med liggande förslag.  Hur de enskilda ledamöterna 

röstat framgår av tabellen nedan. 

Ledamot Parti § 39 

  Ja Nej 

Andreas Sjölander S X  

Ingrid Nilsson 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 KD X  

Erik Hultin C X  

Anders Gäfvert M  X 

Ida Skogström  M  X 

Ingemar Ljunggren  M  X 

Lennart Bergström SD  X 

    

Reservation 

Ledamöterna från Moderaterna och Sverigedemokraterna reserverar sig till 

förmån för Anders Gäfverts (M) förslag. 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade på sitt sammanträde 2019-01-28 § 4 att 

återremittera ärendet om gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och 

nämnder då man ville ha ett förtydligande vad gäller initiativrätt. Detta har 

skett under §§ 22-23 i reglementets gemensamma del. 

Utöver ändringen i §§22-23 har förslag om ändrat ansvar varit på remiss till 

samhällsnämnden och socialnämnden om att flytta ansvaret för bland annat 

tillstånd för servering av alkoholdrycker. I remissvaren framgår att 

samhällsnämnden och socialnämnden inte är eniga, därav föreslår 

kommunledningskontoret ingen flytt av ansvarsområdena. 

Socialt perspektiv 

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv. 

Ekologiskt perspektiv 

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv. 
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Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-03-01 

Förslag på reviderat reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i 

Härnösands kommun 

Svar på remiss från samhällsnämnden 2019-03-01 

Svar på remiss från socialnämnden 2019-03-01 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 4, 2019-01-28  

______  
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§ 40 Dnr 2018-000332 002 

Delegationsordning kommunstyrelsen 2019-2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anta delegationsordning för kommunstyrelsen 2019-2022.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Christina Lindberg (C) och 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 

Enligt kommunallagen har de förtroendevalda det politiska ansvaret för 

verksamheten i sin helhet, vilket innefattar beredning, beslut och 

genomförande. Nämndens beslutanderätt kan dock flyttas genom delegation. 

Detta görs för att avlasta nämnden (även kommunstyrelsen är en nämnd) 

från rutinärenden, vilket ger mer utrymme för hantering av särskilt 

betydelsefulla och principiella ärenden, samt för att skapa en effektivare 

verksamhet genom att beslutsvägarna blir kortare och handläggningen 

snabbare.  

En delegat är en person eller ett organ som fått beslutanderätt genom 

delegation. Enligt 6 kap. 37 § kommunallagen får nämnden delegera sin 

beslutanderätt till ett utskott, till en ledamot eller ersättare inom den egna 

nämnden eller till en anställd inom kommunens organisation. Det är dock 

inte tillåtet att delegera till en uppdragstagare, konsult eller entreprenör. 

Delegering till en tjänsteman är alltid individuell, det går inte att delegera 

beslutanderätt till en grupp personer. I denna delegationsordning delegeras 

till befattningar och funktioner, inte till namngivna personer. 
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En delegat agerar i stället för nämnden. Delegaten fattar beslut på nämndens 

vägnar, så det är nämnden som är juridiskt ansvarig. Det betyder att 

delegatens beslut kan överklagas på samma sätt som ett nämndbeslut. 

En delegationsordning är en lista över de ärendetyper där nämnden beslutat 

att delegera sin beslutanderätt. Där anges delegater samt ibland även 

ersättare. I delegationsordningen anges på vilken nivå beslut får fattas.  

Kommunallagen skiljer mellan beslut som måste delegeras och beslut som 

innebär ren verkställighet. Gränsdragningen är inte helt klar, men följande 

skillnader kan dock uppmärksammas. 

Delegation innebär överlåtande av en beslutsfunktion, vilket betyder att 

delegaten inträder i nämndens ställe. Kännetecknande för ett 

delegationsbeslut i kommunallagens mening är bland annat att det föreligger 

alternativa lösningar och att den som fattar beslutet måste göra vissa 

överväganden och bedömningar. Rätten för en anställd att fatta sådana beslut 

måste grundas på delegering. Besluten kan normalt överklagas genom 

antingen kommunal- eller förvaltningsbesvär.  

Ren verkställighet är all form av förberedande eller verkställande uppgifter 

som den anställde utför utifrån sin tjänst. I dessa fall baseras ofta 

ställningstagandet på tidigare nämndbeslut, lagar, riktlinjer, avtal eller 

liknande dokument. Den anställde gör alltså ingen egen självständig 

bedömning utan verkställer endast åtgärder som redan är beslutade i 

styrdokument eller lagar, exempelvis avgiftsdebitering enligt en fastställd 

taxa. Det kan också vara beslut av rutinmässig karaktär i ärenden där det 

saknas utrymme för beslutsalternativ eller valmöjligheter och som kan 

hänföras till tidigare fattat beslut. Rätten för anställda att vidta sådana 

åtgärder grundas inte på delegering. Den följer i stället av den 

arbetsfördelning mellan de förtroendevalda och de anställda som måste 

finnas för att den kommunala verksamheten ska kunna fungera. Beslut som 

är ren verkställighet ska inte anmälas till nämnd. Verkställighetsbeslut kan 

inte överklagas. 

I denna delegationsordning har en del ändringar gjorts, bland annat har en 

del frågor som bedöms vara verkställighet tagits bort. En ny kapitelindelning 

har skapats för att förenkla och tydliggöra vilka frågor som delegerats.  

Socialt perspektiv 

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv 

Ekologiskt perspektiv 

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på det ekonomiska perspektivet.  
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Delegationsordningen är ett styrdokument som påverkar nämndens och 

förvaltningarnas arbete. En tydlig och genomtänkt delegationsordning har en 

positiv påverkan på kommunens beslutsfattande.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-02-28 

Delegationsordning för kommunstyrelsen 2019-2022  

______  
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§ 41 Dnr 2019-000080 1.1.1.4 

Partistöd 2019  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att partistöd för 2019 utbetalas, utifrån 2018 års nivå och med uppräkning 

med index. 

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 

Varje parti som finns representerade i kommunfullmäktige är berättigad 

partistöd. För att detta ska kunna betalas ut måste partiet skicka in en 

begäran om utbetalning till kommunen. De ska även ha inlämnat redovisning 

och granskningsrapport.   

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges presidieberednings protokollsutdrag, 2019-02-13 § 14 

______  
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§ 42 Dnr 2019-000076 1.1.2.0 

Kommundirektörsinstruktion 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anta instruktion för kommundirektör.  

Yttranden 

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

Löfgren (L). 

Yrkanden 

Anders Gäfvert (M) yrkar att Kommundirektörsinstruktionen ska få en 

tydligare skrivning, vilket uppnås med att ordet ”bör” byts ut till ”ska” och 

att ordet ”ska” skrivs in där det ger dokumentet en tydligare betydelse.  

Andreas Sjölander (S) yrkar att mötet ajourneras för några minuter och 

finner att kommunstyrelsen beslutar att så sker. 

Andreas Sjölander (S) föreslår att ordet ”bör” stryks i dokumentet. 

Anders Gäfvert (M) vidhåller sitt tidigare yrkande.    

Propositionsordning 

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

och liggande förslag med Anders Gäfverts (M) ändringsyrkande. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag med Anders Gäfverts (M) ändringsyrkande. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.         

Reservation 

Anders Gäfvert (M), Ingemar Ljunggren (M) och Lennart Bergström (SD) 

reserverar sig till förmån för Anders Gäfverts yrkande.  
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Bakgrund 

Enligt kommunallagen 7 kapitel 2§ ska styrelsen i en instruktion fastställa 

hur direktören ska leda förvaltningen under styrelsen. Instruktionen ska 

också fastställa direktörens övriga uppgifter.  

I instruktionen regleras kommundirektörens ansvar gentemot 

kommunstyrelse, förvaltningsorganisationen och kommunens 

förvaltningschefer samt krisledning och civilt försvar.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-19, § 11 

Ordförandeförslag 2019-02-13 

Instruktion för kommundirektör      

______  
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§ 43 Dnr 2018-000532 736 

Översyn egenavgifter färdtjänst 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att införa avgiftsfri egenavgift för barn i åldern 7-19 år som reser med 

färdtjänst i kommunen, samt 

att kostnaden belastar samhällsnämndens befintliga budget.  

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 

Samhällsförvaltningen fick i juni 2018 i uppdrag att av samhällsnämnden att 

utreda helheten av färdtjänstens avgiftssystem efter att en översyn av 

egenavgiften för färdtjänstresor presenterats. Utredningen presenterades för 

samhällsnämnden i december 2018. Slutsatsen som samhällsförvaltningen 

drar är att egenavgiften för barn mellan 7 till 19 år föreslås tas bort. 

I den tjänsteskrivelse som samhällsförvaltningen skrev och som finns 

bifogad, beräknas kostnaden för slopad egenavgift för barn mellan 7 och 19 

år kosta cirka 4500 kr per år. 2017 gjordes 250 resor i gruppen barn mellan 7 

och 19 år. Kostnaden kommer utifrån den uteblivna egenavgiften, som är 18 

kr per resa.  Samhällsförvaltningen skriver också att kostanden kan öka, om 

än marginallet, på grund av att resandet kan öka om egenavgiften tas bort.           

Hur stor en sådan resandeökning kan bli är väldigt svårt att spekulera i, men 

troligen kommer det inte att handla om några större volymer som påverkar 

utfallet för kostnader nämnvärt. 

Samhällsförvaltningen skriver att den ökade kostnaden för avgiftsfri 

egenavgift för färdtjänst för barn mellan 7 och 19 år kommer att rymmas 

inom befintlig budget.  
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Samhällsförvaltningen påpekar att införandet av avgiftsfri buss för barn och 

ungdomar inte har samma servicenivå som färdtjänst. Andra kommuner i 

länet som infört subventionerade busspriser för barn och ungdomar, har inte 

förändrat egenavgiften för färdtjänstresor. 

Kommunledningskontoret har inget att anmärka på förslaget om att införa 

avgiftsfri egenavgift för barn mellan 7 och 19 år.                                                                                                                                           

Socialt perspektiv 

Beslutet anses påverka det sociala perspektivet positivt. Förslaget förväntas 

ge barn i åldern 7 till 19 år en större rörelsefrihet och det ligger i linje med 

att skapa jämnlikhet mellan olika barns möjlighet att transportera sig. Många 

andra taxor och egenavgifter för barn och ungdomar är i dag avgiftsfria så 

förslaget att införa avgiftsfri egenavgift för barn mellan 7 och 19 år ligger i 

linje med att barn bör undantas avgifter för offentlig service.      

Ekologiskt perspektiv 

Beslutet förväntas inte ge någon betydande påverkan på det ekologiska 

perspektivet.  

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Beslutet om att införa avgiftsfri egenavgift kommer att påverka det 

ekonomiska perspektivet marginellt då beslutet antas ge en ökad kostnad för 

samhällsförvaltningen med drygt 4500 kr per år samt en eventuellt högre 

kostnad om beslutet medför att antalet resor för gruppen ökar. Exakt kostnad 

för det är enligt samhällsförvaltningen svårt att beräkna. 

Beslutet anses inte påverka det juridiska perspektivet.     

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-19, § 12 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-02-18 

Protokollsutdrag samhällsnämnden 2018-12-13, § 228 

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-12-03 

Protokollsutdrag samhällsnämnden 2018-06-14, § 119   

______  
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§ 44 Dnr 2018-000498 880 

Biblioteksplan 2019 -2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anta Biblioteksplan 2019 – 2022.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Ulrika Sundgren (C), Olle Löfgren (L), Johan Sundqvist 

(MP), Björn Nordling (S) och Håkan Viklund (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 

Kommunstyrelsen har via tidigare kulturutskottet uppdragit till 

kommunstyrelseförvaltningen att ta fram en ny plan för 

biblioteksverksamheten i kommunen. 

Processen med framtagandet av den nya biblioteksplanen har skett i dialoger 

med bibliotekspersonal, användare och förvaltningar i kommunen under 

2017 och 2018. Förslag till ny biblioteksplan har skickas på remiss till 

arbetslivsnämnden, samhällsnämnden, socialnämnden samt skolnämnden 

och samtliga nämnder har lämnat remissvar. I liggande förslag till 

Biblioteksplan 2019 – 2022 har hänsyn tagits till nämndernas remissvar. 

Folkbiblioteken och skolbiblioteken i landets kommuner är reglerade av 

Bibliotekslagen (2013:801) och Skollagen (2010:800). Enligt 

Bibliotekslagen ska kommuner anta biblioteksplaner för sin verksamhet på 

biblioteksområdet. Biblioteksplanen är ett särskilt styrdokument som ska 

gälla för den samlade biblioteksverksamheten i kommunen. En 

biblioteksplan möjliggör nationell uppföljning och samordning av Kungliga 

biblioteket. 
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Den nuvarande biblioteksplanen för Härnösands kommun Mötesplats 

Bibliotek gällde 2015-2017 med ett års förlängning till och med 2018. Den 

nya biblioteksplanen är helt omarbetad och avser att gälla från 2019 till och 

med 2022.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-19, § 13 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-02-04 

Härnösands kommuns Biblioteksplan 2019 – 2022 

Remissvar arbetslivsnämnden 

Remissvar samhällsnämnden 

Remissvar socialnämnden 

Remissvar skolnämnden 

______  
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§ 45 Dnr 2019-000079 3.4.2.0 

Projekt Kattastrand 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna projekt Kattastrand med tillhörande projektplan,  

att anvisa 1,5 mkr till projektets steg 1, ”Förstudie för framtagande av 

komplett ansökan gällande statligt saneringsbidrag”, samt 

att finansieringen 1,5 mkr belastar 2019 års resultat.  

Yttranden 

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

Sundqvist (MP), Lennart Bergström (SD), Ida Skogström (M), Olle Löfgren 

(L), Ingemar Ljunggren (M) och Erik Hultin (C).  

Yrkanden 

Anders Gäfvert (M) yrkar bifall till liggande förslag samt begär att få göra en 

protokollsanteckning. 

Ordföranden tillåter protokollsanteckningen.      

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.         

Protokollsanteckning 

Moderaterna och Liberalerna vill vara tydliga med att man ställer sig 

positiva till att utveckla området för boende. Det är beklagligt att den 

sittande majoriteten bestående av S, V, MP och KD inte vill ta ett 

helhetsgrepp för hela området i inledningsskedet för att undvika framtida 

problem. Moderaterna och Liberalerna förordar att man skulle haft en dialog 

med övriga fastighetsägare som berörs innan beslut.       

Till protokollsanteckningen ansluter sig Lennart Bergström (SD). 
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Bakgrund 

Projekt Kattastrand handlar om att skapa förutsättningar och möjlighet för att 

bygga ca 80 nya bostäder på Kattastrand 3:3 och del av Ön 2:51.  

För att detta mål ska uppnås måste fastigheten saneras och planläggas för 

bostadsändamål. 

År 2012 genomförde Länsstyrelsen en översiktlig miljöteknisk 

undersökning, en s.k. MIFO fas 2 av området som påvisade förekomster av 

föroreningar på fastigheten.  

År 2016 ansökte en exploatör om planändring för att bygga cirka 80 bostäder 

på Kattastrand 3:3 med bland annat kringliggande promenadstråk. 

För att komma vidare i planprocessen måste en avgränsande 

markundersökning utföras för att ta reda på föroreningarnas utbredning. 

Staten erbjuder via Naturvårdsverket möjlighet att ansöka om 

marksaneringsbidrag. För att kunna ansöka om detta statliga bidrag måste 

kommunen agera huvudman och ansöka om dessa saneringsbidrag.  

Av ovan anledning kommer arbetet ske genom ett projekt ”Projekt 

Kattastrand” och genomföras i tre olika steg.  

Härnösands kommun behöver i ett första steg ta fram underlag för en 

komplett ansökan om statligt saneringsstöd. Om ansökan om saneringsbidrag 

blir beviljat, fortsätter arbetet med steg två och tre. Se bilaga 1, projektplan. 

Genom att arbetet genomförs enligt projektplanen har kommunen den totala 

kontrollen över huvudprojektet via kommunalt huvudmannaskap, och på så 

sätt minimera de ekonomiska riskerna. 

Socialt perspektiv   
Genom genomförande av projekt Kattastrand attraherar kommunen nya 

invånare genom naturnära boende och närhet till havet.  

Ekonomiskt perspektiv  
Saneringen som är nödvändig för kommande bostadsbebyggelse kommer att 

få konskevens på kommunens kostnader i ett första skede, innan erhållna 

saneringsbidrag utbetalas.  Kostnader för ny lokalgata medför en attraktiv 

boendemiljö som på sikt kan bidra till inflyttningar, attraktivitet och ökade 

skatteintäkter till kommunen. Kommunen beviljades i november 2018 2,1 

mkr från Boverket för att stimulera nybyggnation av bostäder, dessa pengar 

har enligt instruktion bokförts på resultatet för 2018. 

Ekologiskt perspektiv  

En sanering innebär en positiv inverkan på miljön.  
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-19, § 14 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-12 

Projektplan Projekt Kattastrand 

Planprogram Kattastrandsområdet  

Härnösands kommuns Tillväxtstrategi 

Program för Bostadsförsörjning - Härnösand 

______  
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§ 46 Dnr 2019-000069 3.7.1.1 

Hyresavtal för hemtjänstgrupp, Äland 1:114 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna hyresavtal avseende Äland 1:114.  

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 

Socialförvaltningen har anpassat lokalen för en befintlig hemtjänstgrupp på 

Nämndemansvägen 3 B i Älandsbro. Lokalen har renoverats och 

kompletterats med omklädningsrum för personalen. 

Socialt perspektiv 

Förslaget förväntas inte ge någon förändring avseende ett socialt perspektiv. 

Ekologiskt perspektiv 

Förslaget förväntas inte ge någon förändring avseende ett ekologiskt 

perspektiv. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Förslaget förväntas ge en förändring avseende ett ekonomiskt perspektiv. 

Hyra år 2018 var 73 077 kr/år. Lokalen har utökats med 5 m² vilket ger en 

högre hyra med 2 223 kr/år. Ny hyra blir således 75 300 kr/år samt ett 

hyrestillägg på 84 000 kr/år i tre år. Tilläggskostnaden är en följd av 

ombyggnaden som gjorts. Förändringen ryms inom 2019 års budgetram. Ur 

ett juridiskt perspektiv ger förslaget en bättre förutsättning att leva upp till 

lagen om obligatoriska arbetskläder i och med att lokalen kompletterats med 

omklädningsrum.  
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Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-02-07 

Socialnämndens ordförandebeslut 2019-01-25 

Hyreskontrakt med bilagor  

______  
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§ 47 Dnr 2019-000117 1.1.4.2 

Reviderad verksamhetsplan kommunstyrelsen 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

att anta reviderad verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2019.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Lotta Visén (S) och Christina Lindberg (C). 

Yrkanden 

Lotta Visén (S) yrkar att på sidan fem i sista stycket ska följande mening tas 

bort: ”och i kölvattnet av det blir hr-process utvecklad och vårt 

arbetsgivarvarumärke stärks”.  

Christina Lindberg (C) yrkar bifall till Lotta Viséns (S) yrkande.      

Propositionsordning 

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

förslag med Lotta Viséns (S) ändringsyrkande. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag med Lotta Viséns (S) ändringsyrkande. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag med Lotta Viséns (S) ändringsyrkande.         

Bakgrund 

I den föreslagna reviderade verksamhetsplanen för kommunstyrelsen 2019 

har förvaltningen arbetat in de av kommunfullmäktige beslutade 

prioriteringarna, den minskade beslutade ramen på 1,6 mnkr samt ett 

resultatöverskott på 10 mnkr. Verksamhetsplanen innefattar en beskrivning 

av arbetet med att nå resultatuppdragen för 2019, detaljbudget 2019 samt 

internkontrollplan för 2019.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-04 

Reviderad verksamhetsplan kommunstyrelsen 2019  

______  
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§ 48 Dnr 2019-000087 2.4.1.0 

Modell för ekonomisk månadsuppföljning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna föreslagen modell för ekonomisk månadsuppföljning.  

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 

Sedan november 2018 har förvaltningen genomfört en ekonomisk 

rapportering till kommunstyrelsen av mer utökad form än vad som 

genomförts de senaste åren.  Rapporteringen har innehållit likviditet 

inklusive status på checkräkningskrediten, det ekonomiska läget på 

socialnämnden samt en övergripande reflektion av läget. Vid 

kommunstyrelsens sammanträde 190205 beslutades att förvaltningen skulle 

få i uppdrag att återkomma med ett förslag på modell för 

månadsrapportering av den övergripande ekonomin. Ledamöterna 

uppmanades då inkomma med önskemål till kommundirektören för att bättre 

kunna möta önskemålen. Följande önskemål har framförts från Anders 

Gäfvert (M). Likviditet och hur stor del av beviljad checkkredit som 

används, resultat, jämförelse mot budget, analys av större avvikelser och 

skriftliga förklaringar till dessa, prognos avseende helår, upplåningsbehov, 

soliditet, utfall investeringar jfm budget, låneportfölj med återstående 

bindningstider och räntevillkor.  

Vad har rapporterats till kommunstyrelsen så här långt? 

Likviditet samt status på checkräkningskrediten har rapporterats till 

kommunstyrelsen under 2019, 190108 samt 190205.  

En extra budgetberedning hölls under november där det ekonomiska läget 

presenterades samt förslag på åtgärder i budget 2019 för att förbättra 
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likviditet och resultat med utgångspunkt från prognostiserat resultat för 

2018.  

Vid kommunstyrelsens sammanträde 181204 var den ekonomiska 

rapporteringens huvudfokus socialnämndens läge inför 2019, förslag på 

detaljbudget 2019 samt påverkan på likviditeten idet fall underskott ses i 

socialnämnden.  

Resultatet för 2018 tas i samband med årsredovisningen enligt plan i april. 

Förvaltningen kan dock redan nu rapportera att det preliminära resultatet för 

2018 är 52 mnkr.  

Månadsbokslut för januari 2019 fanns inte klart för rapportering till 

kommunstyrelsen 20190205 vilket också redogjordes för vid sammanträdet 

och har historiskt rapporterats på samma sätt.  

Analys av större avvikelser har skett under året till kommunfullmäktige i 

samband med tertialbokslut, delårsbokslut samt årsbokslut. Förutom 

gällande socialnämnden där arbetet följts mer kontinuerligt i 

kommunstyrelsen enligt särskilt uppdrag. 

Prognos på helår har rapporterats till kommunfullmäktige vid tertialbokslut 

samt delårsbokslut.  

Upplåningsbehov har förts upp till kommunstyrelsen i samband med att 

behov uppstått samt till kommunfullmäktige i samband med budgetbeslutet i 

enlighet med ekonomistyrningsreglementet. 

Soliditet samt investeringar har rapporterats till kommunfullmäktige i 

samband med tertialbokslut, delårsbokslut samt årsbokslut.  

Låneportfölj och villkor har rapporterats i samband med tertialbokslut, 

delårsbokslut samt årsbokslut. Omfattning av lån och fördelning på 

kortfristiga och långfristiga skulder rapporterades senast vid 

kommunstyrelsens sammanträde 20190205.  

Förslag på ny modell för månadsrapportering 

För att bättre samla den information som tidigare i olika former gått till 

kommunstyrelsen föreslås en ny modell för månadsvis rapportering. 

Rapporteringen föreslås avse nämndernas och styrelsens ekonomi exklusive 

finansen. I dagsläget arbetar kommunen med månadsbokslut för nämnderna 

och styrelsens verksamheter medans bokslut för hela kommunen inklusive 

finansen genomförs vid tre tillfällen per år. Tertialbokslus, delårsbokslut 

samt årsbokslut. Vid dessa tillfällen produceras också prognoser vid 

respektive nämnd samt för hela kommunen. Vi föreslår här inte någon 

förändring av detta då införande av prognos och kommunbokslut per månad 

innebär ett omfattande arbete med lite nytta och risk för tveksam kvalitet. 

Som tillägg kan här också ses ekonomistyrningsreglementet. Där framgår att 
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nämnd som påvisar minusresultat omedelbart ska vidta åtgärder vilket är en 

viktigare styrningsmekanism i kommunstyrelsens uppsiktsplikt för god 

kontroll av det ekonomiska läget. 

Föreslagna rubriker avseende månadsrapportering till kommunstyrelsen 

Syfte 

Sammanfattning 

Ackumulerat I/K-tal 

Ackumulerat resultat  

Likviditet 

Låneportfölj 

Investeringar 

Fokusområde Socialnämnd 

Förvaltningen föreslår att en ny indikator införs med namn ackumulerat I/K-

tal (Intäkter/Kostnader). Det ger en bra överblick över om kostnaderna 

överstiger intäkterna oberoende av budget. Vilket är en fördel då det blir 

överskådligt och lätt att fånga upp en ekonomi i balans då den ska överstiga 

talet 1,000. Ackumulerat resultat föreslås presenteras såväl i en graf som 

åskådliggör nämndernas samlade resultat ackumulerat per månad samt i 

tabellform för respektive nämnd. Under rubriken likviditet föreslår vi att vi 

fortsätter rapportera kassaflödet per rullande 12 månader. Ur denna graf kan 

även användandet under samma period av checkräkningskrediten utläsas 

enligt den princip som genomförts i samband med finansrapporterna. Även 

rubriken låneportfölj, föreslås presenteras som den tidigare genomförts i 

samband med finansrapporterna. Investeringarna föreslås i modellen 

presenteras i form av en graf där utfall av investeringar ackumulerat per 

månad presenteras. Slutligen föreslår också förvaltningen att en rubrik 

innehåller fokusområdet socialnämnden då nämndens förmåga att följa de 

givna ramarna påverkar behovet av ytterligare åtgärder och därför bör finnas 

med i kommunstyrelsen löpande bedömning av den samlade ekonomiska 

bilden.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-19, § 15 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-18 

Modell för ekonomisk uppföljning månadsvis 

Inkomna önskemål om rapportering (M)  

______  
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§ 49 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 

Kommunstyrelsen 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 

Ekonomisk månadsrapport kommunstyrelsen      

______  
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§ 50 Dnr 2019-000003 1.2.3.1 

Kommunstyrelsens uppdragsbeslut 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga uppdragslistan 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.         

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontoret, förteckning, t.o.m. 2019-03-05 

______  
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§ 51 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 

Följande delegationsbeslut har redovisats vid dagens möte: 

Ekonomiavdelningen 

Attestantförteckning 2019-02-19 

Attestantförteckning 2019-03-01 

Finansrapport KS 2019-02-11      

 

Tillväxtavdelningen 

Nyttjanderättsavtal 

Arrendeavtal 

HR 
Personalärenden fattade enligt delegation 2019-02-01 – 2019-02-28       

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-02-28 

Anmälan av delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-03-05      

______  
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§ 52 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 presenterats till kommunstyrelsen för kännedom vid 

dagens möte: 

 

Verksamhetsberättelse 2018 samhällsnämnden   

Reviderad verksamhetsplan 2019 skolnämnden    

AB Härnösandshus sammanträdesprotokoll 2018-12-11  

AB Härnösands kommunfastigheter protokoll 2018-12-11  

Mottagande och etablering av nyanlända 2018, Länsstyrelsen  

Fördelning av uppdrag mellan majoritetsföreträdare i KS      

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-02-27 

Sammanställning - Anmälan av ärenden för kännedom till kommunstyrelsen 

2019      

______  

 


