
 

 

 
 
Kommunfullmäktige 
 

KALLELSE 
Sida 
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Datum 

2019-09-20 

 

  

 

  

 

Kommunfullmäktige 

kallas härmed till sammanträde måndagen den 30 september 2019 

kl. 13:15 i Fullmäktigesalen i Rådhuset. 

Sammanträdet inleds med informationspunkter enligt följande: 

 

 Utvärdering av på senaste fullmäktige genomförd brandövning - 

Marie Örjestål, ansvarig handläggare för brandskyddsfrågor på 

kommunledningskontoret och André Wadell från räddningstjänsten, 

 information om kommunens arbete med våld i nära relationer –  

Anna-Karin Hasselborg, våldsförebyggande samordnare 

kommunstyrelseförvaltningen, 

 information om försvarsetableringen i Västernorrland - Andreas 

Sjölander, kommunstyrelsens ordförande och 

 presentation av ny kommundirektör, Lars Liljedahl. 

 

Kommunfullmäktiges ärendelista med tillhörande handlingar finns 

tillgängligt för allmänheten i kommunreceptionen i kommunens 

servicecenter i Sambiblioteket, Universitetsbacken 3A. Handlingarna finns 

även på kommunens webbplats, www.harnosand.se/kfwebb  

 

Frågor till allmänhetens frågestund ska skickas in skriftligen innan 

sammanträdets början. Frågan ska ha inkommit senast kl.12 på fredagen 

innan fullmäktigesammanträdet för att kunna tas upp på närmaste 

sammanträdet. Ordföranden läser upp din fråga på mötet. Du måste 

uppge namn och din fråga måste beröra ett ärende som faller inom 

fullmäktiges beslutsområde. Frågan får inte handla om myndighetsutövning 

mot enskild. Du kan skicka in din fråga via kommunens hemsida, 

www.harnosand.se Mötet direktsänds på hemsidan. 
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8.  Avsägelser 2019 

9.  Valärenden 2019 

10.  Ärenden för kännedom till kommunfullmäktige 2019 

11.  Korta frågor - korta svar 2019 

12.  Tillkommande motioner, interpellationer och frågor  

Göran Norlander 

ordförande 



Från: dontreply@harnosand.se 
Skickat: den 22 augusti 2019 08:00 
Till: centraldiariet@harnosand.se 
Ämne: Allmänhetens frågor 
 
Namn 
Andreas Menzel 
 
Adress 

 
 
Din fråga 
Vattenkvallitén i Härnösand. 
 
Vattenkvalliten i Härnösand sägs vara tjänlig, frågan är bara vad man anser vara tjänligt? Vattnet i 
vattenkranen såväl luktar som smakar dy och mögel, och det kan väl knapapst anses vara tjänligt,lika lite 
är det att betrakta som hälsosamt ? Detta är inget nytt utan så har det varit i övee 50 år, men med 
dagens reningstekniok borde sådant gå att åtgärda och då uppkommer frågan givetvis, varför man inte 
får ordning på vattenkvalllitén  i Härnösand ? 
 
Riktar sig din fråga till någon eller några specifika politiker? Skriv i sådana fall namnen här 
Samhällsnämndens ordförande Knapp-Brita Thyr 
 
Samtycke 
2019-08-22 07.59 
Jag godkänner att de uppgifter jag skrivit i formuläret hanteras av Härnösands kommun enligt 
dataskyddsförordningen (GDPR). 



Från: dontreply@harnosand.se 
Skickat: den 18 augusti 2019 17:44 
Till: centraldiariet@harnosand.se 
Ämne: Allmänhetens frågor 
 
Namn 
Andreas Menzel 
 
Adress 

 
 
Din fråga 
I Härnösands hamn skjuder det sedan len änge av full aktivitet med alledhanda farttyg som angör 
hamnen,detta intresserar många,så väl bilburna,som fotgängare,och därför har jag som en av många 
intresserade en fråga. 
 
1: Skulle det vara möjligt att rensa upp hamnleden från sly så att man på ett betryggande avstånd från 
arebetsområdet i hamnen skulle kunna följa vad som sker i hamnen. 
 
2 samtidigt undrar jag om det skulle vara möjligt med en gång och Cykelbana längs med hamnleden för 
att göra trafiksittuationen efter hamnleden så säker så möjligt för så väl gångtratrafikanter som 
motorfordon ? 
 
Att allt detta är förenat med kostnader är självklart, men fortfarande skulle det vara trevligt om detta 
gick att genomföra. kanske med hälp av arbetslös arbetskraft 
 
Riktar sig din fråga till någon eller några specifika politiker? Skriv i sådana fall namnen här 
Samhällsnämndens Ordförande Knapp Brita Tyr 
 
Samtycke 
2019-08-18 17.43 
Jag godkänner att de uppgifter jag skrivit i formuläret hanteras av Härnösands kommun enligt 
dataskyddsförordningen (GDPR). 



Från: dontreply@harnosand.se 
Skickat: den 8 augusti 2019 13:36 
Till: centraldiariet@harnosand.se 
Ämne: Allmänhetens frågor 
 
Namn 
Andreas Menzel 
 
Adress 

 
 
Din fråga 
I Härnösands Kommun råder så vitt undertecknad känner till en maxgräns om 1 minuts 
tomgångskörning, dess värre följs denna regel inte alls eller väldigt dåligt, i vart fall om man står med 
motorn på i ett bostadsområde, att tomgångskörning påverkar så väl människors hälsa som miljön, och 
dessutom spär på växthuseffekten vilken det talas om dagligen i våra medier borde inte vara något okänt 
för bilisterna i vare sig Härnösand eller övriga Sverige, men för att återgå till problemet med 
tomgångskörningen i Härnösand föreslår jag de styrande i Härnösands Kommun att fundera på. Mitt 
förslag lyder sålunda på följande vis .Att dels skicka ut en folder eller liknande till alla hushåll som påtalar 
vikten av att undvika tomgångskörning , och dels ta upp det i olika diskussionsforum, pålysa vikten av att 
undvika tomgångskörning . 
 ren luft och rent vatten är något som voi alla behöver och mår bra av ,och då måste även bilisterna i 
såväl Härnösand som i övriga Sverige ta sitt ansvar och bidra till att minska växthuseffekten, detta 
kommer alla att må bra av, och  det heter ju inte för intet att många bäckar små bildar snart en å  
 
Härnösand 2019-08-08 
 
Med vänlig hälsning 
 
Riktar sig din fråga till någon eller några specifika politiker? Skriv i sådana fall namnen här 
Samhällsnämndens ordförande Knapp-Brita Tyr 
 
Samtycke 
2019-08-08 13.35 
Jag godkänner att de uppgifter jag skrivit i formuläret hanteras av Härnösands kommun enligt 
dataskyddsförordningen (GDPR). 



Från: dontreply@harnosand.se 
Skickat: den 17 september 2019 10:38 
Till: centraldiariet@harnosand.se 
Ämne: Allmänhetens frågor 
 
Uppföljningsflagga: Följ upp 
Flagga: Slutfört 
 
Namn 
Andreas Menzel 
 
Adress 

 
 
Din fråga 
Parkeringsplatser längs med fastigheten Nattviksgatan 5  3-4 stycken tycks utnyttjas flitigt av biister som 
har allt annat än ärenden in i fastigheten,alltså för att komma åt gratis pakering,,vilket ställer till en hel 
del problem både för oss som bor i fastigheten och är i behov av Färftjänst, men ärven för 
utryckningsfordon, och fgrågan är hur man skall komma till rätta med problemet? Skylltar finns uppsatta 
, men tycks respekteras dåligt. 
t ? Frågan har ställts tifll astighetsägaren Härnösands Hus som hänvisar till Cekuritas,som hänvisar till 
Härnösands Kommun,och frågan är hur man skall komma till rätta med problemet ? 
 
Härnösand 2019-09-17 
 
Med vänlig hälsning 
 
Andreas Menzel 
 
Riktar sig din fråga till någon eller några specifika politiker? Skriv i sådana fall namnen här 
Samhällsnämndens Ordförande Knapp-Britta Thyr 
 
Samtycke 
2019-09-17 10.38 
Jag godkänner att de uppgifter jag skrivit i formuläret hanteras av Härnösands kommun enligt 
dataskyddsförordningen (GDPR). 



Från: dontreply@harnosand.se 
Skickat: den 17 juli 2019 19:12 
Till: centraldiariet@harnosand.se 
Ämne: Allmänhetens frågor 
 
Namn 
Andreas Menzel 
 
Adress 

 
 
Din fråga 
Hej! 
Under sommaren 2019 uppstod på något vis och av olyckliga omständigheter en husbilsparkering vid 
Hamnkrogen/Brygghuset. 
Hur har detta gott till och har ansvariga tänkt på att tillfarten till denna husbilsparkering går via b 
bostadsområdet Torsvik, som är ett attraktivt bostadsområde och som till största delen bebos av äldre 
eller funktionshindrade vilka är beroende av hjälpmedel för att ta sig fram, då denna husbilsparkering är 
att betrakta som ett störande inslag till följd av kraftigt ökad trafik via Nattviksgatan, och h då det finns 
andra mer lämpade platser för husbilar, så som sälstens Camping är det min förhoppning att 
husbilsparkeringen vid Brygghuset/Hamnkrogen var en olycklig engångsföreteelse sommaren 2019 och 
att denna husbilsparkering omedelbart upphävs, för att bevara säkerheten i ett i Härnösand högt ansett 
bostadsområde. 
 
Härnösand 2019-07-17 
 
Med vänlig hälsning  
 
Andreas Menzel  
 
Riktar sig din fråga till någon eller några specifika politiker? Skriv i sådana fall namnen här 
Samhällsnämndens Ordförande Knapp Brita Thyr 
 
Samtycke 
2019-07-17 19.12 
Jag godkänner att de uppgifter jag skrivit i formuläret hanteras av Härnösands kommun enligt 
dataskyddsförordningen (GDPR). 



Från: dontreply@harnosand.se 
Skickat: den 24 juli 2019 17:53 
Till: centraldiariet@harnosand.se 
Ämne: Allmänhetens frågor 
 
Namn 
Andreas Menzel 
 
Adress 

 
 
Din fråga 
Hej! 
Undertecknad har vid tidigare tillfällen påtalat behovet av åtgärder vad gäller avfasningar av Trottoarer, 
denna gång gäller det trottoarkanterna med infart mot Torsviksgatan-Beckhusgatan,dessa är i dag ca 6-8 
cm höga utan avfasningar, vilket gör det mycket besvärligt att ta sig fram med rullatorer, rullstolar och 
andra hjälpmedel, och då just Torsviksområdet till större delen bebos av äldre och eller handikappade är 
det angeläget att göra det så lätt så möjligt för de boende i området att ta sig fram på ett så betryggande 
sätt så möjligt, och som boende i området är det min förhoppning att snarar åtgärder vidtages för att 
göra det så lätt och trafiksäkert så möjligt för alla att ta sig fram, och jag står gärna till tjänst för mer 
information om så önskas .som skäl för de förhöjda trottoarkanterna ha angivits synskadades problem, 
men nu har problem i stället uppstått för oss som är beroende av ovan nämnda hjälpmedel för att ta oss 
fram, och det är önskvärt att snara åtgärder vidas vilka blir till gang för alla och för att komma till rätta 
med påtalade problem. 
 
Härnösand 2019-07-24  
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Andreas Menzel 
 
Riktar sig din fråga till någon eller några specifika politiker? Skriv i sådana fall namnen här 
Samhällsnämndens Ordförande Knapp-Brita Thyr 
 
Samtycke 
2019-07-24 17.53 
Jag godkänner att de uppgifter jag skrivit i formuläret hanteras av Härnösands kommun enligt 
dataskyddsförordningen (GDPR). 



Från: dontreply@harnosand.se 
Skickat: den 6 september 2019 12:16 
Till: centraldiariet@harnosand.se 
Ämne: Allmänhetens frågor 
 
Namn 
Lars T Jarl 
 
Adress 

 
 
Din fråga 
Varför har inte Härnösands kommun någon konsumentvägledning? Nu hänvisas man till 
Konsumentverket som är en myndighet som inte kan ge svar i enskilda frågor eller ge annat än allmänna, 
generella råd. Därmed finns ingen rådgivning och stöd för mig som konsument i Härnösand utan det 
enda jag kan göra är att kontakta en jurist, vilket många inte har råd att göra. 
 
Samtycke 
2019-09-06 12.15 
Jag godkänner att de uppgifter jag skrivit i formuläret hanteras av Härnösands kommun enligt 
dataskyddsförordningen (GDPR). 



Från: dontreply@harnosand.se 
Skickat: den 20 september 2019 07:56 
Till: centraldiariet@harnosand.se 
Ämne: Allmänhetens frågor 
 
Namn 
Andreas Menzel 
 
Adress 

 
 
Din fråga 
Det jublas över det nya hotellet i Härnösand en satsning som anses behövas inte minst för näringslivets 
skulle och för att man tror sig locka fler turister med ett stort nytt hotell, men alla vet vi att 
turistsäsongen i Sverige och därmed även i Härnösand är ca 2-3 månader om året, och nu som 
medborgare och skattebetalare ställer jag följande frågor om medborgare och skattebetalare i 
Härnösands Kommun ställer jag följande frågor till Kommunalrådet Andreas Sjölander. 
a:) Hur kan man säga ja till ett sådant höghushotell i en småstadsmiljö? 
b:)Kan du lova att inga skattremedel går till vare sig bygge eller drift och underhåll. 
c:)Kan du lova att om denne entreprenör knackar på din dörr och ber om ekonomiskt understöd att du 
då säger , nej tyvärr vi har inge pengar till sådana investeringar, detta för att säkra ekonomin och 
verksamheter som dras med stora underskott 
d:) Vad händer om detta hotell visar sig inte gå ihop ekonomiskt?  Då står man där med ett 
höghuskomplex som på grund av dess utformning inte kan användas för annan verksamhet. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Andreas Menzel 
 
Riktar sig din fråga till någon eller några specifika politiker? Skriv i sådana fall namnen här Andreas 
Sjölander 
 
Samtycke 
2019-09-20 07.56 
Jag godkänner att de uppgifter jag skrivit i formuläret hanteras av Härnösands kommun enligt 
dataskyddsförordningen (GDPR). 
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§ 134 Dnr 2019-000343 1.1.2.0 

Sammanträdestider 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder kl. 8.15 följande datum: 

21 januari 

18 februari 

17 mars 

21 april 

19 maj 

25 augusti 

22 september 

20 oktober 

17 november 

15 december 

att kommunstyrelsen sammanträder kl. 8.15 följande datum: 

7 januari 

4 februari 

3 mars 

7 april 

5 maj 

2 juni 

8 september 

6 oktober 

3 november 

1 december 

Beslutet gäller under förutsättning av fullmäktiges beslut om motsvarande 

sammanträdesdatum för fullmäktige. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att kommunfullmäktige sammanträder kl.13.15 följande datum: 

27 januari 

24 februari 

30 mars 
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2019-09-10 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

27 april 

25 maj 

15 juni 

28 september 

26 oktober 

23 november 

21 december    

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.         

Bakgrund 

Inför sammanträdesåret 2020 har kommunledningskontoret tagit fram 

förslag på sammanträdesdagar för kommunstyrelsen, dess utskott samt 

kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-27 § 54 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-06-25 

Bilaga – Sammanträdesplanen 2020 

______  
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§ 54 Dnr 2019-000343 1.1.2.0 

Sammanträdestider 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder kl. 8.15 följande datum: 

21 januari 

18 februari 

17 mars 

21 april 

19 maj 

25 augusti 

22 september 

20 oktober 

17 november 

15 december 

att kommunstyrelsen sammanträder kl. 8.15 följande datum: 

7 januari 

4 februari 

3 mars 

7 april 

5 maj 

2 juni 

8 september 

6 oktober 

3 november 

1 december 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2019-08-27 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutet gäller under förutsättning av fullmäktiges beslut om motsvarande 

sammanträdesdatum för fullmäktige. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

att kommunfullmäktige sammanträder kl.13.15 följande datum: 

27 januari 

24 februari 

30 mars 

27 april 

25 maj 

15 juni 

28 september 

26 oktober 

23 november 

21 december   

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S). 

Propositionsordning 

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

förslag.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott avser att besluta i 

enlighet med liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat i enlighet 

med liggande förslag.      

Bakgrund 

Inför sammanträdesåret 2020 har kommunledningskontoret tagit fram 

förslag på sammanträdesdagar för kommunstyrelsen, dess utskott samt 

kommunfullmäktige.           

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-06-25 

Bilaga – Sammanträdesplanen 2020      

______  

 



 

 

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 
 

 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Jeanette George, 0611 34 80 16 
jeanette.george@harnosand.se 

TJÄNSTESKRIVELSE  
Sida 

1(2) 

 
Datum 

2019-06-25 

 
Dnr  

KS/2019-000343 

  

 

 Kommunfullmäktige 

Sammanträdestider 2020 

Förslag till beslut  

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 

kommunstyrelsen besluta 

att kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder kl. 8.15 följande datum: 

21 januari 

18 februari 

17 mars 

21 april 

19 maj 

25 augusti 

22 september 

20 oktober 

17 november 

15 december 

att kommunstyrelsen sammanträder kl. 8.15 följande datum: 

7 januari 

4 februari 

3 mars 

7 april 

5 maj 

2 juni 

8 september 

6 oktober 

3 november 

1 december 

Beslutet gäller under förutsättning av fullmäktiges beslut om motsvarande 

sammanträdesdatum för fullmäktige. 

 

 

 

 



 
Härnösands kommun 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

2(2) 

Datum 

2019-06-25 
Dnr 

KS/2019-000343 
 

 

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att kommunfullmäktige sammanträder kl.13.15 följande datum: 

27 januari 

24 februari 

30 mars 

27 april 

25 maj 

15 juni 

28 september 

26 oktober 

23 november 

21 december   

 

Beskrivning av ärendet 

Inför sammanträdesåret 2020 har kommunledningskontoret tagit fram 

förslag på sammanträdesdagar för kommunstyrelsen, dess utskott samt 

kommunfullmäktige 

  

Anna Bostedt 

Kanslichef 

Jeanette George 

Kommunsekreterare 

 

Bilagor 

Sammanträdestider 2020

 



                                       2019-06-25 
  

Sammanträdesplan 2020 

Organ STOPP Majoritetsmöte 
(beredning AU) 

 
Presidieträff 

inför AU 
(beredning) 

AU Majoritetsmöte 
(beredning KS) 

 
Presidieträff 

inför KS 
(beredning) 

KS KF-Presidiet 
(beredning) 

 
KF 

 

Tid kl. 
14:00 13:00 13:00 08:15 13:00/10:00 13:00 08:15 08:00 13:15 

Datum 

  
2019 9 dec 2019 

16 dec  
2019 

17 dec 
2019 

19 dec 
2019 

3 jan 7 jan 14 jan  
27 jan 

  
7 jan 13 jan 20 jan 21 jan 

27 jan 
10:00 

3 feb 4 feb 11 feb 24 feb 

  
3 feb 10 feb 17 feb 18 feb 

24 feb 
10:00 

2 mars 3 mars 17 mars 30 mars 

  
2 mars 9 mars 

16 mars 
Kl.10:00 

17 mars 
30 mars 

13:00 
6 apr 7 apr   14 apr 27 apr 

  
6 apr 14 apr 20 apr 21 apr 

27 apr 
10:00 

4 maj 5 maj 12 maj 25 maj 

  
4 maj 11 maj 18 maj 19 maj 

25 maj 
10:00 

1 juni 2 juni 4 juni 15 juni 

  
10 aug 17 aug 24 aug 25 aug 

31 aug 
13:00 

7 sep 8 sep 15 sep 28 sep 

  
7 sep 14 sep 21 sep 22 sep 

28 sep 
10:00 

5 okt 6 okt 13 okt 26 okt 

  
5 okt 12 okt 19 okt 20 okt 

26 okt 
10:00 

2 nov 3 nov 10 nov 23 nov 

  
2 nov 9 nov 16 nov 17 nov 

23 nov 
10:00 

30 nov 1 dec 8 dec 21 dec 

  
1 dec 7 dec 

14 dec 
Kl.10:00 

15 dec 
21 dec 
10:00 

Jan 2021 Jan 2021 Jan 2021 Jan 2021 
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§ 129 Dnr 2019-000371 1.2.2.2 

Revidering av reglemente för ekonomistyrning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

att stryka stycke 3.6 Över- och underskottshantering i reglementet.  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta reviderat reglemente för ekonomistyrning och 

att fullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen 2019-04-29 § 54, att utreda 

dess [resultatutjämningsreservs] påverkan på över- och underskottshantering, 

anses verkställt.  

Yttranden 

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

Lindberg (C) och Johan Sundqvist (MP). 

Yrkanden 

Andreas Sjölander (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att stryka 

stycke 3.6 Över- och underskottshantering i reglementet. Andreas Sjölander 

(S) yrkar vidare att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att 

besluta att fullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen 2019-04-29 § 54 att 

utreda dess [resultatutjämningsreservs] påverkan på över- och 

underskottshantering anses verkställt.     

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.         

Bakgrund 

Kommunfullmäktige anger i reglementet för ekonomistyrning vad som gäller 

för den ekonomiska styrningen i Härnösands kommun. Den centrala 

ekonomistyrningen utövas av kommunstyrelsen som även utfärdar 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-10 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

anvisningar till reglementet för ekonomistyrning. Det finns ett behov av att 

regelbundet se över reglementet för att öka kvalitén i styrningen. 

  

Beslutsunderlag 

Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse 2019-08-30     

______  

 



 

 

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 
Lena Einarsson 070-6169020 
lena.einarsson@harnosand.se 

TJÄNSTESKRIVELSE  
Sida 

1(1) 

 
Datum 

2019-08-30 

 
Dnr  

KS/2019-000371 

  

 

 Kommunfullmäktige 

Revidering av reglemente för ekonomistyrning 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

att reviderat reglemente för ekonomistyrning antas 

  

 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige anger i reglementet för ekonomistyrning vad som 

gäller för den ekonomiska styrningen i Härnösands kommun. Den centrala 

ekonomistyrningen utövas av kommunstyrelsen som även utfärdar 

anvisningar till reglementet för ekonomistyrning. Det finns ett behov av att 

regelbundet se över reglementet för att öka kvalitén i styrningen. 

   

Birgitta Wigren 

t.f. Kommundirektör 

Lena Einarsson 

Ekonomichef 

 

Bilagor 

Bilaga 1 Reviderat reglemente för ekonomistyrning 



Härnösands kommun 
Kommunstyrelseförvaltningen 

REGLEMENTE 
 

Datum 

2019-09-17  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Reglemente för 
ekonomistyrning i 

Härnösands kommun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dokumentnamn 

Reglemente ekonomistyrning i Härnösands 
kommun 

Dokumenttyp 

Reglemente 

 
Fastställd/upprättad av 

 
Kommunfullmäktige 

Datum 

XXX 

Diarienummer 

KS17-011-003 

 
Dokumentansvarig/processägare 

Lena Einarsson Version 

 

Senast reviderad 

2019-09-17 

Giltig t o m 

 

 
Dokumentinformation 

 
Beskriver regler för ekonomistyrning i Härnösands kommun 

 
Dokumentet gäller för 

Kommunfullmäktige samt alla nämnder och förvaltningar inom Härnösands 
kommun 

 
Annan information 

 
 

 
 
 

 



Sida 

2(7) Härnösands kommun 
 

 
 
 

 

Innehållsförteckning 

1 SYFTE ................................................................................................. 3 

2 ÖVERGRIPANDE PRINCIPER ........................................................... 3 
2.1 Kommunfullmäktiges ansvar ...................................................................................... 3 
2.2 Kommunstyrelsens ansvar ......................................................................................... 3 
2.3 Nämndernas ansvar ................................................................................................... 4 

3 BUDGET OCH MÅL ............................................................................ 4 
3.1 Budgetprocess ........................................................................................................... 4 
3.2 Budgeterad resultatnivå ............................................................................................. 5 
3.3 Nämndernas verksamhetsplan .................................................................................. 5 
3.4 Anslagsbindningsnivå ................................................................................................ 5 
3.5 Resultatutjämningsreserv ........................................................................................... 5 
3.6 Mål- och resultatstyrning ............................................................................................ 5 

4 REDOVISNING ................................................................................... 6 
4.1 Syfte med redovisningen ........................................................................................... 6 
4.2 Externredovisning ...................................................................................................... 6 
4.3 Internredovisning ........................................................................................................ 6 
4.4 Redovisningsmodell ................................................................................................... 6 

5 INTERNKONTROLL ........................................................................... 7 

6 UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING ............................................... 7 
6.1 Uppföljningar .............................................................................................................. 7 
6.2 Årsredovisning ........................................................................................................... 7 
6.3 Redovisning av verksamhetsplanens utfall ................................................................ 7 

 



Sida 

3(7) Härnösands kommun 
 

 

 
 
 
 

1 SYFTE 

Kommunfullmäktige anger i detta reglemente vad som gäller för den 

ekonomiska styrningen i Härnösands kommun. Den centrala 

ekonomistyrningen utövas av kommunstyrelsen som även utfärdar 

anvisningar till detta ekonomistyrningsreglemente. 
 

För ekonomistyrningen tillämpas följande styrmedel 
 

 Budget och mål 
 

 Ägardirektiv 
 

 Redovisning 
 

 Internkontroll 
 

 Uppföljning och utvärdering 
 

Ekonomiprocessen ska utvecklas på alla resultatnivåer för att möjliggöra en 

effektiv användning av kommunens resurser och skapa största möjliga nytta 

för medborgarna. En aktiv dialog kring ekonomi och verksamhetsplaner är 

en förutsättning för att ekonomistyrningen ska lyckas. 
 
 
 

2 ÖVERGRIPANDE PRINCIPER 
 

2.1 Kommunfullmäktiges ansvar 

Kommunfullmäktige har det samlade ansvaret och styr kommunens nämnder 

genom att fastställa gemensamma kommunala mål samt reglementen och 

budget för var och en av nämnderna. 
 

De kommunala bolagen styrs genom ägardirektiv. 
 

Kommunfullmäktige kan under löpande budgetår omdisponera medel mellan 

nämnder. 
 

Kommunfullmäktige ska delges uppföljning av budget, mål och direktiv. 

Det ska ske genom ett fyramånadersbokslut och ett delårsbokslut samt ett 

årsbokslut. 
 

2.2 Kommunstyrelsens ansvar 

Kommunstyrelsen är den ledande politiska nämnden och ansvarar för hela 

kommunens utveckling och ekonomiska ställning inklusive de kommunala 

bolagen. 
 

Kommunstyrelsen ska begära in den verksamhets- och ekonomiuppföljning 

som den finner nödvändig för att ha kontroll över utvecklingen. Om 

beslutade mål för verksamhet och ekonomi inte uppnås ska 

kommunstyrelsen tillskriva kommunfullmäktige och åtgärder för att komma 

tillrätta med obalansen. 

Kommunstyrelsen ska i sitt lednings- och utvecklingsarbete tillse att 

principer för ledning och styrning tillämpas och utvecklas inom alla 

verksamhetsområden. 
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2.3 Nämndernas ansvar 

Nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med av 

kommunfullmäktige fastställda mål och riktlinjer samt att gällande 

lagstiftning och regler i övrigt följs. Nämnden ansvarar för att verksamhet 

bedrivs inom den av kommunfullmäktige fastställda budgetramen. 

Finansiella mål uttrycker att ekonomin är en restriktion för verksamhetens 

omfattning. 

Nämnden är skyldig att löpande under budgetåret utan anmodan vidta 

åtgärder vid befarat underskott.  

Uppvisar en prognos underskott ska nämnden via sin förvaltning erhålla en 

handlingsplan inom tre veckor. Handlingsplanen ska tydliggöra åtgärdernas 

effekt i tid och pengar och redovisas för kommunstyrelsen. 
 

När en nämnd uppvisar negativt utfall mot budget innebär det att 

kommundirektören, ekonomichefen och personalchefen under en period får 

närvaro- och yttranderätt i nämnden utan behov av särskilda beslut. 
 
 

Om nämnden bedömer att den av kommunfullmäktige beslutade budget är 

otillräcklig för att uppnå de uppsatta målen, ska nämnden i första hand vidta 

åtgärder för att omdisponera tillgängliga resurser inom gällande budgetram. I 

andra hand ska nämnden hos kommunfullmäktige aktualisera behovet av att 

ändra mål och inriktning för verksamheten. Varje utökning av budget skall 

vara finansierad. 
 

Nämnden ska rapportera till kommunstyrelsen enligt en av kommunstyrelsen 

fastställd plan för uppföljning eller när kommunstyrelsen finner anledning att 

inhämta ytterligare information om verksamhet och ekonomisk ställning. 
 
 
 

3 BUDGET OCH MÅL 
 

3.1 Budgetprocess 

Kommunallagen 11 kap §§ 5-11 reglerar budgetprocessen och budgetens 

innehåll i stort. Utöver detta gäller för Härnösands kommun följande: 
 

 Kommunstyrelsen fastställer budgetdirektiv med förslag till 

budgetramar och anvisningar om målarbetet till nämnderna. Det 

sker i januari året innan aktuellt budgetår. 
 
 

 Kommunstyrelsen inbjuder representanter för samtliga partier i 

fullmäktige till en budgetkonferens där förutsättningarna för 

budgetarbetet presenteras och diskuteras. 
 

 Kommunfullmäktige ska senast juni månad fastställa budget och mål för 

nästkommande år. 
 

 Drift- och investeringsbudgeten ska innehålla en plan över tre år, 

varav budgetåret är första året. 
 

De förslag till budget och mål som föreläggs kommunfullmäktige ska vara 

beredda av kommunstyrelsen. 
 

 

Kommunfullmäktige kan om så är påkallat besluta om revidering av gällande 

budget. 
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3.2 Budgeterad resultatnivå 

Budgeten ska innehålla en beräknad resultatnivå motsvarande minst 1-2 % 

av skatteintäkter och statsbidrag (skattemedel). Endast i undantagsfall ska 

den beräknade resultatnivån underskrida 1 % av skatteintäkter och 

statsbidrag. 
 

3.3 Nämndernas verksamhetsplan  

Nämnderna ska senast i november för kännedom delge kommunfullmäktige 

en verksamhetsplan. 
 

 
3.4 Anslagsbindningsnivå 

 
3.4.1 Driftbudget 

Kommunfullmäktige tilldelar respektive nämnd skattemedel för att bedriva 

verksamhet. Skattemedlen ska vara kopplade till mål. Skattemedlen fördelas 

sedan av respektive nämnd till ekonomiskt ansvariga inom förvaltningen. 

Anslagsbindningsnivån är per nämnd, vilket innebär att nämnden fritt kan 

flytta skattemedel mellan verksamheter under innevarande budgetår. Anser 

nämnden att förändringen mellan verksamheten är av betydande omfattning 

kan nämnden låta kommunfullmäktige fastställa denna förändring särskilt. 

Överföring av skattemedel mellan verksamheter som påverkar de av 

kommunfullmäktige uppsatta målen ska alltid fastställas av 

kommunfullmäktige. 
 

3.4.2 Investeringsbudget 

Anslagsbindningsnivån för investeringar ska vara per verksamhetsområde. 

Detta innebär att en nämnd inte kan flytta investeringsmedel mellan olika 

verksamhetsområden utan ett särskilt beslut av kommunstyrelsen.  
 

För investeringsprojekt överstigande 1 miljon kronor ska kommunens 

projektmodell tillämpas. 
 

Kostnader för avskrivningar som uppstår hos en nämnd eller hos 

kommunstyrelsen med anledning av investeringar ska täckas av tilldelade 

skattemedel för aktuell nämnd/kommunstyrelsen.  

 

3.5 Resultatutjämningsreserv 
Härnösands kommun inrättade 2019 en s.k. resultatutjämningsreserv, vilket 

innebär möjlighet att avsätta en del av ett överskott i goda tider och sedan 

använda medlen för att täcka underskott som uppstår på grund av en svag 

utveckling av skatteunderlaget. Genom en sådan reserv kan det 

balansmässiga resultatet justeras/utjämnas mellan olika år. Avsättning till 

och användandet av medel ur resultatutjämningsreserv regleras enligt 

kommunallagen. 

 

3.6 Mål- och resultatstyrning 

Härnösands kommun tillämpar balanserad styrning i den meningen att 

kommunfullmäktige antar övergripande och långsiktiga mål som spänner 

över alla grundläggande områden och stakar ut en gemensam färdriktning.   

Vidare fastställs årligen kortsiktiga mål i form av resultatuppdrag med 

tillhörande styrtal för respektive nämnd. Dessa anger nämndernas viktigaste 

prioriteringar för året. Målarbetet följs upp och analyseras kontinuerligt och 

avrapporteras till kommunfullmäktige i delårsrapport och årsredovisning.   
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4 REDOVISNING 
 

4.1 Syfte med redovisningen 

Redovisningen av kommunens verksamhet och ekonomiska ställning ska: 
 

 ge en rättvisande bild av kommunkoncernens ekonomi 
 

 spegla kommunens resultat och ställning för att på så sätt ge underlag 

för välgrundade beslut 
 

 tillgodose externa och interna intressenters behov av information om 

kommunens och dess olika verksamheters resultat och ställning 
 

 
4.2 Externredovisning 

Externredovisningen i Härnösands kommun utgår från 
 

 gällande lagstiftning 
 

 god redovisningssed 
 

 vedertagna redovisningsprinciper 
 
 

Kommunstyrelsen ansvarar för redovisningen i kommunen. Detta inkluderar 

det gemensamma redovisningssystemet, att redovisningen samordnas, 

uppfyller intressenters krav och förväntningar på en konsekvent och 

rättvisande redovisning. Kommunstyrelsen ska utfärda regler och 

förtydliganden gällande regler inom externredovisningen i Härnösands 

kommun. 
 

4.3 Internredovisning 

Den interna redovisningens roll är att avspegla den organisation som 

kommunen och respektive nämnd utgör. Uppgifterna ska tillsammans med 

andra data från verksamhetssystem utgöra underlag för beslutsfattare på 

olika nivåer i organisationen att fatta väl avvägda beslut. Det är av stor vikt 

att uppbyggnaden av internredovisningen görs så att behovet av ekonomisk 

information på olika nivåer i kommunens organisation tillgodoses. Ansvaret 

för internredovisningen åvilar respektive nämnd i samspel med 

kommunstyrelsen. 
 

4.4 Redovisningsmodell 

Kommunstyrelsen ansvarar för att den övergripande redovisningen 

samordnas och uppfyller intressenters krav på en konsekvent och rättvisande 

redovisning. Kommunen ska ha ett gemensamt redovisningssystem i vilket 

samtliga nämnder ingår. För att underlätta den sammanställda redovisningen 

kan även kommunala bolag ingå i samma redovisningssystem, men med 

annan redovisningsmodell.  
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5 INTERNKONTROLL 

 

Internkontroll är ett verktyg för att säkerställa att kommunen når sina mål 

och för att hantera de risker som kan förhindra att kommunen uppnår målen. 

En viktig del är att säkerställa att verksamheterna bedrivs effektivt och att 

lagar och regler följs. Internkontrollarbetet är processtyrt, vilket innebär att 

se till helheten istället för enskilda moment.  Internkontroll omfattar både 

ekonomiska risker och verksamhetsrisker. Kommunfullmäktige har beslutat 

om ett reglemente för internkontroll.  

 
 

 

6 UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING 
 

6.1 Uppföljningar 

Respektive nämnd ska via sin förvaltning upprätta ett fyramånadersbokslut 

för januari-april och ett delårsbokslut för januari-augusti. 

Fyramånadersbokslutet ska redovisa ackumulerat ekonomiskt resultat samt 

prognosticerat ekonomiskt resultat. Delårsrapporten ska redovisa ackumulerat 

ekonomiskt resultat samt prognosticerat ekonomiskt resultat för helåret. 

Delårsbokslutet ska också innehålla uppföljning av nämndernas 

verksamhetsmål samt ett koncernbokslut. 

Nämndernas uppföljning sammanställs och analyseras av kommunstyrelsen. 

Sammanställningen tillskrivs kommunfullmäktige om inte verksamhetsmålen 

eller de ekonomiska målen uppfyllts.  

Kommunstyrelsen sammanställer fyramånadersbokslut och delårsbokslut 

vilka tillställs kommunfullmäktige för kännedom i juni- respektive 

oktobersammanträdet. 

Fyramånadersbokslut och delårsbokslut för kommunens helägda bolag 

överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 
 
 
  

6.2 Årsredovisning 

Kommunstyrelsen ska överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige 

och revisorerna senast 15 april året efter det år som redovisningen avser. 

Årsredovisningen ska innehålla en beskrivning och analys av kommunens 

ställning samt måluppfyllelse för det gångna året inklusive ett 

koncernbokslut.  

 

6.3 Redovisning av verksamhetsplanens utfall 

Varje nämnd ska lämna in sin verksamhetsberättelse till kommunstyrelsen 

senast februari månad efter verksamhetsårets utgång för kännedom. Denna 

redovisning ska följa den av ekonomiavdelningen upprättade tidplanen för 

årsbokslut. I redovisningen ska tydligt framgå om den framtagna 

verksamhetsplanen har genomförts och på vilket sätt den har hjälpt till att 

förverkliga kommunfullmäktiges övergripande mål. 
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1 SYFTE 

Kommunfullmäktige anger i detta reglemente vad som gäller för den 

ekonomiska styrningen i Härnösands kommun. Den centrala 

ekonomistyrningen utövas av kommunstyrelsen som även utfärdar 

anvisningar till detta ekonomistyrningsreglemente. 
 

För ekonomistyrningen tillämpas följande styrmedel 
 

 Budget och mål 
 

 Ägardirektiv 
 

 Redovisning 
 

 Internkontroll 
 

 Uppföljning och utvärdering 
 

Ekonomiprocessen ska utvecklas på alla resultatnivåer för att möjliggöra en 

effektiv användning av kommunens resurser och skapa största möjliga nytta 

för medborgarna. En aktiv dialog kring ekonomi och verksamhetsplaner är 

en förutsättning för att ekonomistyrningen ska lyckas. 
 
 
 

2 ÖVERGRIPANDE PRINCIPER 
 

2.1 Kommunfullmäktiges ansvar 

Kommunfullmäktige har det samlade ansvaret och styr kommunens nämnder 

genom att fastställa gemensamma kommunala mål samt reglementen och 

budget för var och en av nämnderna. 
 

De kommunala bolagen styrs genom ägardirektiv. 
 

Kommunfullmäktige kan under löpande budgetår omdisponera medel mellan 

nämnder. 
 

Kommunfullmäktige ska delges uppföljning av budget, mål och direktiv. 

Det ska ske genom ett fyramånadersbokslut och ett delårsbokslut samt ett 

årsbokslut. 
 

2.2 Kommunstyrelsens ansvar 

Kommunstyrelsen är den ledande politiska nämnden och ansvarar för hela 

kommunens utveckling och ekonomiska ställning inklusive de kommunala 

bolagen. 
 

Kommunstyrelsen ska begära in den verksamhets- och ekonomiuppföljning 

som den finner nödvändig för att ha kontroll över utvecklingen. Om 

beslutade mål för verksamhet och ekonomi inte uppnås ska 

kommunstyrelsen tillskriva kommunfullmäktige och föreslå förslå åtgärder 

för att komma tillrätta med obalansen. 
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Kommunstyrelsen ska i sitt lednings- och utvecklingsarbete tillse att 

principer för ledning och styrning tillämpas och utvecklas inom alla 

verksamhetsområden. 
 

2.3 Nämndernas ansvar 

Nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med av 

kommunfullmäktige fastställda mål och riktlinjer samt att gällande 

lagstiftning och regler i övrigt följs. Nämnden ansvarar för att verksamhet 

bedrivs inom den av kommunfullmäktige fastställda budgetramen. 

Finansiella mål uttrycker att ekonomin är en restriktion för verksamhetens 

omfattning. 

Nämnden är skyldig att löpande under budgetåret utan anmodan vidta 

åtgärder vid befarat underskott.  

Uppvisar en prognos underskott ska nämnden via sin förvaltning erhålla en 

handlingsplan inom tre veckor. Handlingsplanen ska tydliggöra åtgärdernas 

effekt i tid och pengar och redovisas för kommunstyrelsen. 
 

När en nämnd uppvisar negativt utfall mot budget innebär det att 

kommundirektören, ekonomichefen och personalchefen under en period får 

närvaro- och yttranderätt i nämnden utan behov av särskilda beslut. 
 
 

Om nämnden bedömer att den av kommunfullmäktige beslutade budget är 

otillräcklig för att uppnå de uppsatta målen, ska nämnden i första hand vidta 

åtgärder för att omdisponera tillgängliga resurser inom gällande budgetram. I 

andra hand ska nämnden hos kommunfullmäktige aktualisera behovet av att 

ändra mål och inriktning för verksamheten. Varje utökning av budget skall 

vara finansierad. 
 

Nämnden ska rapportera till kommunstyrelsen enligt en av kommunstyrelsen 

fastställd plan för uppföljning eller när kommunstyrelsen finner anledning att 

inhämta ytterligare information om verksamhet och ekonomisk ställning. 
 
 
 

3 BUDGET OCH MÅL 
 

3.1 Budgetprocess 

Kommunallagen 11 kap §§ 5-11 8 kap §§ 4-12 reglerar budgetprocessen och 

budgetens innehåll i stort. Utöver detta gäller för Härnösands kommun 

följande: 
 

 Kommunstyrelsen fastställer budgetdirektiv med förslag till 

budgetramar och anvisningar om målarbetet till nämnderna. Det 

sker i januari året innan aktuellt budgetår. 
 
 

 Kommunstyrelsen inbjuder representanter för samtliga partier i 

fullmäktige till en budgetkonferens där förutsättningarna för 

budgetarbetet presenteras och diskuteras. 
 

 Kommunfullmäktige ska senast juni månad fastställa budget och mål för 

nästkommande år. 
 

 Drift- och investeringsbudgeten ska innehålla en plan över tre år, 

varav budgetåret är första året. 
 

De förslag till budget och mål som föreläggs kommunfullmäktige ska vara 

beredda av kommunstyrelsen. 
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Kommunfullmäktige kan om så är påkallat besluta om revidering av gällande 

budget. 
 

3.2 Budgeterad resultatnivå 

Budgeten ska innehålla en beräknad resultatnivå motsvarande minst 1-2 % 

av skatteintäkter och statsbidrag (skattemedel). Endast i undantagsfall ska 

den beräknade resultatnivån underskrida 1 % av skatteintäkter och 

statsbidrag. 
 

3.3 Nämndernas verksamhetsplan inkl och budget 

Nämnderna ska senast i november för kännedom delge kommunfullmäktige 

en verksamhetsplan baserad på av kommunfullmäktige beslutad årsplan. 

innehållande budget baserad på av kommunfullmäktige fastställda 

budgetramar, mål och resultatuppdrag. De mål med tillhörande indikatorer 

som nämnderna själva antar för sina verksamheter ska vara kopplade till de 

överordnade och kommungemensamma. 
 

För tidsbegränsad verksamhet som löper över mer än ett kalendetår utfärdar 

kommunstyrelsen anvisningar om hur beviljad budget innevarande år skall 

hanteras inför årsskiften. 
 

3.4 Anslagsbindningsnivå 
 

3.4.1 Driftbudget 

Kommunfullmäktige tilldelar respektive nämnd skattemedel för att bedriva 

verksamhet. Skattemedlen ska vara kopplade till mål. Skattemedlen fördelas 

sedan av respektive nämnd till ekonomiskt ansvariga inom förvaltningen. 

Anslagsbindningsnivån är per nämnd, vilket innebär att nämnden fritt kan 

flytta skattemedel mellan verksamheter under innevarande budgetår. Anser 

nämnden att förändringen mellan verksamheten är av betydande omfattning 

kan nämnden låta kommunfullmäktige fastställa denna förändring särskilt. 

Överföring av skattemedel mellan verksamheter som påverkar de av 

kommunfullmäktige uppsatta målen ska alltid fastställas av 

kommunfullmäktige. 
 

3.4.2 Investeringsbudget 

Anslagsbindningsnivån för investeringar ska vara per verksamhetsområde. 

Detta innebär att en nämnd inte kan flytta investeringsmedel mellan olika 

verksamhetsområden utan ett särskilt beslut av kommunstyrelsen.  
 

För investeringsprojekt överstigande 1 miljon kronor ska kommunens 

projektmodell tillämpas. 
 

Kostnader för avskrivningar som uppstår hos en nämnd eller hos 

kommunstyrelsen med anledning av investeringar ska täckas av tilldelade 

skattemedel för aktuell nämnd/kommunstyrelsen.  

 

3.5 Resultatutjämningsreserv 
Härnösands kommun inrättade 2019 en s.k. resultatutjämningsreserv, vilket 

innebär möjlighet att avsätta en del av ett överskott i goda tider och sedan 

använda medlen för att täcka underskott som uppstår på grund av en svag 

utveckling av skatteunderlaget. Genom en sådan reserv kan det 

balansmässiga resultatet justeras/utjämnas mellan olika år. Avsättning till 

och användandet av medel ur resultatutjämningsreserv regleras enligt 

kommunallagen 
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3.6 Över- och underskottshantering  
 

Även om anslagna medel tilldelas per kalenderår ska varje nämnds 

ekonomiska hantering präglas av långsiktigt tänkande. Ett årsskifte utgör i 

reell mening ingen gräns mellan skilda attityder till den ekonomiska 

förvaltningen. 

För pågående drifts- och investeringsprojekt gäller att om en förvaltning 

sammantaget redovisar ett positivt resultat, kan redan beviljade budgetmedel 

bokas upp på balansräkningen och överföras till kommande budgetår. 
 

Även om varje nämnd själv ansvarar för sina medel så länge de håller sig 

inom sin angivna budgetram så ska ett solidariskt förhållningssätt och en 

helhetssyn på kommunens ekonomi vara självklar. Detta innebär att 

ingenstans i kommunens organisation ska den tanken tillämpas att medel 

som finns kvar på ett konto under årets senare del ska användas upp – för att 

inte brinna inne! 
 

För att förtydliga varje nämnds långsiktiga ansvar och solidariska inställning 

tillämpas följande över- och underskottshantering: 
 

1. En nämnd som redovisar överskott i årsbokslutet tilldelas för 

kommande budgetår extra medel. 
 

2. En nämnd som redovisar underskott i årsbokslutet får kommande års 

budget reducerad. 
 

3. Storleken av beloppen i regleringen av över- och underskott påverkas 

främst av följande faktorer; 
 

 graden av måluppfyllelse 
 

 över- och underskottets storlek 
 

 faktorer utanför nämndens kontroll som påverkat utfallet 
 

 kommunens samlade ekonomiska förutsättningar 
 

För avvikelser vad gäller investeringsmedel gäller samma tillämpning som för 

driftsmedel. 

 

Beslut om över- och underskottshantering tas av kommunfullmäktige. Det sker 

normalt vid februarisammanträdet, dock senast i kommunfullmäktiges 

marssammanträde.  
 
 

 
3.7 Mål- och resultatstyrning 

 

Härnösands kommun tillämpar balanserad styrning i den meningen att 

kommunfullmäktige antar övergripande och långsiktiga mål som spänner 

över alla grundläggande områden och stakar ut en gemensam färdriktning.   

Vidare fastställs årligen kortsiktiga mål i form av resultatuppdrag med 

tillhörande styrtal för respektive nämnd. Dessa anger nämndernas viktigaste 

prioriteringar för året. Målarbetet följs upp och analyseras kontinuerligt och 

avrapporteras till kommunfullmäktige i delårsrapport och årsredovisning.   
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4 REDOVISNING 
 

4.1 Syfte med redovisningen 

Redovisningen av kommunens verksamhet och ekonomiska ställning ska: 
 

 ge en rättvisande bild av kommunkoncernens ekonomi 
 

 spegla kommunens resultat och ställning för att på så sätt ge underlag 

för välgrundade väl grundade beslut 
 

 tillgodose externa och interna intressenters behov av information om 

kommunens och dess olika verksamheters resultat och ställning 
 

 
4.2 Externredovisning 

Externredovisningen i Härnösands kommun utgår från 
 

 gällande lagstiftning 
 

 god redovisningssed 
 

 vedertagna redovisningsprinciper 
 

När det gäller pensionsskuldshantering använder Härnösands kommun full 

konsolidering, vilket innebär att den totala pensionsskulden redovisas i 

balansräkningen. 
 

Kommunstyrelsen ansvarar för redovisningen i kommunen. Detta inkluderar 

det gemensamma redovisningssystemet, att redovisningen samordnas, 

uppfyller intressenters krav och förväntningar på en konsekvent och 

rättvisande redovisning. Kommunstyrelsen eller 

kommunstyrelseförvaltningen ska utfärda regler och förtydliganden 

gällande regler inom externredovisningen i Härnösands kommun. 
 

4.3 Internredovisning 

Den interna redovisningens roll är att avspegla den organisation som 

kommunen och respektive nämnd utgör. Uppgifterna ska tillsammans med 

andra data från verksamhetssystem utgöra underlag för beslutsfattare på 

olika nivåer i organisationen att fatta väl avvägda beslut. Det är av stor vikt 

att uppbyggnaden av internredovisningen görs så att behovet av ekonomisk 

information på olika nivåer i kommunens organisation tillgodoses. Ansvaret 

för internredovisningen åvilar respektive nämnd i samspel med 

kommunstyrelsen. 
 

4.4 Redovisningsmodell 

Kommunstyrelsen ansvarar för att den övergripande redovisningen 

samordnas och uppfyller intressenters krav på en konsekvent och rättvisande 

redovisning. Kommunen ska ha ett gemensamt redovisningssystem i vilket 

samtliga nämnder ingår. För att underlätta den sammanställda redovisningen 

kan även kommunala bolag ingå i samma redovisningssystem, men med 

annan redovisningsmodell.  
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5 INTERNKONTROLL 

 

Internkontroll är ett verktyg för att säkerställa att kommunen når sina mål och för att 

hantera de risker som kan förhindra att kommunen uppnår målen. En viktig del är att 

säkerställa att verksamheterna bedrivs effektivt och att lagar och regler följs. 

Internkontrollarbetet är processtyrt, vilket innebär att se till helheten istället för 

enskilda moment.  Internkontroll omfattar både ekonomiska risker och 

verksamhetsrisker. Kommunfullmäktige har beslutat om ett reglemente för 

internkontroll. och till detta finns även tillämpningsanvisningar. 

 
 

 

6 UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING 
 

6.1 Uppföljningar 

Respektive nämnd ska via sin förvaltning upprätta ett 

fyramånadersbokslut för januari-april och ett delårsbokslut för januari-

augusti. Fyramånadersbokslutet ska redovisa ackumulerat ekonomiskt 

resultat samt prognosticerat ekonomiskt resultat. Delårsrapporten ska 

redovisa ackumulerat ekonomiskt resultat samt prognosticerat 

ekonomiskt resultat för helåret. Delårsbokslutet ska också innehålla 

uppföljning av nämndernas verksamhetsmål samt ett koncernbokslut. 

Nämndernas uppföljning sammanställs och analyseras av 

kommunstyrelsen. Sammanställningen tillskrivs kommunfullmäktige om 

inte verksamhetsmålen eller de ekonomiska målen uppfyllts.  

Kommunstyrelsen sammanställer fyramånadersbokslut och delårsbokslut 

vilka tillställs kommunfullmäktige för kännedom i juni- respektive 

oktobersammanträdet. 

Fyramånadersbokslut och delårsbokslut för kommunens helägda bolag 

överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 
 
 
 

6.2 Årsredovisning 

Kommunstyrelsen ska överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige 

och revisorerna senast 15 april året efter det år som redovisningen avser. 

Årsredovisningen ska innehålla en beskrivning och analys av kommunens 

ställning samt måluppfyllelse för det gångna året inklusive ett 

koncernbokslut.  

 

6.3 Redovisning av verksamhetsplanens utfall 

Varje nämnd ska lämna in sin verksamhetsberättelse till kommunstyrelsen 

senast februari månad efter verksamhetsårets utgång för kännedom. Denna 

redovisning ska följa den av ekonomiavdelningen upprättade tidplanen för 

årsbokslut. I redovisningen ska tydligt framgå om den framtagna 

verksamhetsplanen har genomförts och på vilket sätt den har hjälpt till att 

förverkliga kommunfullmäktiges övergripande mål. 
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§ 133 Dnr 2019-000205 1.2.2.2 

Revidering av reglemente för tillgänglighetsrådet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att anta Reglemente för Tillgänglighetsrådet.  

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.         

Bakgrund 

Tillgänglighetsrådet i Härnösands kommun är ett rådgivande, icke-

beslutande organ som organisatoriskt är inordnat under kommunstyrelsen. 

Rådet syftar till att stärka inflytandet för personer med funktionsnedsättning 

samt att lyfta in ett funktionshinder- och tillgänglighetsperspektiv i 

samhällsplaneringen. Rådet består av två representanter från 

kommunstyrelsen och deltagare från funktionshindersorganisationer med 

verksamhet inom kommunen. Samordning av arbetet sker från 

kommunledningskontoret.  

I syfte att skapa goda förutsättningar för rådets fortsatta arbete bedöms det 

nödvändigt att genom en revidering av reglementet skapa en tydlig struktur 

för vilka frågor som ska behandlas i rådet, rådets sammansättning samt syfte, 

mål och uppgifter för rådet.  

Under arbetet med att ta fram ett förslag till nytt reglemente har 

kommunstyrelsens representanter i rådet getts möjlighet att komma med 

synpunkter vid ett flertal tillfällen under arbetets gång. Förslaget har senare 

presenterats vid tillgänglighetsrådets sammanträde i juni i syfte att samla in 

synpunkter från deltagande organisationer. Förlaget har utifrån synpunkterna 

omarbetats i de fall det bedömts lämpligt och resulterat i det slutliga förslag 

som nu ligger för beslut.  
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Socialt perspektiv 

I det nya reglementet tydliggörs att barnperspektivet särskilt ska 

uppmärksammas i rådets arbete samt att rådet ska verka för att FN:s 

konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska 

respekteras och beaktas i den kommunala verksamheten.   

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Ingen påverkan.   

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-27 § 53 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-07-03 

Reviderat reglemente tillgänglighetsrådet 

Bilaga - Reglemente för tillgänglighetsrådet antagen 2015-06-22 

 

______  
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§ 53 Dnr 2019-000205 1.2.2.2 

Revidering av reglemente för tillgänglighetsrådet 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 

Kommunfullmäktige besluta  

att anta Reglemente för Tillgänglighetsrådet.  

Propositionsordning 

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

förslag.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott avser att besluta i 

enlighet med liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat i enlighet 

med liggande förslag.       

Bakgrund 

Tillgänglighetsrådet i Härnösands kommun är ett rådgivande, icke-

beslutande organ som organisatoriskt är inordnat under kommunstyrelsen. 

Rådet syftar till att stärka inflytandet för personer med funktionsnedsättning 

samt att lyfta in ett funktionshinder- och tillgänglighetsperspektiv i 

samhällsplaneringen. Rådet består av två representanter från 

kommunstyrelsen och deltagare från funktionshindersorganisationer med 

verksamhet inom kommunen. Samordning av arbetet sker från 

kommunledningskontoret.  

I syfte att skapa goda förutsättningar för rådets fortsatta arbete bedöms det 

nödvändigt att genom en revidering av reglementet skapa en tydlig struktur 

för vilka frågor som ska behandlas i rådet, rådets sammansättning samt syfte, 

mål och uppgifter för rådet.  

Under arbetet med att ta fram ett förslag till nytt reglemente har 

kommunstyrelsens representanter i rådet getts möjlighet att komma med 

synpunkter vid ett flertal tillfällen under arbetets gång. Förslaget har senare 

presenterats vid tillgänglighetsrådets sammanträde i juni i syfte att samla in 

synpunkter från deltagande organisationer. Förlaget har utifrån synpunkterna 

omarbetats i de fall det bedömts lämpligt och resulterat i det slutliga förslag 

som nu ligger för beslut.  
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Socialt perspektiv 

I det nya reglementet tydliggörs att barnperspektivet särskilt ska 

uppmärksammas i rådets arbete samt att rådet ska verka för att FN:s 

konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska 

respekteras och beaktas i den kommunala verksamheten.   

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Ingen påverkan.   

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-07-03 

Reviderat reglemente tillgänglighetsrådet 

Bilaga - Reglemente för tillgänglighetsrådet antagen 2015-06-22 

______  
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Datum 

2019-07-03 

 
Dnr  

KS/2019-000205 

  

 

 Kommunfullmäktige 

Revidering av reglemente för tillgänglighetsrådet 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 

föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta  

att anta Reglemente för Tillgänglighetsrådet.  

 

Beskrivning av ärendet 

Tillgänglighetsrådet i Härnösands kommun är ett rådgivande, icke-

beslutande organ som organisatoriskt är inordnat under kommunstyrelsen. 

Rådet syftar till att stärka inflytandet för personer med funktionsnedsättning 

samt att lyfta in ett funktionshinder- och tillgänglighetsperspektiv i 

samhällsplaneringen. Rådet består av två representanter från 

kommunstyrelsen och deltagare från funktionshindersorganisationer med 

verksamhet inom kommunen. Samordning av arbetet sker från 

kommunledningskontoret.  

I syfte att skapa goda förutsättningar för rådets fortsatta arbete bedöms det 

nödvändigt att genom en revidering av reglementet skapa en tydlig struktur 

för vilka frågor som ska behandlas i rådet, rådets sammansättning samt 

syfte, mål och uppgifter för rådet.  

Under arbetet med att ta fram ett förslag till nytt reglemente har 

kommunstyrelsens representanter i rådet getts möjlighet att komma med 

synpunkter vid ett flertal tillfällen under arbetets gång. Förslaget har senare 

presenterats vid tillgänglighetsrådets sammanträde i juni i syfte att samla in 

synpunkter från deltagande organisationer. Förlaget har utifrån 

synpunkterna omarbetats i de fall det bedömts lämpligt och resulterat i det 

slutliga förslag som nu ligger för beslut.  

 

Socialt perspektiv 

I det nya reglementet tydliggörs att barnperspektivet särskilt ska 

uppmärksammas i rådets arbete samt att rådet ska verka för att FN:s 

konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska 

respekteras och beaktas i den kommunala verksamheten.   



 
Härnösands kommun 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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Sida 
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Datum 

2019-07-03 
Dnr 

KS/2019-000205 
 

 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Ingen påverkan.    

  

Birgitta Vigren  

Tf. Kommundirektör 

Malin Ullström 

Processledare 

 

Bilagor 

Förslag på reviderat Reglemente för Tillgänglighetsrådet 
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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. 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 

utifrån gruppens specifika kunskaps- och erfarenhetsområden. 
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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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Avsägelser 2019 

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

att bevilja avsägelserna från  

Ali Mohammed Ali (S) som ersättare i socialnämnden, 

Tove Engvall (MP) som ersättare i skolnämnden, 

Elliot Öhgren (V) som ersättare i skolnämnden,  

Mona Sundin (S) som ersättare i kommunfullmäktige,  

Laurent Serrure (MP) som ledamot i arbetslivsnämnden och från 

Helena Grönhagen (V) som ersättare i kommunstyrelsen. 

 
Bakgrund 

Ali Mohammed Ali (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i 

socialnämnden. 

Tove Engvall (MP) och Elliot Öhgren (V) har avsagt sig sina uppdrag som 

ersättare i skolnämnden. 

Mona Sundin (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i 

kommunfullmäktige. 

Laurent Serrure (MP) har avsagt sig uppdraget som ledamot i 

arbetslivsnämnden. 

Helena Grönhagen (V) har avsagt sig uppdraget som ersättare i 

kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Ali Mohammed Ali (S) 2019-08-22 

Avsägelse från Elliot Öhgren (V) 2019-08-25 

Avsägelse från Tove Engvall (MP) 2019-08-28 

Avsägelse från Mona Sundin (S) 2019-08-29 

Avsägelse från Laurent Serrure (MP) 2019-09-09 

Avsägelse från Helena Grönhagen (V) 2019-09-17 
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Valärenden 2019 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta  

att hos Länsstyrelsen begära att den som står närmast i ordning utses till 

ersättare i kommunfullmäktige efter Mona Sundin (S), 

att välja Helena Elfvendal (MP) som ersättare i skolnämnden, 

att välja Ghaidaa Shibab (MP) som ersättare i arbetslivsnämnden och 

att välja Kersti Östensson (MP) som ledamot i arbetslivsnämnden. 

     

Bakgrund 

Fullmäktige ska välja nya ersättare och ledamöter efter de förtroendevalda 

som avsagt sig sina uppdrag i nämnderna och i kommunstyrelsen. Val av nya 

ersättare och ledamöter till fullmäktige sker genom begäran hos 

Länsstyrelsen.     

 

______  
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 Kommunfullmäktige 

Ärenden för kännedom till kommunfullmäktige 2019 

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

att ärendena för kännedom läggs till handlingarna. 

 

Bakgrund 

 Kommunfullmäktige erhåller förteckning över de handlingar som inkommit till 

kommunfullmäktige och ej föranlett någon åtgärd. 

 

Bilagor till Kollektivtrafikmyndighetens revisionsberättelse 2018 

 

Protokollsutdrag 2019-06-24 § 77 kommunfullmäktige i Kramfors – Ansvarsfrihet 

för direktion och styrelse i Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen 2018 

 

Protokollsutdrag 2019-06-24 § 76 kommunfullmäktige i Kramfors – Årsredovisning 2018 för 

Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen 

 

 

 

Johanna Laine 

Kommunsekreterare 

 
 

 

Bilagor 

Bilaga – Ärenden för kännedom 2019-09-30 


















































