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§ 104 Dnr 27802  

Informationsärenden 

Kommunstyrelsen har fått ta del av följande informationspunkter: 
  
Västernorrlands Museum - En nod för kulturarvsturism i Höga Kusten och 
Sverige – Jenny Samuelsson, museichef 
Allmänna ordningsföreskrifter i Härnösands kommun– Thomas Jenssen, 
förvaltningschef på samhällsförvaltningen 
Planprogram Skeppsbron - Malin Sjöstrand, plan och byggchef och Maja 
Nordmark, samhällsplanerare 
Hemställan om beslut angående utbyggnad av Hemabs biogasanläggning – 
Lena af Geijerstam Unger, VD Hemab 
Projekt Hållbar livsmedelsindustri och Förstudietestområde V-Norrland – 
Uno Jonsson, tillväxtchef och Anneli Kuusisto, utvecklare/strateg 
Utbyggnadsstrategi för Ostkustbanan och Ådalsbanan, Gävle – Västeraspby 
och Regional transportplan – Daniel Johannsson, strateg miljö, hållbarhet 
och infrastruktur 
Utredning kring bildande av Härnösands kommunkoncern – Uno Jonsson 
Kommunens och bolagens IT-samverkan – Lena Salomonsson, IT-chef 
Drift- och organisation av kostverksamhet – Lars Liljedahl, kommundirektör 
Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör informerar följande: 
Information från Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande: 

 3 juni ÖP-gruppen 

 5 juli Möte om Biogas & kommunförbundets styrelsemöte 

 10 juni Kvartalsträff Härnösandshus & styrelsemöte Bizmaker 

 11 juni träff med Nysäter wind – John Childs och träff med 
regionchefen för Kriminalvården och anstaltschefen på Saltvik 

 15 juni – fullmäktige 

 16 juni – kollektivtrafiksgruppen och information kring Sundsvall 
Timrå airport som multiberedskapsflygplats 

 17 juni – politisk referensgrupp Sjöfartsprogrammet 

 18 juni - extra KS 
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 23 juni – kommunal dialog om regional bredbandsstrategi 

 24 juni – dialogmöte om remissvar utbyggnadsstrategin 

 3 juli – invigning av Härnö-leden tillsammans med Landshövdingen 
– Birka meddelar att man avvecklar sin kryssningsverksamhet. 
Kontakt upptas med andra rederier 

Under våren, dagliga avstämningar med kommundirektören och Anna 
Bostedt. Under sommaren och därefter, veckoavstämningar  
Under våren veckovisa avstämningar med HNEF, svenskt näringsliv, nu träff 
varannan vecka 

 18 augusti – möte med SKR om arbetsmarknadspoltitik och 
integration 

 20 augusti – avstämning med HNEF 

 22 augusti – Silja Symphony lägger till i Härnösand för första 
gången. Heldag tillsammans med VD och kommunikationschefen, 
med familjer. 

 25 augusti – pratpromenad med företrädare för näringslivet 

 29 augusti – Tallink Silja lägger till för andra gången 

 1 september – styrelsemöte ideella föreningen Åkroken – Bizmaker 

 3 september – träff med länets KSO samt Glenn Nordlund, Hans 
Backlund, Per Wahlberg m.fl om framtidens kollektivtrafik 

 5 september – Länsträff med bl.a. deltagande av infrastrukturminister 
Tomas Eneroth 

 7 september - KSAU 
 
 
 
 
 
 

Närvarande ledamöter:  Närvarande ersättare: 
Andreas Sjölander (S), ordf Ann Kristine Elfvendahl (S) 
Christina Lindberg (C), 2:e vice ordf Lennart Mohlin (S)  
Ann-Charlotte Visén (S)  Karl Rönnkvist (C)  
Björn Nordling (S)    
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Michael Möller Christensen (V)     
Johan Sundqvist (MP)     
Ingemar Wiklander (KD)  
Anders Gäfvert (M)   
Ingemar Ljunggren (M)  
Lennart Bergström (SD)   
  
 
______  
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§ 105 Dnr 2020-000033 1.1.2.0 

Fastställande av föredragningslista 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att fastställa föreliggande föredragningslista.         

Propositionsordning 

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 
förslag.  
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 
liggande förslag.  
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 
förslag.      

Bakgrund 

Ordförande Andreas Sjölander (S) går igenom upprättad föredragningslista.           

Beslutsunderlag 

      
______  
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§ 106 Dnr 34746  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att utse Christina Lindberg (C) att justera dagens protokoll.       
______  
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§ 107 Dnr 2019-000530 1.1.1.1 

Motion - Tillgänglighet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att anse motionen besvarad.  

Propositionsordning 

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 
förslag.  
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 
liggande förslag.  
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 
förslag.      

Bakgrund 

Eva-Clara Viklund (M) har i en motion till fullmäktige föreslagit att 
kommunen ska upprätta och genomföra ett program för tillgänglighet, att en 
tillgänglighetsguide ska finnas för lokaler/byggnader där kommunen driver 
verksamheter, samt att verksamheterna ska inkludera tillgänglighetsrådets 
expertis inför planerade förändringar.  
Ett förslag till ny tillgänglighetspolicy gick ut på remiss till alla nämnder och 
handikappföreningar i kommunen den 5 december 2019. Remisstiden 
avslutades den 29 februari. Tillgänglighetsrådet tog del av förslaget i 
december 2019, och har genom föreningarna fått möjlighet att yttra sig över 
densamma. Yttranden har inkommit från alla nämnder samt en förening. 
Förslaget till policy bygger på Myndigheten för delaktighet (MFD) och dess 
modell för uppföljning av tillgänglighet i myndigheter och kommuner och är 
inriktad mot myndighetens övergripande målområden. Fördelen med att utgå 
från MFD är att uppföljningen av tillgängligheten blir jämförbar med andra 
myndigheter och kommuner och följer samma struktur över tid. 
Uppföljningen av tillgänglighet ska ske en gång per år och utgå från MFD:s 
struktur, vilket bland annat innebär: 

 Uppföljning av samrådet mellan kommunens verksamheter och 
funktionshinderorganisationen 

 Om verksamheterna har mätbara mål som följs upp 

 Om det finns planer som operationaliserar målen som finns på 
strategisk nivå på nämnds och förvaltningsnivå 
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 Att verksamheterna planerar in tillgänglighet vid nybyggnationer och 
anpassar befintliga lokaler 

 Hur verksamheterna lever upp till lagkrav och förordningar inom 
området. 

Enligt beslut om riktlinjer för styrande dokument i fullmäktige 2017-05-29, 
ska en policy ses som ett styrdokument som anger ett förhållningssätt, ge 
uttryck för viljeyttringar och bygga på värderingar. En policy sätter ramar för 
ett visst handlande och rekommenderar ett visst handlingssätt. Tanken är att 
en policy gärna kan kompletteras med handlingsplaner. Ett program kan 
också vara en policy, enligt riktlinjerna för styrande dokument. Ett program 
tar, liksom en policy, inte detaljerad ställning till hur utförandet ska ske, 
prioriteringar eller metoder.  
Tillgänglighetspolicyn i Härnösand ska operationaliseras i nämnderna och 
bolagen, och kan med fördel innebära handlingsplaner på nämnds-och 
förvaltningsnivå, för att säkerställa att verksamheterna bidrar till 
tillgänglighetspolicyns målområden.  
Med utgångspunkt i att tillgänglighetspolicyn antas i fullmäktige, att 
uppföljningen av tillgänglighetspolicyns målområden sker en gång per år 
och utgår från MFD:s struktur för uppföljning föreslår 
kommunledningskontoret att motionen ska anses besvarad då motionärens 
förslag har tagits tillvara i tillgänglighetspolicyn. 

Socialt perspektiv 
Ingen påverkan 

Ekologiskt perspektiv 
Ingen påverkan 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Ingen påverkan  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 
Motion Eva-Clara Viklund (M) 2019-11-25  
______  
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§ 108 Dnr 2019-000526 1.1.1.1 

Motion - Härnösands datumparkeringsregler 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
att anse motionen besvarad. 

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Karl Rönnkvist (C). 

Propositionsordning 

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 
förslag.  
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 
liggande förslag.  
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 
förslag.      

Bakgrund 

En motion har inkommit till kommunfullmäktige från Karl Rönnkvist (C). I 
motionen föreslås att i första hand ta bort datumparkeringen från 31 maj till 
1 oktober och i andra hand ändra datumparkeringstiderna så att det blir mer 
lämpat för dagens samhälle. 
Samhällsnämnden har yttrat sig om förslaget. 
Inom Samhällsförvaltningen pågår sedan en tid tillbaka ett arbete med att ta 
fram nya parkeringsriktlinjer. I Samhällsnämndens kommande 
ställningstagande kring parkeringsriktlinjerna kommer frågan om eventuell 
förändring av datumparkeringen att prövas. 
Samhällsförvaltningens bedömning är att en förändring av bestämmelsen om 
datumparkering i den riktning som föreslås i motionen kommer innebära ett 
ökat behov av att särskilt reglera vissa gator och vägar där parkering på båda 
sidor inte är möjlig eller lämplig ur framkomlighetssynpunkt. 
Samtidigt kan att tillämpa datumparkering året om upplevas som otidsenligt. 
Därför behövs en samlad bedömning för att både säkerställa 
framkomligheten och tillgodose önskemål om ökade parkeringsmöjligheter. 
Eftersom frågan om datumparkering och dess utformning kommer att prövas 
i de parkeringsriktlinjer som Samhällsnämnden kommer ta ställning till bör 
motionen med detta anses vara besvarad.     



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

12(77) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-08 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Motion – Härnösands datumparkeringsregler         
______  
 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(77) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-08 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 109 Dnr 2019-000292 1.1.1.0 

Motion - Närlagad mat av hög kvalitet - Laga mat direkt 
på skolor och boenden 

Kommunstyrelsens beslut 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att anse motionen besvarad, samt 
att motionens intentioner beaktas i den centrala utredningen om 
kostenhetens drift och organisation och i framtagandet av en ny 
måltidspolicy.  

Propositionsordning 

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 
förslag.  
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 
liggande förslag.  
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 
förslag.      

Bakgrund 

Erik Hultin (C) och Ida Skogström (M) har i en motion till fullmäktige 
föreslagit att kommunen ska införa en strävan mot mer närlagad mat vid 
respektive skola och boende samt att öppna för alternativ drift med tydlig 
specifikation av kvalitetskrav och innehåll gällande matlagningen till 
kommunala enheter med matdistribution. 
Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde 2019-05-03 att uppdra till 
kommundirektören att genomföra ett antal strategiska utredningsuppdrag. Ett 
av dem är att se över framtida drift och organisation av kommunens 
produktionskök. Ett annat är att arbeta fram ett nytt förslag till 
Måltidspolicy. Resultatet av översynen och förslaget till ny policy ska 
redovisas inom en snar framtid.  
Då det pågår en översyn av Härnösands kommuns kostverksamhet är det 
lämpligt om motionens förslag och intentioner beaktas i denna utredning.   
Därför föreslår kommunledningskontoret att motionen ska vara besvarad och 
att motionens intentioner beaktas i utredningen om kostenhetens drift och 
organisation samt i måltidspolicy. 

Socialt perspektiv 
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Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv. 

Ekologiskt perspektiv 
Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 
Motion, Ida Skogström (M) och Erik Hultin (C) 2019-05-24 
 
______  
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§ 110 Dnr 2019-000167 1.1.1.1 

Motion - Slopa den ekologiska maten då klimatet inte 
kan vänta 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att anse motionen besvarad, samt 
att motionens intentioner beaktas i framtagandet av Måltidspolicy för 
Härnösands kommun samt de handlingsplaner som denna kommer leda fram 
till.  

Propositionsordning 

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 
förslag.  
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 
liggande förslag.  
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 
förslag.      

Bakgrund 

Liberalerna har i en motion till fullmäktige föreslagit att kommunen helt ska 
slopa ekologisk mat i inköpsmålen för Navet samt att så långt det är möjligt 
ersätta detta med närodlad mat. 
Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde 2019-05-03 att uppdra till 
kommundirektören att genomföra ett antal strategiska utredningsuppdrag. Ett 
av dem är att se över framtida drift och organisation av kommunens 
produktionskök. Det har också tillkommit ett uppdrag att ta fram en ny 
måltidspolicy för Härnösands kommun. Resultatet av översynen ska 
redovisas under våren 2020.  
Då det pågår en översyn av Härnösands kommuns kostverksamhet är det 
lämpligt om motionens förslag och intentioner beaktas i denna utredning.   
 
Därför föreslår kommunledningskontoret att motionen ska vara besvarad och 
att motionens intentioner beaktas i kostutredningen. 

Socialt perspektiv 
Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv. 

Ekologiskt perspektiv 
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Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 
Motion, Olle Löfgren (L) och Eva Olstedt-Lundgren (L) 
 
______  
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§ 111 Dnr 2019-000531 1.1.1.1 

Motion - Stärk förutsättningarna för hållbar och 
klimatsmart utveckling i Härnösand med omnejd 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att anse motionen besvarad.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Christina Lindberg (C) och Karl Rönnkvist (C). 

Yrkanden 

Christina Lindberg (C) yrkar bifall till motionen.  
Karl Rönnkvist (C) instämmer till yrkandet.      

Propositionsordning 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, liggande förslag och 
Christina Lindbergs (C) förslag. 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 
liggande förslag. 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 
Christina Lindbergs (C) förslag. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med liggande 
förslag.      

Reservation 

Christina Lindberg (C) och Karl Rönnkvist (C) reserverar sig till förmån för 
eget förslag. 

Bakgrund 

Lillemor Andersson (C) har i en motion till fullmäktige föreslagit att initiera, 
uppdra och arrangera utbildningsdag för politiker och tjänstepersoner om 
delningsekonomi och dela mera mellan kommuner. Att bjuda in 
grannkommunerna till denna utbildning för en framåtsyftande och öppen 
dialog om hur vi kan hitta fler samarbeten och gemensamma lösningar för 
gemensam konsumtion. 
Det finns idag ett Hållbarhetsråd och tjänstepersonnätverk för miljö-, energi- 
och klimatrelaterade frågor där även frågor om hållbar konsumtion och 
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delningsekonomi ingår. Hållbarhetsrådet är ett politiskt forum, med en 
representant vardera från majoritet och opposition från länets samtliga 
kommuner och Region Västernorrland. Forumet samordnas och träffas 3-4 
gånger årligen. Tjänstepersonnätverket samordnas av Regionen och 
Länsstyrelsen Västernorrland och samlar aktörer i länet för dialog och 
samverkan.  
Samarbeten diskuteras aktivt i båda dessa konstellationer och när 
utbildningsmöjligheter ges förmedlas det till aktuella representanter.  

Socialt perspektiv 
Ingen påverkan 

Ekologiskt perspektiv 
Ingen påverkan 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Ingen påverkan  

Beslutsunderlag 

Tillväxtavdelningens tjänsteskrivelse 
Motion, Lillemor Andersson (C) 2019-11-22 
 
______  
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§ 112 Dnr 2020-000246 1.1.2.1 

Årsredovisning 2019 - Kommunalförbundet 
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att godkänna årsredovisning 2019 för Kommunalförbundet 
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län samt 
att bevilja ansvarsfrihet för direktionen och de enskilda ledamöterna i 
densamma för år 2019.  

Propositionsordning 

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 
förslag.  
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 
liggande förslag.  
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 
förslag.      

Bakgrund 

Ansvarsfrihet för kommunalförbunden beviljas av respektive medlems 
fullmäktige. Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i 
Västernorrlands län (KTM) har upprättat och lämnat in årsredovisning och 
revisionsberättelse med tillhörande bilagor för år 2019.  
De av regionfullmäktige förtroendevalda revisorerna har granskat 
årsredovisningen och tillstyrkt att direktionen samt de enskilda ledamöterna i 
densamma beviljas ansvarsfrihet för år 2019.  
Det noteras att såväl lekmanna- som den sakkunniga revisionen har i sina 
rapporter lyft att KTM behöver vidareutveckla och förbättra arbetet med 
internkontroll och måluppfyllelse. Det noteras även att de förtroendevalda 
revisorerna inte uttalat sig om hur medlemmarna bör förhålla sig till 
årsredovisningen men att de inte riktat några anmärkningar mot direktionen 
eller avstyrkt godkännande av årsredovisning.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 
Årsredovisning 2019 Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i 
Västernorrlands län  
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Protokoll förbundsdirektionens sammanträde 2020-05-25 
Revisionsberättelse för år 2019 Kollektivtrafikmyndigheten i 
Västernorrlands län 
Bilaga 1 - Revisionsrapport – Granskning av delårsrapport 2019-08-31 
Bilaga 2 - Grundläggande granskning 2019 
Bilaga 3 - Granskning av bokslut och årsredovisning per 2019-12-31 
Bilaga 4 - Revisionsberättelse 2019 Norrtåg AB 
Bilaga 5 - Granskningsrapport 2019 Norrtåg AB 
Bilaga 6 - Revisionsberättelse 2019 Bussgods i Västernorrland 
Bilaga 7 - Granskningsrapport 2019 Bussgods i Västernorrland 
Bilaga 8 - Revisionsberättelse 2019 Västernorrlands Läns Trafik AB 
Bilaga 9 - Granskningsrapport 2019 Västernorrlands Läns Trafik AB 
Bilaga 10 - Revisionsberättelse 2019 Samtrans i Västernorrland AB 
Bilaga 11 - Revisionsberättelse 2019 Transitio AB 
Bilaga 12 - Granskningsrapport 2019 Transitio AB 
 
______  
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§ 113 Dnr 2020-000324 1.1.2.1 

Revidering av samhällsnämndens uppdrag i 
Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och 
nämnder i Härnösands kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att anta gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i 
Härnösands kommun, daterad 2020-09-02.  

Propositionsordning 

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 
förslag.  
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 
liggande förslag.  
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 
förslag.      

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade 1987-09-10 § 105 att uppdra till tekniska 
nämnden att ansvara för parkeringsövervakning enligt lag 1987:24. För att 
reglementet ska vara tydligt och juridiskt korrekt behöver uppdraget läggas 
till i reglementet från kommunfullmäktige till samhällsnämnden med 
hänvisning till lag 1978:234, 1987:24 och lag 1984:318. Samhällsnämnden 
har idag ansvaret för kommunens parkeringsövervakning och 
kontrollavgifter men saknar uppdraget i reglementet. 

Socialt perspektiv 
Ingen påverkan bedöms 

Ekologiskt perspektiv 
Ingen påverkan bedöms 
 
 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
I ett juridiskt perspektiv är det av vikt att reglementet för kommunen är 
tydligt gällande ansvarsfördelning för parkeringsövervakning och 
kontrollavgifter.  
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Protokollsutdrag SAM 2020-06-17 §81 
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 
 
______  
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§ 114 Dnr 2020-000242 2.3.5 

Revidering av dokumenthanteringsplan  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att anta föreliggande tillägg i kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan.  

Propositionsordning 

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 
förslag.  
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 
liggande förslag.  
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 
förslag.      

Bakgrund 

Dokumenthanteringsplanen är ett styr- och redovisningsinstrument för 
förvaltningens allmänna handlingar. 
Ett tillägg har gjorts i dokumenthanteringsplanens kapitel över hantering av 
personaldokumentation, avdelningen om personalhälsa. Den rådande 
coronapandemin har aktualiserat behovet av att tydliggöra hanteringen av 
dokumentation över effekter av särskilda händelser i samhället som kan 
påverka personalhälsan. Arbetsmiljöverket påtalar en tidsfrist för arkivering 
av sådan information i tio eller fyrtio år, beroende på hur man bedömer 
långtidseffekterna (AFS 2018:4). Kommunarkivet förordar ett bevarande av 
dokumentationen då det är högst sannolikt att denna typ av information 
kommer att efterfrågas i framtida forskning. I skrivande stund finns en 
förfrågan hos kommunarkivet från Lunds universitet angående spanska 
sjukans påverkan på skolgången och som kan tjäna som en fingervisning i 
sammanhanget.  
 
 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 
Bilaga - Arbetsmiljöverkets föreskrift 2018:4 
Bilaga - Tillägg i dokumenthanteringsplan 
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______  
 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

25(77) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-08 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 115 Dnr 2020-000326 1.1.2.1 

Allmänna ordningsföreskrifter i Härnösands kommun - 
revidering 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att anta reviderade Allmänna lokala ordningsföreskrifter i Härnösands  
kommun enligt samhällsnämndens förslag, daterad 2020-09-02.  

Propositionsordning 

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 
förslag.  
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 
liggande förslag.  
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 
förslag.      

Bakgrund 

Kommunen har, enligt bestämmelser i ordningslagen (1993:1617), möjlighet 
att anta lokala ordningsföreskrifter som innehåller ytterligare bestämmelser 
om hur den allmänna ordningen ska upprätthållas. I ordningslagen framgår 
inom vilka områden som kommunen äger rätt att utfärda lokala föreskrifter. 
En antagen lokal ordningsföreskrift ska efter antagandet anmälas till 
länsstyrelsen som ska upphäva en föreskrift som strider mot ordningslagen. 
Nuvarande lokala ordningsföreskrifter i Härnösands kommun reviderades 
2017-01-30. 

Socialt perspektiv 
Ingen påverkan bedöms 

Ekologiskt perspektiv 
Ingen påverkan bedöms 
 
 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
I ett juridiskt perspektiv är det viktigt att revidera föreskrifterna med 
förtydliganden och hänvisning till riktlinjer, föreskrifter och lagrum.  
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Protokollsutdrag SAM 2020-06-17 § 79 
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 
Bilaga – Allmänna ordningsföreskrifter, rev. Juni 2020 
Bilaga -  Allmänna ordningsföreskrifter, rev. September 2020 
 
______  
 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

27(77) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-08 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 116 Dnr 2019-000519 1.2.2.1 

Tillgänglighetspolicy 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att anta tillgänglighetspolicyn för Härnösands kommun.   

Propositionsordning 

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 
förslag.  
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 
liggande förslag.  
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 
förslag.      

Bakgrund 

Härnösands kommun har tidigare haft en tillgänglighetspolicy som 
beslutades i kommunfullmäktige 2014. Tillgänglighetspolicyn upphörde att 
gälla 2015-12-31. Avsikten var att revidera policyn efter en revidering av 
kommunens övergripande mål, men genomfördes inte vid det tillfället. I 
avsaknad av en policy har nämnder och förvaltningar i sin planering och 
uppföljning av arbetet i verksamheterna förhållit sig till övergripande 
konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Agenda 
2030 och nationella mål och inriktning för funktionshinderpolitiken.  
Ett förslag till ny tillgänglighetspolicy gick ut på remiss till alla nämnder och 
handikappföreningar i kommunen den 5 december 2019. Remisstiden 
avslutades den 29 februari. Tillgänglighetsrådet tog del av förslaget i 
december 2019, och har genom föreningarna fått möjlighet att yttra sig över 
densamma. Yttranden har inkommit från alla nämnder samt en förening, se 
bilaga.  
Förslaget bygger på Myndigheten för delaktighet (MFD) och dess modell för 
uppföljning av tillgänglighet i myndigheter och kommuner och är inriktad 
mot myndighetens övergripande målområden. Fördelen med att utgå från 
MFD är att uppföljningen av tillgängligheten blir jämförbar med andra 
myndigheter och kommuner och följer samma struktur över tid. MFD:s 
uppdrag är att beskriva, följa upp och analysera utvecklingen och 
genomslaget för funktionshinderpolitiken. 

Socialt perspektiv 
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Tillgänglighetspolicyn bygger på den svenska funktionshinderspolitiken och 
är en del i arbetet för ett mer jämlikt samhälle, där människors olika 
bakgrund eller förutsättningar inte ska avgöra möjligheten till delaktighet i 
samhället. Åtgärder som syftar till att förebygga och motverka 
diskriminering är grundläggande om människors lika värde ska respekteras. 
Att förebygga uppkomsten av all form av diskriminering är därför en viktig 
del i arbetet för delaktighet och jämlikhet. Människors individuella 
förutsättningar och behov är också en grundläggande utgångspunkt i arbetet 
för en socialt hållbar utveckling. De mål som har beslutats inom ramen för 
FN:s Agenda 2030, vilka bland annat syftar till att förverkliga mänskliga 
rättigheter för alla, utgör en viktig del i arbetet, liksom förslaget om 
tillgänglighetspolicyn, som vilar på Agenda 2030 och 
funktionshinderpolitikens intentioner. 

Ekologiskt perspektiv 
Ingen påverkan 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Tillgänglighetspolicyn med en grund i MFD och dess övergripande mål, 
uppföljning och analys bidrar till information av vikt till regeringens 
uppföljning och redovisning av hur Sverige och dess kommuner efterlever 
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 
Enligt artikel 7 i konventionen om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning ska konventionsstaterna vidta alla nödvändiga åtgärder 
som behövs för att säkerställa att barn med funktionsnedsättning fullt ut 
åtnjuter alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på lika villkor 
som andra barn. Barnrättsperspektivet är en viktig del av målområdena som 
ska belysas i uppföljningen av tillgängligheten i Härnösands kommun.   

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Bilaga - Tillgänglighetspolicy 
Bilaga - Yttranden och åtgärder 
______  
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§ 117 Dnr 2020-000323 3.4.3.0 

Tilldelning till Samordningsförbundet Härnösand-Timrå 
inför 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att tilldela Samordningsförbundet Härnösand-Timrå en höjning av medel för 
2021 med max 2 procent, motsvarande en totalsumma om 478 380 kronor 
under förutsättning att Timrå kommun bidrar med samma summa.  

Yttranden 

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

Propositionsordning 

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 
förslag.  
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 
liggande förslag.  
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 
förslag.      

Bakgrund 

Samordningsförbundets syfte är att få samverkan att fungera över tid mellan 
kommuner, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region 
Västernorrland. Samordningsförbundets medlemmar har till uppgift att verka 
för att medborgare ska få stöd och rehabilitering som ger dem möjlighet att 
försörja sig själva. 
Regionen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommunerna 
finansierar Samordningsförbundets verksamhet och projekt. 
 Aktiva projekt där Härnösand tilldelats projektmedel är: ”Nyanlända 
kvinnor till arbete” vilken slutrapporterades i juni 2020 och har resulterat i 
52 deltagare varit i någon form av sysselsättning, varav tre deltagare 
övergick till den reguljära arbetsmarknaden. Härnösand tilldelades även 
projektmedel till etablering av Arbetsmarknadstorg. Inför 2021 har 
Härnösand aviserat att man avser att söka medel för Arbetsmarknadstorg 
även 2021 och eventuellt ett projekt rörande psykisk ohälsa och 
missbruksproblematik. 

Socialt perspektiv 
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Ur ett socialt perspektiv är det viktigt att insatser och projekt genomförs för 
personer som står långt från egen försörjning. 

Ekologiskt perspektiv 
Ingen påverkan 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
De medel som tilldelas Samordningsförbundet kan inte mäta sig med de 
effekter insatserna har, i ett ekonomiskt perspektiv. De samhällsekonomiska 
effekterna är stora. Varje individ som tillträder den reguljära 
arbetsmarknaden ger ekonomiska effekter både för individ och samhället.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 
Förfrågan om medelstilldelning från Samordningsförbundet inför 2021  
______  
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§ 118 Dnr 2020-000334 1.1.2.0 

Yttrande SOU 2020:08 Starkare kommuner med 
kapacitet att klara välfärdsuppdraget 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att anta yttrandet om betänkandet SOU 2020:08 Starkare kommuner med 
kapacitet att klara välfärdsuppdraget, som sitt eget.  

Propositionsordning 

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 
förslag.  
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 
liggande förslag.  
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 
förslag.      

Bakgrund 

Härnösands kommun är inte en utpekad remissinstans i betänkandet från 
Finansdepartementet – Starkare kommuner- med kapacitet att klara 
välfärdsuppdraget (SOU 2020:8). Utredningen ger förslag på strukturella 
åtgärder för att kommunerna ska klara av de utmaningar som de står inför, 
utmaningar som med all sannolikhet även kommer att påverka Härnösands 
kommun, varför Härnösands kommun lämnar ett yttrande och svar på 
utredningens bedömningar och slutsatser. Härnösands kommun ställer sig 
bakom och ser positivt på flertalet av utredningens bedömningar och förslag. 
Delar som Härnösands kommun vill lyfta fram i yttrandet i betänkandet är: 
Härnösands kommun ställer sig inte bakom utredningens grundläggande 
perspektiv om att fokusera i så stor utsträckning på antalet invånare och 
storleken i organisationen i en kommun som mått för kapacitet. En kommuns 
ytstorlek, närhet till större kommun/stad, regional arbetsmarknad, 
näringslivets sammansättning, infrastruktur, kommunikation, demografi, det 
civila samhällets engagemang och kommunens geografiska placering kan ha 
större betydelse än storleken på kommunens organisation och antal invånare. 
Det är inte alltid givet att utmaningarna är större för små kommuner än 
större. 
Härnösands kommun bedömer att sammanläggningar av kommuner inte 
kommer att lösa de grundläggande utmaningarna som mindre kommuner har 
med den demografiska utvecklingen, kompetensförsörjning och skilda 
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ekonomiska förutsättningar.  Frivilliga sammanläggningar är dock en bra 
utgångspunkt och bör bejakas. 
Härnösands kommun ställer sig bakom att utjämningssystemet ses över i sin 
helhet och därefter att löpande uppföljning av utjämningssystemet 
systematiseras, och vill framhäva att det ska innefatta både inkomst – och 
kostnadsutjämning.  
Härnösands kommun ställer sig bakom förslaget om att Regeringen bör ta 
initiativ på nationell nivå om att bidra till rekryteringen till tjänster inom 
kommunernas verksamhetsområde. Staten har en viktig roll i frågan om 
ökade möjligheter att jobba 100 procent av sin förmåga. Förfinade och 
förbättrade arbetsmarknadspolitiska stödverktyg samt nationella volymer för 
bristyrken som lärare, förskollärare, sjuksköterskor, socionomer och på sikt 
legitimation för undersköterskor och anslag till vuxenutbildningen för att 
bedriva tillräckligt omfattande utbildningar. 
Nationella initiativ tar oftast avstamp i generella förslag och beslut och 
Härnösand ser därför att initiativ också tar sin utgångspunkt i att 
kommunerna har olika behov och utmaningar och låter kommunerna själva 
utforma detaljerna i insatser som behövs. Kompetensfrågan berör 
arbetsmarknaden och utbildningssystemet i stort och måste därför 
huvudsakligen behandlas i ett bredare sammanhang, men med de lokala 
behoven som utgångspunkt.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Bilaga 1 - Yttrande SOU 2020:08 Starkare kommuner med kapacitet att 
klara välfärdsuppdraget 
Bilaga 2 - Sammanfattning av SOU 2020:08 Starkare kommuner med 
kapacitet att klara välfärdsuppdraget 
Bilaga 3 - SOU 2020:08 Starkare kommuner med kapacitet att klara 
välfärdsuppdraget 
______  
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§ 119 Dnr 2020-000360 1.1.1.1 

Hemställan om beslut angående utbyggnad av Hemabs 
biogasanläggning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att godkänna Härnösands Energi och Miljö AB:s (Hemab) investering i 
utbyggnad av biogasanläggningen vid Älands återvinningsanläggning till en 
kostnad (exklusive externa bidrag) upp till 32 mnkr, samt 
att bevilja kommunal borgen för investeringen.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Christina Lindberg (C) och Karl Rönnkvist (C). 

Propositionsordning 

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 
förslag.  
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 
liggande förslag.  
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 
förslag.      

Avståenden 

Christina Lindberg (C) och Karl Rönnkvist (C) avstår från att delta i detta 
beslut. 

Bakgrund 

Det kommunala elbolaget Härnösands Energi- och Miljö AB (Hemab) har 
hos kommunfullmäktige ansökt om godkännande av investering i utbyggnad 
av biogasanläggningen i Älandsbro samt beviljande av kommunal borgen för 
projektet. Hemställan är i linje med ägardirektivet där det framgår att 
kommunfullmäktiges beslut krävs före beslut i företaget om investering 
överstigande 25 mnkr eller där utökad kommunal borgen krävs.  
Syftet med utbyggnaden av biogasanläggningen är att kunna hantera ökat 
behov av mottagning av insamlat matavfall vilket erbjuder stor 
utvecklingspotential för bolaget och bidrar till såväl kommunens som 
bolagets varumärkesprofilering som innovativ, hållbar och klimatmedveten.  
Projektet faller väl inom företagets fastställda kommunala ändamål samt 
kommunal kompetens. Det fyller även i ägardirektivet uttalade politiska 
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viljeinriktningen och ambitionen om att kommunen vill verka för ett hållbart 
samhälle och för långsiktiga klimatneutrala energilösningar samt att 
företaget ska engagera sig i utvecklingsarbete och kompetensutveckling som 
stöder nya energilösningar och ger inspiration för nytänkande i 
hållbarhetsfrågor. 

Socialt perspektiv 
Projektet kan komma att skapa enstaka nya arbetstillfällen. 

Ekologiskt perspektiv 
Biogas är en förnybar energikälla och bidrar till cirkulär och hållbar ekonomi 
där avfall utnyttjas och återvinns istället för att deponeras. Projektet bidrar 
till att nå de nationella klimatmålen och har en positiv miljöpåverkan vilket 
beskrivs detaljerat i bilagan till ansökan. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Hemab har förutom godkännande av företagets egen investering i projektet 
även ansökt om beviljande av kommunal borgen för lånet som bolaget 
behöver ta för att kunna genomföra investeringen. Beviljandet av kommunal 
borgen innebär att kommunfullmäktige behöver besluta om utökad 
borgensram för Hemab då den nya investeringen inte inryms under befintligt 
borgenstak.   

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 
Bilaga 1 – Hemställan godkännande av investering 
Hemställan biogasanläggning 
 
______  
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§ 120 Dnr 2020-000322 3.1.2.2 

Planprogram Skeppsbron 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att uppdra till kommundirektören att upprättas planprogram för området 
Silviabron-Skeppsbron-Sälsten.  

Propositionsordning 

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 
förslag.  
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 
liggande förslag.  
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 
förslag.      

Bakgrund 

Syftet med upprättande av ett planprogram är att översiktligt utreda 
förutsättningar och möjligheter samt skapa en tydlig vision för det 
geografiska området tillsammans med boende, besökare och näringsliv. 
Planprogrammet spelar även en viktig roll med att skapa delaktighet och 
förankring vid betydande Samhällsomvandlingsprojekt.  
Geografisk avgränsning 
Området Skeppsbron sträcker sig från Silviabron nedanför Härnösands torg 
till Sälstens badplats och består till stor del av området på och kring 
Skeppsbrons kajband. 
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Figur 1. Översiktsbild på föreslaget planprogramsområde 
Det angivna geografiska området ”Skeppsbron” är en central plats i 
Härnösand och berör både invånare, företag, skola, försvaret med flera likväl 
som mer tillfälliga besökare. Området är utpekat som ett av Härnösands 
prioriterade samhällsplaneringsprojekt och kommer inom en tioårsperiod att 
påverkas av ett antal större planerade kringliggande infrastruktur-, trafik- och 
bostadsprojekt.  
För att skapa en sammanhängande och enhetlig stadsmiljö och ett fullvärdigt 
underlag för kommande detaljplanering behöver ett planprogram upprättas 
för området Skeppsbron.  
Tidigare dokumentation och gestaltningsmaterial som producerats i 
anknytning till området kommer att sammanställas och användas som 
underlagsmaterial till planprogrammet.  

Socialt perspektiv 
Invånardialoger och delaktighet är en viktig del i att skapa en socialt hållbar 
stad. Genom att ta hänsyn och involvera nya röster och grupper kan en 
socialt sammanhållen stad skapas som fler känner anknytning till. Att delta i 
en planeringsprocess skapar stolthet och en känsla av omsorg för platsen, 
och vilket bidrar till en positiv inverkan på hela området.  

Ekologiskt perspektiv 
Övergripande planering av ett större sammanhängande område som 
inkluderar gröninfrastruktur kan resultera i flera biologiska och ekologiska 
vinster men även ekonomiska.  
Sammanhängande gröna stråk tillsammans med hållbara avvattnings- och 
dagvattenlösningar skapar upplevelserika och ekologiskt hållbara miljöer 
som attraherar besökare, nya invånare och företag till staden. 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

37(77) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-08 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Planprogrammet skapar en förutsägbarhet och en tydlig riktning, vilket visar 
på hållbara ambitioner för platsen Härnösand. Planprogrammet kommer att 
möjliggöra planändring för nya bostäder på exempelvis Sälstensudde, 
etablering av nya verksamheter efter kajstråket och attrahera fler besökare 
till Härnösand, vilket i sin tur leder till ökade skatteintäkter för staden. 

Beslutsunderlag 

Tillväxtavdelningens tjänsteskrivelse, 2020-06-15 
______  
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§ 121 Dnr 2020-000370 1.1.2.1 

Projekt Hållbar livsmedelsindustri 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att under förutsättning att projektet beviljas, avsätta 400 000 kronor till 
projektet,  
att beviljade medel reserveras 200 000 kronor ur kommunstyrelsens 
budgetram för år 2021, samt 
att beviljade medel reserveras 200 000 kronor ur kommunstyrelsens 
budgetram för år 2022.  

Propositionsordning 

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 
förslag.  
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 
liggande förslag.  
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 
förslag.      

Bakgrund 

Härnösands kommun ser en hållbar innovativ livsmedelsindustri som ett 
framtida fokusområde där det finns stora möjligheter för tillväxt och ökad 
sysselsättning. Utifrån vår tidigare genomförda regionala förstudie under 
2018 ”Framtidens livsmedelsindustri” är detta projekt ett nästa steg för att 
utveckla ett centrum för industriellt hållbar livsmedelsproduktion i 
Härnösand. 
Resultatet i tidigare genomförd förstudie bygger på tre delar – Produktion, 
FoU och Klusterutveckling. Detta projekt har fokus på delområde 
Produktion.  
Aktiviteterna i projekt ”Hållbar livsmedelsindustri” utgår från tre olika 
arbetsområden. Dessa är kunskapshöjande åtgärder, samverkan och nätverk 
samt hållbara etableringsprocesser. Aktiviteterna kommer gemensamt bidra 
till en utveckling av näringslivet i Härnösand och regionen.  
  

Beslutsunderlag 

Tillväxtavdelningens tjänsteskrivelse 
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Manuell signering av ansökan om stöd 2020-08-18 
Projektansökan ”Hållbar livsmedelsindustri” 2020-08-12 
  
______  
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§ 122 Dnr 2020-000369 1.1.2.1 

Förstudie Testområde Västernorrland 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att under förutsättning att förstudien beviljas, avsätta 100 000 kronor från 
kommunstyrelsens budgetram 2020.     

Propositionsordning 

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 
förslag.  
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 
liggande förslag.  
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 
förslag.      

Bakgrund 

RISE Research Institutes of Sweden AB har tillsammans med Härnösands 
kommun fört dialog kring utvecklingsområdet och RISE har ansökt om 
regionala medel till förstudien. 
Förstudiens aktiviteter syftar till att identifiera nyckelaktörer, deras behov 
inom ramen för det uppställda konceptet, t.ex. demonstratorer, utbildning 
eller kompetensutveckling samt att förankra och utarbeta en plan för ett 
fortsatt gemensamt utvecklingsarbete. Resultat/utfall hos målgruppen är ett 
fortsatt behovsdrivet engagemang för konceptets utveckling som i 
förlängningen skall bidra till mervärde för respektive organisation i dess 
verksamhet, utveckling och konkurrenskraft. 
Ansökan förstudie ”Testområde Västernorrland – ett maritimt 
utvecklingskoncept för en stärkt regional utveckling i en nationell och 
internationell kontext”   
 
 
 

Beslutsunderlag 

Tillväxtavdelningens tjänsteskrivelse 
Ansökan förstudie ”Testområde Västernorrland final 2020-07-14  
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_____  
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§ 123 Dnr 2020-000241 1.1.6.4 

Förslag till utbyggnadsstrategi för Ostkustbanan och 
Ådalsbanan, Gävle - Västeraspby 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att anta föreslaget remissvar som sitt eget.  

Propositionsordning 

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 
förslag.  
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 
liggande förslag.  
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 
förslag.      

Bakgrund 

Trafikverket har tagit fram ett förslag till strategi och utbyggnadsordning för 
ny järnväg på sträckan Gävle–Sundsvall–Härnösand–Västeraspby. Sträckan 
har delats in i sex funktionella etapper, och ordningsföljden har valts för att 
nå de positiva effekterna så snabbt som möjligt.  
Utbyggnadsstrategin är ett svar på ett uppdrag i nuvarande nationell 
infrastrukturplan som går ut på att fortsätta utreda kapacitetsproblem och 
långa restider längs Ostkustbanan och Ådalsbanan. Detta ska sedan tas med i 
kommande planeringsomgång och revidering av den nationella planen för 
infrastrukturen i Sverige. 
Sträckan har stor betydelse för både gods- och persontrafik längs kusten. 
Hela sträckan Gävle – Västeraspby är en enkelspårig bana med omfattande 
blandad trafik som skapar stora och växande kapacitetsproblem. Många delar 
har låg hastighetsstandard, vilket medför långa restider och risk för kraftiga 
förseningar. Möjligheten att utveckla tågtrafiken ytterligare är därmed 
mycket begränsad med dagens anläggning. 
Etapperna listade i den ordning som de bör byggas enligt förslaget  

1. Hudiksvall (inklusive delen genom Hudiksvall) – Sundsvall 
2. Timrå-Härnösand 
3. Sundsvall-Timrå 
4. Gävle-Söderhamn 
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5. Söderhamn-Hudiksvall (exklusive delen genom Hudiksvall) 
6. Härnösand-Västeraspby (norr om Kramfors) 

Remissvar – sammanfattning 
Härnösands kommun ser positivt på Trafikverkets förslag till 
utbyggnadsordning, som i mycket överensstämmer med bolaget Nya 
Ostkustbanans yttrande, vilket Härnösands kommun ställer sig bakom. 
I tillägg vill Härnösands kommun förstärka yttrandet med följande: 

 Härnösands kommun föreslår att Trafikverket får i uppdrag att 
påskynda arbetet genom tidigareläggning av etapper som redan finns 
i den nationella planen (Gävle-Söderhamn, Hudiksvall-Sundsvall 
samt Sundsvall-Härnösand), samt besluta om att färdigställa hela 
sträckan i samband med nästa planbeslut. 

 En mer utförligare beskrivning efterfrågas över hur de 
regionförstorande effekterna påverkas av utbyggnaden och att dess 
betydelse i utvecklingen av aktuella regioner bör vägas in i den 
samhällsekonomiska analysen. 

 Överflyttningen från väg till järnväg är viktig för att avlasta 
vägtrafiken genom Härnösand och bidrar med kortare restider till fler 
utvecklingsmöjligheter för livsmiljön och näringslivet, i Härnösand, 
men även till Umeå och vidare norrut. 

 För att möta utvecklingen i Höga Kusten, en av Sveriges snabbast 
växande destinationer, behöver den ekonomiska ramen även väga in i 
besluten vad resenärerna genererar för regionen där destinationen 
finns. Härnösands kommun ställer sig bakom de synpunkter som 
framförs i yttranden från Höga Kusten Destinationsutveckling AB. 

Socialt perspektiv, Ekologiskt perspektiv, Ekonomiskt och juridiskt 
perspektiv 
Positiv påverkan  

Beslutsunderlag 

Tillväxtavdelningens tjänsteskrivelse 
Remissvar från Härnösands kommun över Trafikverkets rapport ”Bristanalys 
Nedre Norrland, Förslag till Utbyggnadsstrategi, Bristande kapacitet och 
långa restider Ostkustbanan och Ådalsbanan Gävle – Västeraspby, Version 
2020-05-25”  
Utbyggnadsstrategi - Trafikverket (utdrag från hemsidan) 
Utbyggnadsordning 
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Rapport - Bristanalys Nedre Norrland 
Remiss av förslag till utbyggnadsstrategi för Ostkustbanan och Ådalsbanan, 
Gävle - Västerasby 
______  
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§ 124 Dnr 2020-000238 1.1.6.4 

Förslag till ändring av Regional transportplan för 
Västernorrland 2018-2029 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att anta föreslaget remissvar som sitt eget.  

Propositionsordning 

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 
förslag.  
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 
liggande förslag.  
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 
förslag.      

Bakgrund 

Den nu gällande planen för Västernorrland 2018-2029 fastställdes i oktober 
2018 utifrån en planeringsram som beslutats av regeringen. Enligt 
förordningen 2009:239, ska Region Västernorrland ändra den planen vid 
väsentliga avvikelser i fråga om innehållet. 
Trafikverket - som ansvarar för genomförandet har meddelat 
kostnadsökningar som Regionen bedömer är en väsentlig avvikelse och 
avser därför fatta beslut om en ändring. 
Innan ett beslut om ändring fattas, vill Regionen inhämta yttranden från 
kommuner, kollektivtrafikmyndighet, länsstyrelse och andra organisationer, 
som lämnade synpunkter då planen upprättades. 
Trafikverkets meddelande om kostnadsökningar för väg 86 
Väg 86 återfinns i 3 etapper i den nu gällande planen och finansieras med 
medel från både planen (investering) och nationell transportplan (bärighet). 
Trafikverkets meddelande om kostnadsökningar framgår nedan för de tre 
aktuella etapperna. 

 Väg 86 Silje-Kovland – kostnadsökning på 90 miljoner kronor - 
Befintlig budget i plan är 41 miljoner kronor och ny prognos för 
föreslagen plan 131 miljoner kronor (en ökning med 220%) 
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 Väg 86 Kovland – kostnadsökning på 37 miljoner kronor - Befintlig 
budget i plan är 41 miljoner kronor och ny prognos för föreslagen 
plan 78 miljoner kronor (en ökning med 90%) 

 Väg 86 Kovland-Kävsta - Befintlig budget i plan är 81 miljoner 
kronor och ny prognos är under framtagande vilken Trafikverket 
bedömer till 250-300 miljoner kronor, varav övervägande del berör 
planen. Ny prognos är ej fastställd och därmed oklart vad 
kostnadsökningen kommer att bli. 

Regionen Västernorrlands förslag till ändring 
Regionen bedömer att en omprioritering är nödvändig eftersom det 
ekonomiska utrymmet i planen saknas.  
Regionen föreslår därför att  

 etapperna för väg 86 Silje-Kovland samt Kovland genomförs enligt 
av Trafikverket meddelade kostnadsökningar, samt att sista 

 etappen Kovland-Kävsta, inte längre prioriteras i planen.  

Utöver förslaget till ändring så finns andra förändringar som remissen 
inte kommenterar eller omfattar 
Regionen redogör att andra ändringar handlar om förändringar i tid och 
kostnader och ger några exempel 

 Ej namngivna åtgärder i Mittstråket har tidigarelagts för att 
genomföras i samband med EU projektet Mittstråket 

 Två tidigare projekt, väg 86 Bergsåker-Silje och väg 544 Matfors-
Specksta, som skulle varit slutförda under föregående planperiod 
2014-2025, där kvarstående kostnader belastat denna 
planeringsperiod 

Omfördelning av åtgärdsområden i den regionala transportplanen 
I den regionala transportplanen fördelas medel mellan ett antal olika 
åtgärdsområden. Beslut om fördelningen utgör en inriktning för den 
regionala infrastrukturens utveckling. För att inte ändra eller påverka den 
beslutade inriktningen bör avvikelser i görligaste mån hanteras inom 
budgetutrymmet för respektive åtgärdsområde. Förslaget innebär trots detta 
en förändrad fördelning mellan åtgärdsområdena, vilket är svårt att undvika 
när så pass omfattande projekt som väg 86 ökar i kostnader. 
 

Åtgärdsområde Andel i befintlig plan, % Andel i föreslagen plan, % 

Järnväg 16 17 
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Väg * 30 44 

Gång- och cykelvägar 26 19 

Kollektivtrafikanläggningar 13 11 

Driftbidrag flygplatser ** 15 9 

* Schablonkostnad för gång- och cykelvägar som genomförs i namngivna 
vägprojekt ingår i åtgärdsområde gång- och cykel i tabellen. 
** Förändringen beror på att driftbidrag för Höga Kusten flygplats övergått till 
nationell transportplanen 

 

Remissvar – sammanfattning av yttrandet 
Vi framför i remissvaret att det är svårt att ta ställning till förslaget i sin 
helhet då det finns flera förändringar som skett under innevarande 
genomförandetid, som Region Västernorrland informerar att remissen varken 
kommenterar eller omfattar.  
Ändringen ger en negativ påverkan för flera kommuner i länet, exempelvis 
genom att anslag föreslås halveras för åtgärder som ”Ej namngivna statliga 
gång- och cykelvägar” och ”Medfinansiering till kommunala gång- och 
cykelvägar”. 
Härnösands kommun har idag endast en prioriterad mindre åtgärd i planen 
och de brister och behov som Härnösands kommun framfört tidigare och 
identifierat efter fastställandet av planen kommer mest troligen att påverkas 
negativt av föreslagen ändring. 
Vi vill också särskilt understryka följande i yttrandet, att: 

 Omprioriteringar i planen påverkar Härnösands kommuns arbete med 
att uppnå ett hållbart resande i hela kommunen till år 2030 

 Förslaget påverkar prioriteringar i den regionala utvecklingsstrategin 
negativt 

 Det behövs kompletterande statligt stöd för att täcka 
kostnadsökningar med hänsyn till de geologiska förhållandena i 
länet, vilka förväntas bli större i framtiden 

 

Socialt perspektiv 
Negativ påverkan 
 

Ekologiskt perspektiv 
Negativ påverkan 
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Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Negativ påverkan  

Beslutsunderlag 

Tillväxtavdelningens tjänsteskrivelse 
Remissvar Härnösands kommun 
Remiss av förslag till ändring av Regional transportplan för Västernorrland 
2018-2029  
______  
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§ 125 Dnr 2020-000344 1.1.6.4 

Remiss av betänkandet Högre växel i 
minoritetspolitiken - Stärkt samordning och uppföljning 
(SOU 2020:27) 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att anta yttrandet om betänkandet Högre växel i minoritetspolitiken – stärkt 
samordning och uppföljning (SOU 2020:27), som sitt eget. 

Propositionsordning 

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 
förslag.  
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 
liggande förslag.  
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 
förslag.      

Bakgrund 

Regeringen beslutade den 23 augusti år 2018 att tillkalla en särskild utredare 
för att analysera och föreslå hur ansvaret för samordning, utveckling och 
uppföljning av minoritetspolitiken ska organiseras i fortsättningen. 
Utredningens slutbetänkande, Högre växel i minoritetspolitiken – stärkt 
samordning och uppföljning (SOU 2020:27), fokuserar på organiseringen av 
minoritetspolitiken på nationell nivå och hur denna ska bli mer 
ändamålsenlig. 
Härnösands kommun är inte remissinstans för utredningen, men har valt att 
bidra med sina synpunkter på delar av utredningens innehåll. De förslag som 
utredningen lägger fram har inte en direkt påverkan på kommunerna. Först i 
förlängningen får förslagen konsekvenser för kommunens verksamheter och 
minoritetspolitiska arbete. Det är de förslag som kan komma att få 
konsekvenser för kommunerna på sikt som Härnösands kommun har givit 
sina synpunkter på. 
Härnösands kommun tillstyrker förslaget om att Institutet för språk och 
folkminnen ska överta Länsstyrelsens uppdrag att bevaka de nationella 
minoriteternas – judar, romer, tornedalingar och sverigefinnar – rättigheter, 
samt att Sametingets roll ska renodlas till att bevaka urfolket samernas 
rättigheter. Det förslag till övergripande syften för 
uppföljningsmyndigheterna som utredningen lägger fram ställer sig 
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Härnösands kommun positiva till, och håller med utredningen om att är 
önskvärt att myndigheterna ger ett handfast och konkret stöd till Sveriges 
kommuner.  
Kommunen ställer sig vidare positiv till att de delområden som tidigare har 
styrt uppföljningen av minoritetspolitiken byts ut mot delmål, och ställer sig 
positiv till de fyra delmål som utredningen föreslår: (1) frihet från 
diskriminering och annan negativ särbehandling, (2) inflytande och 
delaktighet, (3) kulturell identitet och (4) levande minoritetsspråk. 
Förslaget att uppföljningsmyndigheterna ska verka för ökad kunskap om de 
nationella minoriteterna och urfolket ställer sig Härnösands kommun positivt 
till. Härnösands kommun tillstyrker förslaget att uppföljningsmyndigheterna 
ska bistå, bland annat kommuner, med rådgivning, metodstöd, utbildning 
och liknande. 
Härnösands kommun ställer sig vidare positiv till att Institutet för språk och 
folkminnen ska tillhandahålla en struktur och främja samverkan mellan olika 
aktörer. Kommunen delar uppfattningen att detta skulle kunna lätta den 
ekonomiska bördan och att det minoritetspolitiska arbetet på lokal nivå 
skulle kunna få en skjuts framåt genom bättre samverkan. 
Slutligen ser Härnösands kommun positivt på en utveckling av webbplatsen 
minoritet.se. 

Socialt perspektiv 
Kommunen kan i förlängningen få stärkt kapacitet att forma ett fullgott 
minoritetspolitiskt arbete om den nationella samordningen stärks på det sätt 
som utredningen föreslår. Ett fullgott minoritetspolitiskt arbete är en 
förutsättning för att kommunen ska nå sina övergripande mål, framförallt 
mål 4, 5 och 6. 

Ekologiskt perspektiv 
Det ekologiska perspektivet är inte applicerbart på detta beslut. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Kommunen kan i förlängningen få stöd att utforma ett minoritetspolitiskt 
arbete som uppfyller krav som åligger kommunerna enligt lag (2009:724) 
om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Beslutet har ingen påverkan 
på kommunens budget. 
 
 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
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Bilaga - Yttrande SOU 202027 Högre växel i minoritetspolitiken 
Remiss av betänkandet Högre växel i minoritetspolitiken - Stärkt 
samordning och uppföljning (SOU 2020:27)  
______  
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§ 126 Dnr 2020-000371 1.1.2.1 

Västernorrlands Museum - En nod för kulturarvsturism 
i Höga Kusten och Sverige 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att under förutsättning att projektet beviljas medfinansieras projektet med 
150 000 kr för år 2021 och 2022, 
att medel tas ur kommunstyrelsens budgetram, samt 
att med arbetstid medfinansiera projektet med 314 112 kr under två år.  

Propositionsordning 

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 
förslag.  
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 
liggande förslag.  
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 
förslag.      

Bakgrund 

Murbergets Friluftsmuseum etablerades 1913 och är med drygt 80 
byggnader ett av landets största friluftsmuseum. I sitt ursprung som 
Norrlands kulturhistoriska museum genomsyrades det av en pedagogisk 
tanke där besökaren skulle få en inblick i äldre tiders liv och byggnadskonst. 
Idag berättar Friluftsmuseet dessutom Västernorrlands rika historia ur många 
fler aspekter. De pedagogiska tankarna anpassas till de större och nutida 
perspektiven hållbarhet och innovation, vilka står i fokus för utvecklingen på 
Friluftsmuseet. Här ryms numera också frågor om biologisk mångfald, 
hållbara livsformer, kreativt skapande och lek i ett sammanhang. Med ca 100 
000 besökare per år är det ett för länet ett viktigt besöksmål med potential att 
utvecklas ännu mera som besöksmål.  
Under de drygt 100 åren som museet varit igång har samverkan med 
föreningar och olika aktörer varit centralt för museet, och det finns en lång 
tradition av evenemangs- och programsamordning. Under 2019 har Kairos 
Future haft ett uppdrag tillsammans med Höga Kusten 
Destinationsutveckling och Västernorrlands museum att identifiera och 
prioritera några satsningar som skulle positionera Murbergets 
Friluftsmuseum som ett långsiktigt hållbart och attraktivt besöksmål och 
levande mötesplats i och för regionen. Viktiga slutsatser i rapporten är att 
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platsen har särskild potential att bli en levande och naturlig mötesplats för 
många olika målgrupper. Ortsbor, länsbor och långväga besökare såväl som 
kulturella och kreativa näringar, näringsliv, skolor och utbildningar som är 
nyfikna på att uppleva Västernorrlands ursprung. Detta både tack vare 
Friluftsmuseets unika autenticitet (museet kan erbjuda upplevelser i fyra 
århundraden inom en promenad på 300 meter) och dess regionala roll och 
breda förankring, men även då det idag saknas en naturlig mötesplats mellan 
kulturens ursprung och näringslivet i Västernorrland. Ett tomrum som 
Friluftsmuseet kan fylla och därmed skapa positiva effekter för hela 
regionen. Sammanfattningsvis visar analysen att Friluftsmuseet har sin 
styrka i det vackra området och historien kopplad till platsen. I en av 
förstudien genomförd SWOT-analys identifierades även det stora området 
med ca 80 kulturhistoriska byggnader, stora evenemang, uppvisandet av ett 
brett kulturarv från regionen, stor museal kompetens på museet ifråga om 
plats, byggnadernas historia och traditionella hantverk som styrkor i en 
potentiell utvecklingssatsning. I förstudien presenterades ett konceptförslag 
med fokus att utveckla områden som kan bidra till regional tillväxt och 
skapandet av nya arbetstillfällen. 
Tillväxtavdelningen delar museets bild av att friluftsmuseet kan utvecklas 
som ett viktigt besöksmål i regionen. Friluftsmuseet har stor potential men 
har under många år haft ett eftersatt underhåll och lite visionärt arbetet. 
Tillväxtavdelningen har varit delaktig i de processer som har lett fram till 
utvecklingsprojektet. Det är dock viktigt att inse att om friluftsmuseet ska 
kunna utvecklas som vi önskar kommer flera insatser både vad gäller 
underhåll av fastigheter och kreativa utvecklingsprocesser att måsta ske.    

Beslutsunderlag 

Tillväxtavdelningens tjänsteskrivelse 
Bilaga 1 - Konceptualisering Murberget Friluftsmuseum 
Bilaga 2 - Rapport Murberget Friluftsmuseum 
Bilaga 3 - Murberget karta befintlig situationsplan 4 
Bilaga 4 - Bygg och exploateringskarta Murberget 
Bilaga 5 - Dokumentation och åtgärdsbeskrivning torgmiljö 
Bilaga 6 - Inköps- och upphandlingsplan Västernorrlands museum 
Bilaga 7 - Riskanalys EU-projekt Västernorrlands museum 
Bilaga 8 - Projektlogik - Friluftsmuseum 
Bilaga - Anhållan om medfinansiering av projekt 
Kopia av Budget TVV Friluftsmuseet 20-07-10 
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Murberget Friluftsmuseum - Centrum för kulturarv och KKN. 
Kompletterande projektbeskrivning 
 
______  
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§ 127 Dnr 2019-000286 3.4.1.1 

Ansökan om ekonomiskt bidrag - Ramviks Folkets Hus 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att bevilja Ramviks Folkets Hus ekonomiskt bidrag om 135 000 kr, samt 
att beviljade medel tas ur kommunstyrelsens budgetram för år 2021.  

Propositionsordning 

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 
förslag.  
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 
liggande förslag.  
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 
förslag.      

Bakgrund 

Föreningens ekonomiska möjligheter har eftersatt underhållet av lokalen. 
Verksamheten är i behov av omläggning av tak för att verksamheten ska 
kunna fortsätta drivas.  

Socialt perspektiv 
Ramviks folkets hus används flitigt för aktiviteter så som boule, yoga, 
körsång och allmänna danser arrangeras. Folkets hus är en mötesplats för 
unge och gamla från bygden och lokalen uppskattas av både lokala invånare 
och besökare från övriga länet.  
2019-11-29 tecknades medfinansieringsintyg till boverket gällande 
medfinansiering från Härnösands kommun om 135 000 kr. 2020-05-27 tog 
Boverket beslut om bidrag enligt förordning 2016:1367 om stadsbidrag till 
allmänna samlingslokaler. Bidrag beviljat från boverket om 225 000.  
 
 

Beslutsunderlag 

Tillväxtavdelningens tjänsteskrivelse 
Beslut 2020-05-27 att bevilja ansökan om statsbidrag till allmänna 
samlingslokaler Boverket 
Medfinansiering av ansökan till Boverket för Ramviks Folkets Hus 
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Årsredovisning 2019 
Ansökan om ekonomiskt stöd till Ramviks Folkets Hus 
.  
______  
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§ 128 Dnr 2020-000207 1.1.2.1 

Begäran om gottgörelse från Mellersta Norrlands 
Pensionsstiftelse för år 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att hos Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse begära gottgörelse med  
14,1 miljoner kronor avseende 2019.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M), Andreas Sjölander (S), Christina 
Lindberg (C) och Lennart Bergström (SD). 

Yrkanden 

Anders Gäfvert (M) yrkar avslag. 
Christina Lindberg (C) och Lennart Bergström (SD) instämmer till Anders 
Gäfverts (M) yrkande.      

Propositionsordning 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, liggande förslag och 
Anders Gäfverts (M) avslagsyrkande. 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 
liggande förslag. 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 
Anders Gäfverts (M) avslagsyrkande. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med liggande 
förslag.  
Votering begärs och verkställs     

Votering och utfall 

Med 9 ja-röster mot 6 nej-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutat i enlighet med liggande förslag. Hur de enskilda ledamöterna röstat 
framgår av tabellen nedan      
 

Ledamot Ersättare Parti § 54 

   Ja Nej 

Andreas Sjölander  S X  

Carl Fredrik Edgren  V X  
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Christina Lindberg  C  X 

Lotta Visén  S X  

Björn Nordling   S X  

Monica Fahlén Ann Kristine Elfvendal S X  

Håkan Viklund Lennart Mohlin S X  

Michael Möller Christensen  V X  

Johan Sundqvist  MP X  

Ingemar Wiklander  KD X  

Erik Hultin Karl Rönnkvist C  X 

Anders Gäfvert  M  X 

Ida Skogström   M  X 

Ingemar Ljunggren   M  X 

Lennart Bergström  SD  X 

 

 

Reservation 

Centerpartiet, Sverigedemokraterna och Moderaterna reserverar sig mot 
beslutet.  
Moderaterna och Sverigedemokraterna ger följande reservation: 
Moderaterna reservera sig mot beslutet med motiveringen att det inte finns 
någon anledning att kräva gottgörelse från Mellersta Norrlands 
Pensionsstiftelse, då nuvarande majoritet (S, V, Mp och KD) anser att 
kommunens ekonomi är god! Vilket innebär att det är betydligt bättre att ta 
på sig nya åtaganden för 14,1 miljoner kronor och beta av på den gamla 
pensionsskulden.  
Centerpartiet ger följande reservation: 
Centerpartiet vill utöka stiftelsens pensionsåtagande till anställda och 
tidigare anställda i Härnösands kommun och använda pensionsstiftelsens 
övervärde till att trygga fler årskullar än att begära gottgörelse med 14,1 
mnkr avseende 2019. 

Bakgrund 

Härnösands kommun bildade Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse enligt 
beslut i kommunfullmäktige 2008-09-29 §131. Det beslutet utgör stiftelsens 
urkund. I urkunden beskrivs att stiftelsen ska möjliggöra att kommunen ska 
kunna begära gottgörelse ur stiftelsen. Gottgörelse från stiftelsen kan endast 
göras då stiftelsens tillgångar inklusive årets avkastning täcker hela 
förpliktelsen. Enligt stiftelsens stadgar och tryggandelagen får gottgörelse 
avse löpande utgifter eller utgifter som arbetsgivaren haft under närmast 
föregående räkenskapsår. Stiftelsens ändamål är att trygga utfästelser om 
pension som givits av Härnösands kommun, åt arbetstagare födda till och 
med 1942 eller deras efterlevande. 
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Förvaltningen föreslår att Härnösands kommun begär gottgörelse för 
pensionsutgifter för år 2019. Kommunen har betalt ut 14,1 miljoner kronor i 
pensioner inklusive löneskatt till arbetstagare eller deras efterlevande enligt 
stiftelsens ändamål.  
Stiftelsekapitalet inklusive avkastning avseende Härnösands kommuns andel 
uppgår till 213,4 mnkr och pensionsåtagande till 114,8 mnkr enligt 
årsredovisning 2019. Det möjliggör att kommunen kan begära gottgörelse 
med god marginal.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
______  
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§ 129 Dnr 2020-000367 1.1.2.0 

Sammanträdestider 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder kl. 8.15 följande datum: 
19 januari 
16 februari 
16 mars 
20 april 
18 maj 
24 augusti 
21 september 
19 oktober 
16 november 
14 december 
att kommunstyrelsen sammanträder kl. 8.15 följande datum: 
5 januari 
2 februari 
2 mars 
7 april 
4 maj 
1 juni 
7 september 
5 oktober 
2 november 
30 november 
Beslutet gäller under förutsättning av fullmäktiges beslut om motsvarande 
sammanträdesdatum för fullmäktige. 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att kommunfullmäktige sammanträder kl.13.15 följande datum: 
25 januari 
22 februari 
29 mars 
26 april 
24 maj 
14 juni 
27 september 
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25 oktober 
22 november 
20 december  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Ida Skogström (M) och Andreas Sjölander (S). 

Yrkanden 

Ida Skogström (M) yrkar om att få lämna en protokollsanteckning. 
Ordförande Andreas Sjölander (S) tillåter protokollsanteckningen.      

Propositionsordning 

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 
förslag.  
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 
liggande förslag.  
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 
förslag.      

Protokollsanteckning 

Med anledning av att vi behöver bli fler i kommunfullmäktige som arbetar i 
privat sektor, önskar jag att kommunfullmäktige blir med arbetarvänligt. 
Sammanträdestider för kommunfullmäktige i Härnösand har länge varit 
13:15, mitt på dagen, måndagar. Detta försvårar för oss som arbetar i privat 
sektor att lyckas delta i sammanträdena. Detta komplicerar också 
möjligheten för nya, framförallt unga i arbetsför eller studieålder, att 
engagera sig politiskt. Jag vill att politiken ska vara tillgänglig för fler att 
engagera sig i, och det tror jag att vi lyckas åstadkomma genom att förlägga 
fler sammanträden utanför arbetstid. Oavsett rättigheten till ledighet för att 
delta i ”demokratiskt arbete” så finns det ett hinder i att man själv helt enkelt 
inte kan eller känner att en hinner avstå från arbete eller skola för att delta 
vid kommunfullmäktigesammanträden, detta gäller givetvis också fler 
sammanträden, men allra främst fullmäktige. Andra sammanträden har större 
behov av att ha tjänstepersoner deltagande, därför bör först och främst 
kommunfullmäktigesammanträdena förläggas på kvällstid, eller åtminstone 
efter normal arbetstid (vilket kan antas är 16:00 vardagar).  
Jag är medveten om att enkäter tidigare gått ut till befintliga 
fullmäktigeledamöter om detta ärende och att resultatet visar att de nästan är 
rörande överens om att tiderna passar, men jag tror att det är för att de flesta 
av våra befintliga ledamöter är ”offentligt anställda”.  
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Ännu en annan vinning kan vara att fler av våra medborgare då har möjlighet 
att se och höra våra kommunfullmäktigesammanträden då de hålls under 
”kvällstid”.   
Med anledning av ovanstående föreslår jag att kommunfullmäktiges 
presidium tar till sig av detta och planerar om sammanträdestiderna för 
kommunfullmäktige 2021 som ett försök till förändring och nytänk.       

Bakgrund 

Inför sammanträdesåret 2020 har kommunledningskontoret tagit fram 
förslag på sammanträdesdagar för kommunstyrelsen, dess utskott samt 
kommunfullmäktige  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-08-12 
Bilaga – Sammanträdestider 2021 
______  
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§ 130 Dnr 2020-000121 1.1.2.1 

Drift- och organisation av kostverksamhet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att lägga informationen om nulägesbeskrivningen av kostenhetens 
verksamhet till handlingarna, 
att kommundirektören återkommer med förslag till kommunstyrelsen om 
måltidspolicy i november 2020, samt 
att kommundirektören återkommer med förslag på framtida drift och 
organisation av kostenheten till kommunstyrelsen november 2020.   

Propositionsordning 

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 
förslag.  
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 
liggande förslag.  
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 
förslag.      

Bakgrund 

Utifrån förändrade budgetförutsättningar under 2019 som härrörde från 
konsekvenser av ny redovisningsmodell, fick kommundirektören i uppdrag 
att utreda framtida drift och organisation av kommunens produktionskök. 
Utredningens fokus har varit att inleda med en nulägesbild i ett bredare 
perspektiv än enbart produktionsköket och dess verksamhet. 
Nulägesutredningen har utmynnat i identifiering av förbättringsområden som 
är enkla att åtgärda och som kommer att få betydelse i exempelvis 
samordningsvinster och en tydlighet i faktiska kostnader på enhetsnivå.  
Nästa steg att ta i utredningen är av strategisk art och berör mer komplexa 
frågeställningar och analyser kring fördelar och nackdelar med ett centralt 
produktionskök, eller flera mindre produktionskök, var produktionsköket 
organisatoriskt ska ha sin hemvist, var måltidspersonal ska organisatoriskt 
ska vara placerad, kostnader som olika förslag skulle medföra och 
investeringsbehov som eventuellt uppstår. 
Arbetet med utredningen har varit inkluderande där berörda personalgrupper 
och chefer har deltagit i underlaget och återföring av utredningens resultat i 
form av nuläget har också skett till de som deltagit i utredningsunderlaget. 
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Det har varit gynnsamt att arbeta i den formen och bidrar till samverkan 
framåt och ger verksamheterna en ökad förståelse för helheten och de 
utmaningar de medför.  
Kommunstyrelseförvaltningen önskar att den fortsatta utredningen, som ska 
utmynna i ett förslag kring framtida drift och organisation kan fortsätta att 
arbeta på detta sätt. 
Utifrån ovanstående beskrivning av utredningens faser föreslår 
kommunstyrelseförvaltningen att förslag till framtida drift och organisation 
sker i november 2020. 
Socialt perspektiv 
Ingen påverkan 
Ekologiskt perspektiv 
Ingen påverkan 
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Ingen påverkan  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Bilaga - Nuläge kostverksamhet  
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-05-07 § 85 
______  
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§ 131 Dnr 2020-000104 3.4.2.0 

Utredning kring bildande av Härnösands 
kommunkoncern 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  
att utifrån rapporten ”Utredning kring bildande av Härnösands 
kommunkoncern” i nuläget avstå från att bilda en kommunkoncern samt  
att lägga rapporten till handlingarna.  

Propositionsordning 

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 
förslag.  
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 
liggande förslag.  
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 
förslag.      

Bakgrund 

Kommundirektören fick i kommunens budgetbeslut 2020 ett uppdrag som 
handlade om att se över bolagsform för kommunen och dess bolag. En 
arbetsgrupp bildades av VD från kommunens bolag samt ekonomichef och 
tillväxtchef från kommunstyrelseförvaltningen. 
En rapport har sammanställts efter att arbetsgruppen har träffats ett antal 
gånger och även gjort ett studiebesök i en jämförbar kommun, Piteå 
Kommunbolag AB (PIKAB).  

Bedömning  
Att bilda en koncern innebär att analysera de ekonomiska effekterna av 
bildandet på både kort- och lång sikt vilket var ett för omfattande arbete i 
nuläget. Arbetsgruppens slutsats är att om Härnösand skall bilda den 
juridiska kommunkoncernen så får det förslaget hanteras längre fram utifrån 
nya riktlinjer. Bolagen måste först justera sina affärsplaner och ges nya 
direktiv. 
Utredningsarbete har dock genererat några viktiga synergier emellan bolagen 
och kommunen att arbetas vidare med under 2020. 
Det juridiska perspektivet kan bl.a. handla om vilken lagstiftning som styr 
beslutet och hur beslutet påverkar kommunens andra styrdokument. 
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Analysera utifrån ditt föreslagna beslut, inte eventuella andra beslut som kan 
komma att fattas eller ev. följdbeslut.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Rapport - Utredning kring bildande av Härnösands kommunkoncern.  
______  
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§ 132 Dnr 2020-000087 1.1.2.1 

Kommunens och bolagens IT-samverkan 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att uppdra till arbetsgruppen att gå vidare med att utreda och genomföra de 
möjliga samverkansområden som identifierats, samt 
att lägga rapporten till handlingarna, samt 
att uppdra till kommundirektören att återkomma till kommunstyrelsens 
sammanträde i februari 2021 för en delrapport om gruppens arbete. 

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S). 

Yrkanden 

Andreas Sjölander (S) yrkar på en ytterligare attsats som lyder: 
att uppdra till kommundirektören att återkomma till kommunstyrelsens 
sammanträde i februari 2021 för en delrapport om gruppens arbete. 
Christina Lindberg (C) instämmer till Andreas Sjölanders (S) yrkande.      

Propositionsordning 

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 
förslag med ordförandes förslag.  
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 
liggande med ordförandes förslag.  
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 
förslag med ordförandes förslag.      

Bakgrund 

Uppdraget har varit att utreda ”Samordningsmöjligheter av IT inom 
koncernen”. I uppdraget har en nulägesbild kartlagts och olikheter och 
likheter mellan kommunen och bolagen beskrivits. I rapporten framgår vilka 
samarbeten som finns idag samt föreslås ett antal områden som ses som 
framgångsrika att gå vidare med. 
Arbetsgruppen bestod av IT-cheferna på kommunen och HEMAB samt IT-
ansvariga på Technichus och Härnösandshus. 
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Det vi ser är att de mer omfattande samarbetena sker med kommunen som en 
av parterna och att samarbeten mellan enbart bolagen finns - men i en 
mindre omfattning just nu. Det finns tankar och ambitioner om att utveckla 
den befintliga strukturen för samverkan. Vi identifierar under arbetets gång 
fler funktioner och tjänster som kan utvecklas inom samverkan samt att det 
samtidigt finns utmaningar inom vissa områden där framförallt regelverk 
påverkar på olika sätt. Förslag på samverkansområden utifrån nuläget 
återfinns på sidorna 8-9 i rapporten. 
En framgångsfaktor för en ökad och djupare samverkan är att skapa 
strukturer för strategiarbete och beslutsfattande samt utvecklings- och 
linjearbete. Viktigt är också att identifiera vilka regelverk vi har att förhålla 
oss till i olika sammanhang. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2019-05-07 § 85 
Rapport - IT inom koncernen rev. 2020-02-03 
______  
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§ 133 Dnr 2020-000016 1.2.3.2 

Attestantförteckning kommunstyrelsen 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att anta reviderad attestantförteckning med giltighet från 2020-09-14 

Propositionsordning 

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 
förslag.  
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 
liggande förslag.  
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 
förslag.      

Bakgrund 

Kommunstyrelseförvaltningens attestantförteckning har reviderats utifrån 
genomförda personalförändringar.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Attestantförteckning KSF 2020-09-14 
______  
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§ 134 Dnr 2020-000368 1.1.2.1 

Val av politisk referensgrupp för miljö-, energi- och 
klimatstrategiskt arbete 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  
att utse följande personer till referensgruppen för miljö, energi- och 
klimatstrategiskt arbete: 
Johan Sundqvist (MP), sammankallande för gruppen 
Björn Nordling (S) 
Ingemar Ljunggren (M) 

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S), Lennart Bergström (SD), Anders 
Gäfvert (M), Ingemar Ljunggren (M) och Johan Sundqvist (MP). 

Yrkanden 

Ordförande Andreas Sjölander (S) begär om ett förtydligande om att valet av 
representanterna för referensgruppen för miljö-, energi- och klimatstrategiskt 
arbete ska vara två från majoriteten och en från oppositionen. 
Andreas Sjölander (S) yrkar för majoritetens sida att Johan Sundqvist (MP) 
väljs som sammankallande för gruppen och Björn Nordling (S).  
Lennart Bergström (SD) och Anders Gäfvert (M) yrkar att Ingemar 
Ljunggren (M) ska väljas för oppositionens sida. 
Karl Rönnkvist (C) yrkar att Christina Lindberg (C) väljas för oppositionens 
sida.        

Propositionsordning 

Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, ordförandes 
förslag och Lennart Bergströms (SD) förslag.  
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 
ordförandes förslag.  
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 
Lennart Bergströms (SD) förslag.  
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Lennart 
Bergströms (SD) förslag.      
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Röstning begärs och är sluten eftersom ärendet avser val 

Ledamöterna Björn Nordling (S) och Ida Skogström (M) utses till 
rösträknare.  De röstande avger efter upprop efter uppropslistan sina 
valsedlar i en valurna.  

Omröstningsresultat 

Antalet avgivna röster är 15. Med 2 röster för Christina Lindberg (C), 4 
röster för Ingemar Ljunggren (M) och 9 blanka röster och därmed bifaller 
kommunstyrelsen Lennart Bergströms (SD) förslag.      

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade 2015-06-02 att inrätta en politiskt strategisk 
referensgrupp för miljö-, energi- och klimatfrågor. Förutom delaktighet i 
skapandet av kommunens nu aktuella klimat- och energiplan bestod 
referensgruppens uppdrag av samordnande av det strategiska arbetet i miljö-, 
klimat- och energifrågor. Referensgruppens sammansättning bestämdes till 3 
ledamöter från kommunstyrelsen och 3 ledamöter från samhällsnämnden 
samt 2 ledamöter från Hemabs respektive Härnösandshus styrelser. Dagens 
ärende avser val av ledamöter från kommunstyrelsen      

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 
Bilaga - Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2015-06-08  
______  
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§ 135 Dnr 2020-000022 1.1.2.1 

Ekonomisk månadsrapport Kommunstyrelsen 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.  

Propositionsordning 

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 
förslag.  
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 
liggande förslag.  
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 
förslag.      

Bakgrund 

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 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag, 2020-09-07 § 61 
Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse 
Förvaltningarnas samlade ekonomisk bild av Covid 19 
Ekonomisk månadsrapport Juli      
______  
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§ 136 Dnr 2020-000005 1.1.2.1 

Kommunstyrelsens uppdragsbeslut 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens beslutar  
att lägga uppdragslistan till handlingarna.  

Propositionsordning 

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 
förslag.  
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 
liggande förslag.  
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 
förslag.      

Bakgrund 

Lars Liljedahl, kommundirektör, redogör för uppdragslistan 

Beslutsunderlag 

Lista kommunstyrelsens uppdragsbeslut t.o.m. 2020-09-08 
______  
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§ 137 Dnr 2020-000001 1.2.3.1 

Anmälan av delegationsbeslut 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.  

Propositionsordning 

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 
förslag.  
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 
liggande förslag.  
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 
förslag.      

Bakgrund 

Attestantförteckning KSF 2020-06-04 
Attestherarki 
Attestregler 
Delegation – Strandskydd SAM – 2020-1800 
Delegation – Strandskydd SAM – 2020- 1801 
Delegationsbeslut – Personalärenden 2020-04-01—2020-04-30 
Delegationsbeslut – Personalärenden 2020-06-01—2020-07-31 
Ordförandebeslut presentkort 2020-06-17 
Styrelserepresentant från arbetsgivaren MNP 2020-04-21 
VD och ledamot i MNP 2020-06-04 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 
Bilaga - Delegationsbeslut 2020-09-08 
______  
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§ 138 Dnr 2020-000002 1.1.2.1 

Anmälan av ärenden för kännedom till 
kommunstyrelsen 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
att ärenden för kännedom läggs till handlingarna. 
Protokoll Härnösandshus 2020-06-09 
Protokoll Kommunfastigheter 2020-06-09 
Protokoll konstituerande Härnösand Elnät AB 2020-03-31 
Protokoll konstituerande Härnösands Energi och Miljö 2020-03-31 
Protokoll extra styrelsemöte Härnösands Energi och Miljö 2020-04-29  
Protokoll styrelsemöte Härnösands elförsäljning AB 2020-05-20 
Protokoll konstituerande Ostkustbanan 2020-05-15 
Protokoll årsstämma Ostkustbanan 2020-05-15 
Regionfullmäktige 2020-06-17 - Delförsäljning av aktier i Ostkustbanan 
Sundsvalls kommun fullmäktige 2020-05-25 – Region Västernorrlands 
försäljning av aktier i Ostkustbanan AB 
Kramfors kommuns fullmäktige 2020-06-22 – Ansvarsfrihet för direktionen 
i Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen 2019 
Sollefteå kommuns fullmäktige 2020-06-22 – Taxor 2020-2023 för 
verksamheter inom Räddningstjänsten 
Minnesanteckningar Ägardialog Höga Kusten Destinationsutveckling AB 
2020-06-01 
Ägardialog Höga Kusten Destinationsutveckling AB 2020-06-01 
Socialnämndens protokollsutdrag 2020-06-25 – Budgetuppföljning 2020 
Boverket – Beslut om bidrag till Folkets hus i Ramvik 
Migrationsverket – Om mottagning och bosättning av nyanlända juni 2020 
SKR – Cirkulär nr 20:31- Förändring i sommarjobbsatsning från och med 
september 
E-post Mayors for Peace News Flash (June 2020) No.126 (July 2020) 
E-post Nagasaki Peace Declaration 2020 
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E-post The City of Hiroshima Peace Declaration 

Propositionsordning 

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 
förslag.  
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 
liggande förslag.  
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 
förslag.      

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 
Bilaga - Ärenden för kännedom 2020-09-08 
______  
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§ 139 Dnr 2020-000034 1.1.2.1 

Frågor och svar 

Anders Gäfvert (M) ställer en fråga om att ingen information har gått ut om 
vem som varit ansvarig politiker och kommundirektör under 
sommarsemestern. 
Andreas Sjölander (S) besvarar frågan. 
Anders Gäfvert (M) ställer en fråga om hur det har gått med arbetet med 
försvarsmakten under sommaren. 
Andreas Sjölander (S) besvarar frågan. 
Lennart Bergström (SD) informerar om Sverigedemokraterna arbete kring 
försvarsmakten. 
Christina Lindberg (C) ställer en fråga om hur det går med flytten av 
Korttidsboendet. 
Lars Liljedahl, kommundirektör besvarar frågan. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander (S) passar på att tacka 
Petra Werner med en blomma för sin tid som tf. kanslichef.  
______  
 


