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Kommunstyrelsen 

kallas härmed till sammanträde tisdagen den 10 september 2019 kl. 08:15 i 

Olof Högbergssalen, Sambiblioteket. Sammanträdet inleds med RUS-

workshop. Vänligen observera att dagen fortsätter med beslutsmöte i KS-

salen i Rådhuset efter lunch och gruppmöte. 
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4.  Ekonomisk månadsrapport Kommunstyrelsen 

5.  Revidering av reglemente för ekonomistyrning 

6.  Nya Ostkustbanan 2015 AB  

7.  BioFuel Region 

8.  Verksamhetsbidrag för 2019 till Brottsofferjouren 

9.  Revidering av reglemente för tillgänglighetsrådet 

10.  Sammanträdestider 2020 

11.  Kommunstyrelsens uppdragsbeslut 2019 

12.  Anmälan av delegationsbeslut 

13.  Anmälan av ärenden för kännedom till kommunstyrelsen 2019 

 

Andreas Sjölander 
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08.15 RUS-Workshop – Frida Bergman, samordnare RUS, Region Västernorrland 
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Murberget – Jenny Samuelsson, museichef Länsmuseet Västernorrland 
Presentation – Lars Liljedahl, kommundirektör 
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10.35 
10.50 
 
14.30 

Information från kulturenheten – Elisabeth Oxelhöjd, kulturchef 
Stärkta bibliotek – Susanne Hägglund, bibliotekschef 
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Lunch med gruppmöte 
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 Kommunstyrelsen 

Ekonomisk månadsrapport maj-juli 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelseförvaltningen 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. 

   

Lena Einarsson 

Ekonomichef 

Åsa Rönnlund 

Controller 

 

Bilagor 

Ekonomisk månadsrapport maj 

Ekonomisk månadsrapport juni 

Ekonomisk månadsrapport juli 

Bilaga 1 Finansrapport maj 

Bilaga 1 Finansrapport juni 

Bilaga 1 Finansrapport juli 



 
 

 

Ekonomisk må nådsråpport 

Maj 2019 

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

situation och utveckling löpande under året med kommentarer. 

Rapporten avser endast resultat för kommunens nämnder och är upprättad utifrån nämndernas 

månadsbokslut.  

Bilaga 1 Finansrapport för perioden 2019-05. 

 

 

Årsbudget 2019 

Driftsbudget   (tkr) 

Kommunstyrelsen (KS) + 
Kommunfullmäktige (KF) 

Skattemedel 158 900 

Externa intäkter 25 600 

Kostnad -275 000 

Arbetslivsnämnden (ALN) Skattemedel 57 500 

Externa intäkter 5 300 

Kostnad -122 500 

Samhällsnämnden (SAM) Skattemedel 179 600 

Externa intäkter 25 600 

Kostnad -202 700 

Skolnämnden (SKO) Skattemedel 600 300 

Externa intäkter 86 800 

Kostnad -693 400 

Socialnämnden (SOC) Skattemedel 596 600 

Externa intäkter 87 000 

Kostnad -685 600 

 

Investeringsbudget  (tkr) 

Kommunstyrelsen (KS) 9 000 

Arbetslivsnämnden (ALN) 500 

Samhällsnämnden (SAM) 49 000 

Skolnämnden (SKO) 2 000 

Socialnämnden (SOC) 500 

Sammanfattning 

Nämndernas ackumulerade utfall t.o.m. maj är bättre än det budgeterade resultatet för perioden.  

Alla nämnder förutom samhällsnämnden har ett I/K-tal som är precis eller över 1,00, vilket innebär 

att nämndernas intäkter är lika stora som eller större än kostnaderna. 

Likviditeten per den sista dagen i månaden är förbättrad för maj månad jämfört med april, dock 

lägre än den sista maj 2018. Figur 5 visar att det under månaden betalats ut 3 575 tkr avseende 

investeringsprojekt, att jämföra med april månad då 74 tkr utbetalades. Checkräkningskrediten på 

90 000 tkr har som högst utnyttjats till 51,2% under månaden. 

Kommunens låneportfölj är oförändrad under maj månad, och ligger kvar på 210 000 tkr, se figur 

6. 

 

 

 

 



 
 

 

Ackumulerat I/K-tal (Intäkter/kostnader) 

Målet för ekonomi i balans är i vanliga fall ett I/K-tal över 1,00, som visar att intäkterna är högre än 

kostnaderna. Då vissa nämnder under 2019 har ett beslutat resultatöverskott innebär detta i I/K-talet för alla 

inte strävar efter att nå 1,00 utan ett högre tal. För maj månad är I/K-talet 1,00 eller där över för samtliga 

nämnder förutom samhällsnämnden som befinner sig alldeles under kurvan med ett I/K-tal på 0,995. 

Figur 1 Ackumulerat I/K-tal för 2018-2019 (senaste 13 månaderna) 

 

 

Ackumulerat resultat nämnder 

Det budgeterade resultatöverskottet för nämnderna 2019 är 17 000 tkr på helår, vilket innebär att nämnderna 

den sista december 2019 ska ha ett samlat överskott på (minst) 17 000 tkr. Den blå kurvan i grafen nedan visar 

hur nämnderna har tänkt sig skapa detta överskott på helårsbasis, och ersätter därmed den ordinarie 

budgetkurvan. 

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

blå 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 maj visar att den röda utfallskurvan fortfarande håller sig ovanför den blå 

trots att avståndet minskat något jämfört med sista april. 
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Figur 2 Ackumulerat resultat för nämnderna 2019 

 

Figur 3 Ackumulerat resultat per nämnd 

Resultat 2019 
    tkr jan feb mar apr maj 

KS 8 617 13 854 15 955 18 427 18 798 

ALN 712 1 472 1 973 3 147 3 166 

SAM 4 220 2 365 -890 650 -910 

SKO 3 259 2 708 5 044 2 615 1 228 

SOC -1 925 -1 059 -1 264 -39 210 

Utfall 14 883 19 339 19 339 24 799 22 491 

 

En grön ruta innebär ett resultat bättre än 0. Ett gult/rött resultat innebär ett underskott, av mindre/större 

karaktär. Denna tabell visar det faktiska utfallet, oavsett budget för perioden.  

Det samlade utfallet är alltså 22 491 tkr bättre än noll, medan figur 2 visar utfallet ställt i relation till budget för 

perioden. 

Likviditet 

Under maj månad uppnåddes det högsta värdet på kontot 2019-05-23, med ett saldo på -1 863 tkr. 

Månadens lägsta värde noteras 2019-05-22, med ett saldo på -46 045 tkr. 

Checkkrediten för kommunen är 90 000 tkr, vilket innebär att checkkrediten som högst var utnyttjad till 51,2% 

under perioden. 

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

bankkonto under maj utbetalades sammanlagt 3 575 tkr avseende investeringsprojekt.  
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Figur 3 Likviditet, glidande medelvärde 2018-2019 (senaste 13 månaderna) 

 

 

Figur 4 Investeringar, likviditetspåverkan (senaste 13 månaderna) 
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Låneportfölj 

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

Innevarande år förfaller två lån till betalning, 2019-06-03 och 2019-06-17. Lånebeloppet för dessa uppgår till 

sammanlagt 70 000 tkr.  

Figur 5 Låneportfölj 

 

 

Fokusområde Socialnämnd 

Se Fokusområde socialnämnd i Ekonomisk månadsrapport juli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Långivare Lånenr
Lånedatu

m

Förfallo-

datum
Ränta

Räntebind-

ningstid

Belopp 

tkr

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

Kommuninvest 99487 2018-06-20 2019-06-15 0,18% 90 50 000

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

Kommuninvest 103918 2018-10-17 2019-06-03 0,17% 90 20 000

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

Summa: 210 000



 
 

 

Ekonomisk må nådsråpport 

Juni 2019 

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

situation och utveckling löpande under året med kommentarer. 

Rapporten avser endast resultat för kommunens nämnder och är upprättad utifrån nämndernas 

månadsbokslut.  

Bilaga 1 Finansrapport för perioden 2019-06. 

 

 

Årsbudget 2019 

Driftsbudget   (tkr) 

Kommunstyrelsen (KS) + 
Kommunfullmäktige (KF) 

Skattemedel 158 900 

Externa intäkter 25 600 

Kostnad -275 000 

Arbetslivsnämnden (ALN) Skattemedel 57 500 

Externa intäkter 5 300 

Kostnad -122 500 

Samhällsnämnden (SAM) Skattemedel 179 600 

Externa intäkter 25 600 

Kostnad -202 700 

Skolnämnden (SKO) Skattemedel 600 300 

Externa intäkter 86 800 

Kostnad -693 400 

Socialnämnden (SOC) Skattemedel 596 600 

Externa intäkter 87 000 

Kostnad -685 600 

 

Investeringsbudget  (tkr) 

Kommunstyrelsen (KS) 9 000 

Arbetslivsnämnden (ALN) 500 

Samhällsnämnden (SAM) 49 000 

Skolnämnden (SKO) 2 000 

Socialnämnden (SOC) 500 

Sammanfattning 

Nämndernas ackumulerade utfall t.o.m. juni är bättre än det budgeterade resultatet för perioden.  

Alla nämnder har ett I/K-tal som är precis eller över 1,00, vilket innebär att nämndernas intäkter är 

lika stora som eller större än kostnaderna. 

Likviditeten per den sista dagen i månaden är något förbättrad för juni månad jämfört med maj, 

och även högre än den sista maj 2018. Figur 5 visar att det under månaden betalats ut 800 tkr 

avseende investeringsprojekt, att jämföra med maj månad då 3 575 tkr utbetalades. 

Checkräkningskrediten på 90 000 tkr har som högst utnyttjats till 38,1% under månaden. 

Kommunens låneportfölj är oförändrad under juni månad, och ligger kvar på 210 000 tkr, se figur 

6. 

 

 

 

 



 
 

 

Ackumulerat I/K-tal (Intäkter/kostnader) 

Målet för ekonomi i balans är i vanliga fall ett I/K-tal över 1,00, som visar att intäkterna är högre än 

kostnaderna. Då vissa nämnder under 2019 har ett beslutat resultatöverskott innebär detta i I/K-talet för alla 

inte strävar efter att nå 1,00 utan ett högre tal. För juni månad är I/K-talet 1,00 eller där över för samtliga 

nämnder. 

Figur 1 Ackumulerat I/K-tal för 2018-2019 (senaste 13 månaderna) 

 

 

Ackumulerat resultat nämnder 

Det budgeterade resultatöverskottet för nämnderna 2019 är 17 000 tkr på helår, vilket innebär att nämnderna 

den sista december 2019 ska ha ett samlat överskott på (minst) 17 000 tkr. Den blå kurvan i grafen nedan visar 

hur nämnderna har tänkt sig skapa detta överskott på helårsbasis, och ersätter därmed den ordinarie 

budgetkurvan. 

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

blå 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 juni visar att den röda utfallskurvan fortfarande håller sig ovanför den blå 

trots att avståndet minskat något jämfört med sista maj. 
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Figur 2 Ackumulerat resultat för nämnderna 2019 

 

Figur 3 Ackumulerat resultat per nämnd 

Resultat 2019 
     tkr jan feb mar apr maj jun 

KS 8 617 13 854 15 955 18 427 18 798 14 027 

ALN 712 1 472 1 973 3 147 3 166 3 218 

SAM 4 220 2 365 -890 650 -910 628 

SKO 3 259 2 708 5 044 2 615 1 228 911 

SOC -1 925 -1 059 -1 264 -39 210 387 

Utfall 14 883 19 339 19 339 24 799 22 491 19 170 

 

En grön ruta innebär ett resultat bättre än 0. Ett gult/rött resultat innebär ett underskott, av mindre/större 

karaktär. Denna tabell visar det faktiska utfallet, oavsett budget för perioden.  

Det samlade utfallet är alltså 19 170 tkr bättre än noll, medan figur 2 visar utfallet ställt i relation till budget för 

perioden. 

Likviditet 

Under juni månad uppnåddes det högsta värdet på kontot 2019-06-25, med ett saldo på 20 095 tkr. 

Månadens lägsta värde noteras 2019-06-20, med ett saldo på -34 291 tkr. 

Checkkrediten för kommunen är 90 000 tkr, vilket innebär att checkkrediten som högst var utnyttjad till 38,1% 

under perioden. 

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

bankkonto under juni utbetalades sammanlagt 800 tkr avseende investeringsprojekt.  
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Figur 3 Likviditet, glidande medelvärde 2018-2019 (senaste 13 månaderna) 

 

 

Figur 4 Investeringar, likviditetspåverkan (senaste 13 månaderna) 
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Likvidpåverkan



 
 

 

Låneportfölj 

Kommunens låneportfölj uppgår till 210 000 tkr per den sista juni. Två lån har satts om under perioden, 

lånebeloppet för dessa uppgår till sammanlagt 70 000 tkr. Innevarande år förfaller inga ytterligare lån till 

betalning.  

Figur 5 Låneportfölj 

 

 

Fokusområde Socialnämnd 

Se Fokusområde Socialnämnd i Ekonomi månadsrapport juli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Långivare Lånenr
Lånedatu

m

Förfallo-

datum
Ränta

Räntebind-

ningstid

Belopp 

tkr

Kommuninvest 104009 2018-11-14 2021-11-16 0,10% 90 50 000

Kommuninvest 99487 2019-06-17 2023-11-13 0,06% 90 50 000

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

Kommuninvest 103918 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



 
 

 

Ekonomisk må nådsråpport 

Juli 2019 

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

situation och utveckling löpande under året med kommentarer. 

Rapporten avser endast resultat för kommunens nämnder och är upprättad utifrån nämndernas 

månadsbokslut.  

Bilaga 1 Finansrapport för perioden 2019-07. 

 

 

Årsbudget 2019 

Driftsbudget   (tkr) 

Kommunstyrelsen (KS) + 
Kommunfullmäktige (KF) 

Skattemedel 158 900 

Externa intäkter 25 600 

Kostnad -275 000 

Arbetslivsnämnden (ALN) Skattemedel 57 500 

Externa intäkter 5 300 

Kostnad -122 500 

Samhällsnämnden (SAM) Skattemedel 179 600 

Externa intäkter 25 600 

Kostnad -202 700 

Skolnämnden (SKO) Skattemedel 600 300 

Externa intäkter 86 800 

Kostnad -693 400 

Socialnämnden (SOC) Skattemedel 596 600 

Externa intäkter 87 000 

Kostnad -685 600 

 

Investeringsbudget  (tkr) 

Kommunstyrelsen (KS) 9 000 

Arbetslivsnämnden (ALN) 500 

Samhällsnämnden (SAM) 49 000 

Skolnämnden (SKO) 2 000 

Socialnämnden (SOC) 500 

Sammanfattning 

Nämndernas ackumulerade utfall t.o.m. juli är bättre än det budgeterade resultatet för perioden.  

Alla nämnder förutom socialnämnden har ett I/K-tal som är precis eller över 1,00, vilket innebär 

att nämndernas intäkter är lika stora som eller större än kostnaderna. 

Likviditeten per den sista dagen i månaden är något lägre för juli månad jämfört med juni, dock 

högre än den sista juli 2018. Figur 5 visar att det under månaden betalats ut 482 tkr avseende 

investeringsprojekt, att jämföra med juni månad då 800 tkr utbetalades. Checkräkningskrediten på 

90 000 tkr har som högst utnyttjats till 63,5% under månaden. Noterbart är dock att 

kreditkontrollen, vilket genomförs 2 bankdagar innan utbetalningsdatum, i juli såväl som i juni har 

medfört att lönefilen stoppats och behövt hanteras manuellt av redovisningsenheten. Detta 

eftersom skattemedlen inte hunnit inkomma när kreditkontrollen genomförs. 

Kommunens låneportfölj är oförändrad under juli månad, och ligger kvar på 210 000 tkr, se figur 6. 

 

 

 

 



 
 

 

Ackumulerat I/K-tal (Intäkter/kostnader) 

Målet för ekonomi i balans är i vanliga fall ett I/K-tal över 1,00, som visar att intäkterna är högre än 

kostnaderna. Då vissa nämnder under 2019 har ett beslutat resultatöverskott innebär detta i I/K-talet för alla 

inte strävar efter att nå 1,00 utan ett högre tal. För juli månad är I/K-talet 1,00 eller där över för samtliga 

nämnder förutom socialnämnden som ligger alldeles under 1,00 med ett I/K-tal på 0,99. 

Figur 1 Ackumulerat I/K-tal för 2018-2019 (senaste 13 månaderna) 

 

 

Ackumulerat resultat nämnder 

Det budgeterade resultatöverskottet för nämnderna 2019 är 17 000 tkr på helår, vilket innebär att nämnderna 

den sista december 2019 ska ha ett samlat överskott på (minst) 17 000 tkr. Den blå kurvan i grafen nedan visar 

hur nämnderna har tänkt sig skapa detta överskott på helårsbasis, och ersätter därmed den ordinarie 

budgetkurvan. 

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

blå 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 juli visar att den röda utfallskurvan fortfarande håller sig ovanför den blå 

och att avståndet är lika stor som per den sista juni. 
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Figur 2 Ackumulerat resultat för nämnderna 2019 

 

Figur 3 Ackumulerat resultat per nämnd 

Resultat 2019 
      tkr jan feb mar apr maj jun jul 

KS 8 617 13 854 15 955 18 427 18 798 14 027 19 306 

ALN 712 1 472 1 973 3 147 3 166 3 218 2 554 

SAM 4 220 2 365 -890 650 -910 628 572 

SKO 3 259 2 708 5 044 2 615 1 228 911 1 614 

SOC -1 925 -1 059 -1 264 -39 210 387 -3 770 

Utfall 14 883 19 339 19 339 24 799 22 491 19 170 20 276 

 

En grön ruta innebär ett resultat bättre än 0. Ett gult/rött resultat innebär ett underskott, av mindre/större 

karaktär. Denna tabell visar det faktiska utfallet, oavsett budget för perioden.  

Det samlade utfallet är alltså 20 276 tkr bättre än noll, medan figur 2 visar utfallet ställt i relation till budget för 

perioden. 

Likviditet 

Under juni månad uppnåddes det högsta värdet på kontot 2019-07-23, med ett saldo på 36 682 tkr. 

Månadens lägsta värde noteras 2019-07-22, med ett saldo på -57 178 tkr. 

Checkkrediten för kommunen är 90 000 tkr, vilket innebär att checkkrediten som högst var utnyttjad till 63,5% 

under perioden. 

Noterbart är dock att kreditkontrollen, vilket genomförs 2 bankdagar innan utbetalningsdatum, i juli 

såväl som i juni har medfört att lönefilen stoppats och behövt hanteras manuellt av 
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redovisningsenheten. Detta eftersom skattemedlen inte hunnit inkomma när kreditkontrollen 

genomförs. 

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

bankkonto under juli utbetalades sammanlagt 482 tkr avseende investeringsprojekt.  

Figur 3 Likviditet, glidande medelvärde 2018-2019 (senaste 13 månaderna) 

 

 

Figur 4 Investeringar, likviditetspåverkan (senaste 13 månaderna) 
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Låneportfölj 

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

Inge lån förfaller till betalning under resterande del av året. 

Figur 5 Låneportfölj 

 

 

Fokusområde Socialnämnd 

Resultat 
Socialnämnden redovisar ett underskott på 3,8 mnkr ackumulerat juli, vilket är strax under 1 % av 

periodens budget. 
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Ackumulerade intäkter per den sista juli uppgår till 64,3 mnkr vilket är 11,1 mnkr mer än budgeterat. 

Den främsta orsaken till överskottet är att bidragsintäkterna är högre än budget.  
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Ackumulerade kostnader per den sista april uppgår till 415 mnkr vilket är 14,8 mnkr mer än 

budgeterat. Köp av huvudverksamhet är den främsta orsaken till kostnadsavvikelsen. 
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Uppföljning av åtgärder - VP 2019 och Anstånd budget i balans 2019 
Den totala besparingen av åtgärderna som beslutades i Verksamhetsplan 2019 och i ärendet Anstånd 

budget i balans uppgår till 16,9 mnkr på helår. Utfallet ackumulerat juli blev 11,9 mnkr vilket är 4,3 

mnkr högre än beräknat för perioden. 
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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 

 

 



Sida 

6(10) Härnösands kommun 
 

 
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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§ 52 Dnr 2019-000150 1.1.2.1 

Nya Ostkustbanan 2015 AB  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att finansiera Härnösands kommun delägarskap Ostkustbanan 2015 AB 

enligt aktieägaravtalet med 76 000 kr i årsavgift, och  

att finansiera beloppet 76 000 kr för 2019 och 76 000 kr för 2020 ur 

kommunens projektbudget, samt 

att därefter beakta kostnaderna i det årliga budgetarbetet.  

Yrkanden 

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

att därefter beakta kostnaderna i det årliga budgetarbetet.      

Propositionsordning 

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

förslag med ordförandes yrkande.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott avser att besluta i 

enlighet med liggande förslag med ordförandes yrkande.  

Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat i enlighet 

med liggande förslag med ordförandes yrkande.      

Bakgrund 

Enligt aktieägaravtal daterat 2016-01-26 äger Härnösands kommun 

tillsammans med Sundsvall, Kramfors, Örnsköldsvik, Nordanstig, 

Hudiksvall, Gävle, Söderhamns kommuner, Region Västernorrland samt 

Region Gävleborg, Ostkustbanan 2015 AB.  

Syfte och ändamål med bolaget är att verka för utbyggnad av dubbelspår och 

snabbtågsstandard på Ostkustbanan, Gävle-Härnösand (Nya Ostkustbanan). 

Bolaget finansieras genom årliga tillskott från ägarna vilket regleras i 

aktieägaravtalet. För Härnösands kommun innebär det en kostnad av 76 000 

kr per år. Kommunstyrelsen föreslås besluta om kommande finansiering för 

att beakta beloppet i framtida budgetarbete, då tidigare beslut från 2017 

endast sträckte sig fram till 2018. (Dnr KS17-000534) 
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Socialt perspektiv 

Utbyggnad av Ostkustbanan innebär sociala fördelar för regioners invånare 

då arbetspendling mellan olika områden underlättas.. 

Ekologiskt perspektiv 

Ostkustbanans utbyggnad innebär ekologiska fördelar för regionen. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Delägarskap i ostkustbanan 2015 AB innebär en kostnad för kommunen. 

Arbete är prioriterat i kommunen tillväxtstrategi och kommer generera stora 

effekter den dag dubbelspår förverkligas emellan Gävle och Härnösand.   

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-07-04 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige, 2017 § 169  

Aktieägaravtal mellan delägarna i Ostkustbanan 2015 AB 

Ägardirektiv mellan delägarna i Ostkustbanan 2015 AB 

Bolagsordning för Ostkustbanan 2015 AB 

 

 

______  

 



 

 

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 
Gungerd Johnsson-Grip, 0611-34 82 56 
gungerd.johnsson.grip@harnosand.se 
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Datum 
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Dnr  

KS/2019-000150 

  

 

 Kommunstyrelsen 

Nya Ostkustbanan 2015 AB - årsavgift 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott, 

föreslå kommunstyrelsen 

att finansiera Härnösands kommun delägarskap Ostkustbanan 2015 AB 

enligt aktieägaravtalet med 76 000 kr i årsavgift, och  

att finansiera beloppet 76 000 kr för 2019 och 76 000 kr för 2020 ur 

kommunens projektbudget, samt 

att därefter beakta 76 000 kr per år i budgetarbetet.  

Beskrivning av ärendet 

Enligt aktieägaravtal daterat 2016-01-26 äger Härnösands kommun 

tillsammans med Sundsvall, Kramfors, Örnsköldsvik, Nordanstig, 

Hudiksvall, Gävle, Söderhamns kommuner, Region Västernorrland samt 

Region Gävleborg, Ostkustbanan 2015 AB.  

Syfte och ändamål med bolaget är att verka för utbyggnad av dubbelspår 

och snabbtågsstandard på Ostkustbanan, Gävle-Härnösand (Nya 

Ostkustbanan). 

Bolaget finansieras genom årliga tillskott från ägarna vilket regleras i 

aktieägaravtalet. För Härnösands kommun innebär det en kostnad av 76 000 

kr per år. Kommunstyrelsen föreslås besluta om kommande finansiering för 

att beakta beloppet i framtida budgetarbete, då tidigare beslut från 2017 

endast sträckte sig fram till 2018. (Dnr KS17-000534) 

Socialt perspektiv 

Utbyggnad av Ostkustbanan innebär sociala fördelar för regioners invånare 

då arbetspendling mellan olika områden underlättas.. 

Ekologiskt perspektiv 

Ostkustbanans utbyggnad innebär ekologiska fördelar för regionen. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
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Delägarskap i ostkustbanan 2015 AB innebär en kostnad för kommunen. 

Arbete är prioriterat i kommunen tillväxtstrategi och kommer generera stora 

effekter den dag dubbelspår förverkligas emellan Gävle och Härnösand.    

Beslutsunderlag 

 Protokoll Dnr 2017–000534 §107 

 Aktieägaravtal mellan delägarna i Ostkustbanan 2015 AB 

 Ägardirektiv mellan delägarna i Ostkustbanan 2015 AB 

 Bolagsordning för Ostkustbanan 2015 AB 

 

 Regeringens planbeslut 2018.  

Beslutet innebar ytterligare 1 700 miljoner till 

dubbelspårsutbyggnaden under planperioden 2018 – 2029, samt att 

sträckan utpekades som en så kallad namngiven brist. Nästa 

planbeslut kommer 2022 och bolagets viktigaste uppgift fram till 

dess är att tillsammans med Trafikverket och alla andra intressenter 

arbeta ännu hårdare för att få in ytterligare sträckor i planen.  

  

Birgitta Wigern 

Tf. Kmmundirektör 

Uno Jonsson 

Tillväxtchef 

 

Bilagor 

Aktieägaravtal mellan delägarna i Ostkustbanan 2015 AB. 
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§ 169 Dnr 2017-000534 107 

Revidering styrdokument för Ostkustbanan 2015 AB 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta reviderat styrdokument för Ostkustbanan 2015 AB, samt 

att årskostnaden för Ostkustbanan 2015 AB på 76 000 kr belastar 

kommunstyrelsens budget för 2018.         

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Fred Nilsson (S). 

Yrkanden 

Fred Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.              

Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag 

till beslut, liggande förslag.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med 

liggande förslag.        

Bakgrund 

Vid ägarforum för Ostkustbanan 2015 AB den 27 april 2017 i Gävle 

redovisades förslaget om nya styrdokument för bolaget. Detta möte 

föranledde inga ändringar av förslaget till styrdokumentens nya utformning 

enligt liggande förslag, se beslutsunderlag. 

Ändringarna som är redovisade handlar främst om formalia och att få till mer 

ändamålsenliga skrivningar i förhållande till bolagets uppdrag. 

Budget år 2018 fastställdes även på årsstämman den 27 april 2017 som för 

Härnösands kommuns andel motsvarar 76 000 kr för år 2018.          

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2017-11-14 § 208 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-10-23 
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Aktieägaravtal mellan delägarna i Ostkustbanan 2015 AB.  

Ägardirektiv mellan delägarna i Ostkustbanan 2015 AB. 

Bolagsordning för Ostkustbanan 2015 AB.  

  

______  
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Aktieägaravtal mellan delägarna i 
Ostkustbanan 2015 AB 

Organisationsnummer 559021-6262 

 

Mellan kommunerna 
Örnsköldsviks, 212000-2445 
Kramfors, 212000-2429 
Härnösands, 212000-2403 
Sundsvalls, 212000-2411 
Nordanstigs, 2120002312 
Hudiksvalls, 212000-2379 
Söderhamns, 212000-2353 
Gävle, 212000-2338, samt  
Landstinget Västernorrland, 232100-0206 och  
Region Gävleborg, 232100-0198  
(nedan gemensamt benämnda Part eller Parterna) har denna dag 
träffats följande  

Detta aktieägaravtal ersätter tidigare avtal, från den 27 januari 2016, 
mellan Parterna. 

 

§ 1 Inledning 

I syfte att reglera mellanhavanden mellan aktieägarna i 
Ostkustbanan 2015 AB (nedan kallat Bolaget) har detta aktieägar-
avtal ingåtts med lydelse enligt §§ 2 – 19 nedan. Aktierna ägs av 
Parterna enligt fördelningen i bilaga 1. 

§ 2 Bolagets syfte, ändamål och verksamhet  

Syfte och ändamål 
Parterna bildade Bolaget den 23 juli 2015 med syfte och ändamål att 
verka för utbyggnad av dubbelspår och snabbtågsstandard på 
Ostkustbanan, Gävle-Härnösand (Nya Ostkustbanan). 

Verksamhet 
Bolaget ska samordna de för Parterna gemensamma frågorna 
rörande utbyggnaden av Nya Ostkustbanan och dess framtida 
trafikering, det vill säga information-, samverkan-, analys-, och 
påverkansarbete. Bolagets ska informera och bedriva påverkans-
arbete för att beslutsfattare inom EU samt på nationell, regional och 
lokal nivå och övriga ska komma till insikt med nödvändigheten av 
satsningarna på banutbyggnad och trafikering av Nya Ostkustbanan. 
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Myndigheter och andra, som ansvarar för Nya Ostkustbanans fysiska 
utbyggnad, ska påverkas att genomföra utbyggnadsprocessens olika 
delar med hög effektivitet i syfte att söka korta Nya Ostkustbanans 
planerings- och produktionstid. 

Bolaget ska även föra dialog med staten och andra samt medverka i 
förhandlingar för att få till stånd avsedd infrastruktur.  

Bolaget ska se till att största möjliga samordning sker av Parternas 
beslutsprocesser samt övriga erforderliga insatser.  

Ett regionalt helhetsperspektiv ska ligga till grund för inriktningen 
av arbetet. 

Bolagets syfte, ändamål och verksamhet framgår även av 
bolagsordningen. 

Informationsarbetet ska bedrivas med stor öppenhet och inbjuda till 
dialog och delaktighet med berörd allmänhet och andra intressenter. 

Behovet av helhetssyn gör att även andra internationella, nationella 
och lokala bansystem behöver beaktas. Nya Ostkustbanan ingår 
bland annat som en del i Botniska korridoren och bansystemets 
funktion ska särskilt uppmärksammas i Bolagets verksamhet. 

§ 3 Val av styrelserepresentanter  

Av bolagsordningens § 7 följer att Bolagets styrelse ska utses av 
stämman.  

För att säkerställa att varje kommun, landsting och region blir 
representerade med en (1) ledamot vardera är parterna överens om 
att respektive kommun, landsting och region i god tid inför varje 
årsstämma ska nominera en representant vardera för uppdrag som 
ledamot i styrelsen. 

Varje Part ska senast två (2) månader före stämma där val ska hållas 
meddela Bolaget vem som nominerats som ledamot till styrelsen. 

Parterna förbinder sig genom detta avtal att acceptera varje annan 
Parts nominering och rösta för den kandidaten vid val på stämman. 

I det fall en styrelseledamot avgår ska den ägare som ledamoten 
företrätt nominera ny representant. Inval sker vid extra bolagsstämma. 

Styrelseledamot som inte kan närvara har rätt att utse en 
mötesdeltagare. Mötesdeltagaren ska vara adjungerad, det vill säga 
ha närvaro- och yttranderätt men inte beslutsrätt.  

§ 4 Val av lekmannarevisor 

Två (2) lekmannarevisorerna ska utses av bolagsstämman, en person 

som är revisor i region/landsting och en person som är revisor i 

kommun.  
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Parterna är överens om att lekmannarevisorer ska utses enligt följande 

efter första mandatperioden enligt följande i fyraårsperioder; 

a) Region Gävleborg och Landstinget Västernorrland nominerar en 

(l) lekmannarevisor för varannan mandatperiod. Region 

Gävleborg nominerar revisorn vid årsstämman 2019 osv. 

b) För kommunerna sker nomineringen av en (1) lekmannarevisor 

för fyraårs mandatperioder enligt följande ordning med start 

2019. 

1 Örnsköldsviks kommun 

2 Söderhamns kommun 

3 Kramfors kommun 

4 Hudiksvalls kommun 

5 Härnösands kommun 

6 Nordanstigs kommun 

7 Sundsvalls kommun 

8 Gävle kommun 

Därefter fortsätter nomineringen enligt samma ordning på nytt. Den Part 

som enligt detta avtal ska nominera lekmannarevisor ska anmäla sin 

nominerade kandidat till Bolaget senast sex (6) veckor före stämma där 

val till lekmannarevisor ska hållas. 

Genom detta Avtal förbinder sig parterna att i samband med val på 

bolagsstämma (årsstämma) rösta på den kandidat som nomineras enligt 

föreskrift i detta avtal. 

I det fall en lekmannarevisor avgår ska den Part som nominerat 

avgående ledamot nominera ny kandidat till Bolaget. Inval sker vid extra 

bolagsstämma. 

§ 5 Ägarforum 

Ägarforumet ska bestå av två (2) representanter från varje ägare, en (1) 

ledamot och en (1) suppleant, där ledamoten ska representera den 

politiska majoriteten och suppleanten ska representera den politiska 

oppositionen. Till ledamot eller suppleant i ägarforumet får inte väljas 

person som är ledamot i Bolagets styrelse. 

Ägarforumet ska ha minst ett (1) möte per år. Ägarforumet ska också ha 

möte om någon av ägarna, Bolagets styrelse eller verkställande direktör 

så önskar. 

Suppleanter har alltid rätt att närvara och delta i överläggningarna vid 

ägarforumets möte. 

Region Gävleborg och Landstinget Västernorrland är gemensamt 

sammankallande för ägarforumet. 



  

 

 

4 (8) 

 

Ägare ska meddela Bolaget och övriga ägare vilka personer som är 

utsedda till representanter i ägarforumet. 

§ 6 Ägardirektiv 

Vid var tidpunkt gällande ägardirektiv ska ange de styrande förutsätt-

ningarna för Bolagets verksamhet. Dessa dokument ska beredas i 

samverkan mellan Parterna genom Ägarforumet. 

§ 7 Finansiering 

Delar av verksamheten kan komma att drivas och finansieras via EU, 

andra offentliga medel eller intäkter från olika uppdrag eller dylikt. Det 

åligger Bolaget att särskilt bevaka möjligheten att erhålla externa bidrag 

till verksamheten.  

Utöver eventuell extern finansiering ska Parterna tillskjuta erforderliga 

resurser för Bolagets verksamhet. För det fall Bolagets verksamhet 

kräver att medel från ägarna ska tillskjutas Bolaget ska Parterna vara 

överens om densamma.  

Samma procentuella fördelning av aktieägarnas insatser som för 

aktiefördelning gäller för köp av tjänster eller tillskjutande av tillskott 

från aktieägarna om inte annat särskilt överenskommes. 

Istället för tillskott från aktieägarna kan medel till Bolaget tillskjuts 

genom att ägarna köper tjänster (lobbytjänster avseende Nya 

Ostkustbanans förverkligande) av Bolaget. 

Utöver respektive andel av Bolagets aktiekapital ska Parterna i första 

hand köpa tjänster av Bolaget alternativt tillskjuta medel på annat sätt 

som överenskommes mellan Parterna.  

Köpet av tjänster eller tillskjutande av medel på annat överenskommet 

sätt ska ske årligen i förskott eller i kortare intervaller (t.ex. kvartal) om 

Bolaget bedömer det som nödvändigt. Tillskjutandet sker mot faktura 

eller annan verifikation, beroende på typen av tillskott. 

Parterna har kommit överens om finansiering för att täcka 

verksamhetens kostnad de tre första åren, det vill säga perioden 2015-

2017. Finansieringen för år 1 (2015) var 2 000 000 kr, år 2 (2016) 

3 000 000 kr och år 3 (2017) 3 000 000 kr. Fördelning som fastställdes 

av Parterna den 27 januari 2016 framgår av bilaga 1. 

Parterna ska vid var tredje årsstämman, med början 2017, besluta om 

finansiering av kommande tre (3) årsperiod, dvs 2018 – 2020, 2021 – 
2023 etc.  
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§ 8 Budget och verksamhetsplan 

Bolagets styrelse upprättar och fastställer Bolagets budget och 

verksamhetsplan i enlighet med Ägardirektivet.  

Ägarforumet och Bolaget ska gemensamt bestämma om förutsättningar 

för beredning av budget så att nivåerna i budgeten är väl förankrade hos 

respektive ägare innan beslut fattas av Bolaget. 

Ägarforumet och Bolaget ska ta hänsyn till de kommande tre (3) 

verksamhetsåren i sina finansiella diskussioner. 

Varje ägare (och Part i detta avtal) godtar därefter genom beslut om 

godkännande av budgeten att inbetala de medel som ska belasta 

respektive kommun. 

§ 9 Bank- och finansfunktion samt likvikhantering 

Sundsvalls kommun åtar sig att svara för bank och finansfunktion samt 

likvidhantering för Bolaget. Formerna för räntevillkor följer aktuell 

koncernränta för ansvarig region/landsting. 

§ 10 Lån och borgen 

Bolaget får uppta lån från Sundsvalls kommun i enlighet med § 9 och ingå 

borgensförbindelse eller andra liknande förbindelser endast under 

förutsättning av godkännande av Parternas fullmäktigeförsamlingar. 

§ 11 Överlåtelse av aktie – förköp  

Part äger endast överlåta, pantsätta, bortgiva eller på annat sätt förfoga 

över aktie i Bolaget i enlighet med bestämmelserna i detta Avtal. Part 

som önskar överlåta, bortgiva, pantsätta eller på annat sätt förfoga över 

aktier i Bolaget är skyldig att anmäla dessa aktier till förköp i enlighet 

med bestämmelserna i detta Avtal. Anmälan ska göras skriftligen och 

ställas till övriga Parter i rekommenderat brev samt avse hela den 

utträdande Partens aktieinnehav i Bolaget.  

Part som mottagit anmälan har rätt att förvärva de aktier som omfattas 

av anmälan till det lösenbelopp som anges i § 12 nedan. Part som önskar 

lösa de förköpsanmälda aktierna ska meddela detta skriftligen till den 

utträdande Parten inom 60 dagar från det att Parten fick del av 

förköpsanmälan. Begäran att få lösa aktier ska avse hela den anmälda 

aktieposten. Om flera lösningsberättigade önskar lösa aktierna ska 

aktierna fördelas mellan dessa i förehållande till deras tidigare 

aktieinnehav. Eventuell udda aktie ska fördelas efter lottning av Bolagets 

styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius 

publicus.  
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Begäran att få lösa förköpsanmälda aktier är bindande. Om förköp ej 

påfordras äger den som anmält aktierna till förköp att fritt överlåta 

dessa, dock med iakttagande av hembudsklausulen i bolagsordningen. 

Överlåtelse får dock ej ske till lägre pris eller på förmånligare villkor i 

övrigt än de som gäller i samband med förköpet. Om överlåtelse av 

aktier, vilka blivit fria genom att förköp ej ägt rum, ej fullföljes inom 120 

dagar från den dag anmälan om förköp mottagits av samtliga övriga 

Parter, inträder ånyo skyldighet att anmäla aktierna till förköp.  

Ett krav i samband med försäljning till utomstående är att den Part som 

säljer aktier som villkor för aktieförsäljningen ska kräva att förvärvande 

tredje man ska inträda såsom Part i detta avtal i den utträdande Partens 

ställe. Detta är en förutsättning för att överlåtelsen ska få genomföras. 

Det åligger den utträdande Parten att tillse detta. 

§ 12 Värdering, lösenbelopp och betalning med mera 

I händelse av förköp enligt detta Avtal ska inlösenbeloppet svara mot det 

kvotvärde (Bolagets registrerade aktiekapital fördelat över antalet 

aktier) som belöper på den aktiepost som ska inlösas, alternativt på 

aktieposten belöpande andel av substansvärdet (Bolagets bokförda egna 

kapital med tillägg för skillnaden mellan tillgångarnas bokförda värde 

och deras marknadsvärde) om det är lägre.  

Ersättningen av den köpande Parten ska erläggas kontant vid tillträdet. I 

samband med tillträde avseende inlösta aktier ska utträdande Parten 

avstå från samtliga eventuella anspråk på återbetalning av insatta medel 

i Bolaget eller i förekommande fall, Dotterbolag, oavsett på vilket sätt 

tillskottet har skett. 

§ 13 Nya aktieägare 

Om ny Part avser tillträda i Bolaget utan att annan Part utgår som 

aktieägare (helt eller delvis) ska Parterna vara överens om detta såvida 

det inte är fråga om sådan kommun vars aktier vid bildandet tillföll 

Region Gävleborg eller Landstinget Västernorrland. Är den tillträdande 

Parten sådan kommun som nämns ovan och denne avser att förvärva 

aktier i enlighet med ursprunglig fördelning ska dessa aktier förvärvas av 

respektive Region Gävleborg eller Landstinget Västernorrland beroende 

på vilket landsting/region kommunen tillhör. 

Om det inte är fråga om tillträde till ägarkretsen av någon kommun vars 

aktier vid bildandet tillföll Region Gävleborg eller Landstinget 

Västernorrland ska ny aktieägare tillträda genom att Bolaget emitterar 

nya aktier med riktad emission till den tillträdande parten 
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Om ny aktieägare ska tillträda utan att Part utgår som aktieägare ska 

denna svara för de kostnader som är förknippade med dennes tillträde 

om inte annat överenskoms. 

§ 14 Ändringar i avtalet 

Ändringar i avtalet kräver att samtliga Parter är överens och ska ske 

skriftligen genom ett tilläggsavtal. 

§ 15 Avtalstid och utträde ur avtalet 

Detta Avtal ska gälla tills vidare. Parts rätt till utträde ur avtalet är 

beroende av Parts innehav av aktier i Bolaget. Part utträder ur avtalet om 

Parts aktier avyttras. Part har inte rätt att utträda ur avtalet utan att 

Parten samtidigt avyttrar samtliga sina aktier i Bolaget. 

§ 16 Likvidation 

Om Bolaget likvideras upphör detta Avtal att gälla när likvidationen är 

slutförd. 

§ 17 Tvist 

Tvist i anledning av detta Avtal ska avgöras av svensk domstol och i 

första instans prövas av den tingsrätt där Bolaget har att svara i tvistemål 

enligt rättegångsbalkens regler. 

§ 18 Bestämmelser om ogiltighet 

Skulle någon bestämmelse i Avtalet eller del härav befinnas ogiltig, ska 

detta inte innebära att Avtalet i dess helhet är ogiltigt utan skälig 

jämkning i Avtalet ske. 

§ 19 Avtalets giltighet 

Detta Avtal är giltigt endast under förutsättning att fullmäktige hos 

respektive Part godkänner det och att beslutet vunnit laga kraft. 

Detta Avtal har upprättats i 10 likalydande exemplar, varav Parterna 

tagit var sitt. 
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Bilaga 1 

Aktieägare 

Aktierna ägdes vid Bolagets bildande av Parterna enligt fördelningen 

nedan. Ingen ändring har skett sedan bildandet. 

Kommun/landsting/region Andel Antal aktier Aktiekapital 

Region Gävleborg 34,80 % 3 480 348 000 kr 

Landstinget Västernorrland 29,90 % 2 990 299 000 kr 

Gävle kommun 8,78 % 878 88 000 kr 

Hudiksvalls kommun 3,30 % 330 33 000 kr 

Härnösands kommun 2,50 % 250 25 000 kr 

Kramfors kommun 1,90 % 190 19 000 kr 

Nordanstigs kommun 0,85 % 85 8 000 kr 

Sundsvalls kommun 10,00 % 1 000 100 000 kr 

Söderhamns kommun 2,27 % 227 23 000 kr 

Örnsköldsviks kommun 5,70 % 570 57 000 kr 

Summa 100 % 10 000 1 000 000 kr 

 

Fördelning fastställdes av Parterna den 27 januari 2016 enligt följande: 

Ägare Andel 2015 2016 2017 

Region Gävleborg 34,80 % 696 000 kr 1 044 000 kr 1 044 000 kr 

Landstinget Västernorrland 29,90 % 597 000 kr 897 000 kr 897 000 kr 

Gävle kommun 8,78 % 176 000 kr 263 000 kr 263 000 kr 

Hudiksvalls kommun 3,30 % 66 000 kr 99 000kr 99 000 kr 

Härnösands kommun 5,70 % 51 000 kr 76 000 kr 76 000 kr 

Kramfors kommun 1,90 % 38 000 kr 57 000 kr 57 000 kr 

Nordanstigs kommun 0,85 % 17 000kr 26 000 kr 26 000 kr 

Sundsvalls kommun 10,00 % 200 000 kr 300 000 kr 300 000 kr 

Söderhamns kommun 2,27 % 45 000 kr 68 000 kr 68 000kr 

Örnsköldsviks kommun 5,70 % 114 000 kr 170 000 kr 170 000 kr 

Totalt 100 % 2 000 000 kr 3 000 000 kr 3 000 000 kr 
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Ägardirektiv för Ostkustbanan 2015 AB 

Organisationsnummer 559021-6262 

 

Antagen av kommunfullmäktige i Örnsköldsvik 2017-11-27, § 216  
Antagen av kommunfullmäktige i Kramfors 2017-12-18, § 166  
Antagen av kommunfullmäktige i Härnösand 2017-11-27, § 169  
Antagen av kommunfullmäktige i Sundsvall 2017-11-27, § 221  
Antagen av kommunfullmäktige i Nordanstig 2017-12-04, § 102  
Antagen av kommunfullmäktige i Hudiksvall 2017-11-27, § 153  
Antagen av kommunfullmäktige i Söderhamn 2017-11-20, § 253  
Antagen av kommunfullmäktige i Gävle 2018-02-19, § 5 
Antagen av regionfullmäktige i Västernorrland 2017-11-30, § 241  
Antagen av regionfullmäktige i Gävleborg 2017-12-13, § 295  

Fastställt av bolagsstämman 2018-xx-xx, § xx 

 

1 Bolaget 

Bolaget ägs av följande kommuner: 
Örnsköldsviks, 212000-2445 
Kramfors, 212000-2429 
Härnösands, 212000-2403 
Sundsvalls, 212000-2411 
Nordanstigs, 2120002312 
Hudiksvalls, 212000-2379 
Söderhamns, 212000-2353 
Gävle, 212000-2338, samt  
Landstinget Västernorrland, 232100-0206 och  
Region Gävleborg, 2321000198 (nedan gemensamt benämnda Part 
eller Parterna). 

Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag och av bolagsordningen, 
av direktiv utfärdade av aktieägarnas respektive region- och 
kommunfullmäktiges ställningstagande. Direktivet fastställs av 
bolagsstämman.  

2 Ägarnas direktivrätt  

Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade 
direktiv, såvida dessa inte strider mot bolagsordningen, mot 
tvingande bestämmelser i lag eller annan författning, exempelvis 
aktiebolagslagen och offentlighets- och sekretesslagen, eller strider 
mot bolagets intresse. 

Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen. 
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3 Ägarnas ledningsfunktioner 

Vid var tidpunkt gällande ägardirektiv ska ange de styrande 
förutsättningarna för Bolagets verksamhet. Ägardirektivet ska 
beredas i samverkan mellan Parterna genom Ägarforumet. 
Ägarforumets sammansättning är reglerat mellan Parterna i 
aktieägaravtalet. 

4 Sekretess 

Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot att överlämna 
viss uppgift till ägaren får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i så fall uppge 
att strykning/utelämnande skett. 

5 Bolagets ändamål 

Syftet och målsättningen för bolagets verksamhet är angivna i 
bolagsordningen.  

Bolagets syfte och ändamål är att verka för utbyggnad av dubbelspår 
och snabbtågsstandard på Ostkustbanan, Gävle-Härnösand (Nya 
Ostkustbanan). 

Bolagets huvuduppgift är att bedriva information-, samverkan-, 
analys-, och påverkansarbete för att få tillstånd Nya Ostkustbanans 
förverkligande. 

6 Ägarnas ställningstagande 

Bolaget ansvarar för att ägarna får ta ställning innan sådana beslut i 
verksamheten som är av stor principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt fattas. 

7 Granskningsrapport 

Bolagets lekmannarevisorer ska årligen i sin granskningsrapport 
yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt 
utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv.  

8 Finansiering 

Bolagets verksamhet finansieras via externa medel eller via ägartillskott 
från Parterna enligt det av Parterna överenskomna Aktieägaravtalet. 

9 Information och ägardialog 

Ägarna ska fortlöpande hållas informerad av bolagets styrelseord-
förande om dess verksamhet. Bolaget ska initiera möten med ägarna 
om omständigheterna så påkallar.  

Ägarna ska utan dröjsmål få del av protokoll från bolagsstämma, 
styrelsesammanträde samt bolagets årsredovisning och gransk-
ningsrapport från lekmannarevisor. 
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För att hålla en öppenhet för internationella och nationella intryck 
och öka synergier kan intressenter bjudas in att närvara vid 
bolagsstämma och styrelsemöte. Bolaget bestämmer vilka som är 
intressenter. Förhållandet mellan Bolaget och intressent ska, om så 
bedöms nödvändigt, regleras av särskilt avtal. 

10 Budget och verksamhetsplan 

Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål för 
de närmaste tre verksamhetsåren och budget för nästkommande 
räkenskapsår.  

Ägarforumet och Bolaget ska gemensamt bestämma om förutsättningar 

för beredning av budget så att nivåerna i budgeten är väl förankrade hos 

respektive ägare innan beslut fattas av Bolaget. 

Ägarforumet och Bolaget ska ta hänsyn till de kommande tre (3) 

verksamhetsåren i sina finansiella diskussioner. 

11 Arkivreglemente 

Bolagets löpande handlingar ska förvaltas där Bolaget har sitt 
administrativa kontor.  

Arkivering av dokument ska ske i Region Gävleborg. Regionstyrelsen i 
Region Gävleborg är arkivmyndighet. 

12 Bolagsstämma 

Bolaget ska årligen senast före utgången av maj månad hålla årsstämma. 

13 Giltighet 

Detta ägardirektiv gäller tills vidare.  

 



 

 1 (4) 

   

  

 

Bolagsordning för Ostkustbanan 2015 AB 

Organisationsnummer 559021-6262 

 

Antagen av kommunfullmäktige i Örnsköldsvik 2017-11-27, § 216  
Antagen av kommunfullmäktige i Kramfors 2017-12-18, § 166  
Antagen av kommunfullmäktige i Härnösand 2017-11-27, § 169  
Antagen av kommunfullmäktige i Sundsvall 2017-11-27, § 221  
Antagen av kommunfullmäktige i Nordanstig 2017-12-04, § 102  
Antagen av kommunfullmäktige i Hudiksvall 2017-11-27, § 153  
Antagen av kommunfullmäktige i Söderhamn 2017-11-20, § 253  
Antagen av kommunfullmäktige i Gävle 2018-02-19, § 5 
Antagen av regionfullmäktige i Västernorrland 2017-11-30, § 241  
Antagen av regionfullmäktige i Gävleborg 2017-12-13, § 295  

 

§ 1 Firma 

Bolagets firma (namn) är Ostkustbanan 2015 AB.  

§ 2 Bolagets säte  

Bolagets säte ska vara i Hudiksvalls kommun i Gävleborgs län.  

§ 3 Bolagets syfte och ändamål 

Bolagets syfte och ändamål är att verka för utbyggnad av dubbelspår 
och snabbtågsstandard på Ostkustbanan, Gävle-Härnösand (Nya 
Ostkustbanan).  

§ 4 Bolagets verksamhet 

Bolagets huvuduppgift är att bedriva information-, samverkan-, 
analys-, och påverkansarbete för att få till stånd Nya Ostkustbanans 
förverkligande. 

Bolaget ska drivas utan vinstsyfte, i enlighet med 2 kap. 7 § 
kommunallagen (1991:900) samt i övrigt följa de principer som 
gäller för kommunal verksamhet.  

§ 5 Aktiekapital 

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 
4 000 000 kronor.  

§ 6 Antal aktier 

Antalet aktier ska vara lägst 10 000 aktier och högst 40 000 aktier.  

§ 7 Styrelsen med mera 

Styrelsen ska bestå av lägst åtta (8) och högst tolv (12) ledamöter. 
Ledamöterna väljs av bolagsstämman (årsstämma). I styrelsen ska 
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finnas en ordförande och en vice ordförande vilka ska utses av 
styrelsen. 

Samtliga styrelseledamöter utses för tiden från den årsstämma som 
följer närmast efter det att val till fullmäktige förrättats till slutet av 
den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige och 
regionfullmäktige i hela landet. 

Uppdrag som ordförande och vice ordförande ska sammanfalla med 
mandattiden för styrelseledamöterna. Val av ordförande och vice 
ordförande ska ske på det första styrelsemöte som infaller efter det 
att val till styrelsen har skett. 

Styrelsen ska för det löpande arbetet utse ett verkställande utskott. 
Det verkställande utskottet ska bestå av fem (5) ledamöter. 
Styrelsens ordförande och vice ordförande samt en ledamot från 
Region Gävleborg och en ledamot från Landstinget Västernorrland 
ska alltid ingå i verkställande utskottet. Ordförande och vice 
ordförande i verkställande utskottet ska vara desamma som i 
styrelsen. I övrigt ska styrelsen sträva efter att i utskottet få en 
balans mellan små och stora kommuner samt även en balans mellan 
olika politiska block på ett sätt i möjligaste mån avspeglar det 
samlade valresultatet i landstinget, regionen och kommunerna. 

Styrelsen ska utse det verkställande utskottet på det första 
styrelsemöte som infaller efter det att val till styrelsen har skett.  

§ 8 Revisorer 

Bolaget ska ha auktoriserad revisor.  

§ 9 Lekmannarevisor 

Bolaget ska ha två (2) lekmannarevisorer. Lekmannarevisorerna 
utses av delägarnas region- respektive kommunfullmäktige, för 
samma mandatperiod som för styrelseledamöter.  

§ 10 Rätt till granskning 

Aktieägarna äger rätt att när som helst granska bolagets verksamhet 
och räkenskaper såvida inte hinder möter på grund av lagstadgad 
sekretess. 

§ 11 Fullmäktiges ställningstagande 

Bolaget ska inhämta aktieägarnas respektive region- och 
kommunfullmäktiges ställningstagande innan beslut fattas i 
verksamheten som är av stor principiell betydelse eller annars av 
större vikt för bolaget.  

§ 12 Räkenskapsår 

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår. 
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§ 13 Årsstämma 

Årsstämma ska hållas senast under maj månad året efter avslutat 
räkenskapsår. 

§ 14 Kallelse och meddelanden 

Kallelse till årsstämma ska ske genom brev eller elektroniskt till 
aktieägarna tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor före 
stämman.  

§ 15 Ärenden på årsstämma 

På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling: 

1. Stämmans öppnande. 
2. Val av ordförande vid stämman. 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
4. Val av två protokolljusterare. 
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad. 
6. Godkännande av dagordning. 
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och 

lekmannarevisorernas granskningsrapport.  
8. Beslut om: 

a) Fastställelse av resultat- och balansräkning. 
b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 

fastställda balansräkningen. 
c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande 

direktören. 
9. Fastställande av arvoden till styrelsen och lekmannarevisorn 

samt i förekommande fall till revisor. 
10. I förekommande fall val av styrelseledamöter. 
11. I förekommande fall val av lekmannarevisorer. 
12. I förekommande fall val av auktoriserad revisor. 
13. I förekommande fall beslut om ägardirektiv 
14. Annat ärende som ankommer på stämman enligt 

aktiebolagslagen.  

§ 16 Hembud 

Har aktie övergått till annan ska aktien genast hembjudas till övriga 
aktieägarna genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. 
Åtkomsten av aktie ska styrkas samt, där aktien övergått genom köp, 
uppgift lämnas om den betingade köpeskillingen. 

När anmälan gjorts om akties övergång, ska styrelsen genast 
skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad, vars 
postadress är införd i aktieboken eller annars känd för bolaget, med 
en anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att 
skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två 
månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång 
(hembudet). 
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Lösningsrätten ska kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier 
än erbjudandet omfattar. 

Företräde mellan flera lösningsberättigande 
Anmäler sig flera än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så 
långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade 
proportionellt i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i 
bolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets 
styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius 
publicus. 

Om inte, inom stadgad tid, någon lösningsberättigad framställer 
lösningsanspråk eller lösen inte erläggs inom föreskriven tid, äger 
den som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien. 

Lösenbelopp och betalning 
Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot 
vederlag ska lösenbeloppet motsvara vederlaget om inte särskilda 
skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad 
från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt antigen genom 
överenskommelse mellan parterna eller genom dom. 

Tvist i frågor om hembud och lösenbeloppets storlek prövas av den 
tingsrätt där bolaget har att svara i tvistemål enligt rättegångsbalkens 
regler och måste väckas inom två månader från den dag då 
lösenanspråket framställdes hos aktiebolaget. 

§ 17 Befogenhetsbegränsningar 

Bolaget ska i sin verksamhet agera med iakttagande av samma 
begränsande villkor som skulle ha gällt för det fall bolagets 
verksamhet istället utförts i kommunal regi. Detta innebär att 
bolaget kontinuerligt ska säkerställa att det agerar väl inom ramen 
för det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet, den 
kommunala kompetensen, samt med efterlevnad av de befogenhets-
begränsande principer som reglerar den kommunala förvaltningen. 

§ 18 Ändring av bolagsordning 

Denna bolagsordning kan inte ändras utan medgivande av 
aktieägarnas respektive region- och kommunfullmäktige om ägare 
är kommun, landsting eller region.  

§ 19 Likvidation 

Likvideras bolaget ska dess vinst och behållna tillgångar tillfalla 
respektive delägare i enlighet med dess ägarandel i bolaget. 
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 Kommunstyrelsen 

 

Medlemskap i BioFuel Region 

Förslag till beslut 

Tillväxtavdelningen föreslår kommunstyrelsen besluta 

att förnya Härnösands kommuns medlemskap i BioFuel Region för år 2019 

att årsavgiften finansieras 2019 genom budgeterade medel inom 

kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 

BioFuel Region är en medlemsägd icke-vinstgivande organisation som 

grundades 2003. Härnösands kommun har varit medlem sedan 2005. 

Medlemsnyttan ger omvärldsspaning, kunskapsutbyte, fler nätverkskontakter 

att samarbeta med, uppväxling av medlemsavgifter i gemensamma projekt, 

stöd i marknadsföring och opinionsbildning på regional, nationell och på 

EU-nivå. Fokus idag ligger på förnybar energi med tonvikt på transporter, 

samt hållbara produkter baserade på skogsråvara. 

Beslutsunderlag 

Bedömningen är att fortsatt medlemskap i BioFuel Region bidrar positivt för 

kommunens, regionens och för den övergripande energiomställningen och 

stämmer väl överens med kommunens mål. Den årliga avgiften 152 140 kr 

ryms inom kommunstyrelsens budget. 

Uno Jonsson 

Tillväxtchef 

Daniel Johannsson 

Hållbarhetsstrateg 

Bilagor 

Bilaga 1 Förenings- och serviceavgifter 2019 för medlemskap i BioFuel 

Region 

Bilagor Dokument från BioFuels konferensårsstämma med bilagor 
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§ 55 Dnr 2019-000214 3.4.1.1 

Verksamhetsbidrag för 2019 till Brottsofferjouren 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att bevilja verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren i Härnösand med 75 000 

kronor för år 2019, samt 

att beviljat bidrag belastar kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter. 

Yttranden 

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

Yrkanden 

Andreas Sjölander (S) yrkar att i sista attsatsen byta ur ordet avgifter till 

utgifter.      

Propositionsordning 

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

förslag med ordförandes förslag till ändring.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott avser att besluta i 

enlighet med liggande förslag med ordförandes förslag till ändring.  

Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat i enlighet 

med liggande förslag med ordförandes förslag till ändring.      

Bakgrund 

Brottsofferjourens verksamhet omfattar stöd till brottoffer, vittnen och 

anhöriga. I verksamheten i Härnösand finns stödpersoner och vittnesstöd. 

Stödpersonen ger vägledning i brottmålsprocessen. Utbildade vittnesstöd ger 

information om hur rättegången går till och ger stöd i samband med 

rättegången. Brottsofferjouren i Härnösands kommun har bemanning året 

runt sedan 1992. Sju stödpersoner samt två ersättare arbetar veckovis. Varje 

år stöttar Brottsofferjouren i Härnösand ca 250-300 personer.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-05-29 

Rekvisition för beviljad medel från Härnösands kommun – Brottsofferjouren 
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Ansökan från Brottsofferjouren Härnösand 2019-05-23     

 

______  

 



 

 

Postadress 

Härnösand 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 
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Kommunstyrelsen 
 

 

 
  

 

Verksamhetsbidrag 2019 - Brottsofferjouren 

Förslag till beslut 

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 

kommunstyrelsen besluta 

att bevilja verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren i Härnösand med 75 000 

kronor för år 2019, samt 

att beviljat bidrag belastar kommunstyrelsens konto för oförutsedda avgifter 

Beskrivning av ärendet 

Brottsofferjourens verksamhet omfattar stöd till brottoffer, vittnen och 

anhöriga. I verksamheten i Härnösand finns stödpersoner och vittnesstöd. 

Stödpersonen ger vägledning i brottmålsprocessen. Utbildade vittnesstöd ger 

information om hur rättegången går till och ger stöd i samband med 

rättegången. Brottsofferjouren i Härnösands kommun har bemanning året 

runt sedan 1992. Sju stödpersoner samt två ersättare arbetar veckovis. Varje 

år stöttar Brottsofferjouren i Härnösand ca 250-300 personer.  

Beslutsunderlag  

Ansökan från Brottsofferjouren Härnösand 2019-05-23 

 

 

Anna Bostedt 

Kansli och utvecklingschef 

Anna-Karin Hasselborg 

Våldsförebyggande samordnare 
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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 

______  

 



 

 

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 
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 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.   
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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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§ 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 
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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      

______  
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www.harnosand.se 
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212000-2403 

E-post 
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 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. 
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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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Kommunstyrelseförvaltningen 
Johanna Laine, 0611 34 80 08 
johanna.laine@harnosand.se 

TJÄNSTESKRIVELSE  
Sida 

1/1 

 
Datum 

2019-09-05 

 
Dnr  

KS/2019-000001 

  

 

 Kommunstyrelsen 

Anmälan av delegationsbeslut 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

att godkänna redovisning av delegationsbeslut. 

Ekonomiavdelningen  
Attestantförteckning     2019-06-01 

Attestantförteckning     2019-08-09 

Attestantförteckning     2019-08-19 

Attestantförteckning     2019-09-06 

Attestantförteckning tidsbegränsad   2019-08-21 

Attestantförteckning tidsbegränsad   2019-08-28 

Vikarierande ekonomichef    2019-06-14 

Omsättning lån    2019-06-14 

Kommunledningskontoret 
Vikarierande kanslichef    2019-06-20 

Kommunstyrelsens ordförande 

Ordförandebeslut kommunstyrelsen IF Rycket 2019-06-05 

Ordförandebeslut kommunstyrelsen Härnösands FF 2019-06-19 

HR-avdelningen 

Personalärenden fattade enligt delegation 2019-06-01 – 2019-06-30 

Personalärenden fattade enligt delegation  2019-07-01 – 2019-08-31 

Tillväxtavdelningen 

Anmälan av delegationsbeslut   2019-02-01 – 2019-05-31 

Vikarierande tillväxtchef    2019-06-14 

 

Kommunstyrelseförvaltningen 
Vikarierande kommundirektör   2019-07-22 

Styrelserepresentant i Mellersta Norrlands 2019-09-05 

pensionsstiftelse 

Johanna Laine 

Kommunsekreterare  

Bilaga - Delegationsbeslut
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Kommunstyrelseförvaltningen 

Lena Einarsson, 070 - 616 90 20 

lena.einarsson@harnosand.se 

DELEGATIONSBESLUT 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-06-14 
  

  

 

 
 

 

 
  

 

Delegationsbeslut 

Beslut 

Under min semesterfrånvaro 2019-07-03 – 2019-07-28 är Marita Ödling 

vikarierande ekonomichef och 2019-07-29 – 2019-08-04  är Jan-Olof 

Högström vikarierande ekonomichef. 

Lena Einarsson 

Ekonomichef  

 



 

 

Postadress 

Härnösand kommun 
Kommunstyrelseförvaltningen 
87180 Härnösand 

Besöksadress 

Nybrogatan 8 
Hemsida 

www.harnosand.se 
Telefon 

0611-348000 
Organisationsnr 

212000-2403 

E-post 

kommun@harnosand.se 
Fax 

0611-348030 
Bankgiro 

5576-5218 
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Sida 

1(1) 

 
Datum 

2019-06-14 

 
Dnr  

 

  

 

 Kommunstyrelsen 

Omsättning lån 

Delegationsbeslut 

Undertecknad har i enlighet med Budget 2019, Finanspolicy och gällande 

delegationsordning beslutat att omsätta två lån. Lånen har omsatts hos 

Kommuninvest. Lån på 20 mnkr omsatt den 2019-06-03 med 

kapitalbindningstid 4 år och räntevillkor fast ränta 0,46 % samt lån på 50 

mnkr omsatt den 2019-06-17 med kapitalbindningstid 4,4 år och 

räntevillkor rörlig ränta 3 månaders STIBOR + 0,13 %. 

Beskrivning av ärendet 

Härnösands kommuns finansverksamhet ska bedrivas så att den medverkar 

till att säkerställa kommunens behov av kapital. Av den totala lånestocken 

får maximalt 50 % förfalla till betalning varje år. Kommunens totala 

lånestock uppgår till 210 mnkr. 

 

 

Lena Einarsson 

Ekonomichef  
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Anna Bostedt 

anna.bostedt@harnosand.se 

DELEGATIONSBESLUT 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-06-20 
  

  

 

 
 

 

 
  

 

Delegationsbeslut 

Beslut 

Undertecknad beslutar att utse Ann-Christin Munther 570611-7941 som 

vikarierande kanslichef under perioden 2019-06-24 – 2019-06-30, 2019-07-

08 – 2019-07-14 samt 2019-07-29 – 2019-08-11. 

 

Anna Bostedt 

Kanslichef  
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Kommunstyrelseförvaltningen 

 

 

DELEGATIONSBESLUT 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-07-22 
  

  

 

 
 

 

 
  

 

Beslut – Vikarierande Kommundirektör 

Under perioden 2019-08-30 tom 2019-08-30 utses Anna Bostedt till 

vikarierande Tf. Kommundirektör. 

  

Birgitta Wigren, Tf. Kommundirektör  
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KOMMUNLEDNINGSKONTORET 
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Lars.liljedahl@harnosand.se 

DELEGATIONSBESLUT  
Sida 

1(1) 

 
Datum 

2019-09-05 

 
Dnr  

 

  

 

  

Styrelserepresentation från arbetsgivaren 
till Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse 

Beslut  

 Enligt delegationsordning med d-nr 2018-000332 beslutas att Lena 

Einarsson, ekonomichef ersätter Malin Rydmark, strateg.  

Beskrivning av ärendet 

 Malin Rydmark avslutar sin tjänst i kommunen och avgår därmed som en 

av representanterna från arbetsgivaren i Mellersta Norrlands 

Pensionsstiftelse. Detta innebär att ny representant ska väljas in i styrelsen.   

  

Lars Liljedahl 

Kommundirektör  
 

 

 




