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§ 22 Dnr 50753  

Ändringar i föredragningslistan 

Ärende ”Nationaldagen 6 juni 2020” och ”Budget för revision” läggs till på 

dagordningen. 

 ______  
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§ 23 Dnr 35369  

Val av justerare till kommunfullmäktiges presidium 

Kommunfullmäktiges presidieberednings beslut 

Kommunfullmäktiges presidieberedning beslutar 

att välja Kristoffer Bodin (M) att justera dagens protokoll.  

______  
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§ 24 Dnr 46255  

Ärenden till kommunfullmäktige 2020 

Kommunfullmäktiges presidieberednings beslut 

Kommunfullmäktiges presidium beslutar  

att i linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och som en åtgärd 

i arbetet med att försöka begränsa spridning av coronaviruset, Covid-19 

ställer man in kommunfullmäktiges sammanträde den 27 april 2020, 

att följande ärenden från kommunstyrelsen senareläggs: 

-Årsredovisning 2019 

-Budget 2021 kommunfullmäktige, revision och valnämnd 

-Motion – om förslag till SKL för lagändring vid omröstning för majoritets- 

och oppositionsföreträdare 

-Motion – Förtydligande och lagändring vid omröstning för tillsättande av 

majoritets och oppositionsföreträdare 

-Kommunfullmäktiges arbetsordning 

-Hemställan om förvärv av fastigheten Rådhuset 4. 

att följande interpellationer ska besvaras och skickas till interpellanten samt 

att interpellationerna ska redovisas vid senare fullmäktige: 

-Komvux ändrad kursutbud 

-Vad gör Härnösands kommun i frågan om Närvård? 

-Besparingar inom arbetslivsförvaltningen 

-Intern debitering av badhuset 

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Göran Norlander (S), Kristoffer Bodin (M) och Eva 

Olstedt-Lundgren (L). 

Yrkanden 

Ordförande Göran Norlander (S) yrkar följande:  

att i linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och som en åtgärd 

i arbetet med att försöka begränsa spridning av coronaviruset och Covid-19 

ställer man in kommunfullmäktiges sammanträde den 27 april 2020, 
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att följande ärenden från kommunstyrelsen senareläggs: 

-Årsredovisning 2019 

-Motion – om förslag till SKL för lagändring vid omröstning för majoritets- 

och oppositionsföreträdare 

-Motion – Förtydligande och lagändring vid omröstning för tillsättande av 

majoritets och oppositionsföreträdare 

-Kommunfullmäktiges arbetsordning 

-Hemställan om förvärv av fastigheten Rådhuset 4, samt 

att följande interpellationer ska besvaras och skickas till interpellanten samt 

att interpellationerna ska redovisas vid senare fullmäktige: 

-Komvux ändrad kursutbud 

-Vad gör Härnösands kommun i frågan om Närvård? 

-Besparingar inom arbetslivsförvaltningen 

-Intern debitering av badhuset 

Kristoffer Bodin (M) och Eva Olstedt-Lundgren (L) instämmer till yrkandet.  

Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges presidiums ordförande finner att det endast föreligger 

ett förslag till beslut, ordförandes förslag.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktiges presidium avser att besluta i 

enlighet med ordförandes förslag.  

Ordförande finner att kommunfullmäktiges presidium har beslutat i enlighet 

med ordförandes förslag.  

Bakgrund 

Följande ärenden behandlades på kommunstyrelsens arbetsutskott i 

delegation av kommunstyrelsen 7 april 2020: 

-Årsredovisning 2019 

-Hembud i Servanet 

-Försäljning av aktier i Ostkustbanan AB 

-Tillfälliga förändringar i reglemente för ekonomistyrning 

 

Följande ärenden behandlades kommunstyrelsen 3 mars 2020: 

-Motion om förslag till SKL för lagändring vid omröstning för majoritets- 

och oppositionsföreträdare 

-Motion - Förtydligande och lagändring vid omröstning för tillsättande av 

majoritets och oppositionsföreträdare 
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-Partistöd 2020 

-Förflyttning av ansvar för donationsstiftelser 

-Nollvision mot våld i nära relationer 

-Kommunfullmäktiges arbetsordning 

-Budget 2021 kommunfullmäktige, revision och valnämnd 

-Hemställan om förvärv av fastigheten Rådhuset 4 

Beslutsunderlag 

 

______  
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§ 25 Dnr 2019-000527 1.1.1.2 

Budget för revisionen 

Kommunfullmäktiges presidieberednings beslut 

Kommunfullmäktiges presidium beslutar  

att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att utreda de ekonomiska 

processerna för revisionens budget.      

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Göran Norlander (S) och Eva Olstedt-Lundgren (L). 

Yrkanden 

Ordförande Göran Norlander (S) yrkar följande: 

att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att utreda de ekonomiska 

processerna för revisionens budget. 

Eva Olstedt-Lundgren (L) instämmer till yrkandet.      

Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges presidiums ordförande finner att det endast föreligger 

ett förslag till beslut, ordförandes förslag.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktiges presidium avser att besluta i 

enlighet med ordförandes förslag.  

Ordförande finner att kommunfullmäktiges presidium har beslutat i enlighet 

med ordförandes förslag.      

Jäv 

På grund av Jäv deltar inte Kristoffer Bodin (M) i handläggningen av detta 

ärende. 

Bakgrund 

Presidiet diskuterar den ekonomiska processen kring revisionens budget.      

Beslutsunderlag 

 ______  
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§ 26 Dnr 2020-000110 1.1.1.1 

Nollvision mot våld i nära relationer 

Kommunfullmäktiges presidieberednings beslut 

Kommunfullmäktiges presidium beslutar med delegation av 

kommunfullmäktige  

att uttala en nollvision mot våld i nära relationer, samt 

att uppdra åt kommunstyrelsen att upprätta en handlingsplan.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Göran Norlander (S), Kristoffer Bodin (M) och Eva 

Olstedt-Lundgren (L). 

Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges presidiums ordförande finner att det endast föreligger 

ett förslag till beslut, liggande förslag.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktiges presidium avser att besluta i 

enlighet med liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunfullmäktiges presidium har beslutat i enlighet 

med liggande förslag.  

Bakgrund 

Frihet från våld är en grundläggande rättighet och att säkra mänskliga 

rättigheter är en av de viktigaste uppgifterna för samhället. Alla ska kunna 

känna sig trygga, såväl ute på nätet, som på gator och torg och i sina egna 

hem. Mäns våld mot kvinnor utgör ett av de största hoten mot kvinnors liv 

och hälsa. Den farligaste platsen för många kvinnor är i det egna hemmet. 

Det är en oacceptabel tragedi för individer, familjer och hela vårt samhälle. 

Barn som bevittnar våld mot närstående är ett växande problem.  

Rätten att inte utsättas för könsrelaterat våld är i allra högsta grad en fråga 

om demokrati, jämställdhet och grundläggande mänskliga rättigheter. 

Statens offentliga utredningar ser kommunerna som en mycket viktig aktör 

när det gäller det förebyggande arbetet med våld i nära relationer.  

 

 

 



 

Kommunfullmäktiges presidieberedning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(22) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-14 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

I Härnösands kommun satte vi frågan högt upp på agendan, bland annat efter 

ett stort antal anmälningar om sexuellt ofredande under den årliga 

stadsfesten. Kommunen skapade under rubriken #wedo ett antal åtgärder, 

avsedda att uppmärksamma och motverka förekomst av våld och sexuellt 

ofredande mot kvinnor och flickor. Vi arbetade framgångsrikt med detta i 

skolorna. Två år senare såg vi resultaten. 2019 genomfördes den stora 

stadsfesten utan ett enda anmält fall av ofredande. Senaste 

levnadsvaneundersökningen visar även att den upplevda tryggheten bland 

flickor i åk 8 och åk 2 på gymnasiet ökat. 

Den politiska majoriteten i Härnösands kommun vill nu ta arbetet med 

#wedo ett steg längre. Med utökade satsningar inom #wedo vill vi dra ett 

streck. Inte en människa till ska drabbas. Vi vill inleda det nya -20 talet med 

att sätta ned foten, och som första kommun i landet införa nollvision mot 

våld i nära relationer. En nollvision skulle öka kännedomen om problemet 

med mäns våld mot kvinnor och öppna upp det offentliga samtalet. Fler 

skulle våga prata om sina erfarenheter, och förhoppningsvis skulle en 

nollvision på sikt förändra samtalstonen i både fikarum och skolor. 

Nollvisionen syftar till att hitta rutinmässiga arbetssätt för att 

medvetandegöra frågan inom den kommunala organisationen, öka 

kunskapen kring riskfaktorer, men också söka samverkan med andra 

organisationer, som polisen, hälso- och sjukvården, länsstyrelsen och 

relevanta aktörer i civilsamhället.  

Med detta vill sända vårt budskap om att vi inte accepterar en enda 

kränkning mot kvinnors frihet, att Härnösands kommun tänker öka sina 

ansträngningar och ta sitt ansvar i frågan.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens vice ordförandes skrivelse, 2020-02-27 

______  
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§ 27 Dnr 2020-000074 1.1.2.1 

Förflyttning av ansvar för donationsstiftelser 

Kommunfullmäktiges presidieberednings beslut 

Kommunfullmäktiges presidium beslutar med delegation av 

kommunfullmäktige  

att ansvaret för Johan Nybergs donationsstiftelse för bostäder och 

donationsstiftelsens syskonen Lindstedts minne flyttas från 

kommunstyrelsen till socialnämnden.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Göran Norlander (S), Kristoffer Bodin (M) och Eva 

Olstedt-Lundgren (L). 

Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges presidiums ordförande finner att det endast föreligger 

ett förslag till beslut, liggande förslag.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktiges presidium avser att besluta i 

enlighet med liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunfullmäktiges presidium har beslutat i enlighet 

med liggande förslag.  

Bakgrund 

Ovanstående två fonder har kommunstyrelsen ansvar för samtidigt som 

socialnämnden har ansvar för ett antal fonder som också kan hänföras till det 

sociala området.  

Genom att flytta ansvaret för de två fonderna kommer det att bli tydligare för 

medborgarna att veta vart man ska vända sig för att söka bidrag ur fonderna.  

Enligt gemensamma reglementet för kommunstyrelsen och nämnder i 

Härnösands kommun så står det under 4. Socialnämnd §2 att Socialnämnden 

ansvarar för fördelning av de fonder som ligger inom nämndens 

verksamhetsområde, den föreslagna ansvarsförändringen ökar efterlevnaden 

av reglementet.  
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2020-03-03 § 53 

Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse, 2020-03-13 

______  
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§ 28 Dnr 2020-000048 1.1.1.4 

Partistöd 2020 - samlingsnummer 

Kommunfullmäktiges presidieberednings beslut 

Kommunfullmäktiges presidium beslutar med delegation av 

kommunfullmäktige  

att partistöd utbetalas för år 2020.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Göran Norlander (S), Kristoffer Bodin (M) och Eva 

Olstedt-Lundgren (L). 

Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges presidiums ordförande finner att det endast föreligger 

ett förslag till beslut, liggande förslag.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktiges presidium avser att besluta i 

enlighet med liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunfullmäktiges presidium har beslutat i enlighet 

med liggande förslag.  

Bakgrund 

Kommuner och regioner får enligt kommunallagen (2017:725) ge 

ekonomiskt stöd till politiska partier. Kommunfullmäktige har i sitt 

reglemente för partistöd beslutat om formerna och omfattningen – hur 

reglerna går till och vilka belopp som gäller. Kommunfullmäktige beslutar 

årligen om partistöd ska betalas ut. 

Varje parti som finns representerad i kommunfullmäktige är berättigad till 

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

om utbetalning till kommunen. Till begäran ska bifogas en redovisning av 

hur föregående års stöd använts samt ett granskningsintyg för att bekräfta 

uppgifterna.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-01-30 

______  
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§ 29 Dnr 2020-000107 1.1.1.1 

Hembud i Servanet 

Kommunfullmäktiges presidieberednings beslut 

Kommunfullmäktiges presidium beslutar med delegation av 

kommunfullmäktige  

att bifalla ServaNet ABs förslagna förändringar i bolagets bolagsordning, 

aktieägaravtal och ägardirektiv.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Göran Norlander (S), Kristoffer Bodin (M) och Eva 

Olstedt-Lundgren (L). 

Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges presidiums ordförande finner att det endast föreligger 

ett förslag till beslut, liggande förslag.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktiges presidium avser att besluta i 

enlighet med liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunfullmäktiges presidium har beslutat i enlighet 

med liggande förslag.  

Bakgrund 

ServaNet hemställer hos kommunfullmäktige i Härnösands kommun om att  

godkänna förslagna förändringar i bolagsordningen, aktieägaravtal och 

ägardirektiv. Anledningen är att Bergs Tingslags Elektriska AB (Berg) har 

för avsikt att avyttra sina aktier i ServaNet AB. Härnösands Energi och Miljö 

AB är delägare i ServaNet.  

Härnösand Energi & Miljö AB, Sundsvall Elnät AB, Timrå kommun och 

Ånge kommun har förklarat sig vara villiga att köpa Bergs aktier i ServaNet 

i samband med hembudsförfarandet. Strömsund kommun och Ragunda 

kommun har framfört att de ej önskar förvärva ytterligare aktier i bolaget. 

Aktierna som köps av Berg kommer fördelas proportionerligt till nuvarande 

ägarandelar i ServaNet. I fördelningen ökar Hemab:s andel med 16 stycken 

aktier. 
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Fördelningen av ledamöter i styrelsen blir oförändrad men Bergs 

suppleantplats tas bort. ServaNets styrelse beslutade 2020-02-24 att bara 

förslå nödvändiga förändringar i de berörda styrande dokumenten för 

ServaNet AB men gav ServaNets VD i uppdrag att kalla till ägarmöte 2020-

04-28 för att diskutera eventuella ändringar i styrelsens sammansättning. 

Kommunledningskontorets bedömning är att föreslå kommunfullmäktige att 

bifalla ServaNets hemställan om att godkänna de förändringar bolagets 

bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv. Aktierna fördelas 

proportionerligt och mandaten i styrelsen blir oförändrad vilket ger samma 

förutsättningar som innan Bergs avyttring av sitt aktiekapital.                 

Socialt perspektiv 

Beslutet anses inte påverka det sociala perspektivet 

Ekologiskt perspektiv 

Beslutet anses inte påverka det ekologiska perspektivet 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Beslutet anses inte påverka det ekonomiska och juridiska perspektivet då 

tidigare beslut om att köpa aktierna från Berg redan tagits i 

kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag, 2020-04-07 § 34 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-03-17 

Bilaga - Tjänsteskrivelse Hembud Härnösand 

Bilaga - Aktieägaravtal 

Bilaga - Bolagsordning Servanet 

bilaga - Ägardirektiv 

______  
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§ 30 Dnr 2020-000155 1.1.2.1 

Försäljning av aktier i Ostkustbanan AB  

Kommunfullmäktiges presidieberednings beslut 

Kommunfullmäktiges presidium beslutar med delegation av 

kommunfullmäktige  

att godkänna Region Västernorrlands försäljning av 190 aktier i 

Ostkustbanan 2015 AB á 100 kronor styck för en total summa om 19 000 

kronor till Timrå kommun, 

att godkänna Region Västernorrlands försäljning av 200 aktier i 

Ostkustbanan 2015 AB á 100 kronor styck för en total summa om 20 000 

kronor till Sollefteå kommun, 

att godkänna Region Västernorrlands försäljning av 100 aktier i 

Ostkustbanan 2015 AB á 100 kronor styck för en total summa om 10 000 

kronor till Ånge kommun, samt 

att ovanstående beslut gäller under förutsättning att samtliga delägare i 

bolaget godkänner affären.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Göran Norlander (S), Kristoffer Bodin (M) och Eva 

Olstedt-Lundgren (L). 

Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges presidiums ordförande finner att det endast föreligger 

ett förslag till beslut, liggande förslag.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktiges presidium avser att besluta i 

enlighet med liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunfullmäktiges presidium har beslutat i enlighet 

med liggande förslag.  
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Bakgrund 

Tre kommuner i Västernorrland (Sollefteå kommun, Timrå kommun och 

Ånge kommun) har beslutat köpa aktier (Timrå kommun) eller är mitt i 

processen med att fatta beslut om att köpa aktier i bolaget Ostkustbanan 

2015 AB (Sollefteå kommun och Ånge kommun). 

 

Aktierna säljs av Region Västernorrland till respektive kommun (Sollefteå 

kommun 2,0 procent, Timrå kommun 1,9 procent och Ånge kommun 1,0 

procent) och måste godkännas av alla delägare. 

 

Beslut från respektive ägare bör vara fattade och kommunicerade innan 

bolagsstämman 15 maj 2020. 

 

Sedan bolaget (Ostkustbanan 2015 AB) bildades 2015 har ägargruppen varit 

intakt och består av de båda regionerna (Gävleborg och Västernorrland) samt 

kustkommunerna i de två länen med undantag för Timrå kommun. 

 

De kommuner i Västernorrland som inte redan är ägare i bolaget har 

antingen redan fattat beslut om att förvärva aktier (Timrå kommun) eller har 

meddelat att man vill köpa aktier (Sollefteå kommun och Ånge kommun). 

Därmed har alla kommuner i Gävleborgs län som inte redan är ägare i 

bolaget (Bollnäs kommun, Hofors kommun, Ljusdals kommun, Ockelbo 

kommun, Ovanåkers kommun och Sandvikens kommun) också erbjudits att 

förvärva aktier. Alla kommuner i Gävleborgs län som har erbjudits att köpa 

aktier har valt att avstå. 

 

Upplägget bakom fördelningen av aktier är att 50 procent av aktierna ska 

ägas i respektive län (Gävleborg och Västernorrland). Regionerna ska äga 

minst 25 procent av aktierna och kommunerna tillsammans i en region 

maximalt 25 procent tillsammans. Fördelningen mellan kommunerna är 

baserat på SCB:s befolkningssiffror från 2012 och 2013. I Västernorrland 

avrundades aktieandelarna till en decimal, vilket inte gjordes i Gävleborg. 
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Tabell: Förteckning över befintliga och presumtiva delägare i bolaget samt andel 

aktieinnehav 

Befintliga delägare Andel aktier 

(%) 

Presumtiva delägare Andel aktier 

(%) 

Region Gävleborg 34,80 Gävleborg 

Gävle kommun 8,78 Bollnäs kommun 2,36 

Hudiksvalls kommun 3,30 Hofors kommun 0,84 

Nordanstigs kommun 0,85 Ljusdals kommun 1,69 

Söderhamns kommun 2,27 Ockelbo kommun 0,51 

  Ovanåkers kommun 1,02 

  Sandvikens kommun 3,38 

Region Västernorrland 29,9 Västernorrland 

Härnösands kommun 2,5 Sollefteå kommun 2,0 

Kramfors kommun 1,9 Timrå kommun 1,9 

Sundsvalls kommun 10,0 Ånge kommun 1,0 

Örnsköldsviks 

kommun 

5,7   

 

Då inte alla kommuner valde att köpa aktier i bolaget 2015 köpte respektive 

region de andelar som kommunerna avstått från att förvärva. I Gävleborg 

köpte regionen totalt 34,8 procent av aktierna, 25 procent som reserverad 

andel samt andelen om totalt 9,8 procent som sex kommuner i Gävleborg 

gemensamt avstått från att förvärva. I Västernorrland köpte regionen 29,9 

procent av aktierna, 25 procent som reserverad andel samt andelen om totalt 

4,9 procent som tre kommuner i Västernorrland avstått från att förvärva.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag, 2020-04-07 § 36 

Tillväxtavdelningens tjänsteskrivelse, 2020-03-25 

Bilaga 1 - Aktieägaravtal 

Bilaga 2 - Ägardirektiv 

Bilaga 3 - Bolagsordningen 

______  
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§ 31 Dnr 2020-000182 1.1.2.1 

Tillfälliga förändringar i reglemente för 
ekonomistyrning 

Kommunfullmäktiges presidieberednings beslut 

Kommunfullmäktiges presidium beslutar med delegation av 

kommunfullmäktige 

att ändra tidpunkt för fastställande av mål- och budget 2021 för kommunen 

från juni och till senast november,  

att åtgärder vid befarat underskott och ekonomiska handlingsplaner inom tre 

veckor till nämnd, inte ska gälla enligt reglementet, under den tid 

krisledningsnämnden är aktiverad och en månad därefter, samt 

att återredovisning av vidtagna åtgärder som påverkar ekonomin sker 

månadsvis till fullmäktige.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Göran Norlander (S), Kristoffer Bodin (M) och Eva 

Olstedt-Lundgren (L). 

Yrkande 

Ordförande Göran Norlander (S) yrkar på en tredje attsats som lyder: 

att återredovisning av vidtagna åtgärder som påverkar ekonomin sker 

månadsvis till fullmäktige.  

Kristoffer Bodin (M) instämmer till yrkandet. 

Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges presidiums ordförande finner att det endast föreligger 

ett förslag till beslut, liggande förslag.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktiges presidium avser att besluta i 

enlighet med liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunfullmäktiges presidium har beslutat i enlighet 

med liggande förslag.  
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Bakgrund 

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

innehåll i stort. Utöver detta gäller för Härnösands kommun att 

kommunfullmäktige senast i juni, ska fastställa mål och budget (årsplan) för 

kommunen, nästkommande år.  

Nämnderna 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. Om 

nämnden bedömer att den av kommunfullmäktige beslutade budgetramen är 

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

åtgärder för att omdisponera tillgängliga resurser inom budgetram. I andra 

hand ska nämnden hos kommunfullmäktige aktualisera behovet av att ändra 

mål och inriktning för verksamheten. Varje utökning av budget ska vara 

finansierad. 

Flytta fram beslutet om mål- och budget  

Med anledning av Corona och Covid-19 smittspridning och att den största 

delen av tjänstemannaorganisationens resurser riktas mot förebyggande 

insatser för att mildra smittspridning och kontinuitetsplanering av 

verksamheterna, föreslår förvaltningen att mål-och budgetarbetet skjuts fram 

i tid. 

Föreslagen tidsplan för mål och budget för kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige föreslås flytta till den 6 oktober för kommunstyrelsen 

och den 26 oktober för fastställande av mål och budget i 

kommunfullmäktige. 

Åtgärder vid negativa prognoser  

Ett förslag om att tilldela kommunerna och regionerna ett tillskott om 22 

miljarder som en förstärkning av generella statsbidrag och merkostnader 

inom sjuk-och hälsovård samt omsorg ska behandlas i vårändringsbudgeten 

den 15 april. Den politiska enigheten kring att fördela extra medel till 

kommunerna gör att förvaltningen räknar med tillskott med anledning av 

utgifter kopplade till Covid-19 och smittspridningen. Alla kostnader och 

insatser med anledning av Covid-19 bokförs och följs särskilt upp.  

Med anledning av den situation som nu råder och utifrån de signaler som 

skickats ut av regeringen, föreslår förvaltningen att nämndernas skyldighet 

att vidta åtgärder vid befarat underskott pausas under ovanstående tidsperiod. 

Nämndens ansvar att följa den ekonomiska utvecklingen och följa den 

ekonomiska utvecklingen och ha ekonomisk kontroll kvarstår dock under 

Coronakrisen. 

Socialt perspektiv 
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Ingen påverkan 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Påverkan utgår från kommunens ekonomiska reglemente som fastställts av 

kommunfullmäktige, och påverkan är av tillfällig art utifrån extraordinär 

händelse i form av Covid-19. Detta beslut och förslag på tidsplan håller sig 

inom kommunallagens tidsram för budgetbeslut.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag, 2020-04-07 § 38 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-04-03 

______  
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§ 32 Dnr 31799  

Nationaldagen 6 juni 2020 

Kommunfullmäktiges presidieberednings beslut 

Kommunfullmäktiges presidium beslutar  

att ställa in nationaldagsfirandet den 6 juni 2020, samt 

att beslutet gäller under förutsättning av Folkhälsomyndigheten 

rekommendationer.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Göran Norlander (S), Kristoffer Bodin (M) och Eva 

Olstedt-Lundgren (L). 

Yrkanden 

Ordförande Göran Norlander (S) yrkar: 

att ställa in nationaldagsfirandet den 6 juni 2020, 

att beslutet gäller under förutsättning av Folkhälsomyndigheten 

rekommendationer. 

Kristoffer Bodin (M) och Eva Olstedt-Lundgren (L) instämmer till yrkandet.  

Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges presidiums ordförande finner att det endast föreligger 

ett förslag till beslut, ordförandes förslag.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktiges presidium avser att besluta i 

enlighet med ordförandes förslag.  

Ordförande finner att kommunfullmäktiges presidium har beslutat i enlighet 

med ordförandes förslag.  

Bakgrund 

I väntan på Folkhälsomyndighetens rekommendationer och för att begränsa 

spridning av coronaviruset och Covid-19 kan nationaldagsfirandet ställas in.  

______  

 


