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Datum 

2020-04-28 

 

  

 

  

 

Kommunstyrelsen 

kallas härmed till digitalt sammanträde via Skype tisdagen den 5 maj 

2020 kl. 16:15.  

Uppmaningar till ledamöter/ersättare: 

 Logga in strax efter klockan fyra så vi ser att det fungerar. Mötet 

inleds 16:15 prick. 

 Ha mikrofonerna avstängda, begär ordet genom att skriva i chatten. 

 Alla frågor ställs efter föredragningarna. 

 

Sammanträdet avser informationsföredragningar samt ärendegenomgång 

med hela kommunstyrelsen. Beslutsmöte hålls av arbetsutskottet med 

delegation av kommunstyrelsen den 6 maj kl.09.00 efter separat kallelse. 

Hålltider för sammanträdet 
16.15 Upprop  
16.20 Ekonomisk månads- och Covidrapport – Anna Bostedt, t.f. ekonomichef 
16.35 
16.55 
17.05 
17.25 

Granskning årsredovisning, svar till revisionen – Anna Bostedt, t.f. ekonomichef 
Riktlinjer för uppsiktsplikt – Petra Norberg, t.f. kanslichef 
Flytt av Svalans förskola – Eric Liljeström, lokalsamordnare 
Ärendegenomgång 

 

 
 Föredragningslista 
  

1.  Informationsärenden 

2.  Fastställande av föredragningslista 2020 

3.  Val av justerare 

4.  Ekonomisk månadsrapport Kommunstyrelsen 2020 

5.  Riktlinjer för fullgörande av kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

6.  Reglemente för revisorerna i Härnösands kommun 2020-2023 

7.  Tillägg i reglementet för tillgänglighetsrådet 

8.  Sammanställning donationsstiftelser 2019 

9.  Permutation av Sjökapten Johan Nybergs donationsstiftelse - komplettering 
av ansökan 

10.  Granskning av årsredovisning 

11.  Uppsiktsplikt kommunala bolag 2019 

12.  Taxor 2020-2023 - Räddningstjänsten Höga kusten - Ådalen 

13.  Flytt av Svalans förskola till Ängecenter 

14.  Samlokalisering av lokaler för daglig verksamhet 
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15.  Kommunstyrelsens uppdragsbeslut 2020 

16.  Anmälan av delegationsbeslut 2020 

17.  Anmälan av ärenden för kännedom till kommunstyrelsen 2020 

 

Andreas Sjölander 

ordförande 



 

 

Postadress 

Härnösand kommun 
Kommunstyrelseförvaltningen 
87180 Härnösand 

Besöksadress 

Nybrogatan 8 
Hemsida 

www.harnosand.se 
Telefon 

0611-348000 
Organisationsnr 

212000-2403 

E-post 

 
Fax 

0611-348030 
Bankgiro 

5576-5218 
 

 
 
KOMMUNSTYRELSEN 
Åsa Rönnlund, 0611 34 80 55 
asa.ronnlund@harnosand.se 
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Datum 

2020-04-20 

 
Dnr  

KS/2020-000022 

  

 

 Kommunstyrelsen 

Ekonomisk månadsrapport Kommunstyrelsen 2020 

Förslag till beslut  

Ekonomiavdelningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.  

 

Beskrivning av ärendet 

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 

   

Anna Bostedt 

t.f. ekonomichef 

Åsa Rönnlund 

Ekonomistrateg 

 

Bilagor 

Månadsrapport mars 2020 

 



Förvaltningarnas samlade ekonomiska bild av Covid-19 v 17 
2020-04-26 
 

 

Den samlade intäktsminskningen bedöma av förvaltningarna i nuläget uppgå till 142,3 tkr, varav 95,3 
tkr avser minskade intäkter Teatern, samt 47 tkr avser minskad försäljning från daglig verksamhet på 
socialförvaltningen. 

 

Inga intäktsökningar har bedömts kopplade till Covid 19. 

 

Externa kostnader bedöms öka med 1 018,7 tkr, där de stora kostnadsposterna utgörs främst av: 

• KSF inköp förbrukningsinventarier 230 tkr 
• SKO måltidsersättning 429 tkr 
• SOC inköp skyddsutrustning 254 tkr 
• SOC ökat vikariebehov 43 tkr 

 

Intäktsminskning (tkr) 

Anges med minustecken

Konstaterad

effekt

Prognostiserad

helårseffekt

2020-04-30

Prognostiserad

helårseffekt

2020-09-30

Prognostiserad

helårseffekt

2020

Totalt -142,3 0,0 0,0 0,0

Varav externa intäkter -142,3 0,0 0,0 0,0

Varav kommuninterna intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0

Intäktsökning (tkr)
Konstaterad

effekt

Prognostiserad
helårseffekt
2020-04-30

Prognostiserad
helårseffekt
2020-09-30

Prognostiserad
helårseffekt

2020

Totalt 0,0 0,0 0,0 0,0

Varav externa intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0

Varav kommuninterna intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0

Kostnadsökning (tkr)

Anges med minustecken

Konstaterad

effekt

Prognostiserad

helårseffekt

2020-04-30

Prognostiserad

helårseffekt

2020-09-30

Prognostiserad

helårseffekt

2020

Totalt -1 018,7 -42,1 -252,6 -378,9

Varav externa kostnader -1 018,7 -42,1 -252,6 -378,9

Varav kommuninterna kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0

Kostnadsminskning (tkr)
Konstaterad

effekt

Prognostiserad

helårseffekt

2020-04-30

Prognostiserad

helårseffekt

2020-09-30

Prognostiserad

helårseffekt

2020

Totalt 204,3 0,0 0,0 0,0

Varav externa kostnader 204,3 0,0 0,0 0,0

Varav kommuninterna kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0



Kostnadsminskningen på 204,3 tkr avser huvudsakligen 200 tkr för minskade inköp till daglig 
verksamhet inom socialförvaltningen. 

 

 

Effekten per förvaltning är än så länge blygsam, mycket på grund av det endast är nuläget som ifyllts, 
och således inte någon prognos för hur detta slår över tid, förutom på skolan där prognos för 
vikariekostnad har fyllts i. Covid-prognos ska upprättas i samband med fyramånadersprognosen. 

 

Effekt per förvaltning (tkr)
Konstaterad

effekt

Prognostiserad

helårseffekt

2020-04-30

Prognostiserad

helårseffekt

2020-09-30

Prognostiserad

helårseffekt

2020

Totalt -956,7 -42,1 -252,6 -378,9

KSF -347,7 0,0 0,0 0,0

ALF -2,0 0,0 0,0 0,0

SAM 0,0 0,0 0,0 0,0

SKO -463,0 -42,1 -252,6 -378,9

SOC -144,0 0,0 0,0 0,0

Nettoeffekt kommun (tkr)
Konstaterad

effekt

Prognostiserad

helårseffekt

2020-04-30

Prognostiserad

helårseffekt

2020-09-30

Prognostiserad

helårseffekt

2020

Totalt -956,7 -42,1 -252,6 -378,9

Intäktsminskning -142,3 0,0 0,0 0,0

Intäktsökning 0,0 0,0 0,0 0,0

Kostnadsökning -1 018,7 -42,1 -252,6 -378,9

Kostnadsminskning 204,3 0,0 0,0 0,0



Ekonomiavdelningen 

HÄRNÖSANDS KOMMUN   

MÅNADSRAPPORT 
KOMMUNSTYRELSEN        

MARS 2020 

 

  



INLEDNING 

Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling 

löpande under året. Den ekonomiska situationen ges en kortfattad sammanfattning och ska ses som ett 

komplement till kommunens fyramånaders – och delårsbokslut där en djupare analys och prognos görs. 

Rapporten baseras på nämndernas resultat och är upprättad utifrån nämndernas månadsbokslut. 

SAMMANFATTNING MARS 2020 

Nämndernas ackumulerade utfall t.o.m. mars är något lägre än det budgeterade resultatet för perioden.  Tre av 

fem nämnder har ett I/K-tal som är precis eller över 1,00, vilket innebär att tre av fem nämnder har intäkter lika 

stora som eller större än kostnaderna. 

Likviditeten per den sista dagen i månaden är lägre för mars månad än för februari, dock högre än den sista 

mars 2019. Figur 6 visar att det under månaden betalats ut 1 221,4 tkr avseende investeringsprojekt, att 

jämföra med februari månad då 836,2 tkr utbetalades. Checkräkningskrediten på 90 000 tkr har som högst 

utnyttjats till 37,2 % under månaden.  

Kommunens låneportfölj är oförändrad under mars månad, och ligger kvar på 210 000 tkr. 

För mars månad hade kommunen 1 791 anställda i heltider. 

KOMMUNENS RESULTAT  

ACKUMULERAT RESULTAT 2020 EXKL SEMESTERLÖNESKULDEN 

 

 

Kommunens ackumulerade resultat, exklusive semesterlöneskulden, är per den sista mars 12 868,3 tkr. 

Budgeterat resultat för perioden  är -4 437,3 tkr exklusive semesterlöneskulden.  

 

 



NÄMNDERNAS RESULTAT 

NÄMNDERNAS ÅRSBUDGET 2019 

Driftsbudget (tkr) Kommunstyrelse Arbetslivsnämnd Samhällsnämnd Skolnämnd Socialnämnd 

Skattemedel 158 900 57 500 179 600 600 300 596 600 

Externa intäkter 25 600 5 300 25 600 86 800 87 000 

Kostnader -275 000 -122 500 -202 700 -693 400 -685 600 

 

Investeringsbudget 
(tkr) 

Kommunstyrelse Arbetslivsnämnd Samhällsnämnd Skolnämnd  Socialnämnd 

Skattemedel 9 000 500 49 000 2 000  500 

Annan finansiering       

 

ACKUMULERAT RESULTAT FÖR NÄMNDERNA 2020* 

Nämndernas budget för 2020 är 0 tkr på helår, vilket innebär att nämnderna den sista december 2020 ska ha 

kostnader vars storlek inte överstiger intäkterna. Som den svarta kurvan nedan visar har nämnderna dock vissa 

smärre variationer sett över hela budgetåret. Under våren ligger den svarta kurvan en bit över 0-strecket, vilket 

betyder att nämnderna då har budgeterat med ett överskott, som sedan successivt planar ut till en nollbudget 

på helåret.  

Den blå kurvan visar nämndernas samlade utfall för perioden. Så länge den blå kurvan håller sig ovanför den 

svarta är det samlade utfallet för nämnderna bättre än vad som budgeterats för perioden, dvs. nämnderna har 

högre intäkter eller lägre kostnader än vad de budgeterat, och därmed ett positivt resultat. 

Det ackumulerade utfallet t.o.m. sista mars visar att den blå utfallskurvan är något nedanför den svarta och att 

nämnderna således har ett lägre utfall än vad som budgeterats för perioden: 483,8 tkr mot budgeterade 

2 930,7 tkr. 

 

 



* För jan-mar 2020 har kommunstyrelsens utfall beräknats genom att nettot tagits mellan kommunstyrelsen och kommungemensamma 

ansvar. Detta då kostnader har flyttats budgetmässigt mellan dessa, men där utfallet ännu inte korrigerats för att möta dessa 

budgetändringar.  

ACKUMULERAT I/K-TAL PER NÄMND* 

Målet för ekonomi i balans är ett I/K-tal över 1,00, som visar att intäkterna är högre än kostnaderna. För mars 

månad är I/K-talet 1,00 eller där över för tre av fem nämnder: arbetslivsnämnd, samhällsnämnd och 

skolnämnd. Kommunstyrelsen har ett I/K-tal på 0,993 och socialnämnden 0,975.

 

* För jan-mar 2020 har kommunstyrelsens utfall beräknats genom att nettot tagits mellan kommunstyrelsen och kommungemensamma 

ansvar. Detta då kostnader har flyttats budgetmässigt mellan dessa, men där utfallet ännu inte korrigerats för att möta dessa 

budgetändringar.  

 

ACKUMULERAT RESULTAT PER NÄMND* 

En vit ruta innebär ett resultat bättre än 0. Ett blått/mörkblått resultat innebär ett underskott, av 

mindre/större karaktär. Denna tabell visar det faktiska utfallet per nämnd, oavsett budget för perioden.  

Det samlade utfallet är alltså 483,8 tkr lägre än noll, medan figur 2 visar utfallet ställt i relation till budget för 

perioden. 

 

 

* För jan-mar 2020 har kommunstyrelsens utfall beräknats genom att nettot tagits mellan kommunstyrelsen och kommungemensamma 

ansvar. Detta då kostnader har flyttats budgetmässigt mellan dessa, men där utfallet ännu inte korrigerats för att möta dessa 

budgetändringar.  

 

tkr jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

KS -2 026 1 100 -1 191

ALN 1 014 2 470 2 844

SAM 6 965 3 319 3 742

SKO -8 710 -1 967 3 898

SOC -4 397 -5 695 -8 809

Total -7 155 -773 484 0 0 0 0 0 0 0 0 0



FINANSRAPPORT 

LIKVIDITET 

Under mars månad uppnåddes det högsta värdet på kontot 2020-03-21, med ett saldo på 67 792 tkr. 

Månadens lägsta värde noteras 2020-03-20, med ett saldo på -33 492 tkr. Checkkrediten för kommunen är 

90 000 tkr och har som högst utnyttjats till 37,2% under månaden. Likviditeten per den sista dagen i månaden 

är lägre för mars månad än för februari, dock högre än den sista mars 2019. 

 

INVESTERINGARNAS PÅVERKAN PÅ LIKVIDITETEN 

I figur 5 visas investeringsprojektens likvidpåverkan under perioden. De visar att det från kommunens 

bankkonto under mars utbetalades sammanlagt 1 221,4 tkr avseende investeringsprojekt. Hittills under 2020 

har investeringarnas likvidpåverkan varit 11 601,1 tkr. 

 

 

 

Månad 2020 2019 Differens år

Jan -9 543,5 -26 874,8 17 331,3

Feb -836,2 -2 068,5 1 232,3

Mar -1 221,4 -5 456,3 4 234,9

Apr -74,0

Maj -3 575,3

Jun -799,8

Jul -482,1

Aug -1 180,0

Sep -2 913,6

Okt -20 291,1

Nov -2 442,0

Dec -11 127,0

Totalt -11 601,1 -77 284,5



LÅNEPORTFÖLJ 

 

Kommunens låneportfölj uppgår till 210 000 tkr per den sista mars. Inga nya lån har tecknats under perioden. 

Ett lån förfaller till betalning under resterande del av året, 2020-06-01. 

PERSONALNYCKELTAL 

I figur 7 visas antalet heltider anställda i Härnösands kommun. För mars månad uppgår den siffran till 1 971 st. 

Motsvarande siffra för mars 2019 var 2 043 st. Figur 8 visar personalsiffror per nämnd, där även antal heltider 

finns med som en kolumn, nedbruten per nämndsnivå. 

 

 

 

Långivare Lånenr Lånedatum Förfallo-datum Ränta
Räntebind-

ningstid
Belopp tkr

Kommuninvest 104009 2018-11-14 2021-11-16 0,32% 90 50 000

Kommuninvest 112551 2019-06-17 2023-11-13 0,28% 90 50 000

Kommuninvest 99489 2018-09-07 2020-06-01 0,03% Fast 50 000

Kommuninvest 112131 2019-06-03 2024-06-03 0,46% 90 20 000

Kommuninvest 108601 2019-03-01 2022-03-23 0,38% Fast 40 000

Summa: 210 000

Antal anställda 

personer

Antal i heltider Visstidsanställda i 

heltider

Andel heltidanst av 

tillsv.anst

Hälsotal

Kommunen Mar 2020 2022 1971 348 82% 4,2%

Mar 2019 2075 2043 357 82% 6,5%

Kommunstyrelsen Mar 2020 219 216 19 97% 3,5%

Mar 2019 212 210 15 97% 3,7%

Arbetslivsnämnden Mar 2020 85 84 156 96% 3,1%

Mar 2019 97 103 154 95% 2,4%

Samhällsnämnden Mar 2020 71 70 3 97% 1,0%

Mar 2019 75 74 6 97% 2,8%

Skolnämnden Mar 2020 803 789 119 94% 3,7%

Mar 2019 813 796 134 94% 7,0%

Socialnämnden Mar 2020 852 811 51 65% 5,4%

Mar 2019 880 860 49 65% 7,6%
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Härnösand kommun 
Kommunstyrelseförvaltningen 
87180 Härnösand 

Besöksadress 

Nybrogatan 8 
Hemsida 

www.harnosand.se 
Telefon 

0611-348000 
Organisationsnr 

212000-2403 

E-post 

 
Fax 

0611-348030 
Bankgiro 

5576-5218 
 

 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Petra Norberg, 0611-34 85 30 
petra.norberg@harnosand.se  
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Datum 

2020-03-12 

 
Dnr  

KS/2020-000126 

  

 

 Kommunstyrelsen 

Riktlinjer för fullgörande av kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen 

att anta riktlinjerna för fullgörande av kommunstyrelsens uppsiktsplikt  

att uppdra till förvaltningen att implementera rutiner och innehåll för 

uppsiktspliktens punkter för nämnder och bolag, samt 

att bolagens ägardirektiv anpassas till riktlinjerna.  

 

Beskrivning av ärendet 

Inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt ska kommunstyrelsen i 

årliga beslut för varje hel- och delägt bolag också pröva om den verksamhet 

som bolaget har bedrivit under föregående år varit förenlig med det 

fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna (Kommunallagen 6 kap 10 §).    

De nämnder, kommunalförbund samt hel- och delägda bolag vars 

verksamhet inte är av obetydlig omfattning och som kommunen på grund av 

andelsinnehav har ett bestämmande eller väsentligt inflytande över omfattas 

av uppsiktsplikten. 

Det framgår av reglementet för kommunstyrelsen och nämnder att 

kommunstyrelsens uppgift är att: 

 Ha uppsikt över nämndernas verksamhet samt kommunal 

verksamhet som bedrivs i kommunala bolag, stiftelser och 

kommunalförbund   

 Ha uppsikt över verksamhet och uppdrag som bedrivs av annan 

juridisk person eller samverkansorganisation vilken kommunen 

ingår. 

 Kontrollera och följa upp verksamhet, när vård av kommunal 

angelägenhet genom avtal har lämnats över till en privat utförare. 



 
Härnösands kommun 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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Datum 

2020-04-17 
Dnr 

KS/2020-000126 
 

 

 Årligen fatta beslut enligt Kommunallagen 6 kap. §9 kring 

uppsiktsplikt gällande kommunala bolag verksamhet och uppdrag 

som bedrivs av annan juridisk person eller samverkansorganisation 

som kommunen igår i.  

Genom riktlinjer för fullgörande av kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

tydliggörs hur kommunstyrelsen fullgör sin uppsiktsplikt. En beskrivning av 

rutiner och processer samt innehåll för uppsiktsplikten vid 

verksamhetsbesök, möjliggör att uppsikten blir tydlig och baseras på 

dialoger och dokumentationer vilka utmynnar i underlag för beslut i 

kommunstyrelsen samt eventuellt i kommunfullmäktige, om beslutet så 

kräver. Hur kommunstyrelsen uppfyllt uppsiktsplikten redovisas i 

årsbokslutet. 

Socialt perspektiv 

Bedöms inte påverkas 

Ekologiskt perspektiv 

Bedöms inte påverkas 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

I ett juridiskt perspektiv är det av stor vikt att uppsiktsplikten och formerna 

för den dokumenteras i form av riktlinjer med tillhörande rutiner och 

årshjul. Att processen sedan är transparent, från uppsiktspunkten till beslut 

och återrapportering i kommunfullmäktige gör det möjligt för 

verksamheterna, de politiska instanserna samt invånarna, att få insyn i hela 

processen och följa de beslut som sedan följer av uppsiktens resultat.   

Lars Liljedahl 

Kommundirektör 

Petra Norberg 

t.f. kanslichef 

 

Bilagor 

Bilaga 1 – Riktlinjer för fullgörande av kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

Bilaga 2 - Rutiner och innehåll för genomförande av uppsiktsplikt 

Bilaga 3 - Rutiner för prövning av de kommunala bolagens verksamhet      

enligt 6 kap 9-10 §§ kommunallagen 

Bilaga 4 - Verksamhetsdialog 
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Dokumentnamn 
Riktlinjer för fullgörande av kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt 

Dokumenttyp 

Riktlinje 

Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen 

Datum 

 

Diarienummer 

 

Dokumentansvarig/processägare Kommunstyrelseförvaltningen 

Version 

 

Senast reviderad 

 

Giltig t o m 

[Datum]  

Dokumentinformation Riktlinjer för fullgörande av kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

Dokumentet gäller för  

Annan information  
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Bakgrund 

Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över nämnders och gemensamma 

nämnders verksamhet (Kommunallagen 6 kap 1§).  

Inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt ska kommunstyrelsen i 

årliga beslut för varje hel- och delägt bolag också pröva om den verksamhet 

som bolaget har bedrivit under föregående år varit förenlig med det 

fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna (Kommunallagen 6 kap 10 §).    

De nämnder, kommunalförbund samt hel- och delägda bolag vars 

verksamhet inte är av obetydlig omfattning och som kommunen på grund av 

andelsinnehav har ett bestämmande eller väsentligt inflytande över omfattas 

av uppsiktsplikten. 

Det framgår av reglementet för kommunstyrelsen och nämnder att 

kommunstyrelsens uppgift är att: 

 Ha uppsikt över nämndernas verksamhet samt kommunal verksamhet 

som bedrivs i kommunala bolag, stiftelser och kommunalförbund   

 Ha uppsikt över verksamhet och uppdrag som bedrivs av annan 

juridisk person eller samverkansorganisation vilken kommunen 

ingår. 

 Kontrollera och följa upp verksamhet, när vård av kommunal 

angelägenhet genom avtal har lämnats över till en privat utförare. 

 Årligen fatta beslut enligt Kommunallagen 6 kap. §9 kring 

uppsiktsplikt gällande kommunala bolag verksamhet och uppdrag 

som bedrivs av annan juridisk person eller samverkansorganisation 

som kommunen igår i.  

 

Hur fullgörs uppsiktsplikten över nämnderna, bolagen och förbunden 

Nämnderna och bolagen redovisar verksamhet och ekonomi för 

kommunstyrelsen. Uppsiktsplikten fullföljs genom: 

 Att nämnderna besöker kommunstyrelsen för att redogöra för sina 

verksamheter minst en gång per år. 

 Genom verksamhets- och ekonomirapporter, fastställda i kommunens 

ekonomiska reglemente och i bolagens ägardirektiv. 

 Kvartalsmöten mellan bolagen och kommunledningen. Anteckningar 

från dessa möten skickas till kommunstyrelsen för kännedom. 

 Genom verksamhetsbesök och verksamhetsdialog som sammanställs 

i en rapport av kommunstyrelseförvaltningen, vilket blir underlag för 

beslut i kommunstyrelsen. 

 Förbunden följs upp genom delårsrapport och årsredovisning samt 

revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapporter. 
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Ansvarsfrihet och bolagens och nämndernas årsredovisningar  

Kommunfullmäktige prövar frågan om ansvarsfrihet i styrelse och nämnder  

kommunalförbund och för samordningsförbund (KL 5:24).  

I kommunala bolag är det bolagsstämman (indirekt fullmäktige genom 

ombuden till bolagsstämman) som beslutar om ansvarsfrihet.  

Vissa frågor är dock förbehållna kommunfullmäktige, exempelvis om 

anmärkning riktas mot styrelse och VD i kommunalt bolag.  

Kommunfullmäktige kan antingen entlediga ledamot som inte beviljas 

ansvarsfrihet eller ge nytt förtroende.  

Kommunfullmäktige ska pröva frågan om ansvarsfrihet för bolagen och  

nämnder. För bolagen sker det genom att årsredovisningen kommit 

fullmäktige tillhanda innan bolagen genomför sin stämma. 

Bolagen 

Kommunstyrelsen beslutar: 

 Om den verksamhet som bedrivits under året har/inte har varit 

förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 

ramen för de kommunala befogenheterna 

Kommunfullmäktige beslutar: 

 Om åtgärder om det framkommer brister i kommunstyrelsens 

prövning.  

 Uppdra till ombudet till bolagsstämman att bevilja/inte bevilja 

styrelsen och VD ansvarsfrihet 

Förbund med direktion  

Kommunfullmäktige beslutar att: 

 Godkänna årsredovisningen och därefter uppdra till ombudet till 

bolagsstämman att bevilja/inte bevilja styrelsen och VD ansvarsfrihet 
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Rutin för prövning av de kommunala bolagens verksamhet enligt  
6 kap 9-10 §§ kommunallagen 

   

 

Dokumentnamn 

Rutin för prövning av de kommunala bolagens 
verksamhet enligt 6 kap 9-10 §§ KL 
10§§kommunallagen 

Dokumenttyp 

Styrdokument 

Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen 

Datum 

2019-02-05 

Diarienummer 

2020-000126 

Dokumentansvarig/processägare Kommunstyrelsen 

Version 

1 

Senast reviderad 

- 

Giltig t o m 

2024-05-05 

Dokumentinformation  

Dokumentet gäller för Kommunstyrelsen, kommunstyrelseförvaltningen, kommunala bolag 

Annan information  
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Bakgrund 

Reglerna för prövning finns i Kommunallag (2017:725) 6 kap 9-10 §§ där 

det anges att kommunstyrelsen ska i årliga beslut pröva varje aktiebolags 

verksamhet under föregående kalenderår.  Ett överklagningsbart beslut 

fattas då för respektive bolag vilket i praktiken betyder att varje bolag, även 

dotterbolagen, får en egen beslutsmening/attsats i protokollet.  

De nämnder, kommunalförbund samt hel- och delägda bolag vars 

verksamhet inte är av obetydlig omfattning och som kommunen på grund av 

andelsinnehav har ett bestämmande eller väsentligt inflytande över omfattas 

av uppsiktsplikten. I praktiken kan det tolkas syfta på bolagen där 

kommunen innehar mer än hälften av aktierna, det vill säga åtminstone de 

helägda kommunala bolagen.  

Kommunstyrelsen är skyldig att föreslå fullmäktige förbättringsåtgärder om 

den upptäcker brister i vid den årliga genomgången. Om styrelsen bedömer 

att åtgärdsförslag inte är aktuella räcker det att beslutet skickas till 

fullmäktige för kännedom.  

Kontroll av ägardirektiv och bolagsordningar 

Giltiga ägardirektiv och bolagsordning ska finnas för varje bolag. 

Kontroll av inkomna handlingar enligt informationsplikten 

Följande handlingar ska bolagen skicka in till kommunstyrelsen varje år: 

 Styrelseprotokoll/Protokoll från styrelsemöten 

 Protokoll från bolagsstämma 

 Årsredovisning 

 Revisionsberättelse med revisionsrapport 

 Lekmannarevisorernas revisionsrapporter 

 Protokoll/minnesanteckningar från kvartalsmöten med 

kommunledningen där aktuellt  

Samtliga diarieförs och skickas till kommunstyrelsen för kännedom. 

Grund för beslut 

Ärendet handlar i praktiken om kontrollerande av att bolagen hållit sig till 

sina ägarbestämda verksamheter. Detta följs upp genom informationen i de 

inskickade handlingarna enligt informationsplikten samt genom 

verksamhetsbesöken och –dialogen. Revisionsrapporterna är ett viktigt 

underlag i bedömningen då de utgår från professionella granskningar i 

verksamheterna.    

 



 

 

Postadress 

Härnösands kommun 
Kommunledningskontoret 
871 80 Härnösand 

Besöksadress 

Rådhuset 
Nybrogatan 8 
 

Hemsida 

www.harnosand.se 
Telefon 

0611-34 80 00 vx 
Organisationsnr 

212000-2403 

E-post 

kommun@harnosand.se 
Fax 

0611-34 80 30 
Bankgiro 

5576-5218 
 

 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Petra Norberg, 0611-34 85 30 
petra.norberg@harnosand.se 

  
Sida 

1(3) 

Datum 

2020-04-17 
  

  

 

 
 

 

 
  

 

Rutiner och innehåll för genomförande av uppsiktplikt 

Uppsiktsplikten uppfylls genom uppföljning av verksamheternas 

redovisningar under året. 

Fyramånadersrapport nämnderna: 

- Ekonomisk redovisning och prognos för innevarande år. 

- Viktiga händelser under året som påverkat verksamheterna. 

- Planerad verksamhet för året (framtid) 

Ansvarig för ovanstående: Nämnd/styrelse 

Fyramånadersrapport kommunen: 

- Omvärldsanalys – övergripande 

- Medarbetarperspektivet 

- Ekonomisk redovisning och prognos för innevarande år. 

Ansvarig för ovanstående: Kommunfullmäktige 

 

Delårsrapport: 

- Viktiga händelser under året som påverkat verksamheterna. 

- Ekonomisk redovisning och prognos för innevarande år. 

- Uppföljning och prognos måluppfyllelse 

- Uppföljning av internkontroller innevarande år 

- Planerad verksamhet för året (framtid) 

Ansvarig för ovanstående: Nämnd/styrelse 

 

Verksamhetsberättelse: 

- Viktiga händelser under året som påverkat verksamheterna. 

- Ekonomisk redovisning för innevarande år. 

- Redovisning av måluppfyllelse 

- Redovisning av internkontroller 

- Planerad verksamhet för året (framtid) 

Ansvarig för ovanstående: Nämnd/styrelse 

Verksamhetsplan: 

- Viktiga händelser 

- Planerad verksamhet för året 

- Resultatuppdrag för året 

- Planerad verksamhet för kommande år 

- Driftsbudget och investeringsbudget 

- Internkontroll kommande år med tillhörande risk-och 

väsentlighetsanalys 

Ansvarig för ovanstående: Nämnd/styrelse 
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Årsplan 

- Ekonomiska förutsättningar 

- Målprogram 

Ansvarig för ovanstående: Kommunfullmäktige 

 

Protokoll och granskningsrapporter 

De under året till kommunstyrelsen inkomna protokollen från bolagens 

styrelsemöten utgör en grund för uppföljning av verksamheten. 

Lekmannarevisorernas granskningsrapporter kan användas som stöd i 

prövningen då de behandlar delvis samma saker som kommunstyrelsen ska 

ha uppsikt över. 

Ansvarig för ovanstående: Bolagsstyrelsen 

Nämndernas verksamhetsredovisning i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, 

utveckling och ekonomiska ställning. För att öka kommunstyrelsens 

kännedom om nämndernas verksamheter redovisar nämnderna sin 

verksamhet vid kommunstyrelsens sammanträden, minst en gång per år. 

Redovisningen ska innehålla: 

 Viktiga händelser under året 

 Ekonomiskt läge/prognos 

 Måluppfyllelse 

 Internkontroll 

  Beskriv verksamheternas arbete för att bidra till kommunens 

övergripande mål, med särskild fördjupning av beslutade 

resultatuppdrag, samt måluppfyllelse. 

 De närmaste årens utmaningar 

Verksamhetsredovisning sker minst en gång per år, enligt årshjul. Utöver 

denna redovisning kan kommunstyrelsen kalla nämnd för redovisning utifrån 

behov som uppstår. 

Ansvarig för ovanstående: Nämnd 

Kommunledningens och bolagens kvartalsmöten 

Härnösands Energi och Miljö AB och AB Härnösandshus ska till 

kommunstyrelsen skicka anteckningar från kvartalsmöten med 

kommunstyrelsens presidium, kommundirektören och ekonomichefen.  

Utöver dialog om verksamheten ska följande punkter behandlas: 

 Beskriv det kommunala ändamålet med verksamheten (framgår av 

bolagens ägardirektiv) och redogör för hur väl verksamheten har 

överensstämt med det kommunala ändamålet föregående år. 



 
Härnösands kommun 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 

      
Sida 

3(3) 

Datum 

2020-04-17 
  

  
 

 

 Viktiga händelser under året 

 ‐ Ekonomiskt resultat 

 ‐ Måluppfyllelse  

‐ De närmaste årens utmaningar för bolaget. 

Ansvarig för ovanstående: Styrelsen  

Kommunledningen ska även belysa detta i dialogen med bolagen: 

 Har den verksamhet som bolaget bedrivit under föregående år varit 

förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 

ramen för de kommunala befogenheterna?  

 Hur beskrivs det kommunala ändamålet och uppfyllandet av de 

kommunala befogenheterna i bolagens styrdokument? 

 Hur beskrivs årets viktiga händelser i bolagets delårsrapport och 

årsredovisning? 

 Har rapportering skett, enligt bestämmelserna i ägardirektivet till 

kommunstyrelsen under året från bolagen? 

 Behöver kommunstyrelsen vidta några åtgärder med anledning av 

detta? 

Ansvarig för ovanstående: Kommunstyrelsen  

Fördjupad verksamhetsdialog  

Alla nämnder och bolag ska en gång per år, genomföra en dialog med 

kommunstyrelseförvaltningen, enligt årshjul och med fastställt innehåll. 

Dialogen utgår från verksamhetens grunduppdrag, enligt 

reglemente/ägardirektiv. (se bilaga) 

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

Verksamhetens dialog sammanställs av kommunstyrelseförvaltningen i en 

rapport med en bedömning och förslag till beslut till kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige, om beslutet kräver det. Verksamheten tar del av 

rapporten för eventuella justeringar, innan förslag till beslut i 

kommunstyrelsen. I årsbokslutet sammanställs hur uppsiktsplikten har 

fullgjorts under föregående år, samt, om det genomförts åtgärder, och vilka 

åtgärder kommunstyrelsen vidtagit. 

Ansvarig för ovanstående: Kommundirektören  
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Verksamhetsdialog 

Verksamhetsdialogen utgår från verksamhetens grunduppdrag, målgrupper, 

eventuellt förändrade behov, verksamheternas utveckling, ekonomi, mål, 

säkerhet,  kompetensförsörjning, frisknärvaro med mera. 

Frågeställningarna nedan kompletteras och skickas ut i förväg innan 

dialogen genomförs. Frågeställningarna kan också förändras och ska därför 

ses som exempel på frågor att föra dialog kring. 

Vad är förvaltningens/bolagets uppdrag?  

Avsnittet syftar till att stämma av om förvaltningens/bolagets uppdrag är 

relevant, eller om förändringar behöver ske i någon del. 

Utifrån uppdraget, vilka är de viktigaste målgrupperna för 

förvaltningen/bolaget? 

Vad tycker invånare/målgrupper om den verksamhet som levereras? 

Utgångspunkt ska tas i resultat av brukarundersökningar och motsvarande, 

antingen genomförda nationellt eller i egen regi.  

Arbetar förvaltningen/bolaget med rätt saker? 

Beskriv på vilket sätt uppdraget utförs enligt reglementet/ägardirektivet. 

Finns några skillnader mellan målgruppens behov och uppdraget enligt 

reglemente/ägardirektiv? 

Vilka behov och förväntningar har verksamhetens målgrupper? Hur arbetar 

verksamheten för att uppfylla dessa behov? 

Beskriv på vilket sätt uppdraget utförs enligt gällande lagar och förordningar 

Arbetar förvaltningen/bolaget med uppdrag som inte täcks av reglemente, 

ägardirektiv, kommunpolitiska beslut, lagar etcetera? Behöver 

reglemente/ägardirektiv formuleras om? 

Hur fungerar ansvarsfördelningen gentemot övriga förvaltningar/bolag?      

Är ansvarsfördelningen tydlig? Fungerar organisationen för de uppdrag 

förvaltningen/bolaget har? 

Vilka kommunövergripande processer är förvaltningen/bolaget delaktiga i?  

Arbetar förvaltningen/bolaget med sakerna på rätt sätt? 

Hur säkerställs en verksamhet som understödjer leveransen av "rätt saker"? 

Sett till basuppdraget: Beskriv hur verksamheten når de effekter och skapar 

de resultat i verksamheten som är tänkt.                                                      

Hur arbetar förvaltningen/bolaget för att skapa en säker verksamhet?  
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Vilka satsningar har gjorts inom ekonomi respektive HR, som skulle kunna 

spridas som goda exempel i organisationen. 

Hur arbetar förvaltningen/bolaget med verksamhetsutveckling? Hur 

säkerställs ett innovativt och nytänkande perspektiv? 

Hur säkerställer verksamheten att tilldelade ekonomiska resurser används 

effektivt och genererar en god verksamhet?  

Framtid - Hur arbetar förvaltningen/bolaget med att ha en god 

framförhållning, och hur säkerställs att det som behöver hanteras på 

både kort och lång sikt också tas om hand? 

Vilka utmaningar och möjligheter ser förvaltningen/bolaget på längre sikt? 

Anta att kommunen hamnar i ett utsatt ekonomiskt läge, och att budgeten för 

verksamheten skulle reduceras med tre procent. Hur skulle 

förvaltningen/bolaget på kort sikt kunna skapa förutsättningar för att hantera 

denna situation? 
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§ 18 Dnr 2019-000285 1.2.2.2 

Reglemente för revisorerna i Härnösands kommun 
2020-2023 

Kommunfullmäktiges presidieberednings beslut 

Kommunfullmäktiges presidieberedning föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

att anta Reglemente för revisorerna i Härnösands kommun 2020-2023.  

Propositionsordning 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande 

förslag. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktiges presidieberedning avser besluta 

enligt liggande förslag. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktiges presidieberedning har beslutat 

enligt liggande förslag.      

Bakgrund 

För att förtydliga revisionens arbetsformer lokalt kan fullmäktige anta ett 

reglemente där det anges till exempel antalet revisorer, beredning av 

revisionens budget och vilken instans som granskar revisionen. Reglementet 

utgår från SKR:s nationella rekommendationer som uppdaterats efter nya 

kommunallagen och gällande praxis. Revisionen har fått yttra sig över 

förslaget. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Den kommunala revisionen regleras främst i kommunallagens 12 kapitel där 

det framgår att fullmäktige får anta ett reglemente om revisionen. 

Revisionens arbete ska följa god revisionssed och de lagar som gäller i 

offentlig förvaltning samt kommunens egna styrdokument. Revisionen ligger 

organisatoriskt direkt under fullmäktige och svarar till fullmäktiges 

presidium.        

Beslutsunderlag 

Sveriges kommuner och regioners nationella rekommendationer   

______ 
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 Kommunfullmäktige 

Reglemente för revisorerna i Härnösands kommun 
2020-2023 

Förslag till beslut  

Kommunledningskontoret föreslår kommunfullmäktiges presidieberedning 

föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att anta Reglemente för revisorerna i Härnösands kommun 2020-2023.  

Beskrivning av ärendet 

För att förtydliga revisionens arbetsformer lokalt kan fullmäktige anta ett 

reglemente där det anges till exempel antalet revisorer, beredning av 

revisionens budget och vilken instans som granskar revisionen. Reglementet 

utgår från SKR:s nationella rekommendationer som uppdaterats efter nya 

kommunallagen och gällande praxis. Revisionen har fått yttra sig över 

förslaget. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Den kommunala revisionen regleras främst i kommunallagens 12 kapitel där 

det framgår att fullmäktige får anta ett reglemente om revisionen. 

Revisionens arbete ska följa god revisionssed och de lagar som gäller i 

offentlig förvaltning samt kommunens egna styrdokument. Revisionen 

ligger organisatoriskt direkt under fullmäktige och svarar till fullmäktiges 

presidium.         

Beslutsunderlag 

Sveriges kommuner och regioners nationella rekommendationer   

Petra Norberg  

T.f. kanslichef 

Johanna Laine 

Kommunsekreterare 

 

Bilagor 

Reglemente för revisorerna i Härnösands kommun 2020-2023 
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Revisionens uppdrag och formella reglering 

1.1 Roll och uppdrag 

Revisorerna och de sakkunniga som dessa anlitar (revisionen) är 

fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för 

granskning och kontroll av den verksamhet som bedrivs i styrelser, nämnder, 

fullmäktigeberedningar och företag. Revisionen fyller en viktig funktion i 

den lokala självstyrelsen. Granskningen bidrar till legitimitet och förtroende 

åt verksamheten, samtidigt som den kan synliggöra och förmedla väsentlig 

och nödvändig kritik. Granskningen kan också bidra till förbättring och 

utveckling. 

Den övergripande revisionsuppgiften är att granska om verksamheten följer 

fullmäktiges beslut och om verksamheten når de politiska målen inom givna 

ekonomiska ramar. En väsentlig uppgift är att främja arbetet med styrning, 

ledning, kontroll och uppföljning av verksamheterna. 

Revisorerna har också uppgiften att granska verksamheten i kommunens 

företag genom de lekmannarevisorer som fullmäktige utser i företagen.   

Att vara revisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende, 

saklighet och integritet främja, granska och bedöma verksamheten. 

Revisorerna lämnar varje år en revisionsberättelse till fullmäktige. I 

revisionsberättelsen redogör revisorerna för resultatet av sin granskning och 

lämnar ett särskilt utlåtande om ansvarsfrihet. Revisorerna kan också rikta 

anmärkningar i sin revisionsberättelse. På motsvarande sätt rapporterar 

lekmannarevisorer i företagen genom granskningsrapporter och 

revisionsberättelser. 

1.2 Formell reglering 

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta 

reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag. Den 

kommunala revisionen regleras i kommunallagen, främst kapitel 12. 

Lekmannarevisionen regleras i aktiebolagslagen, kapitel 10. Regler för 

revision finns också i lagstiftning för andra företagsformer t ex stiftelselagen. 

God revisionssed i kommunal verksamhet är de föredömliga och goda 

principer, förhållningssätt och tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna 

när kommunal revision utförs. God revisionssed i kommunal verksamhet 

utgår från den kommunala sektorns förhållanden. Revisionsarbetet i 

kommunen ska bedrivas med utgångspunkt från den goda sed som senast är 

uttolkad och uttryckt i skriften ”God revisionssed i kommunal verksamhet” 

(Sveriges Kommuner och Regioner). När revisorerna beslutar om jäv och om 

sin förvaltning gäller i tillämpliga delar också kommunallagen och 

revisionsreglementet. 

Revisorerna verkar i övrigt under den lagstiftning som gäller i offentlig 

verksamhet – tryckfrihetsförordning, offentlighets- och sekretesslag, 

förvaltningslag, dataskyddsförordningen, lagen om offentlig upphandling m 

fl. Revisorerna har också att följa kommunövergripande styrdokument från 

fullmäktige.  
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Revisionen granskar verksamhet som i sin tur är reglerad i 

speciallagstiftning, som revisorerna behöver vara orienterade om, för insikt 

om hur dessa styr och påverkar de organ revisorerna granskar. 

Revisorernas antal och organisation 

1.3 Antal 

Härnösands kommun har nio revisorer som efter allmänna val utses av 

fullmäktige för en mandatperiod.  

Om en revisor avgår eller uppdraget på något sätt upphör under 

mandatperioden förrättar fullmäktige fyllnadsval så snart som möjligt. 

1.4 Organisation 

Revisorerna arbetar med hela granskningsuppdraget i en samlad revision. 

Varje revisor fullgör dock sitt uppdrag självständigt. 

1.5 Lekmannarevisorer/revisorer i kommunens företag 

Bland kommunens revisorer utser fullmäktige lekmannarevisorer och 

suppleanter till kommunens aktiebolag och revisorer med suppleanter i 

kommunala stiftelser i det antal som fastställs för varje enskilt företag. 

1.6 Ordförande 

Fullmäktige väljer för den tid som fullmäktige bestämmer en ordförande och 

två vice. Uppdraget är att vara sammankallande/ordförande och leda 

gemensamma sammankomster och sammanträden. 

1.7 Uppdragstid 

Fullmäktige väljer revisorerna för en mandatperiod. Uppdraget är slutfört när 

revisorerna under det femte året efter valet har avslutat granskningen av det 

fjärde årets verksamhet och avlämnat revisionsberättelsen. Det första året i 

mandatperioden inleds med dubbla grupper revisorer. 

1.8 Tillkommande uppdrag 

Utöver lagstadgade uppdrag svarar revisorerna för granskningen av till 

kommunen lämnade donationsstiftelser. 

1.9 Sakkunniga biträden 

Revisorerna och lekmannarevisorerna anlitar själva sakkunniga till sin 

granskning i den omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt 

god revisionssed.  

Vid upphandling tillämpas kommunens riktlinjer för upphandlingar. 

Revisorerna och lekmannarevisorerna beslutar om upphandling i samråd 

med fullmäktiges presidium. 

Bestämmelserna i kommunallagen, aktiebolagslagen och stiftelselagen om 

revisorernas rätt till upplysningar gäller också de sakkunniga som biträder 

revisorerna och lekmannarevisorerna. 
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Revisorernas ekonomi och förvaltning 

1.10 Beredning av revisorernas budget 

Fullmäktiges presidium upprättar förslag till budget för revisorernas 

verksamhet. 

1.11 Lekmannarevisorernas budget 

Fullmäktige beslutar om budget för lekmannarevisionen och av fullmäktige 

utsedda revisorer i stiftelser. Respektive företag svarar för kostnaderna för 

lekmannarevisionen i aktiebolagen och revisorerna i stiftelserna. 

1.12 Revisorernas förvaltningsbeslut 

För att besluta i ärenden om sin förvaltning och om jäv sammanträder 

revisorerna enligt de regler som gäller för en kommunal nämnd. 

1.13 Granskning av revisorernas ekonomi och förvaltning 

Revisorernas räkenskaper och förvaltning granskas av fullmäktiges 

presidium. Revisorerna lämnar de upplysningar och material som begärs för 

denna granskning. 

Revisorernas sammankomster och sammanträden 

1.14 Revisorernas sammankomster och sammanträden 

Ordföranden kallar revisorerna till sammankomster i granskningsarbetet och 

till sammanträden i ärenden om sin förvaltning och om jäv. Kallelsen anger 

tid och plats för mötet, den kan ske skriftligt eller elektroniskt. 

Ordföranden får kalla även sakkunniga och andra experter samt 

förtroendevalda i fullmäktigeberedningar och nämnder till dessa 

sammankomster. 

1.15 Minnesanteckningar 

Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammankomster i 

granskningsarbetet. Ordföranden ansvarar för att anteckningar upprättas. 

1.16 Protokoll 

De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas upp i 

protokoll. Ordföranden ansvarar för att protokoll upprättas. 

Protokollet justeras av ordföranden och ytterligare en revisor. Revisorerna 

kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen 

ska redovisas skriftligt innan revisorerna justerar den. 

1.17 Skrivelse från revisorerna 

En skrivelse (eller motsvarande) i revisorernas namn i granskningsarbetet 

fordrar att alla revisorer är eniga om innehållet. Skrivelsen ska undertecknas 

av den/de som revisorerna utser. 
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Revisorerna och fullmäktige 

1.18 Revisorerna och fullmäktiges presidium 

Revisorerna och fullmäktiges presidium har regelbundna överläggningar, 

minst två varje år.  

1.19 Revisorerna och fullmäktige 

Revisorerna har en stående punkt på fullmäktiges sammanträden vid vilken 

revisorerna kan informera om revisionens arbete och resultat. 

I ärenden som avser och berör revision har revisorerna rätt att yttra sig till 

och i fullmäktige. 

1.20 Revisorernas initiativrätt och obligatorisk rapportering 

Revisorerna kan initiera ärende i fullmäktige med anledning av sin 

granskning och om sin förvaltning, när de bedömer att så behövs. 

Fullmäktiges ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till 

behandling, så snart som möjligt, efter att beredning har skett.  

Revisorerna kan initiera ärende i nämnder och styrelser med anledning av sin 

granskning, när de bedömer att så behövs. Nämndens ordförande svarar för 

att sådana ärenden tas upp till behandling så snart som möjligt. 

Revisorerna rapporterar till ansvarig nämnd om de i sin granskning funnit 

misstanke om brott av förmögenhetsrättslig karaktär eller att allmän 

förvaltningsdomstols avgörande har åsidosatts. Om berörd nämnd inte vidtar 

tillfredsställande åtgärder med anledning därav rapporterar revisorerna till 

fullmäktige. Fullmäktiges ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp 

till behandling, så snart som möjligt, efter att beredning har skett. 

Revisorernas rapportering 

1.21 Löpande rapportering i fullmäktige 

De sakkunnigas rapporter samt rapporter och bedömningar från revisorerna 

tillställs fullmäktiges presidium så snart en granskning är avslutad. 

Fullmäktiges presidium svarar för vidare spridning till fullmäktiges alla 

ledamöter.  

Detta uppfyller kravet i kommunallagen att de sakkunnigas rapporter ska 

fogas till revisionsberättelsen. I revisionsberättelsen förtecknas de rapporter 

som förmedlats till fullmäktige och som formellt hör till revisionsberättelsen. 

1.22 Revisionsberättelse 

Revisionsberättelsen lämnas till fullmäktige vid den tidpunkt som 

fullmäktige bestämmer.  

1.23 Granskningsrapporter 

Lekmannarevisorernas granskningsrapporter ska lämnas till fullmäktige vid 

den tidpunkt som fullmäktige bestämmer. 
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Övrigt 

1.24 Personuppgiftsansvar 

Revisorerna är personuppgiftsansvariga och utser dataskyddsombud. 

1.25 Revisorernas arkiv 

För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen och i av 

fullmäktige fastställt arkivreglemente. 
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 Kommunfullmäktige 

Tillägg i reglementet för tillgänglighetsrådet 

Förslag till beslut  

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

att anta reviderat Reglemente för tillgänglighetsrådet.  

Beskrivning av ärendet 

2019 antogs ett nytt reglemente för tillgänglighetsrådet av 

kommunfullmäktige. En av de förändringar som gjordes var att endast 

ordinarie ledamot från respektive förening deltar på sammanträdet, ersättare 

deltar endast om ordinarie ledamot har förhinder. 

Det har inkommit ett önskemål från tillgänglighetsrådet om att förändra den 

delen av reglementet då det kan finnas behov av att i vissa fall ha både 

ordinarie ledamot och ersättare på plats för få en bredare kompetens på 

plats. 

Beredningsgruppen i tillgänglighetsrådet föreslår att den förening som anser 

det nödvändigt att ha fler än 1 representant på plats ska anmäla detta till 

beredningsgruppen som beslutar i frågan. 

Kommunledningskontoret har inget att invända mot förslaget och föreslår 

att reglementet ska revideras med i enlighet med rådets önskan. 

Socialt perspektiv 

Ändringen kan ha en positiv påverkan på detta område, då det leder till en 

ökad inkludering. 

Ekologiskt perspektiv 

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv.   

Beslutsunderlag 

Begäran om tillägg i reglemente för tillgänglighetsrådet, 2020-03-10 

Reviderat reglemente för tillgänglighetsrådet, 2020-04-21   
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Petra Norberg 

Tf Kanslichef 

Ina Lindström 
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1. Inledning 
Det kommunala tillgänglighetsrådet är ett rådgivande, icke-beslutande 

organ som organisatoriskt är inordnat under kommunstyrelsen. Rådet 

behandlar frågor inom tillgänglighetsområdet som är av allmän och 

strukturell karaktär. 

Tillgänglighet är ett begrepp som används för att beskriva hur vår 

omgivning och vår miljö är utformad. Ett tillgängligt samhälle ska 

fungera för alla, oavsett funktionsförmåga.  

Funktionshinder beskriver den begränsning en funktionsnedsättning 

innebär för en person i relation till omgivningen. 

 

2. Syfte & mål 

Det kommunala tillgänglighetsrådet syftar till att  

 stärka inflytandet för personer med funktionsnedsättning, och 

 att lyfta in ett funktionshinder- och tillgänglighetsperspektiv i 

samhällsplaneringen.  
 

Tillgänglighetsrådets mål är att bidra till förbättrad tillgänglighet i 

samhället och att Härnösand ska vara en kommun för alla.  

 

Rådet ska verka för att FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning respekteras och beaktas i den kommunala 

verksamheten. I rådets arbete ska barnperspektivet särskilt 

uppmärksammas.  

3. Uppgifter 
Tillgänglighetsrådets uppgifter är  

 att medverka vid revideringen av kommunens tillgänglighetspolicy, 

 att medverka i, eller i sin helhet utgöra, referensgrupp/-er i frågor 

som rör tillgänglighet, samt  

 att medverka med referenspersoner i större utredningar och projekt 

där kommunen finner detta lämpligt.  

 

4. Sammansättning  
Kommunens representation i tillgänglighetsrådet består av två 

förtroendevalda från kommunstyrelsen varav en från majoriteten och en 

från oppositionen. Rådet består utöver detta av deltagare från 

funktionshindersorganisationer som är verksamma inom Härnösands 

kommun. Varje funktionshindersorganisation erbjuds delta med en 
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ordinarie deltagare och en ersättare i rådet. Ersättare deltar när ordinarie 

deltagare är frånvarande. Om det skulle finnas behov på grund av 

fysiska/psykiska hinder för deltagarna att vara två från samma förening 

skall föreningarna beskriva detta till beredningsgruppen som tar 

ställning och beslutar. Samordning av arbetet sker från 

kommunledningskontoret.  

I syfte att säkerställa en bred kompetens bör rådet sträva efter att ha 

representanter från organisationer inom följande områden:   

- Fysisk funktionsnedsättning  

- Psykisk funktionsnedsättning 

- Hörselnedsättning, dövhet 

- Synnedsättning, grav synnedsättning  

- NPF och kognitiv funktionsnedsättning 

- Neurologisk funktionsnedsättning 

- Medicinsk funktionsnedsättning 

- Barn och unga med funktionsnedsättning 

 

Tillgänglighetsrådet kan vid behov bjuda in representanter från 

kommunens förvaltningar, kommunala bolag, politiker samt andra 

organisationer för att närvara vid rådets möten.  

De organisationer som ingår i tillgänglighetsrådet ska anmäla ledamöter 

och ersättare till kommunstyrelsen före den 1 juni varje år. Nya 

deltagare börjar då tjänstgöra första rådsmötet efter 1 juni.  

 

5. Organisation och arbetsformer 

Tillgänglighetsrådet är knutet till kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsen utser ordförande och vice ordförande i rådet. Dessa 

utses per mandatperiod.  

Tillgänglighetsrådet ska ha en beredningsgrupp som har till uppgift att 

bereda ärenden och föreslå dagordning till rådets sammanträden. I 

beredningsgruppen ingår rådets ordförande, vice ordförande, ansvarig 

tjänsteman samt en representant från deltagande organisationer. 

Ordförande kan vid behov utöka beredningsgruppen. Berednings-

gruppen träffas tre veckor före ordinarie sammanträde.  

Formen för rådets sammanträden planeras och beslutas av 

beredningsgruppen utifrån dagordningens innehåll. Rådets 

sammanträden kan ske i två olika former.  

 Traditionellt sammanträde med samtliga organisationer närvarande  

 Sammanträde i form av fokusgrupper där kommunens representanter 

träffar deltagande organisationer i mindre grupper. Syftet med 

mindre grupper är att skapa förutsättningar för fokuserade samtal 
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utifrån gruppens specifika kunskaps- och erfarenhetsområden. 

 

Tillgänglighetsrådet sammanträder fyra gånger per år. En årsplan med 

datum för planerade sammanträden ska upprättas. Ett av dessa 

sammanträden ska hållas i anslutning till kommunens budgetbehandling 

och minst ett sammanträde under året ska vara i form av ett traditionellt 

sammanträde. Ett extra sammanträde ska hållas om ordförande, 

beredningsgrupp eller mer än hälften av rådets deltagare begär det.  

Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till möten. Kallelsen ska 

vara i skriftlig form och ska innehålla uppgift om datum och plats för 

mötet samt skickas ut senast 10 (tio) dagar före sammanträdet 

tillsammans med dagordning för mötet.   

Justerat protokoll ska diarieföras och skickas ut till rådets deltagare samt 

publiceras på Härnösands kommuns hemsida. Protokollet ska justeras av 

en representant från en av organisationerna som ingår i rådet. 

Ordförande ansvarar för att rådets deltagare och ersättare informeras om 

och introduceras i rådets reglemente, dess uppdrag och kommunens 

organisation kopplat till rådet, samt formerna för rådets arbete.  

6. Ekonomi 

Organisationer som ingår i tillgänglighetsrådet erhåller årlig 

schablonersättning.  

Organisationernas deltagare erhåller reseersättning enligt de regler som 

kommunfullmäktige fastställt.  
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 Kommunstyrelsen 

Sammanställning donationsstiftelser 2019 

Förslag till beslut  

Ekonomiavdelningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

Att godkänna donationsstiftelser sammanställning 2019  

 

Beskrivning av ärendet 

Efter varje år lämnas ett sammandrag av kommunens donationsstiftelser till 

kommunstyrelsen. Detta sammandrag skrivs under av alla ledamöter och 

granskas sedan av revisionen. 

Enligt stiftelselagen, är inte stiftelser bokföringsskyldiga som har ett kapital 

understigande 1 500 tkr och behöver därmed inte upprätta årsredovisningar. 

Samtliga av våra donationsstiftelser ligger under den gränsen 2019 och 

därför har räkenskapssammanställningen upprättats enligt lagstiftningen. 

Kommunens donationsstiftelser gick med ett överskott om 11,0 under 2019. 

Totalt har det delats ut medel motsvarande 136,5 till olika ändamål.  

Beslutsunderlag 

Donationsstiftelser sammanställning 2019  

Anna Bostedt 

Tf ekonomichef 

AnnaKarin Sandström-Gudmundsson 

ekonomihandläggare 
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 Kommunstyrelsen 

Komplettering av beslut – Ansökan om permutation 
Sjökapten Johan Nybergs donationsstiftelse 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta  

att komplettera sitt beslut 2020-01-07 § 10 enligt följande: Stiftelsen yrkar 

att få upphäva de föreskrifter som anger att endast avkastningen får 

användas för ändamålet, så att även kapitalet får användas.  

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen har den 7 januari 2020 § 10 beslutat att ansöka om 

permutation av Sjökapten Johan Nybergs donationsstiftelse. 

Kammarkollegiet har begärt komplettering av beslutet då det ska av beslutet  

framgå på vilket sätt stiftelsens föreskrifter ska ändras. Kammarkollegiet har 

även upplyst om att en stiftelse upphör när dess kapital är varaktigt 

förbrukat. Eftersom det är kommunstyrelsens avsikt att använda stiftelsens 

totala kapital till de i det tidigare beslut beskrivna ändamål varefter stiftelsen 

kan upphöra bör det tidigare beslutet kompletteras på föreslaget sätt.   

Beslutsunderlag 

Begäran om komplettering från Kammarkollegiet 2020-04-22 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-01-07 § 10  

Anna Bostedt 

T.f. ekonomichef 

Anna Karin Sandström Gudmundsson 

Ekonomiassistent 
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Ansökan om permutation – Sjökapten Johan Nybergs 

donationsstiftelse 

 

Kammarkollegiet begär komplettering i ärendet. 

Av beslut att ansöka om permutation ska tydligt framgå vilken ändring av 

föreskrifterna (punkten 3 i gåvobrevet) som yrkas. Kommunstyrelsens beslut i 

protokoll daterat den 7 januari 2020 är inte tillräckligt tydligt. Stiftelsen måste 

därför komma in med ett nytt beslut. 

Av en förvaltares beslut att ansöka om permutation måste framgå att man beslutar 

att ansöka om permutation (dvs. att bestämmelse eller föreskrift i t.ex. gåvobrev ska 

upphävas eller ändras) och på vilket sätt föreskrifterna ska ändras. (Det går bra att 

redovisa ändringarna i en bilaga till beslutet, men då ska det framgå av protokollet 

att det finns en bilaga. Bilagan ska vara märkt och bifogas det aktuella protokollet).  

 Stiftelsen måste komma in med ett nytt beslut från Kommunstyrelsen att 

ansöka om permutation i enlighet med vad ovan angetts. Observera att 

det ska framgå av beslutet på vilket sätt föreskrifterna ska ändras. 

 

 Om stiftelsens avsikt är att förbruka kapitalet kan yrkandet formuleras 

enligt följande. Stiftelsen yrkar att få upphäva de föreskrifter som anger 

att endast avkastningen får användas för ändamålet, så att även kapitalet 

får användas. Upplysningsvis upphör en stiftelse när dess kapital är 

varaktigt förbrukat. 

Den begärda kompletteringen ska ha inkommit till Kammarkollegiet senast den 22 

maj 2020. 

 

 

 

My Lorenius 

Jurist 

 

Förvaltningsenheten 

My Lorenius 

08-700 06 27 

registratur@kammarkollegiet.se 

  

Sjökapten Johan Nybergs 

donationsstiftelse 

 

Annakarin.s-

gudmundsson@harnosand.se  
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§ 10 Dnr 2019-000516 1.1.2.1 

Permutation av Sjökapten Johan Nybergs 
donationsstiftelse 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ansöka hos Kammarkollegiet om permutation av Johan Nybergs 

donationsstiftelse,  

att medel från permutation av Johan Nybergs donationsstiftelse används för 

upprättande av en minnesplats för veteraner, 

att uppdra till kommundirektören att återkomma till kommunstyrelsen med 

förslag på utformning och plats samt 

att resterande medel används till att i samband med renovering av östra 

kanalbron utöka projektet till att bygga gång-cykelväg och även skapa 

sittytor i form av bänkar och annat.   

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Bakgrund 

Sjökapten Johan Nybergs donationsstiftelse bildades 1866. Ändamålen 

permuterades 2000-08-09 till att omfatta reglering av gator och tomter samt 

andra försköningar av staden. 

Utdelning från fonden skedde senast för mer än nio (9) år sedan. Då det 

totala kapitalet (stiftelsekapital + övrigt bundet kapital och fritt eget 

kapitalet) i dagsläget uppgår till cirka 596.000 kr. Utdelningsbar summa 

2018 var 143.000 kr.  

Fonden bildades för många år sedan och det är i dag komplicerat att bevilja 

bidrag som uppfyller ändamålen. Genom att permutera fonden frigörs en 

större summa att användas vilket bättre gagnar stiftelsens mening.  
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Socialt perspektiv 

Genom möjligheten att utöka projektet skapar vi en bättre trafikmiljö för 

oskyddade trafikanter och en miljö som framhäver en vacker plats. Genom 

detta skapar vi också ett tryggare Härnösand då detta kan leda till att det blir 

mer medborgare som rör sig i detta område.  

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Stiftelsen uppfyller samtliga kriterier i 6kap 5§ stiftelselagen för ansökan om 

permutation hos Kammarkollegiet:  

Stiftelsen bildades för mer än tjugo år sedan. 

Stiftelsen har inte kunnat främja sitt ändamål under de senaste fem åren. 

Stiftelsen saknar skulder. 

Värdet av stiftelsens tillgångar, har vid utgången av de tre senaste 

räkenskapsåren understigit ett gränsbelopp som motsvarar tio gånger det då 

gällande prisbasbeloppet enligt 2 kap 6 och 7§ socialförsäkringsbalken 

(448.000 kr år 2017).   

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-17 § 102 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-13   

______  
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 Kommunstyrelsen 

Granskning av Årsredovisning 2019 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta ”Yttrande gällande revisonens granskning av Årsredovisning 2019” 

som sitt eget, samt  

att översända yttrandet till revisionen  

 

Beskrivning av ärendet 

Kommunens revisorer har genomfört en granskning av Årsredovisning 

2019, vilket ingår som en del av revisionsplanen för 2019. Revisionen 

önskar att kommunstyrelsen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns 

redovisade i rapporten. 

De väsentligaste slutsatserna från granskningen sammanfattas av revisionen 

som: 

 Revisionen anser att Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse, MNP, 

ska ingå i koncernredovisningen enligt lagen om kommunal 

bokföring och redovisning (LKBR).  

 Kommunen hyr en betydande andel av verksamhetsfastigheterna. 

Revisionen anser att dessa bör redovisas som finansiell leasing och 

inte som operationell.  

 Kommunens resultat för året uppgår till 3,2 mnkr vilket är 19,8 mnkr 

lägre än budget. Huvudsakliga förklaringen är att budgeten är 

upprättad enligt fullfonderingemodellen för pensioner, och att 

kommunen under året övergått till den lagstadgade blandmodellen.  

Revisionen lämnar även ett antal rekommendationer utifrån sina slutsatser.  

Kommunstyrelsens synpunkter och svar på rekommendationerna besvaras i 

bifogad bilaga, Yttrande -  Granskning av delårsrapport  
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Beslutsunderlag 

Granskning av Årsredovisning 2019, 2020-04-09.  

Lars Liljedahl 

Kommundirektör 

Malin Ullström 

Verksamhetsutvecklare 

 

Bilagor 

Bilaga – Yttrande till revisionens 
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Yttrande gällande revisionens granskning av 
Årsredovisning 2019 

En översiktlig granskning har genomförts av årsredovisning 2019 för 

Härnösands kommun.  

Revisionen önskar att kommunstyrelsen lämnar sina synpunkter på de 

slutsatser som de redovisar i sin rapport, samt redovisar eventuella åtgärder 

som kommunstyrelsen tänker vidta och när de ska vara genomförda. 

Utöver de slutsatser som återfinns i rapporten önskar revisionen svar på tre 

frågeställningar enligt nedan. 

1. Anser kommunstyrelsen att borgensavgiften om 0,4 % är rimlig 

utifrån dagens ränteläge? 

- Borgensavgiftens storlek sätts av kommunfullmäktige i samband 

med budget eller i särskild ordning. Kommunstyrelsen tar till sig av 

revisionens synpunkter och avser att utreda funderingen kring 

borgensavgiftens storlek.  

2. Varför har Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören en 

gemensam skrivning i inledningen. Revisionen anser att det är 

lämpligt att skilja på politik och yttrande från tjänstepersoner.  

- Årsredovisningen syftar till att ge en rättvisande bild av hur det gått 

för Härnösands kommun under det senaste verksamhetsåret. Ytterst 

så kommer resultatet att vara beroende av hur väl politik och 

tjänsteorganisation har kunnat samspela utifrån sina olika roller (vad 

och hur). För att manifestera just det gemensamma lagarbete som 

krävs för att driva en kommunal verksamhet på ett fullödigt sätt 

valde Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören  att 

skriva under årsredovisningen gemensamt. Vilka personer som 

skriver under årsredovisningen skiljer sig åt mellan Sveriges 

kommuner. Det förekommer även i regioner att Regionstyrelsens 

ordförande och regiondirektören gemensamt undertecknar 

årsredovisningen. Den del av årsredovisningen som 

kommundirektören och Kommunstyrelsens ordförande står bakom 

gemensamt är endast förordet, resterande dokumentet är 

Kommunstyrelsens dokument.  
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3. Hur ser Kommunstyrelsen på att likviditeten i Räddningstjänsten 

Höga Kusten Ådalen uppgår till 40 mnkr. 

- Kommunstyrelsens hållning kring Räddningstjänstens likviditet 

kräver ett förtydligande. Räddningstjänstens likviditet utgörs till stor 

del av medel för att täcka pensionsavsättningarna i förbundet. En 

diskussion pågår kring hur Räddningstjänsten ska hantera sina 

pensionsmedel framöver. Kommunstyrelsen anser inte att det är en 

optimal lösning att pensionsmedlen till fullo utgörs av likvida medel.  

 

 

Revisionens rekommendationer, iakttagelser och bedömningar 

Revisionen rekommenderar att Kommunstyrelsen som beredande organ för 

årsplanen utvecklar målen för god ekonomisk hushållning. 

 

- Kommunstyrelsen är av samma mening som revisionen och till 

Årsplan 2021 kommer god ekonomisk hushållning definieras. Även 

vilka mål, såväl verksamhetsmässiga som ekonomiska, som ska 

uppfyllas för att god ekonomisk hushållning ska uppnås tydliggöras. 

 

Revisionen anser att den jämförelsestörande posten om 30,5 mnkr för 2018 

enligt de förändrade redovisningsprinciperna borde ha utgått..  

 

- Kommunstyrelsen noterar revisionens åsikt men konstaterar 

samtidigt att posten avser 2018 års räkenskaper, då det inte har gått 

att verifiera vilken del av posten som varit hänförlig till 

ansvarsförbindelsen och vilken del som varit hänförlig till 

pensionsavsättningen har posten inte eliminerats.  

 

Revisionen rekommenderar att kommunen går igenom alla hyresavtal för att 

säkerställa att dessa redovisas rätt utifrån bedömningen är att det finns avtal 

som bör klassificeras som finansiell leasing. 

 

- Kommunstyrelsen vill förtydliga sin hållning gällande finansiell 

leasing enligt följande:  

 

Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning reglerar 

inget om leasing och rekommendationen säger klart och tydligt att 

klassificering av avtalet görs vid leasingavtalets början. Detsamma 

gäller för den tidigare rekommendationen RKR R13.2 från 2013 som 

har legat till grund för mycket av kommunens klassificeringar av 

leasingen som operationell. Det är alltså inte en fråga om att ändra 

ingående balanser eftersom rekommendationerna överlappar i dessa 

delar och inget är reglerat i lag. Vidare anger RKR R5 (giltigt från 

och med 2019) att omklassificering av leasingavtalet inte ska göras 

vid ändrade uppskattningar eller förändrade omständigheter. Utifrån 

ovanstående är Kommunstyrelsens tolkning att gamla avtal inte bör 

omklassificeras enligt revisionens rekommendation. Vidare är det 
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upp till kommunen att klassificera sina framtida leasingavtal och 

rekommendationen i sig ger utrymme för en i högsta grad subjektiv 

bedömning. Kommunstyrelsen vill också poängtera att en betydande 

del av kommunens hyreskontrakt är koncerninterna vilket betyder att 

fastigheterna ägs av kommunkoncernen. 

 

Om nya direktiv eller lagändringar kommer inom området avser 

Kommunstyrelsen att ompröva sin hållning i frågan.  

 

Revisionen rekommenderar att kommunen säkerställer att löneskatten 

beräknas på ett korrekt underlag och att posten korrigeras. 

 

- Kommunstyrelsen ser över hela sin skatteredovisning i och med år 

2020 och kommer ta in sakkunnig expertis gällande löneskattens 

hantering. Genom dessa åtgärder avser Kommunstyrelsen att 

säkerställa att löneskatten beräknas på ett korrekt underlag och att 

posten korrigeras vid behov. 

 

Revisionen rekommenderar att möjligheten att manuellt ändra 

fakturabeloppen stängs ner för att inte riskera framtida differenser, inklusive 

risk för oegentligheter.  

 

- Kommunstyrelsen har noterat revisionens rekommendation. Då 

systemet är nytt kommer möjligheten att manuellt ändra 

fakturabeloppen att kontrolleras och en riskbedömning av systemet 

att genomföras under innevarande år.  

 

Revisionen rekommenderar att det vid utbetalning alltid ska vara två 

personer i förening för att minska risken för fel och oegentligheter.  

 

- Kommunstyrelsen har noterat revisionens rekommendation om 

utbetalningar och ser allvarligt på den brist som revisionen har 

uppmärksammat. Kommunstyrelsen kommer under innevarande år 

att se över hanteringen av utbetalningar.   

 

Revisionen har iakttagit att avstämningar av balans- och resultatkonton inte 

har fungerar under året.  

 

- Kommunstyrelsen har noterat revisionens iakttagelse. Under 2019  

har nya rutiner för kontoavstämning och värdering av balansposter 

införts som ett led i att säkerställa redovisning av hög kvalitet. Vid 

en kontroll den 30 september 2019 kunde revisionen konstatera att 

inga brister återstod. Utvecklingsarbetet fortsätter i syfte att 

ytterligare förbättra kvalitén.  

Ett aktivt arbete pågår tillsammans med systemleverantörerna för att 

förbättra kvaliteten i avstämningarna av leverantörsskulden.  
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Revisionen bedömer att justering för ej likviditetspåverkande poster och 

förändring av kortfristiga skulder behöver ses över för att bättre beskriva 

kassaflödet.  

 

- Kommunstyrelsen har noterat revisionens bedömning. Den gamla 

varianten av kassaflödesanalys tog med omklassificering av lån 

under finansieringsverksamheten trots att  den inte var 

likviditetspåverkande. Det fanns då en rad i finansierings-

verksamheten, ökning långfristiga skulder, varav ca 80 mnkr under 

2018 var rena omklassificeringar (ej nyupplåning/amortering). RKR 

R13 (2019) tillåter inte att man fångar  en sådan rörelse i 

finansieringsverksamheten, den måste istället tillföras justering för ej 

likviditetspåverkande poster eftersom finansieringsverksamheten ska 

summera till nettoupplåningen. Det finns inga indikatorer enligt 

RKR R13 att rörelsen skulle nettas mot kortfristiga skulder, utan av 

allt att döma ska rörelsen i de kortfristiga skulderna fortsatt spegla 

den faktiska rörelsen i de kortfristiga skulderna.  

 

Revisionen rekommenderar att jämförelse med tidigare år inkluderas i 

driftsredovisningen. 

 

- Kommunstyrelsen har noterat revisionens rekommendation och 

avser att vid behov ompröva om jämförelse med tidigare år ska 

inkluderas i driftsredovisningen.   

 

Revisionen rekommenderar att kommunen tillser att samtliga 

koncernföretag ingår den sammanställda redovisningen i enlighet med lag 

och rekommendation. 

 

- Kommunstyrelsen har, efter att ha varit i kontakt med flera av 

Sveriges kommuner som har pensionsstiftelser samt efter samtal 

med RKR och med ledande sakkunniga i Sveriges pensionsstiftelser,  

beslutat att i år inte konsolidera pensionsstiftelsen. Ingen av de 

kontaktade kommunerna kommer att konsolidera sina 

pensionsstiftelser och i samtal med RKR har det framkommit att de 

internt har olika åsikter och vacklat kring sin tolkning av lagen 

gällande en eventuell konsolidering av pensionsstiftelser. Det ligger 

ett förslag på bordet just nu om hur detta ska hanteras hos 

normgivare.  

  

Under ett år när Härnösands kommun redovisningsmässigt har 

genomfört några av de största förändringarna någonsin vill 

Kommunstyrelsen inte riskera att göra någonting som måste ändras 

redan nästa år. Skulle till exempel kommunen värdera de finansiella 

instrumenten i stiftelsen till verkligt värde som huvudregeln säger 

kommer fluktuationen öka i koncernen. Därtill krävs en försiktighet i 

hur man ska hantera t ex tidigare utbetalningar kommunen gjort och 

vad det får för effekt på tillgångssidan. Hur vi än gör finns risken att 

inte ge en rättvisande bild vad gäller koncernredovisningen.  
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Lagen i sig behandlar inte enskilt pensionsstiftelser i de 

sammanställda räkenskaperna utan använder "stiftelser" vilket kan 

avse helt andra typer av stiftelser med helt andra urkunder som ger 

kommunen möjlighet till att påverka i en större grad än vad 

kommunen kan göra i MNP. Pensionsstiftelser i sig är en egen särart 

och benämns juridisk ofta som pensionsstiftelser och inte stiftelser. 

Vidare har lagen i andra sammanhang specifikt nämnt 

pensionsstiftelser och kommunen följer lagen i den bemärkelsen. 

Lagen ger dessutom kommuner frihet att själva vilka koncernföretag 

som ska konsolideras, något som blev identifierat av Kammarrätten i 

Stockholm i ett tidigt skede. Ändå valde lagstiftare att behålla denna 

möjlighet för kommuner.  

  

Med detta i åtanke har Härnösands kommun inte tagit med 

pensionsstiftelsen i koncernen för 2019 utan valt att avvakta och 

aktivt följa utvecklingen inom området.  

 

I övrigt finns inga oklarheter gällande konsolidering av    

kommunens koncernföretag.  
 

 

Kommunstyrelsen ser revisionens bedömningar, slutsatser och 

rekommendationer som en möjlighet att i kommande års bokslut och 

prognoser på ett ännu bättre sätt leva upp till lag och förordningar och ”god 

revisionssed”. 

 

 

 

Andreas Sjölander 

Kommunstyrelsens ordförande  
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nds kommuns revi orer 

o-Anders Öberg 

2:a vice ordförande 

Härnösands kommuns revisorer 

Till För kännedom: 

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges presidium 

2020-04-09  

Revisionsrapport "Granskning av årsredovisning 2019-12-31" 

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av bokslut och 
årsredovisning per 2019-12-31. 

Revisionen önskar att kommunstyrelsen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i 
rapporten senast den 25 juni 2020. Utöver dessa önskar revisonen svar på 

• om kommunstyrelsen anser att borgensavgiften om 0,4 % är rimlig utifrån dagens ränteläge. 

• varför kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören har en gemensam skrivning i 
inledningen. Revisionen anser att det är lämpligt att skilja på politik och yttrande från 
tjänstepersoner. 

• hur kommunstyrelsen ser på att likviditeten i Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen uppgår 
till 40 mnIcr. 

Av svaret bör det framgå vilka eventuella åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara 
genomförda. 

Svaret skickas till Lena Medin, KPMG (mailadress lena.medin(Mkpmt.se) för vidarebefordran till 
revisorerna. 

I ngri Flodin 

Vçiordförande 



Härnösands ko 



duti 

111  
Sammanfattning 

Rekommendationer 

Inledning 

Förvaltningsberättelsen 

Redovisningsprinciper 

Mål för god ekonomisk hushållning 

Balanskrav 

Resultaträkning 

Balansräkning 

Iakttagelser avseende resultat och 
balansräkning samt intern kontroll 

Kassaflödesanalys 

Driftredovisning 

Investeringsredovisning 

Sammanställda räkenskaper 

@ 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International 
Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved. 

Document Classification: KPMG Confidential 



KPMG 2020-04-08 

l Lars SkogT3d 
Auktoriserad revisor 

SC 

     

EntEttnn 

     

     

     

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Härnösands 
kommun har KPMG granskat kommunens årsredovisning för 
räkenskapsåret 2019. Vårt uppdrag är att granska 
årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt underlag 
för revisionsberättelsen. 

Kommunens revisorer ska enligt kommunallagen 12 kap bedöma 
om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som 
fullmäktige beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är 
rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen. 

Årsredovisningen  

Vi har granskat årsredovisningen. Vi anser att Mellersta Norrlands 
Pensionsstiftelse ska ingå i koncernredovisningen enligt lagen om 
kommunal bokföring och redovisning (LKBR). Vidare hyr 
kommunen en betydande andel av verksamhetsfastigheterna. Vi 
anser att dessa bör redovisas som finansiell leasing och inte som 
operationell. Vi har i övrigt inte funnit några väsentliga felaktigheter 
i årsredovisningen. 

Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlighet med 
lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och god 
redovisningssed. 

Resultat och prognos  

Kommunens resultat för året uppgår till 3,2 mnkr vilket är 
19,8 nnnkr lägre än budget. Huvudsakliga förklaringen är att 
budgeten är upprättad enligt fullfonderingemodellen för pensioner, 
och att kommunen under året övergått till den lagstadgade 
blandmodellen. 

Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål 

Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska fullmäktige i 
budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har 
betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska 
bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av 
fullmäktige beslutade målen för god ekonomisk hushållning. 

Vår sammantagna bedömning är att är att vi inte kan bedöma om 
resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella 
och verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk 
hushållning. Vi konstaterar att det dels inte framgår i årsplanen 
vilka mål som ska ha sådan betydelse och det framgår inte heller 
hur utfallet av målen ska bedömas. 

tt(t _ I"- 
Lena Medin 
Certifierad kommunal revisor 
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Vår bedömning är att årsredovisningen till kommande år behöver 
bearbetas för att säkerställa att kommunen har med allt som ska 
ingå i förvaltningsberättelsen. 

Vi rekommenderar att kommunen går igenom alla hyresavtalen för 
att säkerställa att dessa redovisas rätt. Vår bedömning är att det 
finns avtal som bör klassificeras som finansiell leasing. 

Vi rekommenderar att kommunstyrelsen som beredande organ för 
årsplanen utvecklar målen för god ekonomisk hushållning. 

Vi rekommenderar att kommunen tillser att samtliga 
koncernföretag ingår den sammanställda redovisningen i enlighet 
med lag och rekommendation. 

Under rubriken "Iakttagelser avseende resultat och balansräkning 
samt intern kontroll" samt i efterföljande avsnitt lämnas ytterligare 
rekommendationer. 
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Bakgrund  

Vi har av Härnösands kommuns revisorer fått i uppdrag att 
granska årsredovisningen för perioden 2019-01-01-2019-12-31. 
Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019. Vårt uppdrag är att 
granska årsredovisningen för att ge revisorerna underlag för sin 
bedömning. 

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunens 
årsredovisning har upprättats i enlighet med kommunallag, lagen 
om kommunal bokföring och redovisning och god redovisningssed 
i kommuner och regioner. Resultatet av vår granskning utgör 
underlag för revisorernas utformning av revisionsberättelsen. 

Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge 
revisorerna ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen. 

Lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) 
(LKBR), började gälla från och med 1 januari 2019. 

Syfte och revisionsfråqa  

Revisorerna ska enligt KL pröva om räkenskaperna är rättvisande 
samt bedöma om resultatet i årsbokslutet är förenligt med de mål 
fullmäktige beslutat om. 

Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om: 

0  Kommunens årsredovisning har upprättats i enlighet med 
kommunallagen, lagen om kommunal bokföring och 
redovisning och god redovisningssed i kommuner och regioner  

CI  Resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som 
fullmäktige beslutat, som är av betydelse för god ekonomisk 
hushållning  

Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas 
revisionsberättelse som lämnas till kommunfullmäktige. 
Revisorernas revisionsberättelse ska biläggas årsredovisningen. 

Vår granskning har skett i den omfattning som följer av God 
revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom denna 
definieras av SKR (Sveriges kommuner och regioner) och Skyrev 
(Sveriges kommunala yrkesrevisorer). Det innebär att vi genomfört 
en granskning för att bedöma om årsredovisningen innehåller 
väsentliga felaktigheter. 

Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om: 

Årsredovisningen redogör för utfallet av verksamheten, 
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen 
vid räkenskapsårets slut 

D Räkenskaperna innehåller några väsentliga felaktigheter 

> Resultatet i årsbokslutet är förenligt med de mäl 
kommunfullmäktige beslutat. 
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Avgränsning 

Vår granskning har skett i den omfattning som följer av god 
revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom denna 
definieras av SKR och Skyrev. Detta innebär att granskningen inte 
uppfyller de krav som ställs på en auktoriserad revisor eller ett 
auktoriserat revisionsbolag enligt revisorslagen eller internationella 
standarder för revision (ISA). Det innebär att vi inte uttalar oss 
över årsredovisningen så som vi gjort om dessa krav varit 
uppfyllda. 

Granskningen av årsredovisningen omfattar: 

• Förvaltningsberättelse 

> Resultaträkningen 

D Balansräkningen 

> Kassaflödesanalysen 

D Noter 

> Drift- och investeringsredovisning 

D Sammanställd räkenskaper  

Granskningen har skett utifrån väsentlighet och risk. Vi har därför 
granskat ett urval av underlag utifrån en väsentlighets- och 
riskbedömning. 

Vår granskning har varit inriktad på att hitta väsentliga fel 
(bedömda eller konstaterade) i årsredovisningen och i vår 
granskning ingår inte primärt att granska den interna kontrollen 
över kommunens kostnader och intäkter. 

Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga 
handlingar, t ex förskingring. 

Granskningen har omfattat bokslutet och årsredovisningen för år 
2019. Vi har granskat sådan information som är av finansiell natur 
och som har direkt koppling till den finansiella redovisningen i 
årsredovisningen i syfte att inhämta tillräckliga revisionsbevis på 
motsvarande som för granskning av de finansiella delarna i 
årsredovisningen. Vår granskning innebär att vi tar stickprov på de 
finansiella uppgifterna och att informationen i 
förvaltningsberättelsen är förenlig med de finansiella delarna, det 
vill säga vi granskar inte alla siffror i årsredovisningen. 

Vad gäller avsättning och ansvarsförbindelse avseende 
pensionsåtagandet har vi förlitat oss på de uppgifter kommunen 
har erhållit från pensionsadministratören KPA/Skandia. Vi har i vår 
granskning inte gjort någon aktuariell granskning. 
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Revisionskriterier och metod  

Vi har bedömt om årsredovisningen i allt väsentligt följer:  

CI  Kommunallag (KL) och lagen om kommunal bokföring och 
redovisning (LKBR) 

LI God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal 
Redovisning (RKR) 

• Interna regelverk och instruktioner 

• Kommunfullmäktigebeslut 

Vi har bedömt om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de 
av kommunfullmäktige beslutade målen för ekonomi och 
verksamhet som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. 

Granskningen har genomförts genom:  

Li  Dokumentstudier av relevanta dokument inklusive 
årsredovisningen 

• Intervjuer med berörda tjänstepersoner  

CI  Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den 
omfattning som krävs för att bedöma om resultatet är förenligt 
med de av fullmäktige beslutade målen 

• Stickprovsvis granskat specifikationerna till årsbokslutet med 
tillhörande underlag för avstämning och verifiering av 
väsentliga balansposter i den omfattning som krävs som 
underlag för bedömning av fullmäktiges finansiella mål 

• Översiktlig analys av resultaträkningen  

Granskning har skett av bilagor och specifikationer till 
årsredovisningen. 

Vi har även bedömt kommunens ekonomiska ställning och 
utveckling, efterlevnad av balanskravet och om resultatet i 
årsredovisningen är förenlig med de mål för god ekonomisk 
hushållning som fullmäktige beslutat om. 

Vidare har vi också inom ramen för granskningen av 
årsredovisningen bedömt att uppdragen från kommunfullmäktige 
är fullgjorda. 

Ansvarig nämnd  

Granskningen avser kommunstyrelsens årsredovisning. 

Rapporten är faktakontrollerad av ekonomienheten. 

2020 KPMG AS, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International 
Cooperative (KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved 
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Enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning 4 kap 1 § 
ska årsredovisningen innehålla 

> förvaltningsberättelse 

> resultaträkning 

> balansräkning 

> kassaflödesanalys 

> noter 

> driftredovisning 

> investeringsredovisning 

> sammanställda räkenskaper ska ingå i årsredovisningen om 
sådan upprättas enligt 12 kap 2 §. 

Förvaltningsberättelsen ska innehålla: 

> Utveckling av verksamheten (LKBR 11:1) 

> Viktiga förhållanden för resultat och ekonomiska ställning 
(LKBR 11:2) 

> Händelser av väsentlig betydelse (LKBR 11:3) 

> Förväntad utveckling (LKBR 11:4) 

> Väsentliga personalförhållanden (LKBR 11:5) 

> Andra förhållanden av betydelse för styrning och uppföljning 
(LKBR 11:7) 

> God ekonomisk hushållning (LKBR 11:8) 

> Ekonomisk ställning (LKBR 11:9) 

> Balanskravsresultat (LKBR 11:10), om negativt 
balanskravsresultat gäller LKBR 11:11 

• Den kommunala koncernen (LKBR 11:12) 

> Privata utförare (LKBR 11:13) 

Sådana upplysningar som anges ovan ska även omfattas av 
sådan kommunal verksamhet som bedrivs genom andra juridiska 
personer, dvs kommunalt koncernföretag (LKBR 2:5). 

I RKRs rekommendation R15 Förvaltningsberättelsen står det 
tydligt att det ska framgå vilket sammanhållet avsnitt i 
årsredoviningen som utgör förvaltningsberättelsen. Vidare står det 
att förvaltningsberättelsen ska presenteras i omedelbar anslutning 
till resutlat-, balansräkning och kassaflödesanalys. 
Förvaltningsberättelsen ska innehålla följande huvudrubriker: 

> översikt över verksamhetens utveckling 

> Den kommunala koncernen 

> Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

> Händelser av väsentlig betydelse 

> Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 

> God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

> Balanskravsresultat 

> Väsentliga personalförhållanden 

> Förväntad utveckling 

©2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International 
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Ytterligare huvudrubriker, utöver de ovan nämnda, och 
underrubriker kan läggas till. 

Under varje rubrik lämnas, om annat inte anges i 
rekommendationen, upplysningar om den kommunala koncernen 
och kommunen. Beskrivningarna bör utgå från ett övergripande 
koncernperspektiv under varje rubrik och därefter kommunen och 
andra eventuella väsentliga koncernföretag. 

Vi har granskat att: 

O Det tydligt framgår vad som är förvaltningsberättelse 

O Förvaltningsberättelsen presenteras före men i omedelbar 
anslutning till resultaträkning, balansräkningen och 
kassaflödesanalys. 

O Förvaltningsberättelsen följer LKBR 

O Förvaltningsberättelsen följer RKR R15 Förvaltningsberättelse 

Under varje huvudrubrik lämnas upplysningar om både den 
kommunala koncernen och kommunen, om inget annat angivits 
i RKR R15. 

Kommentar 

Nämndernas förvaltningsberättelser regleras inte av LKBR, utan 
betraktas som underlag till kommunens förvaltningsberättelse. Vi 
har inte granskat nämndvis redovisning. 

Kommunen har anpassat förvaltningsberättelsen enigt lag om 
kommunal bokföring och redovisning och RKR R15. Enligt uppgift 
från ekonomienheten återstår ytterligare arbete för att 
förvaltningsberättelsen ska motsvara lag och rekommendationer 
fullt ut. Vi delar den bedömningen och har i samband med vår 
revision påpekat områden som behöver ses över bl a: 

- Ytterligare information om den kommunala koncernen samt 
privata utförare. 

- Analysen av kommunens risker där bl a ränterisk saknas 

- Utveckla beskrivningen över kommunens styrning och 
uppföljning inklusive intern kontroll. 

- Informationen gällande god ekonomisk hushållning 

- Väsentliga personalförhållanden bl a årsarbetare med ålders-
och könsfördelning 

Vår bedömning är att årsredovisningen till kommande år behöver 
bearbetas för att säkerställa att kommunen har med allt som ska 
ingå i förvaltningsberättelsen. 
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Från den 1 januari började den nya lagen, lagen om kommunal 
bokföring och redovisning (LKBR) att gälla. Det innebar bland 
annat nya redovisningsprinciper och viss förflyttning från 
rekommendationer till lagtext samt värderingsregler. 

I årsredovisningen anges under avsnittet "Redovisningsprinciper" 
att redovisningen skett enligt god kommunal redovisningssed med 
vilket avses i överensstämmelse med LKBR och RKR:s 
rekommendationer. 

I vår granskning har vi stickprovsvis granskat om detta påstående 
stämmer via intervjuer med redovisningspersonal samt översiktlig 
avstämning av kommunens årsredovisning mot Rådet för 
kommunal redovisning gällande rekommendationer. 

Kommentar 

Kommunen har sedan föregående år övergått till den lagstadgade 
blandmodellen vad gäller redovisning av pensioner. Information 
om förändringen lämnas i årsredovisningen och tidigare år har 
räknats om. Resultateffekten är ca 50 mnkr högre kostnader när 
pensionerna redovisas såsom lagen föreskriver. 

Enligt not framgår att kommunen bedömer att alla leasing- och 
hyresavtal är operationella. Vi har granskat ett urval av de 
hyresavtal som finns avseende verksamhetsfastigheter. Vår 
bedömning är att hyresavtal vad gäller verksamhetsfastigheter 
många gånger ska klassificeras som finansiell leasing, bl a med 
hänsyn till löptid och risk. Ett exempel är att kommunen är bundna 
av långa hyreskontrakt (uppemot 20 år) och därmed riskerna vid 
eventuell avveckling av verksamhet. 

Enligt lag om kommunal redovisning ska kommunala 
koncernföretag som är en stiftelse konsolideras i proposition till 
andelen av stiftelsens kapital som kommunen ska bidra med. Av 
redovisningsprinciperna framgår att kommunen anser att det råder 
en oenighet om och hur en pensionsstiftelse ska konsolideras. Vi 
delar inte den bedömningen utan anser att enligt lag ska 
pensionsstiftelsen ingå i koncernen, om den i övrigt uppfyller de 
kriterier som gäller, se under vidare under koncernredovisning. 

Med reservation för finansiell leasing och undantag för 
konsolidering av stiftelser anser vi att kommunen efterlever RKRs 
rekommendationer. 
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Kommuner och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i 
sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom 
sådana juridiska personer som avses i KL 10 kap. 2-6 §§ (hel- och 
delägda kommunala bolag, stiftelser och föreningar). 

Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten 
ange finansiella mäl och verksamhetsmål som har betydelse för 
god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om 
resultatet i ärsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige 
beslutade målen. 

Lagstiftaren ställer krav på att mäl och riktlinjer av betydelse för 
god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv ska 
upprättas. Dessa mal ska följas upp och kommenteras i samband 
med upprättandet av ärsredovisning och delårsrapport. 

Vi har granskat om: 

O kommunen uppfyllt de av fullmäktige fattade finansiella mål 
som är av betydelse för god ekonomisk hushållning 

O kommunen uppfyllt de av fullmäktige fattade verksamhetsmål 
som är av betydelse för god ekonomisk hushållning 

O det vid avvikelser finns en beskrivning av ätgärdsförslag. 

• målen för god ekonomisk hushällning även inkluderar de 
kommunala koncernföretagen. 
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Härnösands-
perspektivet 

Organsisations-
perspektivet 

Mål 1-Attraktivt boende  i  unik livsmiljö 

Mål 2  -  Vaxande näringsliv med mångsidig 
arbetsmarknad 

•  Mal 4 - Kunskapsstaden dar alla kan vaxa 

•  Mal 5 - Jämställd och solidarisk välfärd av  hog  kvalitet 

Mål 6 - God service med gott bemötande 

Mål 7 - Framtidens arbetsgivare 

Mal 8 - Valskott och stabil ekonomi 
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Kommunfullmäktige har fastställt följande övergripande mäl och 
perspektiv 

Hämösand — bygger en 

hållbar framtid 

Målen bedöms utifrån de i budgeten angivna nivåerna för mäl och 
baslinje 2017. 

I årsredovisningen används 

nått målet 

bättre än baslinjen 

sämre än baslinjen 

Målnivån vad gäller resultatöverskott har i november 2019 ändrats 
från 1 % till 0,01 % av skatter, statsbidrag och utjämning. 
Bakgrunden är beslutet att övergå till att redovisa pensionsskulden 
enligt gällande lagstiftning vilket innebar en negativ resultateffekt 
med ca 50 mnkr jämfört med budget. 
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Kommunstyrelsens bedömning 

Härnösands kommun har i årsplanen antagit finansiella mål samt 
mål- och resultatuppdrag 2019. De senare omfattar 
verksamhetsmål samt de finansiella mål som anges ha betydelse 
för god ekonomisk hushållning under ett eget avsnitt. Det är mål-
och resultatuppdragen som i årsredovisningen har bedömts under 
rubriken god ekonomisk hushållning. 

Enligt årsredovisningen är den sammanfattande bedömningen att 
"... kommunen i ljuset av de förändrade förutsättningarna under 
året har lyckats uppnå ett balanserat samband mellan 
resursåtgång, prestation, resultat och effekt. Det synliggörs genom 
att kommunen uppnått sitt mål om resultatöverskott i procent av 
skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning." 

Vår bedömning 

Vi tolkar att de mål och resultatuppdrag som anges i årsplanen är 
de mål som fullmäktige enligt kommunallagen ska anta med 
betydelse för god ekonomisk hushållning. Vi skulle gärna se att i 
årsplanen framgår vilka mål som har sådan betydelse. Det är i 
planen också lämpligt att ange när god ekonomisk hushållning är 
uppnått, om det krävs att alla eller viss andel av målen uppnås och 
om de finansiella målen ska tillmätas större betydelse än övriga 
mål. 

Några underlag för att verifiera bedömningen av 
verksamhetsmålen har vi inte erhållit. 

Vad gäller god ekonomisk hushållning så hänvisar RKR i 
överväganden till R 17 till förarbeten till kommunallagen där det 
betonas vikten av att mål och riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning utvärderas för hela kommunala koncernen, d v s 
kommunen och dess kommunala koncernföretag gemensamt. Vi 
bedömer att målen för god ekonomisk hushållning inte omfattar 
eller har utvärderas för kommunkoncernen som helhet. 

Vi rekommenderar att kommunstyrelsen som beredande organ för 
årsplanen utvecklar målen för god ekonomisk hushållning. 

Vår sammantagna bedömning är att är att vi inte kan bedöma om 
resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella 
och verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk 
hushållning. Vi konstaterar att det inte framgår i årsplanen vilka 
mål som ska sådan betydelse och att det framgår inte heller hur 
utfallet av målen ska bedömas. 
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(1 EV 
En kommun ska enligt kommunallagen göra en avstämning av 
balanskravet och detta ska redovisas i förvaltningsberättelsen. Ett 
balanskravsunderskott ska regleras senast tre år efter att det har 
konstaterats i årsredovisningen. 

Från och med 2013 har kommuner möjlighet att använda sig av de 
nya reglerna om resultatutjämningsreserv, RUR. Denna reserv 
kan sedan användas för att utjämna intäkter över en 
konjunkturcykel, under förutsättning att årets resultat efter 
balanskravsjusteringar är negativt. RUR är frivillig att tillämpa, de 
kommuner och regioner som tänker göra det måste besluta om 
hur reserven ska hanteras. Detta ska framgå av de riktlinjer för 
god ekonomisk hushållning som fullmäktige ska besluta om. 

Vi har granskat att: 

O Kommunen uppfyller balanskravet 

LI Det vid eventuellt negativt resultat framgår när och på vilket 
sätt kommunen avser att reglera detta 

O Det framgår hur eventuellt tidigare års negativa resultat har 
reglerats  

CI  Skälen till att inte reglera ett eventuellt negativt resultat 
framgår, i de fall fullmäktige beslutat om att sådan reglering inte 
ska ske 

Batanskravsresultat (mnkr) 2019 2018 

. Årets resultat enligt 3,2 -S,1- 
resultaträkningen 

—Samtliga realisationsvinster -0,8 -0,3 

+ Realisationsvinster enligt 
undantagsmöjlighet 

+ Realisationsförluster enligt 
undantagsmöjlighet 

+/- Orealiserade vinster och 
förluster i vårdepapper 

-I+ Återföring av orealiserade 
vinster och förluster i vårdepapper 

= Årets resultat efter 
balanskravsjusteringar 

— Reservering av medel till 
resultatutjårnningsreserv 

+ Anvåndning av medel från 
resultatutjåmningsreserv 

= Balanskravsresultat 

Kommentar 

Kommunen redovisar en avstämning av balanskravet enligt 
kommunallagen i förvaltningsberättelsen.  I  årsredovisningen står 
det att kommunens balanskravsresultat uppgår till 2,4 mkr. Det 
innebär att av underskottet från år 2018, - 5,4 mnkr, återstår att 
återställa — 3 mnkr. 

Vi har granskat kommunens balanskravsavstämning och 
inte funnit några väsentliga felaktigheter. 
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(mnkr) Kommun Kommun Koncern Koncern 

2019 2018 2019 2018 

Verksamhetens intäkter Not.! 351,0 378,3 871,1 846,1 

Verksamhetens kostnader Nor 2 -1971,7 -2016,2 -2341,4 -2348,3 

limförelsestörande poster Nor 3  0,0 30,5 0,0 30,5 

Avskrivningar Not 4 -47,9 -47,4 -143,7 -149,1 

Verksamhetens nettokostnad -1668,6 -1654,8 -1614,0 -1620,8 

Skatteintäkter Nor 5  1199,0 1177,8 1199,0 1177,8 

Generella statsbidrag och 

utjämning 

Nor 6  469,5 466,4 469,5 466,4 

Verksamhetens resultat -0,1 -10,6 54,5 23,4 

Nor 7 8,0 Finansiella intäkter 8,9 3,0 4,2 

Finansiella kostnader Nor S  -4,7 -3,4 -16,0 -16,2 

Resultat efter finansiella 

poster 

3,2 -5,1 41,6 11,3 

Nor 9 0,0 0,0 0,0 Extraordinära poster 0,0 

Årets resultat 3,2 -5,1 41,6 11,3  

2sultEtrE KITT 

 

Enligt LKBR 5:1 ska resultaträkningen redovisa samtliga 
intäkter och kostnader under räkenskapsåret. 

Vi har granskat att: 
0 Resultaträkningen är uppställd enligt LKBR 
0 Resultaträkningen i allt väsentligt redovisar årets externa 

intäkter och kostnader 
D Noter finns i tillräcklig omfattning och utgör specifikationer av 

resultaträkningens poster samt möjliggör avstämning mot 
balanskravet 

LI Resultaträkningen inte påverkas av väsentliga fel i 
periodisering  

Kommentar 

En förklaring till minskade intäkter är lägre ersättningar från 
Migrationsverket, 23,4 mnkr kopplat till minskat 
flyktingmottagande. Även en del av kostnadsminskningen kan 
förklaras av färre flyktingar. 

Gottgörelse från pensionsstiftelsen har minskat 
pensionskostnaderna med 18 mnkr inklusive löneskatt. 

Budgeten för kommunen har inte räknats om utifrån ändrad 
pensionsredovisning varför årets resultat avviker negativt mot 
budget med - 19,8 mnkr. Vi har inte tagit del av någon 
närmare analys av övrigt skillnader. 

Jämförelsestörande posten om 30,5 mnkr för 2018 borde 
enligt de förändrade redovisningsprinciperna har utgått. Det 
påverkar dock inte resultatet då en motsvarande kostnad har 
inräknats i verksamhetens kostnader. 
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3c ElrilSrE C  Kommunen 

Belopp i mnkr 2019-12-31 2018-12-31 

Balansomslutning 1 053,1 960,2 

Redovisat eget kapital 323,6 320,4 

Eget kapital inkl. ansvarsförpliktelse -315,1 -340,5  

Redovisad soliditet 31% 33% 

Soliditet med hänsyn till ansvarsförpliktelse -30% _35% 

Omsättningstillgångar 230,3 151,2 

Kortfristiga skulder 347,5 385,6 

Balanslikviditet 66% 39%  

Enligt LKBR 6:1 ska balansräkningen redovisa kommunens 
samtliga tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital 
på dagen för räkenskapsårets utgång (balansdagen). Ställda 
panter och ansvarsförbindelser ska tas upp inom linjen. 
Vi har granskat att: 
O Balansräkningen är uppställd enligt LKBR 
O Noter finns i tillräcklig omfattning 
LI Upptagna tillgångar, avsättningar och skulder i allt väsentligt 

existerar, tillhör kommunen och är fullständigt redovisade 
samt inte påverkas av väsentliga periodiseringsfel 

O Tillgångar, avsättningar och skulder har i all väsentlighet 
värderats enligt principerna i LKBR 

O Föregående års utgående balanser har överförts rätt som 
årets ingående balanser 

O Specifikationer och underlag till utgående balanser finns i 
tillräcklig omfattning 

O Årets resultat enligt balansräkning överensstämmer med 
resultaträkningen 

Kommentar 

Kommunens skulder avseende dotterbolagens 
koncernkontotillgodohavande ökat med drygt 50 mnkr. 

De långa skulderna har ökat med 110 mnkr, samtidigt som 
kommunen amorterat 90 mnkr (bokförd som kortfristig skuld 
2018). Nettoupplåningen har således ökat med 20 mnkr. 
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Finansiell leasing 

Alla leasing- och hyresavtal redovisas som operationell leasing. Vi 
rekommenderar att kommunen går igenom samtliga hyresavtal för 
att säkerställa att det är en korrekt bedömning, se vidare under 
avsnittet för redovisningsprinciper. 

Löneskatt 

Vid granskning av kommunens löneskatteunderlag saknades 
fullständig information för att granska posten. Efter komplettering 
av underlag kan vi konstatera att löneskatteskulden, och därmed 
kostnaden för löneskatt är för högt beräknad med 3,5 nnnkr. 

Vi rekommenderar att kommunen säkerställer att löneskatten 
beräknas på ett korrekt underlag och  aft  posten korrigeras. 

Leverantörsskulder 

Vid tidpunkten för vår granskning förelåg en differens mellan 
huvudbok och leverantörsskuld. Orsaken till differensen kunde 
förklaras med att fakturabelopp ändrats manuellt utan att 
ändringen blivit bokförd i huvudboken. 

Vi rekommenderar att möjligheten att manuellt ändra 
fakturabeloppen stängs ner för att inte riskera framtida differenser, 
inklusive risk för oegentligheter. Vi anser eftersom systemet är 
nytt att en genomgång och riskbedömning av det nya systemet 
behöver göras. 

Utbetalningar 

Vi har noterat att det är möjligt för några tjänstepersoner att 
ensamma göra utbetalningar. 

Vi rekommenderar att utbetalning alltid ska vara två personer i 
förening för att minska risken för fel och oegentligheter. 

Avstämningar 

Avstämningar av balans- och resultatkonton har inte fungerar 
under året. Rutiner för avstämning håller enligt uppgift på att 
införas. 

241i  ©, 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International 
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I kassaflödesanalysen ska kommunens in- och utbetalningar 
under räkenskapsåret redovisas enligt LKBR kap 8 1§. 

Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar 
finansierats och hur de har inverkat på verksamhetens likvida 
ställning. 

Enligt RKR:s rekommendation R13 Kassaflödesanslys ska 
räkenskapsårets kassaflöden i kassaflödesanalysen hänföras till 
följande sektorer: 

> löpande verksamhet 

• Investeringsverksamhet 

> finansieringsverksamhet, och i förekommande fall 

> bidrag till infrastruktur  

Kommentar 

Vi har granskat kassaflödesanalysen. 

Vi bedömer att justering för ej likviditetspåverkande poster och 
förändring av kortfristiga skulder behöver ses över för att bättre 
beskriva kassaflödet. Vi menar att amorteringen, 90 mnkr, endast 
ska påverka finansieringsverksamheten och inte posterna i 
kassaflödet från den löpande verksamheten. 

Vi har granskat att: 

• Kassaflödesanalysen uppfyller kraven i LKBR 

O Följer RKR R13 Kassaflödesanalys 

O Noter finns i tillräcklig omfattning 

• Kassaflödesanalysens innehåll överensstämmer med 
motsvarande uppgifter i övriga delar av årsredovisningen 

D Kassaflödesanalys har upprättats för både kommunen och 

koncernen 

rt':.) 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International 
Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved. 

Document Classification: KPMG Confidential 

18 



 

fittr 2' CVIS11111[ 
NÄMNDERNAS 

DRIFTSREDOVISNING 

(mnkr) 

Intåkter Kostnader Nettokostnad Budget 

nettokostnad 

Avvikelse mot 

budget 

Kommunstyrelse inkl 141 -285 -144 -159 15 

KF 

Arbetslivsnämnden 78 -133 -55 -58 

Sam halisnömnden 31 -205 -174 -180 6 

Skolnåmnden 121 -722 -601 -600 -1 

Socialnömnden 111 -718 -607 -597 -10 

Summa nåmnder 481 -2061 -1 581 -1593 12 

Kommunövergripande 

verksamhet 

44 -100 -56 0 -56 

Korrigering interna 

poster 

-174 142 -32 0 -32 

Korrigering 

avskrivningar 

0 48 48 0 48 

Summa 351 -1971 -1621 -1593 -28  

Enligt LKBR 10:1 ska driftredovisningen innehålla en redovisning av 
hur utfallet förhåller sig till den budget som har fastställts för den 
löpande verksamheten. 

En förändring mot tidigare år är att driftredovisningen har flyttats från 
förvaltningsberättelsen till egen del i årsredovisningen. Enligt RKRs 
rekommendation R14 Drift- och investeringsredovisning ska 
utformningen av utfall kunna stämma av mot fullmäktiges budget. 

Vi har granskat att: 

O Budgeterade och redovisade intäkter och kostnader redovisas i 
sammanfattning 

O Redovisade intäkter och kostnader överförts riktigt från 
bokföringen 

O Jämförelse görs med tidigare år 

LI Driftredovisningen är analyserad i förhållande till ekonomi och 
fastställda mål 

LI Driftredovisningen redovisas som egen del i årsredovisningen 

Kommentar 

Vi har granskat driftsredovisningen och har inte funnit några 
väsentliga felaktigheter. 

Socialnämndens underskott vilket förklaras av att två särskilda 
boende övergått till egen regi samt att personalkostnaderna ökat. 

Vi rekommenderar att jämförelse med tidigare år inkluderas i 
driftsredovisningen. 
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Enligt LKBR 10:2 ska investeringsredovisningen innehålla en samlad 
redovisning av kommunens eller regionens investeringsverksamhet. 

En förändring mot tidigare år är att investeringsredovisningen har 
flyttats från förvaltningsberättelsen till egen del i årsredovisningen. 
Enligt RKRs rekommendation R14 Drift- och investeringsredovisning 
ska utformningen av utfall kunna stämma av mot fullmäktiges budget 
och plan för investeringsverksamheten. Vidare står det att fleråriga 
pågående och under året avslutade investeringar ska kunna stämmas 
av samt ska den även omfatta kommunala koncernföretags 
investeringar som fullmäktige tagit ställning till. 

Vi har granskat att: 

• Investeringsredovisningen visar kommunens totala 
investeringsverksamhet 

• Investeringsredovisningen är uppställd enligt god redovisningssed 

O Beloppen i investeringsredovisningen överensstämmer med 
bokföring 

O Posterna i investeringsredovisningen är överförda till balansräkning 
och kassaflödesanalys 

O Jämförelse med tidigare år görs  

CI  Avvikelser i förhållande till budget och prognos har analyserats och 
kommenterats 

D Investeringsredovisningen redovisas som egen  del i  

Kommentar 

Vi har granskat investeringsredovisningen och har inte funnit 
några väsentliga felaktigheter. 

Bland årets större investeringar finns Järnvägsbron över 
Ådalsvägen, 19,6 mnkr. 
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Sammanställda räkenskaper för en kommunal koncern avser 
enligt LKBR 12:1 en sammanställning av kommunens eller 
regionens och de kommunala koncernföretagens 
resultaträkningar, balansräkningar och kassaflödesanalyser samt 
noter. 

Vi har granskat att: 

O Den sammanställda räkenskapen är uppställd enligt RKR R16 
Sammanställda räkenskaper 

O Samtliga kommunala koncernföretag i kommunkoncernen har 
inkluderats 

O Konsolidering har skett av de kommunala koncernföretag i vilka 
kommunen har ett betydande inflytande, är av särskild 
ekonomisk betydelse eller är av särskild betydelse för 
kommunens verksamhet. 

O Proportionell konsolideringsmetod och förvärvsmetod har 
tillämpats vid konsolideringen 

O Beloppen överensstämmer med koncernredovisningen och de 
ingående bolagens redovisningar 

3 Eliminering av interna poster i allt väsentligt har skett 

3 Det finns kassaflödesanalys och noter för sammanställda 
räkenskaper 

Kommentar 

De sammanställda räkenskaperna innehåller förutom primär-
kommunen Härnösands Energi och Miljö AB, AB Härnösandshus 
och  Invest  i Härnösand AB tillsammans med respektive 
dotterbolag samt Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen (33 %) 

Vi har inte utfört den legala revisionen av bolagen. 

Konsolidering har skett enligt proportionell konsolideringsmetod, 
vilket innebär att belopp som inkluderats i den sammanställda 
redovisningens resultat- och balansräkning motsvarar ägd andel i 
företaget. 

Det har enligt erhållen rapport inte skett någon förändring av 
redovisningsprinciper inom dotterföretagen under året. 

Enligt lag om kommunal redovisning ska kommunala 
koncernföretag som är en stiftelse konsolideras i proposition till 
andelen av stiftelsens kapital som kommunen har bidragit med. 
Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse med ändamål att trygga 
utfästelse om pension. Kommunens andel uppgår till 92,6 %. 
Marknadsvärde på det egna kapital som avser Härnösands 
kommun uppgår till 214 mnkr. 

Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland ingår inte i den 
sammanställda redovisningen då kommunala koncernföretag 
enligt RKR R16 kan undantas när verksamheten är av obetydlig 
omfattning, vilket definieras som företag där den kommunala 
koncernens andel av omsättning eller omslutning är mindre än 
2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. 

Vi rekommenderar att kommunen tillser att samtliga 
koncernföretag ingår den sammanställda redovisningen i enlighet 
med lag och rekommendation. 
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 Kommunstyrelsen 

Uppsiktsplikt kommunala bolag 2019 

Förslag till beslut  

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta 

att verksamheten som bedrivits i Hemab (Härnösand Energi & Miljö AB) 

under år 2019 anses ha varit förenlig med det fastställa kommunala 

ändamålet och att verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna, 

att verksamheten som bedrivits i Hefab (Hemab Elförsäljning AB) under 

år 2019 anses ha varit förenlig med det fastställa kommunala ändamålet och 

att verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna, 

att verksamheten som bedrivits i Heab (Härnösand Elnät AB) under år 

2019 anses ha varit förenlig med det fastställa kommunala ändamålet och att 

verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna, 

att verksamheten som bedrivits i AB Härnösandshus under år 2019 anses 

ha varit förenlig med det fastställa kommunala ändamålet och att 

verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna, 

att verksamheten som bedrivits i AB Härnösands kommunfastigheter 

under år 2019 anses ha varit förenlig med det fastställa kommunala 

ändamålet och att verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna, 

att verksamheten som bedrivits i Invest i Härnösand AB under år 2019 

anses ha varit förenlig med det fastställa kommunala ändamålet och att 

verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna, 

att verksamheten som bedrivits i Technichus i Mittsverige AB under år 

2019 anses ha varit förenlig med det fastställa kommunala ändamålet och att 

verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna, 

samt  

att ärendet lämnas till kommunfullmäktige för kännedom.   

Beskrivning av ärendet 

Kommunstyrelsen ska enligt Kommunallagen (2017:725) 6 kap 1 § ha 

uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana juridiska personer 
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som avses i 10 kap. 2-6 §§, det vill säga i kommunala bolag. 

Kommunstyrelsen ska även enligt Kommunallagen (2017:725) 6 kap 9-10 

§§ i årliga beslut pröva om verksamheten i de kommunala bolagen under 

föregående kalenderår varit förenlig med det kommunala ändamålet och om 

den bedrivits inom ramen för de kommunala befogenheterna.  

Ändamålet med bolagens verksamhet framgår av bolagsordningarna som är 

fastställda av fullmäktige. I bolagsordningarna finns även förklaring till 

begreppet kommunala befogenheter, nämligen att kommunala bolag ska 

följa samma begränsningar som skulle gälla om verksamheten drevs i en 

kommunal förvaltning. Den årliga verksamheten redovisas i 

årsredovisningarna. Informationsskyldigheten som gäller för samtliga 

kommunala bolag innebär att bolagen ska till kommunstyrelsen skicka 

handlingar som styrelseprotokoll, årsredovisningar och anteckningar från 

kvartalsträffar där aktuellt.  

Utifrån detta underlag ska kommunstyrelsen sedan årligen ta ställning till 

om bolagen följt de kommunala ändamålen och om verksamheterna kan 

bedömas ha hållit sig inom ramen för de kommunala befogenheterna. Det är 

endast verksamheten i de helägda kommunala bolagen som tas upp till 

prövning i det aktuella ärendet. De nämnder, kommunalförbund samt hel- 

och delägda bolag vars verksamhet inte är av obetydlig omfattning och som 

kommunen på grund av andelsinnehav har ett bestämmande eller väsentligt 

inflytande över omfattas av uppsiktsplikten. I praktiken kan det tolkas syfta 

på bolagen där kommunen innehar mer än hälften av aktierna, det vill säga 

de helägda kommunala bolagen. 
 

De kommunala bolagen 

Härnösands kommun har för närvarande tre helägda bolag: Hemab, som 

driver verksamhet inom fjärrvärme, återvinning, vatten och elnät, AB 

Härnösandshus, som är det kommunala bostadsbolaget och Invest i 

Härnösand AB, som arbetar för utvecklingen av Härnösand och verkar för 

att stimulera större investerings- och sysselsättningsprojekt. Hemab bedriver 

verksamhet även i två dotterbolag – Hemab Elförsäljning AB och 

Härnösand Elnät AB samt är delägare i flera kommungemensamma 

aktiebolag. Härnösandshus äger och förvaltar fastigheter tillsammans med 

dotterbolaget Härnösands kommunfastigheter AB. Technichus, kommunens 

science center, ligger organisatoriskt under Invest i Härnösand AB.  

Uppföljning av informationsskyldighet 

Kommunfullmäktige har under 2019 haft gällande ägardirektiv och 

bolagsordningar för samtliga bolag. Bolagen har skickat in styrelseprotokoll 

och kvartalsanteckningar där relevant samt årsredovisningar med tillhörande 

revisionshandlingar. Där handlingar i enstaka fall inte återfunnits i 

kommunens diarium har de saknade dokumenten bifogats från bolagen 

omgående på vändande mejl.  

Kommunledningskontorets bedömning 

Kommunledningskontoret anser utifrån de handlingar som inkommit till 

kommunstyrelsen att den verksamhet som de kommunala bolagen har 
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bedrivit under 2019 har följt de fastställda kommunala ändamålen och att 

verksamheterna utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.   

Expedieringen av handlingarna från bolagen till kommunstyrelsen har blivit 

bättre sedan förra året men det finns förbättringsutrymme i tidsaspekten för 

när dokumenten ska lämnas in. För närvarande lämnas årsredovisningarna 

in till kommunstyrelsen först efter att de godkänts av bolagsstämmorna och 

ansvarsfrihet har beviljats för VD:n och styrelsen. Kommunstyrelsen har då 

ingen möjlighet att påverka den aktuella processen utan kan enbart agera i 

förebyggande syfte. För att ge kommunstyrelsen och fullmäktige möjlighet 

att titta på bolagens årsredovisningar innan deras styrelser och VD:ar 

beviljats ansvarsfrihet av bolagsstämmorna kommer 

kommunledningskontoret därför vid uppdatering av ägardirektiven föreslå 

ändrad ordning för när bolagen ska skicka in sina årsredovisningar. Förslag 

till förbättrad rutin kommer alltså bli att bolagen godkänner sina 

årsredovisningar och beviljar ansvarsfrihet först efter att kommunstyrelsen 

och kommunfullmäktige fått ta del av årsredovisningarna. Förslag på 

förbättringsåtgärder kommer att tas upp i fullmäktige vid beslut om 

reviderade ägardirektiv varför kommunledningskontoret inte föreslår 

kommunstyrelsen föreslå fullmäktige åtgärder i dagens ärende. 

Socialt perspektiv 
Ärendet behandlar formaliafrågor som inte påverkar sociala sammanhang. 

Ekologiskt perspektiv 

Ärendet har ingen ekologisk anknytning. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Enligt Kommunallagens (2017:725) 6 kap 9-10 §§ ska kommunen årligen 

fatta ett överklagningsbart beslut för respektive kommunala bolag. 

Prövningen är ett verktyg för uppföljning och kommunstyrelsen är skyldig 

att föreslå fullmäktige åtgärder vid eventuella uppdagade brister i 

verksamheterna. Eventuella brister och felaktigheter i bolagen kan förorsaka 

kommunen ekonomiska konsekvenser.   

Beslutsunderlag 

Årsredovisningar 2019 

Revisionsberättelser 

Lekmannarevisorernas granskningsrapporter 

Styrelseprotokoll 

Protokoll från bolagsstämmor 

Anteckningar från kvartalsmöten 

Ägardirektiv 

Bolagsordningar 

  

Petra Norberg 

T.f. kanslichef 

Johanna Laine 

Kommunsekreterare 
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Taxor för Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen 

 
Förslag till beslut  
Direktionen för Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen (HKÅ) överlämnar till medlems-

kommunernas kommunstyrelser och kommunfullmäktige att besluta:  

1. Med stöd av 5 kap 4 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) antas taxa för tillsyn i 

enlighet med Bilaga 1.  

2. Med stöd av 27 § lag (2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara (LBE) antas taxa för tillsyn 

i enlighet med Bilaga 1.  

3. Med stöd av 27 § LBE antas taxa för tillståndsprövning för brandfarlig vara i enlighet med 

Bilaga 2.  

4. Med stöd av 27 § LBE antas taxa för tillståndsprövning för explosiv vara i enlighet med Bilaga 

3.  

5. Med stöd av 3 kap 6 § LSO tillämpas taxor för sotning och brandskyddskontroll för respektive 

medlemskommun i enlighet med Bilaga 4. 

6. Taxorna enligt beslutspunkt 1-4 gäller för åren 2020 t.o.m. 2023 med den justering som sker 

enligt punkt 8.  

7. Taxorna enligt beslutspunkt 5 gäller från och med 2019-06-01 t.o.m. 2023 med den justering 

som görs enligt punkt 9.  

8. Räddningstjänstförbundet HKÅ ska för varje avgiftsår justera taxorna enligt beslutspunkt 1-4 

ovan enligt Sveriges kommuner och Regioners (SKR) Prisindex för kommunal verksamhet 

(PKV). Vid justeringen ska det PKV som publiceras vid SKR:s skatteprognos i december månad 

året innan ny taxa fastställs användas. Justeringen ska göras med det index som gäller för det 

avgiftsår som justeringen avser.  

9. Räddningstjänstförbundet HKÅ ska för varje avgiftsår  justera taxorna enligt beslutspunkt 5 i 

enlighet med det nationella Sotningsindex som meddelas av SKR.  
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Sammanfattning av ärendet  
Räddningstjänstförbundet Höga Kusten – Ådalen (HKÅ) har till och med år 2013 fattat beslut om 

taxor. I ett prejudicerande beslut från Högsta Förvaltningsdomstolen den 12 december 2013 slår 

domstolen fast att beslut, när det gäller taxor för verksamhet som grundar sig på bemyndigande till 

en kommun i lag eller förordning, inte kan delegeras från kommun till kommunalförbund. Detta 

medför att HKÅ:s medlemskommuner måste fatta beslut om de taxor som HKÅ ska tillämpa i sin 

verksamhet. För att på ett likställt sätt kunna ta ut avgifter för hela räddningstjänstförbundet är det 

av yttersta vikt att samtliga medlemskommuner var för sig fattar likalydande beslut.  

Tillsyn och tillståndsprövning 
HKÅ utövar tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och lag (2010:1011) om 

brandfarliga och explosiva varor (LBE) samt meddelar även tillstånd enligt sist nämnda lag.  

Kommunen får föreskriva att avgifter tas ut för nämnda tillsyns- och tillståndsverksamhet.  

Ambitionen är att så långt möjligt skapa en enhetlig modell för de avgiftsuttag som ska göras. 

Utgångspunkten har även varit att verksamheten ska avgiftsfinansieras när det är möjligt.  

Avgiftsmodell för tillsyn och tillstånd enligt LSO och LBE  

Avgiftsmodellen utgår från självkostnadsprincipen och omfattar de delar av verksamheten där 

avgiftsfinansiering är möjlig.  

Avgifterna bygger på en handläggningskostnad per timme (timkostnad) som är gemensam för tillsyn 

enligt LSO och LBE samt för tillståndsgivning enligt LBE. Timkostnaden är för 2020 1 040 kr. 

Tillsynstaxan utgår från tillsynsmyndighetens faktiska tidsåtgång för arbetet i samband med ett 

tillsynsbesök. Av LSO framgår att en avgift får tas ut för tillsynsbesöket och ska ses som betalning för 

de kostnader som kommunen har i samband med tillsynsbesöket. HKÅ har gjort bedömningen att tid 

för de delar av förberedelse- och efterarbete som regleras av grundavgiften och har direkt bäring på 

tillsynsbesöket, ska ingå i tillsynstaxan.  

Tillsyn enligt LSO och LBE följer ofta en generell tillsynsprocess varvid en grundavgift används vid 

standardtillsyn. Avgiften för en standardtillsyn är 3 120 kr och omfattar tre timmars arbete 

(3x1040=3120 kr).  

När den faktiska nedlagda tiden avviker från vad som är normalt förekommande för tillsynsärendet 

tillämpas timdebitering.  

Se vidare om taxan för tillsyn enligt 5 kap 4 § LSO i Bilaga 1.   

Sotning, rengöring och brandskyddskontroll 
HKÅ ansvarar även enligt LSO för sotning, rengöring och brandskyddskontroll och har rätt att ta ut 

avgifter för denna verksamhet, vilket görs genom dels en sotningstaxa dels en taxa för 

brandskyddskontroll. En kommun får enligt 3 kap 6 § LSO föreskriva att avgift ska betalas för sotning 

och brandskyddskontroll. Utförande av sotning och brandskyddskontroll är idag utlagd på privata 

företag och dessa taxor ska enligt de avtal som gäller med sotningsföretagen räknas upp med ett 
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nationellt Sotningsindex framtaget av SKR. Indexet utgår både från löneökningsnivåer och 

konsumentprisförändringar. 

Indexuppräkning  
För att avgifterna i taxan ska följa kommunernas kostnadsutveckling ska handläggningskostnadens 

index uppräknas en gång per år. Det innebär också att alla avgifter räknas om en gång per år. Detta 

kan göras utan nytt beslut i respektive kommunfullmäktige om taxebeslutet omfattar detta, vilket 

förenklar den administrativa handläggningen i respektive medlemskommun. Nya beslut hos 

medlemmarnas kommunfullmäktige behöver enbart fattas vid förändringar av taxan. Taxorna för 

tillsyn och tillstånd föreslås omfatta åren 2020 t.o.m. 2023. Taxorna för sotning, rengöring och 

brandskyddskontroll föreslås omfatta åren 2020 t.o.m. 2023.  

Taxorna för tillsyn och tillstånd justeras årligen i enlighet med för Prisindex för kommunal verksamhet 

(PKV) som tillhandahålls av SKR. Prisindexet är avsett att användas av kommunerna som underlag vid 

beräkningen av kostnadernas utveckling i fasta löner och priser. SKR rekommenderar användning av 

detta index för att justera handläggningskostnaden per timme en gång per år. Prisindexet används 

även i SKR:s egna beräkningar och beskrivningar av sektorns kostnadsutveckling. Vid justeringen ska 

det PKV som publiceras vid SKR:s skatteprognos i december månad året innan ny taxa fastställs 

tillämpas. Justeringen ska göras med det index som gäller för det avgiftsår som justeringen avser.  

Taxorna för sotning och rengöring samt brandskyddskontroll justeras årligen i enlighet med SKR:s 

Sotningsindex.   

Bilagor:  

1. Taxa för tillsyn LSO och LBE  

2. Taxa vid tillståndsprövning för hantering av brandfarlig vara enligt LBE  

3. Taxa vid tillståndsprövning för hantering av explosiv vara enligt LBE  

4. Taxa för sotning och brandskyddskontroll i respektive medlemskommun  
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 Kommunfullmäktige 

Taxor 2020-2023, Räddningstjänsten Höga Kusten- 
Ådalen 

Förslag till beslut  

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå 

Kommunfullmäktige besluta 

att fastställa föreslagna taxor för Räddningstjänsten Höga Kusten- Ådalen 

2020-2023, samt 

att de föreslagna taxorna ska gälla från och med 2020-07-01.   

 

Beskrivning av ärendet 

Räddningstjänstförbundet Höga Kusten – Ådalen (HKÅ) har till och med år 

2013 fattat beslut om taxor. I ett prejudicerande beslut från Högsta 

Förvaltningsdomstolen den 12 december 2013 slår domstolen fast att beslut, 

när det gäller taxor för verksamhet som grundar sig på bemyndigande till en 

kommun i lag eller förordning, inte kan delegeras från kommun till 

kommunalförbund. Detta medför att HKÅ:s medlemskommuner måste fatta 

beslut om de taxor som HKÅ ska tillämpa i sin verksamhet. För att på ett 

likställt sätt kunna ta ut avgifter för hela räddningstjänstförbundet är det av 

yttersta vikt att samtliga medlemskommuner var för sig fattar likalydande 

beslut.   

Direktionen för Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen (HKÅ) har 

överlämnat till medlemskommunernas kommunstyrelser och 

kommunfullmäktige att besluta om taxor för perioden 2020-2023. I förslaget 

framgår att taxorna inledningsvis föreslogs gälla från och med 2020-06-01, 

detta har senare korrigerats och Räddningstjänsten har meddelat att de 

önskar att de föreslagna taxorna beslutas gälla med start 2020-07-01. Syftet 

med förändringen är att möjliggöra för samtliga medlemskommuner att var 

för sig besluta om ett likalydande beslut. 

 

Beslutsunderlag 

Taxor för Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen Förslag till beslut  
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Petra Norberg 

Tf. Kanslichef 

Malin Ullström 

Verksamhetsutvecklare 

 

Bilagor 

Bilaga 1, Taxor förebyggande brandskydd 2020 

Bilaga 2, Taxa vid tillståndsprövning för hantering av brandfarlig vara 

enligt lag (2011:1011) om brandfarlig och explosiv vara 2020 

Bilaga 3, Taxa vid tillståndsprövning för hantering av explosiv vara enligt 

lag (2011:1011) om brandfarlig och explosiv vara 2020 

Bilaga 4, Sotningstaxa och brandskyddskontroll 

Bilaga 5, Förtydligande om startdatum för de föreslagna taxorna 
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 Kommunstyrelsen 

Flytt av Svalans förskola till Ängecenter 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

att uppdra till kommundirektören att teckna hyresavtal avseende ny förskola 

i lokaler belägna inom Ängecentrum.  

 

Beskrivning av ärendet 

Hyresavtalet för Svalans förskola är uppsagd då behovet av förskoleplatser 

främst finns på fastlandet. Ett behov av att utöka antalet platser har gjort att 

lokalgruppen har sökt efter större lokalytor, än vad Svalan hade att tillgå.  

En förskola belägen inom Ängecentrums lokaler rymmer 40 barn, vilket ger 

15 platser mer än i Svalans lokaler.  Lokalutformningen medger ett nära 

samspel mellan de boende inom Ängecentrum och förskolan. Bland annat 

skapas möjlighet för att de äldre inom Ängecentrum ska kunna erbjudas 

lunch i fastighetens matsal i anslutning till förskolebarnens lunch. 

 

Hyran uppgår till 680 000 kr per år baserat på ett hyresavtal på 10 år. 

Kostnaden per barn är 17 000 kr vilket är högre än den genomsnittliga 

hyreskostnaden per barn i samtliga förskolor men lägre än de senaste 

förhyrningarna som gjorts.  

Lokalerna omfattar en yta om ca 540 kvm där vissa ytor samnyttjas med 

andra verksamheter. Cirka 3 000 kvm markyta i anslutning till fastigheten 

avdelas såsom lekytor och utrustas av Härnösandshus med lekutrustning 

med mera. 

 

Socialt perspektiv 

Området Murberget-Bondsjöhöjden har ett större behov av platser än vad 

man idag kan erbjuda och barn erbjuds därmed placering där det finns ledig 

plats, längre ifrån bostaden än vad vårdnadshavare önskat. En förflyttning 

av förskoleplatser från Härnön till fastlandet är därför önskvärd.  

 

Ekologiskt perspektiv 
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I ett ekologiskt perspektiv minskas resvägen för vårdnadshavare om 

förskoleplats kan erbjudas närmare hemmet 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

I ett ekonomiskt perspektiv finns en god besparingspotential avseende 

personalkostnader då Svalans förskola med endast 20 – 25 barn inte är 

effektivt ur ett bemanningsperspektiv.   

Beslutsunderlag 

Skolnämndens protokollsutdrag 2020-04-14 §42  

Lars Liljedahl 

Kommundirektör 

Petra Norberg 

t.f. kanslichef 

 

Bilagor 

Bilaga – Offert och ritningar för ny förskola 
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 Kommunstyrelsen 

Samlokalisering av lokaler för daglig verksamhet 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta, under 

förutsättningar att erforderliga beslut fattas,  

att uppdra till kommundirektören att teckna hyresavtal avseende lokaler för 

samlad daglig verksamhet i enlighet med lämnad hyresoffert.  

 

Beskrivning av ärendet 

Socialförvaltningen har initierat en översyn av lokalerna för daglig 

verksamhet i syfte att försöka samordna några verksamheter till 

gemensamma lokaler. Målsättningen är att finna mer ändamålsenliga 

lokaler, minska ensamarbete och öka möjligheterna till samordning av 

personalresurser.  

Berörda dagliga verksamheter som avses samlokaliseras är: Ringen, 

Villagruppen, Agda och Gullvivan, som tillsammans omfattar 18 brukare.  

Lokalgruppen fick i uppdrag av Socialförvaltningen att inhämta lokalförslag 

och indikativa hyror från fastighetsägare, vilka sedan skulle presenteras för 

lokalgruppens medlemmar. Lokalgruppen enades om att föreslå nu liggande 

förslag till lokal för samlokalisering av daglig verksamhet. De nya lokalerna 

medger en utökning av verksamheten till totalt 21 brukare.  

Den totala lokalhyran för nuvarande verksamhetslokaler uppgår till 41 250 

kr per brukare.  

Den totala hyreskostnaden för nämnda dagliga verksamheter uppgår idag till 

740 175 kr per år. 

 

Verksamhet Nuvarande hyra 
Yta i 
kvm Hyra per kvm 

Ringen             261 000 kr  220 
                                       

1 186 kr  

Agda             130 000 kr  171 
                                          

760 kr  

Villagruppen             180 675 kr  225 
                                          

803 kr  

Gullvivan             168 500 kr  134 
                                       

1 257 kr  

Total              740 175 kr  750 
                                          

987 kr  
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Hyresvillkor för en samlokaliserad daglig verksamhet 

Lokalerna omfattar 770 kvm och iordningställs enligt lokalkrav i förfrågan 

till hyresvärdar dat. 2019-11-12. Hyran inkluderar samtliga lokalkostnader 

exklusive verksamhetens elförbrukning samt avfallshantering. 

Hyran uppgår till 847 000 kr per år och höjs årligen enligt KPI.  

Hyran per kvm uppgår till 1 100 kr per år. 

Den totala lokalhyran per brukare i de nya lokalerna uppgår till 40 333 kr 

dvs knapp 1 000 kr lägre per brukar och år än nuvarande hyreskostnader. 

Sett till hyreskostnader i nuvarande lokaler i förhållande till de nya 

lokalerna blir det en merkostnad vilken uppgår till 107 175 kr per år. 

Hyresavtalets löptid är 10 år med nio månaders uppsägningstid och 5 års 

förlängning. 

 

Socialt perspektiv 

Beslutet innebär att ensamarbete kan undvikas och större möjligheter att 

anpassa personalresurserna utifrån brukares behov. 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Beslutet innebär att beslut kan verkställas som tidigare varit svåra att 

verkställa då anpassade lokaler inte funnits att tillgå. I ett ekonomiskt 

perspektiv kan personalresurser samanvändas och möjligheter finns då att 

utöka antalet brukare från 18 till 21, utan att öka antalet medarbetare.   

Beslutsunderlag 

Socialnämndens protokollsutdrag 2020-05-02 §   

Lars Liljedahl 

Kommundirektör 

Petra Norberg 

t.f. kanslichef 

 

Bilagor 

Bilaga 1 – Daglig verksamhet-skiss 

Bilaga 2 – Samlokalisering av daglig verksamhet 

Bilaga 3 - Offert                      



 

 

Postadress 

Härnösands kommun 

871 80 Härnösand 

 

Besöksadress 

Rådhuset 

 

 

Hemsida 

www.harnosand.se 
Telefon 

0611-34 80 00 
Organisationsnr 

212000-2403 

E-post 

kommun@harnosand.se 
Fax 

0611-34 80 30 
Bankgiro 

5576-5218 
 

 
 

Kommunledningskontoret 

Eric Liljeström 

eric.liljestrom@harnosand.se 

 

  
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-11-12 
  

  

 

 
 

 

Samlokalisering av lokaler för Daglig verksamhet 

 

Bakgrund 
Flertalet av lokalerna för Daglig verksamhet saknar väsentliga funktioner för att 
upprätthålla en god arbetsmiljö för både personal och brukare. Enheterna är i 
många fall små med få brukare och ett fåtal personal vilket i vissa fall medför 
ensamarbete och problem med att anställa vikarier. Lokalkostnaderna tendera att 
vara höga då lokalutnyttjandet inom enheterna med få brukare är lågt. 
 
Verksamhetsledningen för Daglig verksamhet har identifierat ett antal positiva 
synergieffekter som kan uppnås genom samordningen av Dagliga verksamheter 
där flera enheter finns med separata lokalytor men där vissa lokaler samnyttjas, 
bland annat: 

1. Lättare att anpassa personalresurser till brukares behov – att flytta 
personal till grupp inom enheten där behovet finns. 

2. Lättare att placera brukare som behöver annan form av verksamhet men 
fortfarande har behov av anpassningar utifrån autism/utvecklingsstörning.  

3. Kunna verkställa beslut som f n varit mkt svåra att verkställa p g a att 
anpassade lokaler ej funnits. 

4. Eventuellt skulle samutnyttjade personalresurser innebära att vi kan ta 
emot fler brukare inom samma ekonomiska ramar. 

5. Troliga besparingar i form av vikariekostnader samt 
introduktionskostnader för vikarier. Personal kan lättare täcka upp för 
varandra. 

6. Arbetsmiljövinster genom att ensamarbete undviks. Idag finns två 
arbetsplatser där personal arbetare ensam. I SAM, ROK och OSA beskrivs 
de risker som finns med ensamarbetet. 

7. Organisatoriska vinster för daglig verksamhet genom att gemensamma 
APT kan genomföras samt lättare att få till stånd utvecklingsarbete. 
Arbetsgrupperna blir en del av en lärande organisation och det blir lättare 
att sprida och ta del av specialistkunskap på området. 

8. Bättre arbetsmiljö och struktur för enhetschef för området genom 
samordningsvinster, t ex färre APT, färre skyddsronder samt lättare att 
informera och skapa dialog i olika frågor. 

 
I samarbete med Lokalsamordnaren har verksamhetsledningen tagit fram ett 
lokalprogram för samlokalisering av fyra till fem dagliga verksamheter. 

 

 

Åtgärdsförslag 
Arbetet med att utreda möjligheten till samlokalisering av dagliga verksamheter 
bör fördjupas och förslag på lämpliga lokaler, baserade på upprättat lokalprogram, 
bör inhämtas.  



 

Härnösands kommun 

 

Kommunledningskontoret 

      
Sida 

2(2) 

Datum 

2019-11-12 
  

      

 

 

 

Förslag till beslut: 
Lokalgruppen uppdrar till Socialförvaltningen att i samarbete med 
Lokalsamordnaren inhämta lokalförslag och indikativa hyror från relevanta 
fastighetsägare. Intressanta lokalförslag och hyror ska presenteras för 
lokalgruppen. 
 
Lokalsamordnaren ska följa hyresavtalen för aktuella Dagliga verksamheter och 
säkerställa att dessa inte förlängs på ogynnsamma villkor. 

 

 

 

 

Eric Liljeström 
Lokalsamordnare 
 



Redovisning av kommunstyrelsens uppdragsbeslut t o m 2020-05-05 KS20-05 
Kommunledningskontoret 
 
 

 

Uppdraget KS-
beslut, 
datum 
samt § 

Ansvarig för 
ärendet 

Kommentarer Pågående  Avslutat 

Uppföljning 
revisionsgranskning om 
investeringsprocessen 
att uppdra åt 
kommundirektören att se 
över budget- och 
uppföljningsprocessen 

2018-
09-04 § 
148 

Kommundirektören Ingår i projekt 
”Styrleden”. 

Pågår.  
Vi gör och lär inför 2021 års 
budget. In- och 
omvärldsanalys presenterad 
21/1, arbetsdagar KLG 5-6/2, 
Budgetdag 25/2 och 
Planeringsförutsättningar i KS 
i mars. Framflytt pga 
Coronakris. Fastställs inför 
2022 års budgetprocess.  

Samordning av tillsyn och 
tillståndsgivning av 
alkoholservering och 
livsmedelskontroll 
att uppdra till 
kommundirektören att 
tillsammans med berörda 
förvaltningar utreda 
effektiviseringsmöjlig-heter i 
samordning inom tillsyn och 
tillståndsgivning av 
alkoholservering och 
livsmedel 

2019-
02-05 § 
26 

Kommundirektören Arbete pågår Sam förbereder sig för 
övertagande from september.  
SAM och SN tillsammans.  
SWOT genomförd. Risk- och 
konsekvensanalyser slutförs i 
januari 2020. Kommer upp till 
KS så snart det är möjligt 
utifrån Coronaläget. Ärendet 
är berett och ligger klart för 
beslut. 

Förändrade 
budgetförutsättningar 
utifrån konsekvenser av ny 
redovisningsmodell 
att uppdra åt 
kommundirektören att 
återrapportera 
utredningsuppdragen: 

a) Framtida drift och 
organisation 

b) Översyn av 
bolagsform för 
kommunen och 
dessbolag 

c) Samordning och 
organisation av 
lokaler i kommunen 

d) Samordning av 
kommunkoncernens 

2019-
05-07 § 
85 

Kommundirektören  
 
 
 
 
 
 
 
Utredningsdirektiv  
finns. 
 
Utredning pågår 
studiebesök i Piteå  
genomfört 
 
Lokalsamordnare 
anställd för ett år 
medan vidare 
utredning pågår 
 

a) Styrleden (se ovan) 
b) Bolags VD:ar och KLG vill 
samfällt fördjupa 
koncernsamarbetet under 
2020. Fyra 
”Koncernledningsgrupper” 
under 2020 med start 28/1 
och med fokus på ”hur vi 
tillsammans kan göra 
Härnösand till en ännu bättre 
kommun att bo och verka i”, 
VD ingår i 
Krisledningsgruppen som 
träffas minst 2 ggr/vecka 
sedan 5/3. Slutrapport 
presenteras   så snart det är 
möjligt utifrån Coronaläget.  



IT-tjänster senast i 
december 2019 

Kartläggning  
genomförd. 
Samordningsplanering 
påbörjad. 

Ärendet är berett och ligger 
klart för beslut. 
c) Lokalgruppen har det 
strategiska ansvaret. Ansvar 
och rollfördelning från 
operativ till strategisk nivå är 
fastställd. Lokalgruppen 
träffas en gång per månad. 
Slutrapport presenteras  så 
snart det är möjligt utifrån 
Coronaläget.  Ärendet är 
berett och ligger klart för 
beslut. 
d). ”Slutrapport” är nu klar 
(inkluderande en plan för hur 
samverkan kan fördjupas.)  
Slutrapport presenteras  så 
snart det är möjligt utifrån 
Coronaläget.  Ärendet är 
berett och ligger klart för 
beslut. Fortsatt effektivisering 
från den fastställda 
bruttolistan ingår som en av 
alla åtgärder för en budget i 
balans 2021. 

Kostverksamhet i 
Härnösands kommun 
att uppdra till 
kommundirektören att 
senast i december 2019 i 
samband med översyn av 
kostverksamheten utarbeta 
Policy för kostverksamhet i 
Härnösands kommun 

2019-
06-04 § 
118 

Kommundirektören Sker i samband med  
kostöversynen 

Pågår. 
Kartläggningsarbete klart. 
Förslag på Måltidspolicy och 
Rapporten i sammandrag 
presenteras vid 
junisammanträdet. Eventuella 
förändringar av organisering 
struktur kommer i 
oktober/november 2020. 

Sjöfartsutbildningen – 
Härnösand 
att förslagen lämnas till 
kommundirektören för 
beredning 

2019-
09-10 

Kommundirektören  Pågår. 
Delrapport 1: 
Gymnasieutbildning=Avslutad. 
Ett lovande intresse.  9/4 
presenteras den preliminära 
antagningen. 20/4-19/5 = 
omvalsperiod.  
 
Delrapport 2 YH-utbildning 
marssammanträdet. Politiska 
referensgruppen träffades 
den 29:e april. Konstruktiv 
dialog med ”Marina 
Läroverket. Möjlig kursstart ht 
2021. 
Slutrapport kommer i augusti 
2020. 



 

 

Samverkansavtal mellan 
Härnösands kommun och 
Möten i Härnösand AB 
att ge kommundirektören i 
uppdrag att underteckna 
samverkansavtalet och att 
redovisa uppföljning och 
utvärdering av arbetet till 
kommunstyrelsen senast i 
kommunstyrelsens 
junisammanträde 

2019-
11-05 § 
168 

Kommundirektören  Pågår. 
Uppföljning/utvärdering i juni 
2020. 

Permutation av Sjökapten 
Johan Nybergs 
donationsstiftelse 
att uppdra till 
kommundirektören att 
återkomma  till 
kommunstyrelsen med 
förslag på utformning och 
plats. 

2020-
01-07 § 
10 

Kommundirektören  Pågår.  
Kommer dessvärre inte att bli 
klar i maj (som varit den 
tidigare planen). Hösten 2020 
= ny ambition. 

Samverkansavtal – 
Härnösands Näringsliv 
Ekonomisk Förening HNEF 
att ge kommundirektören i 
uppdrag att underteckna 
samverkansavtalet och 
redovisa uppföljning och 
utvärdering av arbetet till 
kommunstyrelsen senast i 
november 2020  

2020-
03-03 § 
57 

Kommundirektören  Pågår 
Uppföljning/utvärdering i 
oktober 2020 

Nollvision våld i nära 
relationer 

att under förutsättning av 
fullmäktiges beslut uppdra 
till kommundirektören att 
till kommunstyrelsen 
återkomma med ett 
förslag på tidsplan för 
upprättande av en 
handlingsplan. 

2020-
03-03  
§ 66 

Kommundirektören  Pågår  
Med ambition att en 
handlingsplan kan vara klar till 
sommaren 2020 



 

 

Postadress 

Härnösand kommun 
Kommunstyrelseförvaltningen 
87180 Härnösand 

Besöksadress 
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www.harnosand.se 
Telefon 

0611-348000 
Organisationsnr 

212000-2403 

E-post 

 
Fax 

0611-348030 
Bankgiro 

5576-5218 
 

 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Johanna Laine, 0611 34 80 08 
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Dnr  

KS/2020-000001 

  

 

 Kommunstyrelsen 

Anmälan av delegationsbeslut 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

att godkänna redovisning av delegationsbeslut. 

 

Avslut i förtid av tidsbegränsad beslutsattesträtt 2020-04-07  

Tidsbegränsad beslutsattesträtt 2020-04-01 

Samverkansavtal Brottsofferjouren Västernorrland och kommunen 2020-04-16 

Delegationsbeslut personalärenden mars 

 

Johanna Laine 

Kommunsekreterare  

 

Bilaga – Delegationsbeslut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




























