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§ 160 Dnr 27802  

Informationsärenden 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

att lägga informationen till handlingarna.      

Bakgrund 

Kommunstyrelsen har fått information om följande ärenden: 

Samverkansavtal mellan Härnösands kommun och föreningen HÄR – Uno 

Jonsson, tillväxtchef, 

Projekt framtidsvalet 2.0 – Anna Engnell, utvecklare Campus Härnösand, 

Överlåtelse av Ugglan 1 och 2 – Carl Fredrik Edgren, ordförande för 

Härnösandshus, 

Revidering av policy för kommunalt stöd för trygghetsboende – Jonas 

Wessling, näringslivsutvecklare, 

Revidering av reglemente för interkontroll – Jan-Olof Högström, 

controllerchef och 

Reviderad budgetprocess samt andra uppdrag från kommunstyrelsen som 

ingår i uppdragslistan - Lars Liljedahl, kommundirektör.  

Närvarande 
Ledamöter   Ersättare 

Andreas Sjölander (S)   

Ingrid Nilsson (V)   

Christina Lindberg (C)   

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) 

Anders Gäfvert (M) 

Ann-Christine Elfvendal (S) 

Lennart Molin (S) 

Karin Högberg (KD) 

Ulla Bylund (KD) 

Karl Rönnqvist (C) 

Ulrika Sundgren (C) 

Elin Sandin (V) 

Glenn Sehlin (SD) 

Olle Löfgren (L) 
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Ingemar Ljunggren (M) 

Lennart Bergström (SD)    

______  
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§ 161 Dnr 2019-000136 1.1.2.0 

Fastställande av föredragningslista 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa föredragningslistan till dagens sammanträde med föreslagen 

ändring.     

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Ingrid Nilsson (V). 

Yrkanden 

Ingrid Nilsson (V) yrkar att ärende nummer 6 i dagordningen, 

Kommunfullmäktiges arbetsordning, utgår från dagens sammanträde.      

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.       

______  
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§ 162 Dnr 34746  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att utse Anders Gäfvert (M) att justera dagens protokoll.      

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen § 16, 2019-02-05      

______  
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§ 163 Dnr 2016-000161 233 

Motion - Utred kommunens framtida ägande av 
anläggningar 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att bifalla motionen, 

att uppdra till samhällsnämnden att genomföra utredningen samt 

att utredningen återrapporteras senast i september 2020.   

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M) och Lennart Bergström (SD). 

Yrkanden 

Anders Gäfvert (M) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå 

kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Lennart Bergström (SD) yrkar bifall till Anders Gäfverts (M) förslag.      

Propositionsordning 

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

och Anders Gäfverts (M) förslag. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

Anders Gäfverts (M) förslag. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.       

Reservation 

Moderaterna och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån 

för eget förslag. 

Bakgrund 

Ingemar Wiklander (KD) har i en motion föreslagit att fullmäktige ska 

besluta om en utredning av kommunens idrotts- och fritidsanläggningar 

långsiktigt, både ur det ekonomiska perspektivet och ur 
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jämlikhetsperspektivet mellan olika idrotter samt att man förutsättningslöst 

utreder alternativa driftsformer. 

Härnösands kommun har flera större idrottsanläggningar och det finns ett 

rikt utbud av idrottsföreningar. Med detta i åtanke är det klokt att kommunen 

utreder vilka anläggningar som finns idag, och vilka ägarformer som bör 

gälla för idrotts- och fritidsanläggningar. Med denna bakgrund anser 

kommunledningskontoret att motionen bör bifallas och att samhällsnämnden 

ges i uppdrag att genomföra utredningen i enlighet med motionärens förslag. 

Socialt perspektiv 

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 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott § 82, 2019-10-22 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-10-07 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 46, 2016-03-21 

Motion, Ingemar Wiklander (KD), 2016-03-11  

______  
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§ 164 Dnr 2019-000101 2.4.1.0 

Ekonomisk månadsrapport Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Björn Nordling (S), Anders Gäfvert (M) och Lennart 

Bergström (SD). 

Yrkanden 

Anders Gäfvert (M) yrkar på att kommunstyrelsen ska besluta att inte 

godkänna informationen. 

Lennart Bergström (M) yrkar bifall till Anders Gäfverts (M) förslag.      

Propositionsordning 

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

och Anders Gäfverts (M) förslag. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

Anders Gäfverts (M) förslag. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.         

Reservation 

Moderaterna och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån 

för eget förslag.  

Sverigedemokraterna ger in följande motivering för sin reservation: 

Sverigedemokraterna reserverar sig mot att godkänna månadsrapporten med 

hänvisning till de förtroendevalda revisorernas bedömning av delårsbokslut 

för tertial två. 

Bakgrund 

Kommunstyrelseförvaltningen genom ekonomiavdelningen sammanställer 

efter varje avslutad månad en ekonomisk månadsrapport för att ge en 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

11(35) 

Sammanträdesdatum 

2019-11-05 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och 

utveckling löpande under året.   

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-23 

Ekonomisk månadsrapport september 2019 

Finansrapport 2019-09-30      

______  
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§ 165 Dnr 2019-000370 1.2.3.2 

Revidering Reglemente för internkontroll 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta reviderat reglemente för internkontroll. 

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 

Reglementet för internkontroll behöver revideras då det nuvarande 

reglementet saknar tydlig formulering kring hur beslut ska fattas om 

internkontrollplan och om uppföljning av den.  

Socialt perspektiv 

Förbättrad internkontroll säkrar våra processer och invånarnas leverans av 

välfärd.  

Ekologiskt perspektiv 

Ingen konsekvens. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Internkontroll syftar till att följa upp att kommunens mål uppfylls. Genom 

tillfredställande internkontroll säkerställs de ekonomiska processerna och 

risken för att kommunens varumärke skadas minimeras.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott § 72, 2019-10-22 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-08 

Reglemente för internkontroll antagen 2018-06-18 

______  
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§ 166 Dnr 2019-000461 2.4.1.0 

Begäran om gottgörelse från Mellersta Norrlands 
Pensionsstiftelse 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att hos Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse begära gottgörelse med 14,5 

mnkr avseende 2018.   

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Erik Hultin (C), Lennart Bergström (SD) och Anders 

Gäfvert (M). 

Yrkanden 

Erik Hultin (C) yrkar avslag på liggande förslag, det vill säga att 

kommunstyrelsen inte ska föreslå kommunfullmäktige besluta att hos 

Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse begära gottgörelse avseende år 2018. 

Lennart Bergström (SD) yrkar bifall till Erik Hultins (C) förslag. 

Anders Gäfvert (M) vidhåller sitt yrkande från kommunstyrelsens 

arbetsutskott 2019-10-22, § 73, nämligen att beloppet för gottgörelse ändras 

till 6,5 mnkr samt att 8 mnkr läggs på nya åtaganden.     

Propositionsordning 1 

Ordförande finner att det föreligger tre förslag till beslut: liggande förslag, 

Erik Hultins (C) förslag om avslag och Anders Gäfverts (M) förslag. 

Ordförande finner att det finns ett huvudförslag: liggande förslag, och två 

motförslag, Erik Hultins (C) förslag och Anders Gäfverts (M) förslag och 

ställer de två motförslagen mot varandra. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen har valt Anders Gäfverts (M) förslag 

som motförslag till liggande förslag.    

Votering begärs och genomförs.      

Votering och utfall 

Ordförande ställer följande propositionsordning: den som vill att 

kommunstyrelsen ska välja Anders Gäfverts (M) förslag som motförslag till 

liggande förslag röstar ja och den som vill att kommunstyrelsen ska välja 

Erik Hultins (C) förslag som motförslag till liggande förslag röstar nej.  
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Med 3 ja-röster mot 3 nej-röster och 8 som avstår finner ordföranden genom 

sin utslagsröst att kommunstyrelsen har valt Anders Gäfverts (M) förslag 

som motförslag till liggande förslag. Hur de enskilda ledamöterna röstat 

framgår av tabellen nedan. 

Ledamot Ersättare Parti § 166 

   Ja Nej Avstår 

Andreas Sjölander Ann Kristine Elfvendal S   X 

Ingrid Nilsson  V X   

Christina Lindberg Karl Rönnqvist C  X  

Lotta Visén  S   X 

Björn Nordling   S   X 

Monica Fahlén  S   X 

Håkan Viklund  S   X 

Michael Möller Christensen Elin Sandin V   X 

Johan Sundqvist  MP   X 

Ingemar Wiklander  KD   X 

Erik Hultin  C  X  

Anders Gäfvert  M X   

Ida Skogström  Leif Jonsson M X   

Ingemar Ljunggren   M X   

Lennart Bergström  SD  X  

 

Propositionsordning 2 

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

och Anders Gäfverts (M) förslag. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

Anders Gäfverts (M) förslag. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Reservation 

Moderaterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna reserverar sig mot 

beslutet till förmån för egna förslag. 

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 
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pension som givits av Härnösands kommun, åt arbetstagare födda till och 

med 1942 eller deras efterlevande. 

Förvaltningen föreslår att Härnösands kommun begär gottgörelse för 

pensionsutgifter för år 2018. Kommunen har betalt ut 14,5 mnkr i pensioner 

inklusive löneskatt till arbetstagare eller deras efterlevande enligt stiftelsens 

ändamål. Stiftelsekapitalet inklusive avkastning avseende Härnösands 

kommuns andel uppgår till 208,1 mnkr och pensionsåtagande till 97,9 mnkr 

enligt årsredovisning 2018. Det möjliggör att kommunen kan begära 

gottgörelse med god marginal. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott § 73, 2019-10-22 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-16   

______  
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§ 167 Dnr 2019-000234 2.4.1.0 

Plan för återställande av det negativa 
balanskravsresultatet 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att fastställa åtgärdsplan för reglering av det negativa balanskravsresultatet 

för 2018 till att resultatet för 2021 ska vara 5,4 mnkr bättre än den av 

kommunfullmäktige fastställda miniminivån om 1 procent överskott av 

skatteintäkter och statsbidrag.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M). 

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 

Enligt kommunallagen ska varje kommun som uppvisar ett negativt resultat 

(det så kallade balanskravsresultatet*) återställa det inom en treårsperiod. 

2018 års balanskravsresultat för Härnösands kommun uppgick till -5,4 mnkr.  

Eftersom budget 2020 redan är beslutad så föreslår 

kommunstyrelseförvaltningen att fastställa åtgärdsplan för reglering av det 

negativa balanskravsresultatet för 2018 till att resultatet för 2021 ska vara 5,4 

mnkr bättre än den av kommunfullmäktige fastställda miniminivån om 1 

procent överskott av skatteintäkter och statsbidrag.  

* I redovisningen av balanskravsresultatet justeras årets resultat från poster 

som inte direkt hör samman med den egentliga verksamheten.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott § 74, 2019-10-22 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-10-16        ______  
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§ 168 Dnr 2019-000415 3.4.2.0 

Samverkansavtal mellan Härnösands kommun och 
föreningen HÄR - Handel och Möten i Härnösand AB 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna föreslaget samverkansavtal mellan HÄR företagarförening och 

Härnösands kommun,  

att ersättning om 750 tkr för 2020 tas ur avsatta medel hos 

kommunstyrelseförvaltningens tillväxtavdelnings budget för 2020,  

att beakta 750 tkr under kommande budgetarbete för åren 2021 och 2022 

samt  

att ge kommundirektören i uppdrag att underteckna samverkansavtalet och 

att redovisa uppföljning och utvärdering av arbetet till kommunstyrelsen 

senast i kommunstyrelsens junisammanträde.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M). 

Yrkanden 

Anders Gäfvert (M) yrkar på följande tillägg i sista attsatsen i liggande 

förslag: senast i kommunstyrelsens junisammanträde.      

Propositionsordning 

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

förslag med Anders Gäfverts (M) tilläggsförslag. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag med Anders Gäfverts (M) tilläggsförslag. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag med Anders Gäfverts (M) tilläggsförslag.         

Bakgrund 

Arbetet med centrumutveckling har under åren resulterat i ett etablerat 

samarbete mellan fastighetsägare, svensk handel, näringsliv och Härnösands 

kommun. För att förstärka och verka för ett mer hållbart arbete i linje med 

kommunens tillväxtstrategi ingick 2018-04-17 Härnösands kommun ett 

samverkansavtal med föreningen HÄR.  
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Nu föreslås en fortsättning på samverkansavtalet och därmed en fortsatt 

medverkan till bredare aktivitetsutveckling, bäst lämpad för olika områden 

med hänsyn tagen till framtida handels- och levnadsmönster.  

Samverkansavtalets övergripande mål är att: 

• stärka den lokala handeln 

• utveckla kvällsekonomin   

• skapa fler evenemang/ mötesplatser 

Företagarföreningen HÄR ska vara en aktiv länk mellan handeln, kommunen 

och fastighetsägarna. 

Avtalet föreslås gälla from 2020-01-01 tom 2022-12-31. Parternas intention 

är att omförhandling av avtalet ska ske under andra kvartalet 2022.  

Vid förlängning av avtalet utan omförhandling förlängs avtalstiden med 2 år 

och avtalat belopp justeras utifrån konsumentprisindex (KPI). Lägg in en 

kortare beskrivning av ärendet, med bakgrund och motivering till det 

föreslagna beslutet. Helst inte mer än 1 A4-sida.  

Socialt perspektiv 

Aktivitetsutveckling har påtaglig social påverkan, och berör en stor del av 

befolkningen i Härnösand. 

Ekologiskt perspektiv 

Arbete som stärker utvecklingen och utbudet av den lokala handeln i alla 

dess former bidrar till att fler gör sina inköp eller går på restaurang i 

Härnösand istället för på annan ort. Vilket leder till minskat bilåkande och 

därmed bättre miljö. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Beslutet får konsekvens på kommunens budget. De positiva effekterna av 

arbetet är svåra att ekonomiskt mäta. Desto fler Härnösandsbor och besökare 

som nyttjar näringslivets olika utbud, kommer i slutändan ge en positiv 

effekt på kommunens skatteintäkter.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott § 75, 2019-10-22 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-09-25 

Samverkansavtal Här Handel och Härnösands kommun      

______  
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§ 169 Dnr 2019-000242 3.4.2.1 

Handlingsplan - Utbildning som grundar 2019-2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anta handlingsplan Utbildning som grundar 2019-2020.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M) och Björn Nordling (S). 

Yrkanden 

Anders Gäfvert (M) vidhåller sitt yrkande från kommunstyrelsens 

arbetsutskott 2019-10-22, § 76, om en tilläggsattsats enligt följande:  

att återkomma med reviderad plan för åren 2021-2025 med ett tydligare 

innehåll gällande samarbetspartnerts på högskolenivå.   

Björn Nordling (S) yrkar bifall till liggande förslag.   

Propositionsordning 

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

och Anders Gäfverts (M) förslag om en tilläggsattsats. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

Anders Gäfverts (M) förslag. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.         

Reservation 

Moderaterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna reserverar sig mot 

beslutet till förmån för eget förslag. 

Bakgrund 

”Handlingsplan utbildning som grundar 2019-2022” är framtagen i 

samverkan mellan Tillväxtavdelningen, Skolförvaltningen, 

Arbetslivsförvaltningen och Technichus i samarbete med Ung 

Företagsamhet och Folkuniversitetet.  
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Handlingsplanen syftar till att stärka Härnösands utveckling och Härnösand 

som utbildningsstad och beskriver aktiviteter som ska leda till delstrategins 

målbild. 

Handlingsplanens aktiviteter utgår från ”Tillväxtstrategi för Härnösand – 

Företagsamma staden med den personliga livsmiljön” som antogs av 

kommunfullmäktige februari 2017. 

Utöver de aktiviteter som är specificerade i bilaga och som är kopplade till 

delstrategins tre målbilder finns i dokumentet även en strategisk 

handlingsplan med aktiviteter på övergripande nivå och innefattar utveckling 

och uppbyggnad av verksamheten Campus Härnösand.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott § 76, 2019-10-22 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-10-10 

Handlingsplan utbildning som grundar 2019-2022  

Tillväxtstrategi Härnösand - Företagsamma staden med den personliga 

livsmiljön 

______  
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§ 170 Dnr 2019-000437 1.1.6.2 

Medfinansiering - Projekt "Framtidsvalet 2.0" 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

att medfinansiera Handelskammaren Mittsverige projekt Framtidsvalet 2.0 

under förutsättning av andra kommuners och aktörers medverkan, 

att medfinansiering om 121 789 kr under år 2020 belastar 

kommunstyrelseförvaltningens projektbudget samt  

att medfinansiering för år 2021 med 121 789 kr samt för år 2022 med 

121 789 kr beaktas i kommande budgetarbete.  

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 

Handelskammaren Mittsverige har i dialog med kommunerna och Region 

Västernorrland planerat arbeta för att stärka kompetensförsörjningen för 

såväl privata som offentliga arbetsgivare. De vill också fortsätta arbeta för att 

sänka arbetslösheten genom projektet ”Framtidsvalet 2.0”.  

Arbetet med kompetensförsörjning är ett långsiktigt arbete och det behövs 

många olika insatser från olika representanter för att elever ska känna 

motivation och tillförsikt inför sin kommande yrkeskarriär.  

Målet med projektet är att underlätta för barn och ungdomar att göra 

medvetna utbildnings- och yrkesval som leder till arbete samt en starkare 

samverkan mellan skola och arbetsliv i alla deltagande kommuner. I 

projektet kommer Handelskammaren Mittsverige att fokusera på tre 

utvecklingsområden:  

• Matchning av utbud och efterfrågan – genom att beskriva hur 

arbetsmarknaden ser ut för elever och ge dem information för att kunna göra 

egna aktiva utbildningsval.   
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• Strategisk samverkan – skapa en gemensam plattform för 

kunskapsbyggande och det fortsatta arbetet med ungdoms och 

arbetsmarknadsrelaterade utmaningar.  

• Framtidens arbetsmarknad – genom ett digitalt verktyg ge förutsättningar 

för kvalitativ dialog om arbetsmarknaden mellan skolpersonal, föräldrar och 

elever. 

Projektansökans budget bygger på att Region Västernorrland går in med 

medfinansiering samt att resterande finansiering fördelas mellan länets 

kommuner.  

Socialt perspektiv 

Projektet har tydlig påverkan på det sociala perspektivet utifrån att målet är 

att fler ungdomar ska söka till högre utbildning och minska 

ungdomsarbetslösheten. I projektets aktiviteter är det inbyggt arbete för att 

minska andelen socioekonomiska och könsstereotypa val bland ungdomar 

gällande utbildning och arbete. 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Beslutet påverkar kommunens budget negativ. I gengäld om projektets mål 

uppnås kommer fler ungdomar ut i arbetslivet och eller skaffar sig en högre 

utbildning. Detta gynnar den kommunala ekonomin på lång sikt.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott § 77, 2019-10-22 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-10-07 

Projektansökan Framtidsvalet 2.0  

______  
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§ 171 Dnr 2019-000434 1.2.2.1 

Revidering av Policy för kommunalt stöd till 
trygghetsboende 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta reviderad policy för kommunalt stöd till trygghetsboenden.  

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 fattade 2013-05-27 beslut om att anta ”Policy för 

medfinansiering av trygghetsboenden. En första revidering gjordes därefter 

av policyn 2016- 05-31.  

Behov av revidering av policyn sker bland annat utifrån att den tidigare 

policyn hänvisade till stöd hos Boverket för att anlägga trygghetsboenden. 

Numera är det länsstyrelserna som beviljar detta utifrån Boverkets kriterier.  

Länsstyrelsens roll gäller stöd till aktör som avser bygga nytt eller bygga om. 

Även vissa andra justeringar och förtydliganden har tillkommit.  

Härnösands kommuns befolkningsutveckling visar att andelen äldre är 

förhållandevis hög i relation till riksgenomsnittet. En fortsatt ökning är att 

vänta under de kommande decennierna. 2017 var ca 6500 personer över 65 

år. År 2035 kommer ålderspensionärerna att vara ca 6900 personer.  

Behovet av vård kommer att öka i gruppen 80 år och äldre och bli större. För 

att möta behovet och därigenom ökade kostnader, kommer det bli viktigt 

kunna ge bra vård och omsorg efter varje persons behov samt att förebygga 

behovet av dygnet runt vård. Att kunna bo självständigt så länge som möjligt 

innan flytt till ett vård- och omsorgsboende blir aktuellt kommer därför bli 

allt mer angeläget i framtiden.  
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Mellanboendeformer som kategoriseras som seniorboende, trygghetsboende 

eller plusboende, kommer att vara en viktig del i det utbud för äldre personer 

att välja eller ha möjligheten att flytta till. 

Kostnad för en person som bor på ett vård- och omsorgsboende är 600 - 900 

tkr kronor per år i Härnösands kommun. Om en person däremot genom den 

service som erbjuds kan bo i ett trygghetsboende livet ut och inte behöver 

flytta till ett vård- och omsorgsboende ger det en kostnadsbesparing för 

kommunen. Ett trygghetsboende med 30-60 lägenheter kostar kommunen 

bara drygt hälften så mycket i bidrag varje år. Möjligheten att kunna bo kvar 

i sitt boende livet ut ökar också om personen bor i ett trygghetsboende 

eftersom det är anpassat för att klara det behov som uppstår när man blir 

äldre.  

Kommunalt stöd 

För att ta del av stöd från kommunen för att bygga/anordna trygghetsboende  

i Härnösands kommun föreslås i  Policyn att en ansökan/intresseanmälan 

lämnas till kommunstyrelseförvaltningens beredningsgrupp för 

trygghetsboenden. Beredningsgruppen består av tjänstemän från 

kommunstyrelse- samhälls- och socialförvaltningen. Därefter beslutar 

Kommunstyrelsen om kommunens medverkan för varje enskilt objekt. Vid 

bedömningen ska säkerställas att bostadsområden med störst behov i första 

hand får medverkan.  

Kommunalt stöd kan ges i fem år till/efter kommande mandatperiods utgång 

eller tills annat avtalats. 

Kommunen ger stöd till årlig kostnadsersättning eller tillhandahållande av 

värd/värdinna enligt följande:  

A*) Boenden med fler än 60 lägenheter finansieras med 501 113 kr  

B*) Boenden med 31-60 lägenheter finansieras med 393 288 kr 

C*) Boenden med upp till 30 lägenheter finansieras med 284 429 kr  

Samt finansiering av gemensamhetsutrymmen, detta uppgår till 2 

kvadratmeter per lägenhet och år, där varje kvadratmeter motsvarar 1688 

kr*.  *) Uppräknat enl. 2018 index 

Bedömning 

Mot denna bakgrund och med hänsyn till den åldrande befolkningen och 

dess behov samt kommunens övergripande mål om att vara en attraktiv 

boendekommun, föreslår kommunstyrelsens tillväxtavdelning, att 

kommunfullmäktige ska anta policy för kommunalt stöd av trygghetsboende. 

Policyn bygger på de grundförutsättningar som finns angivna i dokumentet. 

Socialt perspektiv 

Större utbud av boendealternativ för äldre skapar social trygghet. 
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Möjligheten att kunna bo kvar i sitt boende livet ut ökar också om personen 

bor i ett trygghetsboende eftersom det är anpassat för att klara det behov som 

uppstår när man blir äldre. 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Ett trygghetsboende med 30-60 lägenheter kostar kommunen bara drygt 

hälften så mycket i bidrag varje år i jämförelse vad en (1) plats på 

äldreboende gör. Här finns besparingspotential.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott § 78, 2019-10-22 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-10-07 

Kriterier för fysisk och social tillgänglighet och trygghet 

______  
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§ 172 Dnr 2019-000410 1.1.1.0 

Felparkeringsavgifter inom Härnösands kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att fastställa felparkeringsavgifter i Härnösands kommun till följande:  

Parkering på plats för rörelsehindrad utan giltigt tillstånd   1300 kr 

Parkering utan att betala avgiftsbelagd parkering      700 kr 

Parkering längre tid än vad som är tillåtet      700 kr 

Felparkerat enligt datumparkeringen     1000 kr 

Parkerat på laddplats för elfordon med annat fordon än elfordon     700 kr 

Överträdelser av andra föreskrifter rörande stannande eller parkering 1000 kr,  

samt 

att de nya felparkeringsavgifterna gäller från och med 1 januari 2020.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Johan Sundqvist (MP), Lennart Bergström (SD), Leif 

Jonsson (M), Anders Gäfvert (M), Erik Hultin (C) och Håkan Viklund (S). 

Yrkanden 

Erik Hultin (C) yrkar på att kommunstyrelsen ska återremittera ärendet till 

samhällsnämnden för att på nytt se över felparkeringsavgiften avseende 

datumparkering samt att på nytt utreda om avgifterna behöver höjas. 

Anders Gäfvert (M) yrkar bifall på Erik Hultins (C) förslag.  

Lennart Bergström (SD), Ingemar Ljunggren (M) och Leif Jonsson (M) 

yrkar bifall till Erik Hultins (C) förslag samt framför ytterligare förslag på 

felparkeringsavgifter i listan som bör ses över på nytt. 

Håkan Viklund (S) yrkar på att mötet ska ajourneras för några minuter. 

Mötet ajourneras.      

Propositionsordning  

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

och Erik Hultins (C) förslag om återremiss. 
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Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med Erik 

Hultins (C) förslag. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.    

Votering begärs och genomförs.      

Votering och utfall 

Ordföranden ställer följande propositionsordning: Den som vill att 

kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med liggande förslag röstar ja, och 

den som vill att kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med Erik Hultins (C) 

förslag röstar nej.  

Med 9 ja-röster mot 6 nej-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen har 

beslutat i enlighet med liggande förslag. Hur de enskilda ledamöterna röstat 

framgår av tabellen nedan. 

Ledamot Ersättare Parti § 172 

   Ja Nej 

Andreas Sjölander Ann Kristine Elfvendal S X  

Ingrid Nilsson  V X  

Christina Lindberg Karl Rönnqvist C  X 

Lotta Visén  S X  

Björn Nordling   S X  

Monica Fahlén  S X  

Håkan Viklund  S X  

Michael Möller Christensen Elin Sandin V X  

Johan Sundqvist  MP X  

Ingemar Wiklander  KD X  

Erik Hultin  C  X 

Anders Gäfvert  M  X 

Ida Skogström  Leif Jonsson M  X 

Ingemar Ljunggren   M  X 

Lennart Bergström  SD  X 

    

Reservation 

Moderaterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna reserverar sig mot 

beslutet till förmån för eget förslag, nämligen att ärendet ska återremitteras 

till samhällsnämnden för översyn av flera felparkeringsavgifter. 

Bakgrund 

De nuvarande felparkeringsavgifterna fastställdes av kommunfullmäktige 

2007-05-28 § 61. De är 500 kr vid icke fullgörande av erläggande av 

parkeringsavgift och vid överträdelse av tidsbegränsad parkering samt 700 kr 

för övriga överträdelser avseende parkering. Då Härnösands kommun inte 
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längre har avgiftsbelagda parkeringsplatser utfärdas den lägre 

felparkeringsavgiften endast vid överträdelse av tidsbegränsad parkering. 

Samhällsförvaltningen har gjort en jämförelse med andra kommuner vad 

gäller nivån på felparkeringsavgifter. Här jämförs våra nuvarande avgifter. 

Jämförelsen visar att vi ligger på en jämförbar nivå med andra kommuner, 

dock har flera andra en högre avgift för parkering på plats för rörelsehindrad 

utan tillstånd. 

Samhällsförvaltningen anser att en förändring av avgifternas storlek är 

befogad. Vidare anser förvaltningen att felparkeringsavgiften bör vara högre 

vid otillåten parkering på platser för rörelsehindrade än vad gäller övriga 

parkeringsöverträdelser. Det är väsentligt att de parkeringsplatser som 

reserveras för personer med nedsatt rörlighet används på avsett sätt. I annat 

fall riskerar dessa personer att begränsas i utövandet av sitt vardagsliv.  

Sedan nuvarande felparkeringsavgifter beslutades så har särskilda 

parkeringsplatser/laddplats för elfordon tillkommit på såväl kommunala som 

privata områden. Därför bör även en felparkeringsavgift införas för fordon 

som parkerar på sådana parkeringsplatser utan att vara elfordon. Definitionen 

av ett fordon som äger rätt att parkera på en laddplats ett fordon som kan 

laddas externt med elektrisk energi för fordonets framdrivning” (3 kap 54§ i 

trafikförordningen 1998:1276). 

Samhällsnämnden har hanterat ärendet på sitt sammanträde 2019-09-19 § 

128 och där föreslagit kommunfullmäktige att felparkeringsavgifterna 

justeras enligt följande 

Kommunledningskontoret delar samhällsnämndens bedömning och föreslå 

kommunfullmäktige att fastställa felparkeringsavgifterna i enlighet med 

nämndens förslag. 

Socialt perspektiv 

Förslaget har ingen påverkan på detta perspektiv. 

Ekologiskt perspektiv 

Förslaget har ingen påverkan på detta perspektiv. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Förslaget har ingen påverkan på detta perspektiv.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott § 79, 2019-10-22 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-10-03 

Felparkeringsavgifter inom Härnösands kommun - Underlag från 

samhällsnämnden  

Protokollsutdrag samhällsnämnden § 128, 2019-09-19 

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-08-21 ______  
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§ 173 Dnr 2019-000432 1.1.1.1 

Detaljplan för del av Torsvik 1 och Torsvik 6, beslut om 
godkännande 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta detaljplan för del av Torsvik 1 och Torsvik 6.   

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 

Samhällsnämnden beslutade i § 157 2015-06-17 att planarbetet för Torsvik 1 

och 6 skulle påbörjas. 

Avsikten är att upprätta en flexibel detaljplan för markens användning och 

byggnaders placering. Syftet med detaljplanen är att främst att möjliggöra 

för bostäder.  

Lokaler för butiker, restaurang och kontor får finnas i bottenvåningen. Inom 

planområdet möjliggörs även verksamheter för vård, centrumändamål och 

skola. Byggnader mot Nybrogatan ska ha en tydlig stadsmässig karaktär och 

ska passa väl in i stadsbilden som helhet.  

Ärendet är av principiell betydelse, därav skall ärendet antas av 

kommunfullmäktige.  

Den 2019-09-19 tog Samhällsnämnden beslut om att godkänna detaljplanen 

och översända detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande, enligt 5 

kapitlet 27§ plan- och bygglagen. 

Bedömning 

Kommunstyrelseförvaltningen och Tillväxtavdelningen delar 

samhällsförvaltningens bedömning att planförslaget med tillhörande 

handlingar kan gå till antagande. Tillväxtavdelningen har deltagit i 
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planarbetet tillsammans med samhällsförvaltningen. Planändringen 

möjliggör för fler bostäder, vilket går i linje med tillväxtstrategin och den 

personliga livsmiljön. Detaljplanen skapar förutsättningar för fler bostäder i 

havsnära och stadsnära läge. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott § 80, 2019-10-22 

Tillväxtavdelningens tjänsteskrivelse, 2019-10-10 

Protokollsutdrag samhällsnämnden § 140, 2019-09-19 

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-08-29 

Detaljplan för del av Torsvik 1 och Torsvik 6 

Samrådsredogörelse 

Planprogram för Torsvik m.fl. 

Kompletterande rapport för miljöteknisk- och geoundersökning 

Miljöteknisk markundersökning och geoundersökning 

Utredning – dagvattenutredning 

Utredning - flytt av pumpstation 

Bullerutredning 

Solstudie Torsvik 

Granskningsutlåtande 

Planbeskrivning 

Plankarta 

Vyer  

______  
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§ 174 Dnr 2019-000418 1.1.1.1 

Överlåtelse av fastigheterna Ugglan 1 och 2 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att godkänna AB Härnösandshus försäljning av fastigheterna Ugglan 1 och 

2.    

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 

AB Härnösandshus styrelse har vid sitt styrelsemöte 2019-09-17 fattat beslut 

om att avyttra fastigheterna Ugglan 1 och 2. Enligt ägardirektiv för AB 

Härnösandshus 2018-2020 ska försäljning av tillgångar överstigande 25 

miljoner kronor slutligt godkännas och beslutas av Kommunfullmäktige i 

Härnösand. Mot bakgrund av detta hemställer AB Härnösandshus styrelse att 

Kommunfullmäktige i Härnösand beslutar godkänna försäljningen av 

fastigheterna Ugglan 1 och 2.  

Sammanfattande skäl för en försäljning 

Fastigheten redovisar ett underskott i samband med att Härnösands kommun 

lämnar sin förhyrning och avvecklar Ugglans gruppboende 

Kostnaden för att bygga om Ugglans gruppboende till vanliga lägenheter 

bedöms vara alltför stor och därmed inte lönsam för Härnösandshus 

En försäljning frigör kapital för satsningar på nya lägenheter på andra 

fastigheter där nya moderna lägenheter kan skapas 

En försäljning frigör kapital för satsningar på underhåll i det övriga 

fastighetsbeståndet   

En försäljning frigör kapital för att kunna möta socialförvaltningens framtida 

behov av boenden 
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Socialt perspektiv 

En försäljning frigör kapital för satsningar på nya lägenheter på andra 

fastigheter där nya moderna lägenheter och bedöms möta 

socialförvaltningens framtida behov av boenden. 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Kostnaden för att bygga om Ugglans gruppboende till vanliga lägenheter 

bedöms vara alltför stor och därmed inte lönsam för AB Härnösandshus.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott § 81, 2019-10-22 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-10-01 

Härnösandshus skrivelse - Fastighetsöverlåtelse Ugglan 1 och 2 till 

kommunfullmäktige 

Översiktlig karta över Ugglan 1 och Ugglan 2 

Styrelseprotokoll AB Härnösandshus, 2019-09-17 

Fastighetsöverlåtelseavtal 

______  
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§ 175 Dnr 2019-000003 1.2.3.1 

Kommunstyrelsens uppdragsbeslut 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

att lägga informationen till handlingarna.      

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M). 

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 

Uppdragslista till och med 2019-11-04     

______  
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§ 176 Dnr 2019-000002 1.1.2.1 

Anmälan av ärenden för kännedom till 
kommunstyrelsen 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ärendena för kännedom läggs till handlingarna.     

Yttranden 

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

Liljedahl, kommundirektör. 

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 

Anders Gäfvert (M) begär och tillåts av ordföranden att göra följande 

protokollsanteckning:  

Förenklat projektdirektiv och planeringsmall kulturprogram Härnösands 

kommun skulle ha beslutats av kommunstyrelsen istället för att bara gå till 

kommunstyrelsen för kännedom.      

Bakgrund 

Följande ärenden har gått för kännedom till kommunstyrelsen på dagens 

sammanträde: 

Energi- och klimatstrategi för Västernorrland 2020-2030, Länsstyrelsen 

Västernorrland 

Förenklat projektdirektiv och planeringsmall kulturprogram Härnösands 

kommun 

Beslut om nedläggning av järnväg mellan Härnösand-Älandsbro, TRV 

2017/110011 
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Beslut om nedläggning av järnväg mellan Härnösand-Älandsbro, TRV 

2017/110012 

Protokollsutdrag Region Västernorrland 2019-10-03 § 89 Upphandling av 

busslinje 40 

Revisionsrapport och delårsrapport 2019 Kommunalförbundet 

Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen 

Verksamhetsplan och fastställande av drift- och investeringsbudget samt 

internkontrollplan 2020 för samhällsnämnden 

Skrivelse från kommunrevisionen till Technichus i Mitt Sverige AB - 

Utbetalningsrutiner      

Beslutsunderlag 

Sammanställning ärenden för kännedom till kommunstyrelsen 2019-11-05     

______  

 


