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§ 26 Dnr 27802  

Informationsärenden 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar med delegation av 

kommunstyrelsen  

att lägga informationen till handlingarna.        

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 

Årsredovisning 2019 – Lars Liljedahl, kommundirektör 

Förutsättningar krisledningsarbete – Anna Bostedt, tf. ekonomichef och Lars 

Liljedahl. 

Upphandling av verksamhetssystem – Mats Collin, förvaltningschef på 

socialförvaltningen      

Beslutsunderlag 

      

______  
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§ 27 Dnr 2020-000033 1.1.2.0 

Fastställande av föredragningslista 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar med delegation av 

kommunstyrelsen  

att fastställa föreliggande föredragningslista.      

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 

Ordförande Andreas Sjölander (S) går igenom upprättad föredragningslista.      

Beslutsunderlag 

      

______  
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§ 28 Dnr 34746  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar med delegation av 

kommunstyrelsen  

att välja Christina Lindberg (C) att justera dagens protokoll.      

______  
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§ 29 Dnr 2020-000166 1.1.2.1 

Upphandling av verksamhetssystem 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar med delegation av 

kommunstyrelsen  

att från och med datum som överenskommes i slutförhandling, och 7 år 

framåt med förlängningsklausul på 3+3+2 år, längst till och med 2035, 

tilldela Tieto Sweden AB organisationsnummer 556052-7466, som 

leverantör av verksamhetssystem till socialförvaltningens vård – och 

omsorgsverksamhet till ett kontraktsvärde av max 26,9 mnkr, samt 

att uppdra till Socialförvaltningens förvaltningschef att underteckna 

tilldelningsbeslutet.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig ordförande Andreas Sjölander (S). 

Yrkanden 

Ordförande Andreas Sjölander (S) yrkar att tredje attsatsen stryks eftersom 

att hela protokollet kommer att justeras under dagen.       

Propositionsordning 

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

förslag med ordförandes ändring.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott avser att besluta i 

enlighet med liggande förslag med ordförandes ändring.  

Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat i enlighet 

med liggande förslag med ordförandes ändring.       

Bakgrund 

Socialförvaltningen är i slutfasen av upphandling av ett verksamhetssystem 

som skall klara hela förvaltningens behov. Idag har förvaltningen två olika 

leverantörer. En leverantör för individ- och familjeomsorgen respektive en 

för äldreomsorgen, funktionshinder området inklusive Hälso- och 
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sjukvården. Förvaltningens vision för ett nytt verksamhetssystem har varit att 

upphandla:  

 Ett verksamhetssystem för alla cirka 1 450 medarbetare  

 Ett modernt och plattformsoberoende verksamhetssystem 

 Ett intuitivt och användarvänligt verksamhetssystem 

 Ett verksamhetssystem med tydliga processer  

 Ett verksamhetssystem som ger en grund för ökad digitalisering  

Arbetet påbörjade i januari 2019 där en projektgrupp och styrgrupp bildades. 

Förfrågningsunderlag skickades ut till alla leverantörer i början av oktober, 

och en reviderad kravspecifikation gick ut i början av december. Utvärdering 

av de offererade systemen genomfördes under delar av januari och februari. 

Utvärdering har baserat sig på funktion och användbarhet, men även pris. 

Två anbud lämnades in, dels från XX och dels från YY. 

 Båda anbudsgivarna klarade uppställd nivå på ska-kraven.  

Avtalstiden är maximalt 15 år, fördelat på 7 år som grund, med möjlighet till 

förlängning i 3+3+2 år. Sett över de 15 åren är skillnaden mellan de två 

anbuden knappt 12,9 mnkr.  

Upphandlingen genomförs genom så kallat ”förhandlat förfarande” vilket 

innebär att ytterligare detaljer i offerten och priset kommer att avgöras vid en 

slutförhandling som är planerad till den 7 april. Förvaltningen bedömning är 

att slutförhandling skall genomföras med XX. Utöver att XX i utvärderingen 

fick högre poäng så har de även offererat ett lägre pris.  

Det totala kontraktsvärdet sett över 15 år blir max strax över 26,9 mnkr. 

Antagande av anbud i upphandlingar av förvaltningsövergripande ramavtal 

över 10 miljoner kronor ska enligt delegationsordningen fattas av 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Socialt perspektiv 

Ingen påverkan 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Ur ett ekonomiskt perspektiv är det fördelaktigt då kostnaden för ett 

upphandlat system blir 88 tkr billigare än nuvarande. I ett juridiskt 

perspektiv är det effektiverare och säkrare att hantera ett gemensamt system 

för förvaltningen än två separata, i ett informationssäkerhetsperspektiv.  
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-03-27 

Protokollsutdrag Socialnämnden 2020-03-26 §18  

______  
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§ 30 Dnr 2020-000022 1.1.2.1 

Ekonomisk månadsrapport Kommunstyrelsen 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar med delegation av 

kommunstyrelsen  

att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.  

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 

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.  

Beslutsunderlag 

Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse, 2020-03-13 

NY månadsrapport feberuari 

______  
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§ 31 Dnr 2020-000044 1.1.2.1 

Årsredovisning 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar med delegation av 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna årsredovisning 2019. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar med delegation av 

kommunstyrelsen  

att överlämna årsredovisning 2019 till revisionen. 

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 

Årsredovisning för året 2019 har sammanställts och överlämnas till 

kommunstyrelsen för godkännande. Årsredovisningen i koncept ska efter 

beslut i kommunstyrelsen överlämnas till revisorerna som ska revidera och 

avlämna en revisionsberättelse. Årsredovisningen tillsammans med 

revisionsberättelsen överlämnas därefter till kommunfullmäktige för beslut. 

Budgetförutsättningarna har väsentligt förändrats under året då kommunen 

beslutade att ändra redovisningsmodell för pensioner från fullfondering till 

blandmodell. För kommunens resultat fick det en negativ konsekvens på 

cirka 50 miljoner kronor. Utifrån det så beslutade kommunfullmäktige i 

november 2019 om att förändra det finansiella målet från 1,4 procent till 

0,01 procent. Kommunens resultatöverskott i procent av skatteintäkter, 

generella statsbidrag och utjämning för 2019 var 0,2 procent. Det överstiger 

resultatnivån med 0,19 procentenheter och kommunen uppnår därigenom 

målet för god ekonomisk hushållning. 
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Beslutet att byta modell för pensionsredovisning har tillsammans med ny 

redovisningslag och rekommendationer krävt att årsredovisningen för 2018 

konverterats för att möjliggöra jämförbarhet mellan åren.  

Härnösands kommun redovisar ett positivt resultat på +3,2 mnkr för 2019, 

vilket är en förbättring med +8,3 mnkr jämfört med föregående år. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse,2020-03-24 

Bilaga - Årsredovisning 2019 

______  
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§ 32 Dnr 2019-000038 3.1.2.2 

Planarbete Västra Saltvik etapp 2 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar med delegation av 

kommunstyrelsen  

att anvisa 600 000 kr för att planlägga ny industrimark på Västra Saltvik, 

samt 

att finansieringen om 600 000 kr ska belasta 2020 års resultat. 

Yttranden 

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

(M). 

Yrkanden 

Ordförande Andreas Sjölander (S) yrkar bifall till första attsatsen och yrkar 

att andra attsatsen ska få den ursprungliga lydelsen: 

att finansieringen om 600 000 kr ska belasta 2020 års resultat.   

Anders Gäfvert (M) yrkar bifall till tillväxtavdelningens tjänsteskrivelse, 

2020-03-06.     

Propositionsordning 

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

samt ordförandes yrkande.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott avser att besluta i 

enlighet med liggande förslag.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott avser att besluta i 

enlighet med ordförandes yrkande.  

Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat i enlighet 

med ordförandes yrkande.       

Bakgrund 

Det är viktigt att kommunen har planberedskap för att kunna stå i framkant 

och ha mark att erbjuda när behov av industrimark uppstår. Kommunen har 
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visioner om att bli norra Sveriges Foodtech-centrum, ett nav för forskning, 

utveckling och innovation inom Foodtech, vilket också kräver planlagd 

industrimark i framtiden.  

Tack vare att kommunen hade planlagd mark på Västra Saltvik kunde vi 

erbjuda byggklar mark till Skatteverket som ska bygga en ny arkivbyggnad 

på Västra Saltvik. Det visar hur viktigt det är att ha planberedskap. Deras 

etablering tycks väcka intresse hos fler företag, vilket innebär att en större 

del av den mark vi har planlagt på Saltvik snabbt kan vara såld. 

Att lokalisera industriverksamhet på Saltvik väster om E4 bedömts vara 

lämpligt tack vare närheten till E4, hamnen och det befintliga 

industriområdet öster om E4. Möjligheten att ansluta området till en 

eventuell E4 förbifart och den så kallade Saltvikslänken är också till stor 

fördel. 

I kommunens översiktsplan är Västra Saltvik utpekat som 

utvecklingsområde för industri. År 2011 upprättades ett planprogram som 

förslagsvis kunde delas upp i två etapper, se bilaga1. Etapp 1, på ca 6 ha 

industrimark planlades och vann laga kraft 2016.   

Tillväxtavdelningen ansökte om planbesked 2018, för att påbörja 

planläggning av Västra Saltvik etapp 2. Området omfattar ett ungefär lika 

stort industriområde, som ligger väster om det idag planlagda området, se 

kartbilaga 2. För att komma vidare med planarbetet kommer det att behöva 

göras en del undersökningar, och framtagande av annat material. Kostnaden 

för detta uppskattas till ca 600 000 kr, vilket inte ryms inom 

tillväxtavdelningens budget för exploatering.  

Socialt perspektiv 

Genom att planlägga ytterligare industrimark, gör vi det möjligt för nya 

företagare att etablera sig i Härnösand, och befintliga företagare har 

möjlighet att utveckla och expandera sina verksamheter. Fler företagare på 

en och samma plats kommer att skapa synergier, vilket bidrar till en positiv 

inverkan på det sociala perspektivet.  

Ekologiskt perspektiv 

En etablering på detta område bedöms inte medföra en betydande inverkan 

på det ekologiska perspektivet. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Etableringen kommer troligtvis att bidra till fler företag som i sin tur kan 

bidra till inflyttningar, ökade skatteintäkter och fler arbetstillfällen i 

Härnösand.  
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag, 2020-03-17 § 21 

Tillväxtavdelningens tjänsteskrivelse, 2020-03-06 

Bilaga 1 – Planprogram 

Bilaga 2 - Karta      

 

______  
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§ 33 Dnr 2020-000092 3.1.3.2 

Markanvisning, del av fastigheterna Härnösand Saltvik 
2:23, 2:35 och 2:43   

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar med delegation av 

kommunstyrelsen  

att godkänna upprättat förlag till markanvisningsavtal med EgenLokal i 

Sverige AB, på del av fastigheterna Härnösand Saltvik 2:23, 2:35 och 2:43 

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M). 

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 

Ett förslag på markanvisningsavtal har upprättats med EgenLokal i Sverige 

AB (nedan kallad exploatören), som avser att exploatera det aktuella 

markområdet med lokaler anpassade för småföretagare och hantverkare, i 

enhet med gällande detaljplan.  

Köpekontrakt upprättas den dag exploatören kan uppvisa hur exploateringen 

ska realiseras, och exploatören har sålt så många lokaler som krävs för att 

starta byggnationen. 

Markanvisningsavtalet är skrivet på 8 månader, räknat från den dag 

kommunstyrelsens beslut om att godkänna markanvisningsavtalet vunnit 

laga kraft. Tillväxtavdelningen medges rätt att förlänga avtalet i ytterligare 

12 månader om exploatören aktivt driver projektet framåt. 
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Socialt perspektiv 

Affärsidén bygger på att skapa en plattform för småföretagare, som genom 

att samlas på ett och samma ställe kan drar nytta av varandra. I takt med att 

företagen växer så borde även detta innebära att fler människor anställs. En 

byggnation av 30 lokaler kan innebära att ca 45-80 personer kommer att ha 

sin arbetsplats i dessa lokaler. Detta bidrar till en positiv inverkan på det 

sociala perspektivet.  

Ekologiskt perspektiv 

En etablering på detta område bedöms inte medföra en betydande inverkan 

på det ekologiska perspektivet. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Etableringen kommer troligtvis att bidra till fler småföretagare som i sin tur 

kan bidra till inflyttningar, ökade skatteintäkter och fler arbetstillfällen i 

Härnösand. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag, 2020-03-17 § 22 

Tillväxtavdelningens tjänsteskrivelse, 2020-03-05 

Markanvisningsavtal 

Bilaga 1.1 - Etableringsplan 

Bilaga 1.2 - Karta Etableringsplan 

Bilaga 2 - Karta 

Bilaga 3.1 - Detaljplan karta 

Bilaga 3.2 - Detaljplan beskrivning 

 

______  
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§ 34 Dnr 2020-000107 1.1.1.1 

Hembud i Servanet 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar med delegation av 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

att bifalla ServaNet ABs förslagna förändringar i bolagets bolagsordning, 

aktieägaravtal och ägardirektiv.  

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 

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. 

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. 
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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 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-03-17 

Bilaga - Tjänsteskrivelse Hembud Härnösand 

Bilaga - Aktieägaravtal 

Bilaga - Bolagsordning Servanet 

bilaga - Ägardirektiv  

______  
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§ 35 Dnr 2020-000086 1.1.1.2 

Grundläggande granskning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar med delegation av 

kommunstyrelsen  

att anta kommunstyrelseförvaltningens yttrande angående 

revisionsrapporten ”Grundläggande granskning” som sitt eget, samt 

att översända yttrandet i sin helhet till revisonen.  

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 

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en 

grundläggande granskning2020-02-20  för att bedöma om styrelsen har 

skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av 

verksamheten. Revisionen önskar att kommunstyrelsen lämnar synpunkter 

på de slutsatser som redovisas i rapporten senast den 15 maj.. 

Revisionskriterierna har utgått ifrån om rutinerna uppfyller: 

 Kommunallagen 6 kap. § 6 

 Gällande lagar och rekommendationer 

 Tillämpbara interna regelverk och policys 

Följande rekommendationer har lämnats i rapporten: 

Revisionen anser att: 

 Kommunstyrelsen regelbundet bör följa upp samtliga indikatorer och 

måltal för att säkerställa att de övergripande målen nås. Detta för att 

vid avvikelser kunna fatta beslut om måluppfyllande åtgärder. Vi 
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rekommenderar därför att styrelsen ser över styrning och uppföljning 

mot kommunfullmäktiges mål. 

 Revisionen bedömer att kommunstyrelsen i samråd med nämnderna 

bör förstärka arbetet med den interna kontrollen och säkerställa att 

den interna kontrollen omfattar de mest väsentliga risker och att 

dessa regelbundet följs upp löpande under året.  Styrelsen bör 

upprätta en risk- och väsentlighetsanalys för att identifiera och 

säkerställa att de mest kritiska områdena följs upp. Vi 

rekommenderar kommunstyrelsen att förstärka arbetet med 

internkontroll. 

 

Socialt perspektiv 

Ingen påverkan  

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Granskningen och bedömningen av hur styrelsen skapat förutsättningar för 

tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheterna utgår från 

rutiner som ska uppfyllas utifrån kommunallagen 6 kap §6 och andra 

gällande lagar och rekommendationer. Yttrande över granskningen utgår 

från styrelsens avsikt att följa nämnda lagar och rekommendationer.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-02-28 

Bilaga - Revisionsrapport ”Grundläggande granskning” 2020-02-20  

______  
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§ 36 Dnr 2020-000155 1.1.2.1 

Försäljning av aktier i Ostkustbanan AB  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar med delegation av 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

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. 

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 

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. 
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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. 

 

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   
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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 

Tillväxtavdelningens tjänsteskrivelse, 2020-03-25 

Bilaga 1 - Aktieägaravtal 

Bilaga 2 - Ägardirektiv 

Bilaga 3 - Bolagsordningen 

______  
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§ 37 Dnr 2020-000150 1.1.2.0 

Årsplan 2020, inklusive behovsutredning för 
miljöavdelningen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar med delegation av 

kommunstyrelsen  

att fastställa årsplanen som tillsynsplan med behovsutredning enligt 

miljöbalken 2020, 

att fastställa årsplanen som verksamhetsplan med behovsutredning för 2020 

samt 

att delge årsrapporten till Länsstyrelsens miljöskyddsenhet.  

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 

Miljöavdelningen ansvarar för tillsyn inom områdena miljöskydd, 

hälsoskydd samt livsmedelssäkerhet. Avdelningen medverkar även i 

kommunala planeringsfrågor, genomför luftmätningar och erbjuder 

allmänheten och företag energirådgivning. Ett annat arbetsområde är 

naturvård, där avdelningen bland annat beslutar om strandskyddsdispenser 

och ansvarar för kalkning av sjöar och vattendrag. 

Årsplanen syftar till att ge en samlad bild över miljöavdelningens 

arbetsuppgifter 2020 och görs för att klara kraven enligt följande 

lagstiftningar: 

 Tillsynsförordningen till miljöbalken anger att det ska finnas en 

utredning om tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde 

enligt miljöbalken. Behovsutredningen ska ses över minst en gång 
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per år. Tillsynsmyndigheten ska årligen upprätta en samlad 

tillsynsplan som omfattar myndighetens ansvarsområde enligt 

miljöbalken. 

 Enligt EG´s förordning ska kontrollmyndigheten ha en kontrollplan 

som beskriver hur livsmedelskontrollen går till. I livsmedelsverkets 

föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel finns mer detaljerade 

bestämmelser om innehåll. Kontrollplanen tas upp för särskilt beslut i 

samhällsnämnden. 

 

Socialt perspektiv 

Avdelningens arbete och tillsyn bidrar till folkhälsan. 

Ekologiskt perspektiv 

Avdelningens arbete och tillsyn bidrar till sund livsmedelshantering och 

ansvarsfullt användande av naturen. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Avdelningens arbete och tillsyn bidrar till efterlevnad av lagstiftningen. 

Genom rättssäker tillsyn ges samma förutsättningar för verksamhetsutövare 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-03-20 

Samhällsnämndens protokollsutdrag, 2020-03-19 § 46 

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-03-10 

Bilaga - 2020 Årsplan miljöavdelningen 

______  
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§ 38 Dnr 2020-000182 1.1.2.1 

Tillfälliga förändringar i reglemente för 
ekonomistyrning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar med delegation av 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

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

från juni och till senast november, samt 

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.  

Yttranden 

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

Yrkanden 

Ordförande Andreas Sjölander (S) yrkar första attsatsen ska få följande 

lydelse: 

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

från juni och till senast november.     

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 

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.  
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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 

Ingen påverkan 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

28(31) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

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 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-04-03  

______  
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§ 39 Dnr 2020-000005 1.1.2.1 

Kommunstyrelsens uppdragsbeslut 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar med delegation av 

kommunstyrelsen  

att lägga informationen till handlingarna. 

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M) och Johan Sundqvist (MP). 

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 

Kommundirektören redogör för uppdragsförteckningen.  

Beslutsunderlag 

Uppdragslista till och med 2020-04-06 

______  
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§ 40 Dnr 2020-000002 1.1.2.1 

Anmälan av ärenden för kännedom till 
kommunstyrelsen 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar med delegation av 

kommunstyrelsen  

att ärendena för kännedom läggs till handlingarna. 

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 

Kallelse Årsstämma HEMAB 2020-03-31 

Protokoll HEMAB 2020-02-18 

Protokoll HEAB 2020-02-18 

Protokoll Härnösandshus 2020-02-25 

Protokoll Kommunfastigheter 2020-02-25 

Protokoll Länsmuseet med bilagor 

Protokoll kommunala pensionärsrådet 2019-12-10 

Protokoll kommunala pensionärsrådet 2020-02-25 

Protokoll tillgänglighetsrådet 2020-03-05 

Grundläggande granskning socialnämnden 2020-02-23 § 28 

Projektavslutsrapport eSamverkan 
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Delegationer för kännedom 

Delegationsbeslut – Skolförvaltningen 

Delegationsbeslut – Personalärenden 2020-02-01-2020-02-29 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-03-23 

Bilaga - Ärenden för kännedom 

bilaga - Delegationsbeslut för kännedom 

______  

 


