
 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(54) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-04 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Digitalt möte via Zoom som utgår från Kommunstyrelsesalen i Rådhuset tisdagen den 4 
maj 2021 kl 08:15-09:45, 09:55-11:45, 13:30-14:24, 14:30-14:35 
Ajournering kl. 09:45-09:55, 11:45-13:30, 14:24-14:30 

Beslutande 
Närvarande på plats 
 
 
Närvarande digitalt 

Ledamöter 

Andreas Sjölander (S), Ordförande 
Christina  Lindberg (C), 2:e vice ordförande 
Carl Fredrik Edgren (V), 1:e vice ordförande 
Ann-Charlotte Visén (S) 
Björn Nordling (S) 
Monica Fahlén (S) 
Håkan Viklund (S) 
Michael Möller Christensen (V) 
Johan Sundqvist (MP) 
Ingemar  Wiklander (KD) 
Erik Hultin (C) 
Eva-Clara Viklund (M) tjänstgörande för Anders Gäfvert (M) 
Ida Skogström (M) 
Ingemar Ljunggren (M) 
Glenn Sehlin (SD) 

Närvarande ej tjänstgörande 
ersättare 

Ersättare 

Ann Kristine Elfvendal (S) 
Lennart Molin (S) 
Elin Sandin (V) 
Myriam Estrella-Näslund (MP) 
Ulla Bylund (KD) 
Karl Rönnkvist (C) 
Ulrika Sundgren (C) 
Gabriel Hjelm (M) § 84 
Charlotte Bystedt (SD) 
Olle Löfgren (L) §§ 84-100 
 

Övriga närvarande digitalt 
 
 
 
Övriga närvarande på plats 

Lars Liljedahl, kommundirektör, Johan Lindén, ekonomichef, Uno Jonsson, tillväxtchef 
samt inbjudna och föredraganden under informationsärenden enligt § 84 
 
Anna Bostedt, kanslichef och Jeanette George, kommunsekreterare 

Justerare Christina Lindberg (C) 

  
- 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§  §§ 84-108 
 Jeanette George Direktjustering § 97 

 Ordförande 

  

 Andreas Sjölander  

 Justerare 

  

 Christina Lindberg   
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 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2021-05-04 

Datum då anslaget sätts upp 2021-05-06 Datum då anslaget tas ned 2021-05-28 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 
 

Underskrift 

  

 Jeanette George  
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§ 84 Dnr 27802  

Informationsärenden 

Kommunstyrelsen har fått följande informationsföredragningar: 

 Samverkansavtal HKIG (Höga Kusten Industrigrupp) – Mia Wester, 

verksamhetsansvarig HKIG och Petra Forsström, näringslivschef 

 Klimatkontrakt – Daniel Johansson, strateg miljö, hållbarhet och 

infrastruktur  

 Uppföljning #WeDo – Anna-Karin Hasselborg, våldsförebyggande 

samordnare och Karin Sundquist, kommunikationsstrateg 

 Försäljning Lövudden 1:123 – Hanna Viklund, mark- och 

exploateringshandläggare  

 Planändring Kronholmen – Hanna Viklund 

 Fritidsbåtsmuseet - Elisabeth Oxelhöjd, kulturchef 

 Upprättelse för kvinnor – Elisabeth Oxelhöjd, kulturchef 

 Workshop målarbete – Anna Bostedt, kanslichef och Malin Ullström, 

verksamhetsutvecklare 

 Läget gällande Covid 19 – Lars Liljedahl, kommundirektör 

Närvarande förtroendevalda (via Zoom) 

Ledamöter   Ersättare 
Andreas Sjölander (S), ordf Ann Kristine Elfvendal (S) 

Carl Fredrik Edgren (V), 1:e vice ordf Lennart Molin (S) 

Christina Lindberg (C), 2:e vice ordf Elin Sandin (V) 

Lotta Visén (S)  Myriam Estrella Näslund (MP)    

Björn Nordling (S)  Ulla Bylund (KD) 

Monica Fahlén (S)  Karl Rönnkvist (C)                  

Håkan Viklund (S)  Ulrika Sundgren (C) 

Mikael Möller Christensen (V) Eva-Clara Viklund (M) 

Johan Sundqvist (MP)  Gabriel Hjelm (M) 

Ingemar Wiklander (KD)  Charlotte Bystedt (SD) 

Erik Hultin (C)  Olle Löfgren (L) 

Ida Skogström (M) 

Ingemar Ljunggren (M) 

Glenn Sehlin (SD) 

______  
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§ 85 Dnr 34746  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

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

______  
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§ 86 Dnr 2020-000517 1.1.2.0 

Fastställande av föredragningslista 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att därmed fastställa föreliggande föredragningslista.      

Propositionsordning 

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, 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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§ 87 Dnr 2021-000001 1.1.2.1 

Ekonomisk månadsrapport kommunstyrelsen - mars 
2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Ingemar Ljunggren (M) och Andreas Sjölander (S). 

Propositionsordning 

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, 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 

Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse, 2021-04-13 

Bilaga - Ekonomisk månadsrapport mars 

 

______  
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§ 88 Dnr 2021-000094 1.1.2.1 

Uppföljningar av granskningar åren 2016 och 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anta Tjänsteskrivelse – Kommunstyrelsens svar på revisionsrapport 

Uppföljning av granskningar åren 2016 och 2017, daterad 2021-03-29, som 

kommunstyrelsens svar på revisionens skrivelse, samt  

att översända yttrandet till revisionen.  

Propositionsordning 

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, 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 

KPMG har av Härnösands kommuns revisorer fått i uppdrag att genomföra 

en uppföljning av genomförda granskningar under åren 2016 och 2017. 

Syftet med granskningen är att bedöma om ansvarig nämnd/styrelse har 

vidtagit beslutade åtgärder. 

Kommentarer från rapporten med bäring på/mot kommunstyrelsen är 

följande: 

Granskning av investeringsprocessen 

”Kommunstyrelsen säkerställer att styrelsen regelbundet får ändamålsenlig 

uppföljning av investeringsbudgeten”. ” Även om det inte framgår av 

tidigare rapport är det viktigt att kommunstyrelsen regelbundet får 

information om avvikelser gällande investeringar. Vidare konstaterar vi att 

det pågår ett arbete med att förändra budget- och uppföljningsprocessen. Vi 

rekommenderar kommunstyrelsen att säkerställa att arbetet färdigställs och 

att även styrelsen regelbundet får uppföljning av investeringsbudgeten.” 
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Svar: I samband med årsbokslutet 2020 återinfördes processen med att gå 

igenom årets investeringar och göra en bedömning huruvida 

investeringsprojekten var avslutade eller fortfarande pågående. I de fall 

investeringsprojekten bedömdes vara ej avslutade, eller pågående, var 

uppdraget till förvaltningarna att identifiera dessa projekt och begära att 

kvarvarande/ej utnyttjade budgeterade investeringsmedel för dessa skulle 

överföras till kommande budgetår. Detta i den utsträckning det inte redan 

bedömdes finnas budgeterade investeringsmedel kommande år, för att 

slutföra projekten utan eventuella undanträngningseffekter. Likaså 

innefattade uppdraget att gå igenom pågående investeringsprojekt även från 

tidigare år och göra en bedömning om budgeterade investeringsmedel fanns 

tillgängliga kommande budgetår för att fortsätta 

finansiera/genomföra/slutföra dessa. I den utsträckning så inte var fallet 

skulle medel begäras även för dessa investeringsprojekt. Denna återinförda 

process säkerställer att verksamheten/kommunen har bättre koll på sina 

pågående investeringsprojekt och att dessa finns upptagna och finansierade i 

kommande budgetar. Likaså skapade det goda förutsättningar för att 

sammanställa uppföljningen av årets genomförda investeringar i 

årsbokslutet. 

En bra uppföljningsprocess startar med en bra budgetprocess. Bra 

budgetunderlag för investeringar skapar förutsättningar för en bra 

uppföljning. I budgetarbetet för 2022 har investeringsbudgeten utökats till att 

omfatta en tidsperiod om 10 år samt att investeringsbudgeten har brutits ner 

på projektnivå för att möjliggöra bland annat individuell bedömning om 

avskrivningstider för varje investeringsprojekt. En följdeffekt blir också att 

budgeten blir mer detaljerad vilket i sin tur skapar förutsättningarna att 

genomföra framtida budgetuppföljningar på projektnivå med individuella 

bedömningar och koll på varje enskilt projekt. Detta förbättrar styrningen. 

När det gäller redovisningen av investeringsutgifter till kommunstyrelsen så 

har dessa sedan en tid redovisats till kommunstyrelsen utifrån 

likviditetsperspektivet, dvs. när investeringsutgiften belastar kommunens 

bankkonto. Under 2021 har månadsrapporterna kompletterats med att även 

innefatta redovisade investeringar, dvs. i vilken utsträckning utgifterna eller 

inkomsterna bokförts på investeringsprojekt. Dessa siffror visar det 

ackumulerade redovisade utfallet (enbart innevarande års) på kommunens 

investeringsprojekt, och redovisas till kommunstyrelsen uppdelat på 

nämndsnivå.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-29 

Revisionsrapport - Uppföljning av granskningar åren 2016 - 2017 

______  
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§ 89 Dnr 2021-000093 1.1.2.1 

Grundläggande granskning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anta ”Yttrande gällande revisonens grundläggande granskning 2020, som 

sitt eget, samt 

att översända yttrandet till revisionen.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Christina Lindberg (C) och Andreas Sjölander (S). 

Yrkanden 

Christina Lindberg (C) yrkar om att få lämna en protokollsanteckning.   

Andreas Sjölander (S) tillåter protokollsanteckningen.    

Propositionsordning 

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, 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 

Centerpartiet önskar att kommunstyrelsen fortsätter dialogen med revisionen 

för att undersöka varför svarsfrekvensen på deras enkät är låg samt arbetar 

för att fler ska besvara enkäten. 

Bakgrund 

Kommunens revisorer har genomfört en grundläggande granskning avseende 

år 2020.  Uppdraget ingår i revisionsplanen för 2020. Syftet med 

granskningen är att bedöma om styrelsen har skapat förutsättningar för 

tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. Revisionen  
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önskar att kommunstyrelsen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns 

redovisade i rapporten. 

De väsentligaste slutsatserna från granskningen sammanfattas av revisionen 

som att kommunstyrelsen behöver säkerställa styrning och uppföljning mot 

kommunfullmäktiges mål samt förstärka arbetet med intern kontroll. 

Revisionen rekommenderar kommunstyrelsen att: 

Undersöka varför så få har svarat på enkät och gå igenom resultatet av 

enkäten tillsammans med revisionens slutsatser. 

Se över styrning och uppföljning mot kommunfullmäktiges mål 

Förstärka arbetet med intern kontroll.  

Kommunstyrelsens synpunkter och svar på rekommendationerna besvaras i 

bifogad bilaga, Yttrande – Grundläggande granskning.   

Socialt perspektiv 

Ingen påverkan bedöms 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan bedöms 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Ingen påverkan bedöms.  

Protokollsanteckning 

Centerpartiet önskar att kommunstyrelsen fortsätter dialogen med revisionen 

för att undersöka varför svarsfrekvensen på deras enkät är låg samt arbetar 

för att fler ska besvara enkäten. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-23 

Bilaga - Yttranden gällande Revisionens grundläggande granskning 

kommunstyrelsen 

Bilaga - Reglemente för internkontroll 2019-08-29  

Bilaga - Revisionsrapport - Grundläggande granskning kommunstyrelsen 

______  
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§ 90 Dnr 2021-000095 1.1.2.1 

Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anta ”Yttrande på KPMGs rapport - Granskning av systematiskt 

arbetsmiljöarbete”, som sitt eget, samt  

att översända yttrandet till revisionen.  

Propositionsordning 

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, 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 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Härnösands kommun har 

KPMG genomfört en granskning avseende det systematiska 

arbetsmiljöarbetet. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020.  

Granskningens syfte har varit att bedöma om aktiviteter och åtgärder ingår i 

ett systematiskt förbättringsarbete där kartläggning och identifierade orsaker 

analyseras och leder till åtgärder som samordnas, genomförs samt följs upp. 

Revisionen önskar att kommunstyrelsen lämnar synpunkter på de slutsatser 

som finns redovisade i rapporten.  

En sammanfattande bedömning är att det finns rutiner och till stor del stöd i 

det dagliga arbetet gällande det systematiska arbetsmiljöarbetet. En brist är 

att aktiviteter och åtgärder inte ingår i ett systematiskt förbättringsarbete där 

kartläggning och identifierade orsaker analyseras, genomförs och följs upp.  

Revisionen rekommenderar kommunstyrelse att:  

 Att kommunstyrelsen ser över och säkerställer aktualiteten på 

beskrivningen av skyddsorganisationen i kommunen. 
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 Att kommunstyrelsen säkerställer uppföljning av 

informationssystemet KIA. 

 Att kommunstyrelsen vidtar åtgärder för att säkerställa uppföljning 

på aggregerad nivå av arbetsmiljöarbetet. 

 Att kommunstyrelsen ser över ansvarsfördelningen gällande 

avslutssamtal. 

 Att kommunstyrelsen säkerställer att det finns en upprättad 

handlingsplan kring arbetsmiljön inom ekonomiavdelningen samt 

fastställer en tydlig tidplan för föreslagna åtgärder och uppföljning. 

Förvaltningen har lämnat synpunkter och förslag på svar på 

rekommendationerna i bifogad bilaga, Yttrande på KPMGs rapport - 

Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete.  

Socialt perspektiv 

Ingen påverkan bedöms  

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan bedöms  

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv  

Ingen påverkan bedöms  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-22 

Yttrande på KPMGs rapport Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete 

Bilaga - Revisionsrapport - Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete 

______  
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§ 91 Dnr 2021-000167 2.8.2.1 

Systematiskt brandskyddsarbete - SBA, uppföljning år 
2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.  

Propositionsordning 

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, 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 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret att leda och följa upp 

kommunens systematiska brandskyddsarbete – SBA. Enligt Riktlinjer för 

systematiskt brandskyddsarbete för Härnösands kommuns verksamheter ska 

arbetet årligen redovisas till kommunstyrelsen. 

För 2020 har brandskyddsarbetet sett ut som följer:  

Policy - Systematiskt brandskyddsarbete reviderad 2018, gäller till och med 

2023-03-30. Finns tillgänglig på kommunens intranät. 

Riktlinjer – Systematiskt brandskyddsarbete reviderad 2019, gäller till och 

med 2023-04-30. Finns tillgänglig på kommunens intranät. 

Delegationsblankett finns tillgänglig på kommunens intranät. 

KIA har utvecklats gällande brandskyddet under 2020 och nu finns formulär 

till internkontroll, årlig systemrevision och tillbudsrapport. Alla chefer har 

tillgång till KIA. 

På grund av den rådande situationen med Covid-19 blev det omöjligt att 

utbilda personal i grupp. Dock hann kommunen genomföra utbildning för 9 

st brandskyddsansvariga och 31 st i allmänt brandskydd innan all utbildning 

ställdes in. 
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I slutet av år 2020 fick kommunen tillgång till en digital utbildning gällande 

brandsäkerhet, den har använts till tre st personal på prov. Utbildningen kan 

vara bra i väntan på utbildningar med praktiska övningar. 

Arbetet fortsätter kontinuerligt med att förbättra SBA arbetet i 

verksamheterna. Även detta har dock försvårats av Covid-19. Tiden har inte 

räckt till då personalen varit tvungna att prioritera stoppandet av 

smittspridning. 

Under 2020 beställdes nytt utrymningslarm till Folkskolan 3, 

Johannesbergshuset. Installationen blev försenad och hanns inte med under 

året. 

Socialt perspektiv 

Inga konsekvenser ur socialt perspektiv. 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan ur ekologiskt perspektiv. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Ur ekonomiskt perspektiv genereras kostnader för bland annat, utbildningar, 

internkontroller, larminstallationer, larmförmedlingar, revisionsbesiktningar 

och anläggningsskötare. Ett bra SBA arbete kan dock minska skador på 

inventarier och byggnader vilket leder till mindre kostnader. 

Under året blev kostnaden för utbildningar, mest tid för personalen, mindre 

då de flesta utbildningar inte kunde genomföras. 

Det juridiska perspektivet berörs av att SBA arbetet är lagstadgat.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-09 

______  
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§ 92 Dnr 2019-000447 1.1.1.1 

Ansökningsavgift enligt lagen om tobak och liknande 
produkter - Rapport 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godta redovisningen utifrån uppdrag från kommunfullmäktige 2020-02-

24, § 5.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S) och Christina Lindberg (C). 

Propositionsordning 

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, 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 18 februari 2021 § 22 beslutade samhällsnämnden ”att 

samhällsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godta redovisningen”. 

Redovisningen är en uppföljning enligt kommunfullmäktiges beslut den 24 

februari 2020 § 5. Då beslutades kommunfullmäktige att införa avgift för 

kommunens hantering av ansökan om försäljning av tobak, e-cigaretter och 

påfyllningsbehållare från och med första mars 2020.  

Vidare beslutades att ansvarig nämnd skulle följa upp tidsåtgången och 

återrapportera till kommunfullmäktige.  

Samhällsförvaltningens redovisning 

Den 1 juli 2019 började lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter 

att gälla.  
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Avgift 

Enligt 8 kap. 1§ lagen om tobak och liknande produkter får kommunen ta ut 

en avgift för prövningen av ansökan om försäljningstillstånd enligt 5 kap. 1 § 

samma lag. Avgiften skall täcka kostnaden för handläggning av ansökan. I 

handläggningen ingår bland annat remisshantering, besök på 

försäljningsstället, beredning av beslutsunderlag och utfärdande av 

tillståndsbevis. Arbetet med att ta fram beslutsunderlaget inkluderar 

utredning om bolagets ekonomiska situation och granskning av köpeavtal 

samt kommunicering med sökande. Prövning av ansökan om försäljning av 

tobak likställs i stort med den prövning som görs vid bedömningen av 

alkoholtillstånd varför dessa avgifter föreslås jämställas. 

Jämförelse med övriga kommuner i länet 

Kommun Tobakstillstånd Serveringstillstånd 

Sundsvall 10 000 kr 11 500 kr 

Kramfors 942 kr/h 9 420 kr 

Sollefteå  840 kr/h 8 400 kr 

Örnsköldsvik 9 300 kr 11 600 kr 

Ånge 6 000 kr 9 000 kr 

Härnösand 9 300 kr 9 300 kr 
 

Med hänvisning till kommunens rätt att ta ut en avgift för prövning av 

ansökan om försäljningstillstånd enligt lagen om tobak och liknande 

produkter, anser samhällsförvaltningen att en de nuvarande avgifterna är 

skäliga utifrån den tid det tar att handlägga ärendena. Då prövningen är lika 

omfattande som prövning av alkoholtillstånd är avgifterna lika.  

Nuvarande avgiftsnivåer för ansökan vid försäljning av tobak, e-cigaretter 

och/eller påfyllningsbehållare: 

 Nyansökan tobak 9 300 kr 

 Ändring i tobakstillstånd 6 510 kr 

 Tillfälligt tobakstillstånd, ex. marknad eller festival 600 kr 

Per 2021-02-05 har 18 ansökningar inkommit till samhällsförvaltningen 

sedan lagen ändrades varav 10 ansökningar var kompletta och erhållit 

beviljat beslut.  

Tillägg om tidsåtgång 

Samhällsförvaltningen beräknar att summan 9300 kr, för en nyansökan, 

motsvarar ca 10 timmar per ärende och innefattar följande: 

- Muntlig information med sökande 
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- Kontroll av ansökan och dess innehåll 

- Kommunicering med sökande om kompletteringar 

- Registrering 

- Remissförfarande 

- Genomgång av remissvar 

- Tjänsteskrivelse till Polis, internt till miljöavdelningen 

- Beslut 

- Utfärdande av tillståndsbevis 

- Utskick av tillståndsbevis till sökande samt berörda myndigheter 

- Kontroll av sökandens ekonomiska omständigheter 

- Kontroll av sökandens vandel 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-15 

Samhällsförvaltningens beslut 18 februari 2021 § 22 

Kommunfullmäktiges beslut 24 februari 2021 § 5  

______  
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§ 93 Dnr 2021-000126 1.1.2.1 

Sammanträdestider 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder kl. 8.15 följande datum: 

25 januari 

15 februari 

15 mars 

20 april 

17 maj 

23 augusti 

20 september 

18 oktober 

15 november 

13 december 

att kommunstyrelsen sammanträder kl. 8.15 följande datum: 

18 januari 

8 februari 

1 mars 

5 april 

3 maj 

31 maj 

6 september 

4 oktober 

1 november 

29 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: 

 

28 februari 

28 mars 
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25 april 

23 maj 

20 juni 

26 september 

17 oktober (preliminär) 

24 oktober 

21 november 

19 december  

Propositionsordning 

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

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Bakgrund 

Inför sammanträdesåret 2022 har kommunledningskontoret tagit fram 

förslag på sammanträdesdagar för kommunstyrelsen, dess utskott samt 

kommunfullmäktige. 

År 2022 är även ett valår och ny mandatperiod börjar från och med 15 

oktober. Därför är ett extra kommunfullmäktigesammanträde inplanerat till 

den 17 oktober 2022, tiden är preliminär. 

Socialt perspektiv 

Bedöms inte påverkas av beslutet. 

Ekologiskt perspektiv 

Bedöms inte påverkas av beslutet. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Bedöms inte påverkas av beslutet.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-16 

Bilaga – Sammanträdestider 2022.  

______  
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§ 94 Dnr 2021-000169 3.4.2.0 

HKIG Samverkansavtal 2022-2024 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna föreslaget samverkansavtal mellan Höga Kusten Industrigrupp 

(HKIG) och Härnösands kommun,  

att i budgetarbetet för år 2022, 2023 och 2024 beakta 200 tkr/år ur 

kommunstyrelsen budget, samt 

att ge kommundirektör i uppdrag underteckna samverkansavtalet och 

redovisa uppföljning och utvärdering av arbetet till kommunstyrelsen  

Propositionsordning 

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, 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 

HKIG företräder drygt 30 teknik- och industriföretag och är en viktig del av 

näringslivet i Höga Kusten. Företagen har tillsammans ca 2000 anställda. 

Många av företagen är exportföretag och är i en expansiv tillväxtfas. 

Kommunerna Härnösand, Kramfors och Sollefteå samt HKIG har som 

gemensamt mål att skapa goda förutsättningar för en attraktivare region att 

bo och leva i, en långsiktig och hållbar tillväxt samt ett bättre företagsklimat. 

Se medlemsföretagen i bilaga 1. Härnösands Kommun har  varit 

medfinansiär i tidigare projekt 2019-2021 

HKIG ansöker om medfinansiering i form av en årlig ersättning för att 

fortsätta det långsiktiga arbetet med kompetensförsörjning av högre teknisk 

kompetens.  

Syftet med samarbetet enligt detta avtal är underlätta och stödja HKIGs 

medlemsföretag och deras långsiktiga kompetensförsörjning, rekrytering och 

att attrahera och behålla högre teknisk kompetens samt att profilera Höga  
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Kusten som en attraktiv region att arbeta, bo och leva Samverkansavtalet 

stödjer Härnösands kommuns övergripande mål om att medverka till ett 

”växande näringsliv med mångsidig arbetsmarknad”. Även i kommunens 

tillväxtstrategi beskrivs nytänkande entreprenörer som en av kommunens 

tillgångar.  

Näringslivsenheten har varit involverad i avtalsprocessen och anser att 

samverkansavtalet säkerställer en kontinuitet kring kompetensförsörjning 

och rekrytering av högre teknisk kompetens även efter det att projektet 

avslutas.   

Företagen har stor drivkraft för att jobba tillsammans vilket vi ser som 

mycket värdefullt. Vi anser att det är viktigt att företagen får fortsätta att 

arbeta med dessa för dem avgörande framtidsfrågor. Att skapa 

förutsättningar för kvalificerad kompetens till regionens företag är en 

avgörande framtidsfråga. 

I föreslaget avtal regleras samarbetet mellan HKIG och Härnösands 

Kommun. 

HKIG ska i samarbete med Härnösands kommun långsiktigt arbeta för 

kompetensförsörjning 

HKIG ska i samverkan med Härnösands kommun medverka i 

rekryteringprocesser genom marknadsföring, olika metoder 

HKIG ska attrahera och behålla kompetens vara deltagare och initiativtagare 

till insatser som stärker intentionerna i förslaget samverkansavtal.  

Tidsperiod 

Avtalet gäller from 2022-01-01 till 2024-12-31. Parternas intention är att 

omförhandling av avtalet kan ske 2024-06-30. Under våren 2024 utvärderas 

samverkan genom detta avtal som underlag för beslut om en eventuell 

förlängning.  

Övriga villkor 

Vardera parten har rätt att under avtalsperioden initiera omförhandling. 

Avtalet kan sägas upp av vardera parten med sex månaders uppsägningstid.  

Socialt perspektiv 

Fler arbetstagare inom HKIGs medlemsföretag ökar möjligheten till fler 

invånare i kommunen, vilket ger både kommunen och andra invånare 

möjlighet till nya kontakter. 

Ekologiskt perspektiv 

HKIGs medlemsföretag är viktiga företrädare i arbetet med ett hållbarare 

näringsliv  



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

24(54) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-04 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Fler jobb ger inom företagen i området ökar tillväxt vilket ger högre 

skatteintäkter för kommunen.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyreförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-21 

Ansökan - HKIG 2022-2024 

Bilaga 1 - Medlemmar HKIG 

Bilaga 2 - Uppnådda resultat 

Bilaga 3 - Förslag Samverkansavtal 2022-2024 

Bilaga 4 - Marknadsförings material 

______  

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

25(54) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-04 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 95 Dnr 2021-000145 1.1.2.0 

Nytt lokalavtal gällande Rådhuset 4 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna hyresavtal för lokal i Rådhuset 4. 

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Glenn Sehlin (SD), Andreas Sjölander (S), Ingemar 

Ljunggren (M), Christina Lindberg (C), Ida Skogström (M) och Erik Hultin 

(C). 

Yrkanden 

Erik Hultin (C) yrkar bifall till liggande förslag. 

Andreas Sjölander (S) instämmer till yrkandet.      

Propositionsordning 

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, 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 

Socialnämndens ordförande beslutade den 19 mars 2021 att föreslå 

kommunstyrelsen att godkänna hyresavtalet för Rådhuset 4 

(kontraktsnummer 327-01-01-03-02). 

Hyresavtalet för Öbacka hemtjänst på Norra Kyrkogatan har sagts upp av 

hyresvärden för omförhandling. I och med detta föreslås en flytt av den 

aktuella enheten till nya lokaler i Rådhuset 4, där socialförvaltningen sedan 

tidigare inhyser individ- och familjeomsorgen. Detta ger bland annat bättre 

anpassade lokaler för medarbetarna, parkeringsmöjligheter och 

elcykelförvaring. Flytten medför möjlighet att samnyttja bilar med 

Nattpatrullen och IFO. 
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De nya lokalerna kommer att anpassas efter gällande hygienkrav avseende 

personlig hygien och hantering av arbetskläder.  

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Den totala lokalkostnaden, med hyra och tillägg, förblir på samma nivå som 

för den gamla lokalen.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag, 2021-04-20 § 25 

Ordförandebeslut socialnämnden 2021-03-19 

Bilaga - Hyresavtal 327-01-01-0302  

______  
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§ 96 Dnr 2021-000164 1.1.2.1 

Klimatkontrakt 2030 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna ansökan och medfinansieringsintyget.  

Propositionsordning 

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, 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 

Under våren 2021 finns det nu möjlighet att söka Viable Cities utlysning 

”Klimatneutrala städer 2030  2.0”. Att få delta som ett projekt inom ramen 

för den utlysningen skulle innebära en unik möjlighet att få ökad kraft, 

tillgång till spetskompetens och ekonomiska resurser för det lokala och 

regionala arbetet med sikte på en hållbar omställning. Det blir också ett sätt 

att öka genomförandekapaciteten utifrån befintliga mål och strategier på 

klimatområdet. 

Höga kustens fyra kommuner avser att göra en gemensam ansökan till 

”Klimatneutrala städer 2030  2.0”. Örnsköldsviks kommun kommer i 

projektet att ha rollen som sökande kommun och projektägare, Härnösands 

kommun kommer att ha rollen som medsökande, och Sollefteå och Kramfors 

kommer att vara följekommuner i arbetet.  

Ett projekt som genomförs inom utlysning ”Klimatneutrala städer 2030  2.0” 

ska leverera:   

Ett årligen reviderat Klimatkontrakt 2030 som centralt instrument för att 

koordinera och stödja systeminnovation. Här påverkar kommunerna själva 

vilka åtaganden man går in med. 

Nya former och processer för att mobilisera en bredd av relevanta aktörer för 

att snabba på omställning till klimatneutralitet och hållbarhet till 2030 
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Ett etablerat innovationsteam, eller omställningsfunktion, med mandat och 

förmåga att påskynda omställningen till den klimatneutrala staden år 2030 

utifrån stadens specifika utmaningar 

En tydlig portfölj av satsningar som gemensamt kan bidra till att stärka 

förmågan att påskynda omställningen 

En klimatinvesteringsplan som omfattar såväl kommunala investeringar som 

de investeringar som sker utanför den kommunala sektorn 

Under projektperioden förväntas konkreta satsningar i portföljen kopplade 

till Klimatkontrakt 2030 testas, implementeras, utvärderas och skalas upp 

med fokus på insatser som gör verklig skillnad i klimatomställning 

Under projektets tre år involveras också de deltagande kommunerna i Viable 

Cities Transition Lab som är en central plattform för att stödja kontinuerliga 

och sammanhållna processer för innovation, samskapande och lärande för 

klimatomställning i bred samverkan utifrån de behov som identifieras lokalt i 

kommunerna i arbetet med Klimatkontrakt 2030. Detta arbete löper parallellt 

med arbetet kopplat till varje kommun. Syftet med detta är att ge möjlighet 

för projekten att identifiera gemensamma behov och möjligheter, dela med 

sig av kunskap, erfarenhet och utmaningar i respektive kommun samt få 

återkoppling på arbetet som sker i respektive kommun med involverade 

aktörer. 

Minst fyra parter kommer att stå bakom ansökan för platsen. Den 

koordinerande / sökande parten ska vara en kommun, i detta fall är det 

Örnsköldsviks kommun. Projektet kommer också att bilda ett 

projektkonsortium för att ge riktning till arbetet. Projektkonsortiet kommer 

att bestå av oberoende aktörer från samtliga följande aktörsgrupper:  

a) universitet, högskolor eller forskningsinstitut 

b) företag  

c) offentlig sektor  

d) idéburen sektor (civilsamhällesorganisationer)   

För arbetet kommer ett övergripande konsortium att sättas samman för Höga 

kusten som helhet, och varje kommun kommer därtill att bilda lokala 

konsortier för att driva på utvecklingen lokalt.  

Ansökan lämnas in 28 april 2021. Beslut om vilka ansökningar som beviljas 

stöd fattas i september 2021. Projektet kan då starta tidigast 1 oktober 2021.   

Socialt, ekologiskt, ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Vid en beviljad ansökan erhåller Härnösands kommun en möjlighet till en 

ökad kraft, bättre tillgång till spetskompetens och ekonomiska resurser för 

det lokala och regionala arbetet med sikte på en hållbar omställning för. Det 
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bidrar positivt till medverkan för en hållbar omställning, för invånare, 

besökare, företag och kommuner i Höga Kusten men också för offentliga 

aktörer som regioner och akademier regionalt och nationellt. 

De ekonomiska resurser (både tid och resurser) som planeras inom ramen för 

ansökan är resurser som Härnösands kommun redan planerar genomföra i 

arbetet med klimatomställningen.  

Utifrån barnrättslagen ska en prövning av barnets bästa göras inför alla 

ärenden. En generell prövning har genomförts och förslag till beslut i detta 

ärende bedöms utgå ifrån barnets bästa.  

Beslutsunderlag 

Tillväxtavdelningens tjänsteskrivelse, 2021-04-20 

Medfinansieringsintyg Klimatkontrakt Höga Kusten 2030 

Ansökan Klimatneutrala Höga Kusten 2030 

______  
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§ 97 Dnr 2021-000151 1.1.6.4 

Remiss - Begäran om upplysning och yttrande, dnr 
8308-2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att delegera till kommundirektören att besvara i kommunstyrelsens ställe 

gällande Remiss - Begäran om upplysning och yttrande, samt 

att anse paragrafen justerad.  

Propositionsordning 

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

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Justitieombudsmannen (JO) har begärt kommunstyrelsens yttrande som 

handlar om formalia i tillämpningen av kommunens gällande styrdokument 

och lagefterlevnad. Kommundirektören har det yttersta verkställande 

ansvaret och ärendet bör därmed lämpligast hanteras av denne. 

Socialt perspektiv 

Ingen påverkan.  

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan.  

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Det finns inget formellt hinder för kommunstyrelsen att delegera uppgiften 

att svara på en remiss till kommundirektören.   

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-14 

______  
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§ 98 Dnr 2021-000091 1.1.6.4 

Remiss - Tillfälligt statsbidrag till vissa kommuner och 
regioner för kommunala åtgärder för en ekonomi i 
balans 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anta yttrandet som sitt eget.  

Propositionsordning 

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, 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 

Finansdepartementet har kommit med en promemoria avseende möjlighet att 

söka tillfälliga bidrag för regioner och kommuner. I promemorian lämnas 

förslag till en förordning om tillfälligt statsbidrag till enskilda kommuner och 

regioner som är i behov av att vidta åtgärder för att nå en ekonomi i balans 

och en god ekonomisk hushållning. Enligt förslaget ska bidraget få ges till en 

kommun eller region som vid utgången av 2019 hade en svag ekonomi och 

som har behov av att vidta en eller flera omstrukturerings- eller 

effektiviseringsåtgärder inom sin verksamhet i syfte att främja en ekonomi i 

balans och en god ekonomisk hushållning. 

Förordningen om tillfälligt statsbidrag till enskilda kommuner och regioner 

föreslås träda i kraft den 1 augusti 2021 och upphöra vid utgången av 2024.  

Ett gemensamt yttrande på remissen från kommunerna Timrå, Kramfors och 

Härnösand har tagits fram i samarbete med Länsstyrelsen Västernorrland. 
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-29 

Yttrande tillfälligt statsbidrag till vissa kommuner och regioner för 

kommunala åtgärder för en ekonomi i balans 

Remiss - Promemoria, Tillfälligt statsbidrag till vissa kommuner och 

regioner för kommunala åtgärder för en ekonomi i balans 

 

______  
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§ 99 Dnr 2021-000135 1.1.1.3 

Arvode för ordförande i Samordningsförbundet 
Härnösand Timrå 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att arvode till ordförande i Samordningsförbundet Härnösand – Timrå 

fastställs till 5 procent av heltidsarvode för förtroendevalda inom 

Härnösands kommun.  

Propositionsordning 

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, 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 

Samordningsförbundet Härnösand-Timrå har efterfrågat beslut avseende 

arvode till förbundets ordförande. Enligt förbundets stadgar är det 

Härnösands kommunfullmäktige som beslutar om saken men i gällande 

reglemente finns inget nämnt om detta. Ärendet ligger hos kommunstyrelsen 

för beredning innan beslut i fullmäktige. 

Socialt perspektiv 

Bedöms inte påverkas av beslutet. 

Ekologiskt perspektiv 

Bedöms inte påverkas av beslutet. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Tydliga regler avseende arvoden och ersättningar bidrar till kommunens 

övergripande mål om en stabil och välskött ekonomi.  
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Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-16 

______  
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§ 100 Dnr 2019-000546 3.6.0.1 

Upprättelse för kvinnor 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

att avslå e-förslaget, 

att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att ta fram en konstnärlig 

gestaltning för att hedra de kvinnor och andra offer som avrättades i 

samband med häxprocesserna, samt 

att reservera 500 000 kr i kommunstyrelsens budget för 2022. 

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Ida Skogström (M), Johan Sundqvist (MP), Andreas 

Sjölander (S), Christina Lindberg (C), Olle Löfgren (L), Björn Nordling (S), 

Glenn Sehlin (SD), Ingemar Wiklander (KD), Monica Fahlén (S) och Erik 

Hultin (C). 

Yrkanden 

Ida Skogström (M) yrkar på en tilläggsattsats som lyder: 

att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att vid framtagandet bejaka 

medborgarförslagets intentioner och att beakta budskapet som föreslås. 

Erik Hultin (C), Glenn Sehlin (SD) och Christina Lindberg (C) instämmer 

till Ida Skogströms (M) yrkande. 

Björn Nordling (S) yrkar bifall till liggande förslag. 

Ingemar Wiklander (KD), Johan Sundqvist (MP) och Monica Fahlén (S) 

instämmer till Björn Nordlings (S) yrkande.  

Andreas Sjölander (S) yrkar avslag till Ida Skogströms (M) yrkande.  

Christina Lindberg (C) yrkar om att få lämna en protokollsanteckning.  

Andreas Sjölander (S) tillåter protokollsanteckningen.  
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Propositionsordning 1 

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

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Propositionsordning 2 

Ordföranden finner att det föreligger två förslag till beslut, Ida Skogströms 

(M) förslag och ett avslagsyrkande på Ida Skogströms (M) förslag. 

Ordföranden föreslår att digital acklamation används då mötet hålls på 

distans och ställer följande propositionsordning: den som vill att 

kommunstyrelsen ska besluta enligt Ida Skogströms (M) förslag röstar ja och 

den som vill att kommunstyrelsen ska besluta enligt avslagsyrkande av Ida 

Skogströms (M) förslag röstar nej.  

Digital acklamation genomförs. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt avslagsyrkandet. 

Protokollsanteckning 

Centerpartiet tycker det är angeläget och viktigt att vid en konstnärlig 

gestaltning av minnesmärket, upprättelse för kvinnor, påbörja en process där 

medborgarna erbjuds medverka. Medverkan kan ske genom att några 

likvärdiga konstverk väljs ut som sedan medborgarna får möjlighet att rösta 

mellan. En upprättelse för alla oskyldiga offer. 

Reservation 

Ida Skogström (M) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande. 

Bakgrund 

Ett e-förslag ”Förslag till upprättelse” har lämnats med önskan om en 

upprättelse för de kvinnor som mördades i samband med Häxprocesserna på 

1600-talet. 

Livsöden, berättelser och perspektiv från kvinnor, barn, minoriteter och 

grupper som haft svag social status har generellt varit mindre synliga i 

historieskrivningar då dessa oftast skrivits utifrån ett makthavarperspektiv 

som dominerats av män.  

Härnösands kommun delar förslagsställarnas syn om vikten av att synliggöra 

olika delar av historien, i synnerhet de vars liv och berättelser dolts och inte 

getts plats och utrymme i det offentliga rummet. Ett jämställdhetsperspektiv 
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och ett normkritiskt förhållningssätt ska genomsyra beslut som fattas i 

Härnösands kommun. 

Mandat för att ge en upprättelse till en orättvist behandlad part anstår den 

part som varit ansvarig för kränkningen. Vid tiden för morden av offren för 

häxprocesserna som ägde rum i Härnösand och på andra platser i Sverige 

styrdes landet av en annan beslutsorganisation. Kommunorganisationen 

bildades långt efter att morden ägt rum. Så även om morden rent geografiskt 

ägde rum i Härnösand har inte Härnösands kommun som organisation 

mandat att ge upprättelse. 

Förslaget innehåller flera yrkanden som nedan beskrivs och bemöts. 

Yrkande 1: 

Kommunen fattar beslut om att bygga ett minnesmärke på torget i 

Härnösand för att hedra kvinnor och andra offer för häxprocesserna i och 

omkring Härnösand på 1600-talet. 

 

Svar:  

Torget är en naturlig samlingsplats i Härnösands där en rad aktiviteter äger 

rum under året, föreningsaktiviteter, torghandel, serveringar och allmänna 

samlingar osv, utöver det använder samhällsviktiga transporter torgytan vid 

behov.   

På Härnösands torg finns flera konstnärliga utsmyckningar, den nyaste är en 

hyllning till Alfhild Agrells konstnärliga gärningar, verket består av fyra 

fristående delar och ramar in torget. Där finns också första delen av 

konstverket Evolution, de andra två delarna är placerade på Mellanholmen 

och syns genom siktlinjen mellan Konsthallen och residenset.  

En ny cykelväg som sträcker sig rakt över torget planeras att byggas som 

även den tar en del av torgets yta i anspråk.  

Det är viktigt att torget fortsätter att vara en öppen mötesplats för invånare 

och besökare i Härnösand. Att placera fler permanenta installationer på 

torgets förhållandevis lilla yta begränsar det fria rörelseutrymmet.  

Goda livsmiljöer finns i Härnösands alla kommundelar och det ska också 

vara möjligt att ta del av kultur oavsett var en bor i kommunen. Att placera 

utsmyckningar på olika platser i staden och i olika delar av kommunen 

stärker detta. Om en konstnärlig gestaltning ska uppföras föreslås därför att 

ett arbete görs för att identifiera den bästa lämpade platsen för det.  
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Yrkande 2: 

Kommunen även fattar beslut om att ta fram den naturliga kallkälla som 

plomberad finns under torget och möjliggör att man kan dricka brunn från 

denna källa i samband att man gör en vacker utsmyckning av minnesmärket. 

Svar:  

Samhällsförvaltningens bedömning är att det är en oerhört svår och 

resurskrävande insats som de avråder från pga. de stora djupet till vattnet och 

de konsekvenser den föreslagna åtgärden kan föra med sig, ex påverkan på 

fastigheter och andra installationer på torget.   

Den samlade bedömningen från kommunstyrelseförvaltningen och 

samhällsförvaltningen är att det inte finns tillräckligt med ledigt utrymme på 

torget för en kallkälla och tillhörande konstverk/minnesmärke på torget. 

Enligt ovan föreslås att ett eventuellt konstverk/minnesmärke placeras på 

annan lämplig plats i kommunen. 

 

Yrkande 3 

Kommunen fattar beslut om att låta konsthallintendenten utlysa en 

internationell tävling där vem som helst kan få vara med och bidra med ett 

förslag. Segrande konstnär får en symbolisk summa men framförallt den 

hedrande uppgiften att få sitt verk uppfört för framtida generationers väl och 

ve. 

Svar:  

När kommunen upphandlar konst genomförs detta på ett sätt som stödjer den 

fria konsten och konstnärernas arbetsvillkor, samtidigt som vi följer 

generella inköpsregler och interna policys. 

Upphandling och inköp regleras i ”Riktlinjer för upphandlingar och inköp i 

Härnösands kommun”. Utöver den finns ytterligare en riktlinje som avser 

inköp och upphandling av konst ”Riktlinjer för Härnösands kommun 

konstverksamhet och konstinköp”. 

Utformningen av processen för upphandling av konst baseras på KRO:s 

(konstnärernas riksorganisation) rekommendationer för konstnärliga 

gestaltningsuppdrag. 

Vid inköp av all konst ska kommunen främja konstnärernas roll och 

arbetsvillkor. Anlitade yrkesverksamma konstnärer ersätts enligt avtalsenliga 

rekommendationer från KRO. 

För att kunna lämna anbud ska konstnärer uppfylla krav på professionalitet 

enligt KRO:s kriterier.  
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Yrkande 4 

Kommunen tillsätter en arbetsgrupp bestående av politiker (t ex 

kommunalråd och oppositionsråd) och medborgare i samma diversitet som 

de som avrättades dvs fyra män och 36 kvinnor i spridda åldrar som 

bestämmer vilket av förslagen som är bäst. 

Svar: 

Enligt riktlinjen för konstinköp av fast konstnärlig gestaltning/utsmyckning 

sätts en kommitté samman där olika sakkunniga ingår, t ex konstnärlig 

kompetens, upphandlingskompetens inkl LOU (lagen om offentlig 

upphandling), sakkunnig inom bygglov och markhantering.  

Kommittén väljer ut ett antal konstnärer för eventuellt skissuppdrag och 

senare utsmyckningsuppdrag utifrån anbud eller intresseanmälningar. 

Förslaget godkänns av stadsarkitekt och fastighets/markägare. 

Principen om armlängds avstånd tillämpas, vilket bl. a innebär att inga 

politiker medverkar i beslut om konstinköp. 

Vid upphandling av konstnärlig gestaltning är den konstnärliga kvaliteten 

överordnad andra urvalskriterier. Offentliga beställare är skyldiga att 

upprätthålla konstnärlig frihet. 

En process kan initieras där medborgare erbjuds att medverka i det 

slutgiltiga beslutet. En sådan process kan t ex innebära att kommittén väljer 

ut tre likvärdiga konstverk som sedan medborgana får rösta mellan.  

 

Yrkande 5 

Kommunen upprättar en handlingsplan för hur kvinnohistoria kan lyftas och 

bli en del av vår besöksnäring. 

Svar: 

Förslagsställarna har utöver sina yrkanden även bifogat ett dokument ang 

bildandet av en stiftelse samt förslag till kvinnominnesapp, som besvaras 

under detta svar, då vår tolkning är att dessa kompletterande förslag i viss 

utsträckning hänger samman med yrkandet. 

I förslaget ingår bildandet av en stiftelse. För att starta stiftelse måste det 

finnas en stiftare och ett kapital för stiftelsen att förvalta. Hur finansieringen 

av stiftelsens föreslagna verksamhet ska ske eller vem som ska vara stiftare 

framgår inte av förslaget. 

Förslagsställarna vill även att Härnösands kommun köper en tjänst av dem 

”kvinnominnesapp” till en kostnad av 14,500 kr exkl moms, samt ytterligare 

7 000 exkl moms för engelsk version. Kostnaden avser en kvinnas historia 
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och ska därför multipliceras med antalet kvinnor som blev avrättade samt 

ytterligare dryga 30 st. namngivna kvinnor som gjort avtryck i Härnösand.  

Även om idén är intressant måste Härnösands kommun följa lagstiftning om 

offentlig upphandling, vilket gör att det inte är möjligt att bifalla förslaget 

och på så sätt föregå kravet på upphandling. 

En rad insatser och aktiviteter sker för att synliggöra olika delar av historien, 

kulturmiljöer och kulturarv, detta sker via olika aktörer bl a biblioteken, 

arkiven och Västernorrlands museum eller i samarbete med dem. Olika 

digitala lösningar för tillgängliggörandet av besöksmål byggs ut 

kontinuerligt, t ex Höga Kusten appen som lanserades under 2020 och som 

fortlöpande utökas med mer information, i appen finns bl a guider till olika 

historiska miljöer. För att underlätta för besökare fokuserar Härnösands 

kommun på att fylla de digitala kanaler vi har med mer innehåll snarare än 

att skapa fler digitala kanaler. 

På harnosand.se finns Härnösands historia beskriven, från 6500 före Kristus 

till 2000-talet, det är av naturliga skäl övergripande då den omfattar ett långt 

tidsspann, men kan byggas ut med mer information om resurser avsätts. 

 

Yrkande 6: 

Kommunen sammankallar biskop, landshövding och kommunledning för att 

i samråd besluta hur ceremonin för att inviga Kvinnominnet skall utformas.  

Svar: 

Härnösand kommun kan bjuda in representanter från olika verksamheter till t 

ex invigningar och vernissager och även ställa frågan om dessa vill 

medverka till programmet. Däremot kan inte andra myndigheters närvaro 

eller deltagande förutsättas.  

Socialt perspektiv 

En konstnärlig gestaltning för att hedra de kvinnor och andra offer som 

avrättades i samband med häxprocesserna synliggör historien och bidrar till 

att fler berättelser tar plats i det offentliga rummet. Gestaltade livsmiljöer 

med estetiska och konstnärliga värden, ökar trivseln och därmed människors 

livskvalitet. 

Ekologiskt perspektiv 

Agenda 2030 Globala mål nr 5 Jämställdhet, nr 10 Minskad ojämlikhet, nr 

16, Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling.   

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Den konstnärliga gestaltningen reserveras i kommunstyrelsens budget för 

2022. 
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-03-17 

E-förslag - Förslag till upprättelse en kvinnoapp 

Medborgarförslag - Kvinnominne Härnösand 

Protokollsutdrag kommunfullmäktiges presidieberedning, 2020-11-06 § 68 

Protokollsutdrag kommunfullmäktiges presidieberedning, 2020-10-13 § 56 

______  
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§ 101 Dnr 2020-000491 1.1.2.0 

Minnesplats  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att upprätta en minnesplats för fred och för alla som bidrar därtill samt 

att finansieringen på 100 000 kr tas från permutation av Johan Nybergs 

donationsstiftelse.  

Propositionsordning 

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, 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 

Kommunstyrelsen har uppdragit till kommundirektören att föreslå en 

minnesplats för veteraner. 

Uppdraget är att föreslå ett minnesmärke för veteraner, detta skulle med 

fördel kunna breddas för att bli en angelägenhet för fler. Minnesplatsen kan 

med fördel spegla ett fredsarbete i stort och i smått och rikta sig till alla som 

på något sätt bidragit till fred eller önskar bidra till en medmänsklig, 

respektfull och tolerant värld. Det kan bli en stilla oas i naturskönt läge med 

plats för reflektion kring fred, förlåtelse och tacksamhet. 

Även inom enskilda människor kan ett privat fredsarbete pågå för att läka sår 

som uppstått. En fysisk plats för eftertanke och reflektion kan vara till stöd i 

den processen. 

Det blir en plats som många kan känna sig tilltalade av och identifiera sig 

med, såväl organisationer som enskilda individer. Minnesplatsen kan således 

användas för gruppaktiviteter som t ex minneshögtider men även för enskild 

reflektion och som påminnelse och uppmuntran till aktiviteter som bidrar till 

ökad fred. 
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Möjliga platser att arbeta vidare med är Södra mellanholmen, parken 

nedanför bildhuggaren eller Gådeåparken (förutsatt fastighetsägarens 

godkännande).    

I arbetet har även förvaltningschef Thomas Jensen deltagit.  

Socialt perspektiv 

Det är viktigt att minnesplatsen blir inkluderande och en plats som är öppen 

för alla. 

Ekologiskt perspektiv 

Agenda 2030 Globala mål nr 16, Främja fredliga och inkluderande 

samhällen för hållbar utveckling.   

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Installationen kommer att belastas Johan Nybergs donationsstiftelse med 100 

000 kr. Framtagandet, utformning och genomförandet av minnesplatsen 

genomförs av Samhällsförvaltningen. Drift och skötsel kommer att hanteras 

av Samhällsförvaltningen och beräknas kosta 10 000 kronor per år. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-04-14 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2020-01-07 § 10 

______  
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§ 102 Dnr 2021-000181 1.1.2.0 

Tillgänglighetsprojekt 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att rekommendera samhällsnämnden att tillsammans med berörda föreningar 

i tillgänglighetsrådet starta ett projekt för att förbättra den fysiska 

utomhusmiljön för personer med funktionsnedsättning.  

Propositionsordning 

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

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Bakgrund 

Tillgänglighetsrådet jobbar ständigt med att hitta förbättringar inom 

tillgänglighetsområdet. Många problem som uppmärksammas av 

medlemmar i rådet är små saker som man ofta inte tänker på, ofta kan det 

krävas små åtgärder. Små åtgärder som dock kan ha stor betydelse för de 

som berörs.  

Ett exempel är de pollare som finns i gatubilden. De har samma gråa färg 

som gatstenarna vilket är ett stort problem för de som har synnedsättning. 

Det är en fråga som har varit uppe länge, men som ännu inte fått en lösning.  

Mot den bakgrunden förslår tillgänglighetsrådet att kommunstyrelsen ger 

samhällsnämnden i uppdrag att uppdra åt samhällsförvaltningen att starta ett 

projekt med de berörda föreningarna som ett första steg i att hitta former för 

hur vi enkelt kan förenkla vardagen för personer med funktionsnedsättning. 

På så sätt kan samhällsnämnden/förvaltningen tillsammans med olika 

föreningar i tillgänglighetsrådet arbeta för att identifiera och åtgärda problem 

i utomhusmiljön för funktionshindrade.  
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Socialt perspektiv 

Projektets mål är att göra stadsmiljön mer tillgänglig för personer med 

funktionshinder. Tanken är att utnyttja den kompetens som finns i 

tillgänglighetsrådets medlemsorganisationer för att göra så att den fysiska 

planeringen kan skapa trygghet och tillgänglighet för alla.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse - Tillgänglighetsprojekt  

______  
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§ 103 Dnr 2021-000170 3.1.3.0 

Försäljning Lövudden 1:123 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna föreslaget köpekontrakt, gällande försäljning av Härnösand 

Lövudden 1:123. 

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S). 

Yrkanden 

Andreas Sjölander (S) yrkar bifall till liggande förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, 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 

I oktober 2020 fick Lillskär markanvisning på fastigheten lövudden 1:123, 

för att bygga radhus. Lillskär har projekterat 12 radhus på fastigheten och 

har i dagsläget sålt 10 radhus. Lillskär har ansökt om bygglov och sålt så stor 

andel att de tagit beslut om byggstart efter sommaren. I markanvisningen 

som antogs av kommunstyrelsen beslutades det om en köpeskilling om 1 200 

000 kr, och att Lillskär fick förvärva fastigheten den dag de erhållit ett 

lagakraftvunnet bygglov.  

Köpekontraktet är villkorat med att köparen ska kunna uppvisa ett 

lagakraftvunnet bygglov innan köpet slutförs och ett köpebrev upprättas. 

Köparen förbinder sig att inom två år från att bygglovet vunnit laga kraft 

påbörja byggnation av den byggnad köparen erhållit bygglov för. I det fall 

byggnationen inte påbörjats inom denna tid eller om fastigheten säljs vidare  
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utan att byggnation har påbörjats, har säljaren rätt att förelägga köparen ett 

vite på 600 000 kr.  

 

Socialt perspektiv 

Markanvisningen kan leda till ett ökat utbud av bostäder i en attraktiv 

boendemiljö, vilket bidrar till en positiv inverkan på det sociala perspektivet. 

Ekologiskt perspektiv 

Försäljning av fastigheten bedöms inte medföra en betydande inverkan på 

det ekologiska perspektivet. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Ökat bostadsbyggande kan bidra till inflyttningar och ökade skatteintäkter. 

Beslutsunderlag 

Tillväxtavdelningens tjänsteskrivelse, 2021-04-19 

köpekontrakt Lövudden, Lillskär 

______  
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§ 104 Dnr 2021-000192 3.1.3.0 

Planändring Kronholmen, kvarter skeppet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att hos samhällsnämnden 

begära planändring av kvarter Skeppet, samt  

att eventuella extra kostnader för planarbetet belastar kommunstyrelsens 

budget under 2021.  

Propositionsordning 

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, 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 

På Kronholmen och kvarter Skeppet äger kommunen mark som köpts in för 

framtida bostadsutveckling. Inom kvarteret äger även Ryds Glas två 

fastigheter som de är intresserad av att utveckla. Ryds Glas har kontaktat 

tillväxtavdelningen och är intresserade av att tillsammans med kommunen 

planlägga kvarter Skeppet för bostadsändamål, vilket går i linje med vår 

vision för området.   

Kvarter Skeppet ägs till 2/3 av kommunen och 1/3 av Ryds Glas, och är idag 

planlagt för industriändamål. Kvarteret är idag bebyggd med en garagelänga 

och ett bostadshus i dåligt skick, vilka ägs av Härnösands kommun, samt 

Ryds Glas.  

År 2008 gjorde Härnösands kommun ett visionsarbete, där vi tillsammans 

med White arkitektur AB tog fram  idéprogrammet ”Det nära livet- 

Kronholmen och Torsvik. I detta visionsarbete har det aktuella området 

pekats ut för bostadsbebyggelse kombinerat med verksamheter och service.  

Tillväxtavdelningen vill tillsammans med Ryds Glas ansöka om planändring 

för att utreda möjligheterna för bostadsbebyggelse inom kvarter skeppet. Då  
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området är centralt och av vikt för kommunens utveckling och arbetet inte 

var planerat till innevarande år så anser vi att det är bra att kommunstyrelsen 

ger mandat för att fortsätta arbetet.  

Socialt perspektiv 

En planändring av kvarter skeppet kommer att leda till ett ökat utbud av 

centralt belägna bostäder. Det kommer även att bidra till mer liv och rörelse  

mellan centrum och handelsområdet ankaret, vilket bidrar till en positiv 

inverkan på det sociala perspektivet. 

 

Ekologiskt perspektiv 

Inom kvarter Skeppet har det tidigare bedrivits olika verksamheter, det har 

bland annat legat bensinstationer, verkstäder och billackering inom området. 

Kvarteret är utpekat som ett potentiellt förorenat område, vilket innebär att 

det kan finnas föroreningar i marken. Under planprocessen kommer det att 

utredas om det finns föroreningar inom området. Om det finns föroreningar 

som kommer att behöva saneras i samband med att området exploateras, 

kommer det att bidra till en positiv inverka på miljön, vilket ger 

miljömässiga vinster. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

En planändring kommer att behövas för att möjliggöra för bostäder inom 

kvarter Skeppet, vilket kommer att innebära kostnader för kommunen. En 

framtida bostadsbebyggelse kommer på sikt att bidra till inflyttningar, 

attraktivitet, trygghet och ökade skatteintäkter.  

Beslutsunderlag 

Tillväxtavdelningens tjänsteskrivelse,  2021-04-28 

Bilaga 1 - Karta 

Bilaga 2 - Det nära livet - Kronholmen och Torsvik  

______  
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§ 105 Dnr 2020-000514 1.1.2.1 

Kommunstyrelsens uppdragsbeslut 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens beslutar  

att lägga uppdragslistan till handlingarna.      

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S). 

Propositionsordning 

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, 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 

Lista kommunstyrelsens uppdragsbeslut t.o.m. 2021-05-03      

______  
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§ 106 Dnr 2020-000515 1.2.3.1 

Anmälan av delegationsbeslut 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna redovisning av delegationsbeslut.      

Propositionsordning 

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, 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 

Personalärenden 2021-03-25—2021-04-23      

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-28 

bilaga - Delegationsbeslut  

      

______  
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§ 107 Dnr 2020-000516 1.1.2.1 

Anmälan av ärenden för kännedom till 
kommunstyrelsen 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

att ärendena för kännedom läggs till handlingarna. 

Grundläggande granskning kommunala bolag – skrivelse från 

lekmannarevisorerna 

Letter from Mayors for Peace 

Styrelseprotokoll HEAB 2021-03-23 

Styrelseprotokoll HEFAB 2021-02-22 

Styrelseprotokoll HEMAB 2021-03-23 

Styrelseprotokoll Härnösandshus 2021-03-21 

Styrelseprotokoll Härnösands Kommunfastigheter 2021-03-23 

Revisionsberättelse Björkå AB Fornminnesfond 2020 

Revisionsberättelse Länsmuseet 

Årsredovisning Samordningsförbundet Härnösand-Timrå 

Revisionsberättelse Ostkustbanan 2020 

Granskningsrapport Ostkustbanan 2020 

Årsredovisning Ostkustbanan 2020 

Rapport ej verkställda gynnande beslut från socialnämnden      

Propositionsordning 

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

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      
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Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-28 

Bilaga – Ärenden för kännedom      

______  
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§ 108 Dnr 2021-000034 1.1.2.1 

Frågor och svar 

Inga frågor ställs på dagens möte. 

______  

 


