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§ 77 Dnr 27802  

Informationsärenden 

Kommunstyrelsen har fått ta del av följande informationspunkter: 

  

 Fyramånadersbokslut – Lars Liljedahl, kommundirektör och Anna 

Bostedt, tf. ekonomichef  

 Covid-19 och ekonomisk påverkan - Anna Bostedt, tf. ekonomichef 

 Naturvårdsverkets och Statskontorets rapporter - Översyn av 

åtgärdsprogram för luftkvalitet – Daniel Johannsson, strateg miljö 

hållbarhet och infrastruktur och Dan Tjell, samhällsförvaltningen 

 197 Remiss - Västernorrlands regionala innovationsstrategi för smart 

specialisering – Anneli Kuusisto, utvecklare strateg 

 Presentkort till personal i Härnösands kommun – Göran Kejerhag, 

HÄR och Petra Forsström, näringslivschef 

 Samlokalisering av lokaler för daglig verksamhet och Flytt av 

Svalans förskola till Ängecenter – Eric Liljeström, lokalsamordnare 

 Granskning av fastigheter och lokaler – Eric Liljeström 

 Lokaler till ved och skogsgruppen – Eric Liljeström 

 Samordning av tillsyn och tillståndsgivning av alkoholservering och 

livsmedelskontroll – Tomas Jenssen, förvaltningschef 

samhällsförvaltningen och Mats Collin, förvaltningschef 

socialförvaltningen 

 

______  

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(45) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-02 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 78 Dnr 2020-000033 1.1.2.0 

Fastställande av föredragningslista 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa föreliggande föredragningslista.           

Propositionsordning 

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

förslag.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Bakgrund 

Ordförande Andreas Sjölander (S) går igenom upprättad föredragningslista      

Beslutsunderlag 

      

______  
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§ 79 Dnr 34746  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

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

______  
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§ 80 Dnr 2019-000527 1.1.1.2 

Budget för revisionen - begäran om utökad budgetram 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen besluta 

att anse återremissens frågeställningar vara besvarade, samt  

att se äskandet om 0,1 mnkr som besvarad av fullmäktige genom 

budgetbeslut om oförändrad budgetram för år 2020. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktiges presidium besluta 

att revisionens äskande om 170 000 kr hanteras av kommunfullmäktiges 

presidium inom befintlig budgetram för fullmäktige 2020, samt  

att begäran om uppräkning av revisionens budget enligt KPI för 2021, 

behandlas i den framskjutna budgetprocessen, av fullmäktiges presidium, 

enligt god revisionssed, senast november 2020.  

Propositionsordning 

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

förslag.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Bakgrund 

Revisionens budgetram för 2018 och 2019 har varit 1 885 tkr och oförändrad 

mellan åren. Inför och under budgetåret 2020 har revisionen vid två tillfällen 

yrkat på utökad budgetram. Den första inkom 2019-03-21, och innehöll en 

begäran om 0,1 mnkr mer i budgetramen för 2020. Motivet till äskandet var 

bland annat högre kostnader för arvoden och sakkunniga biträden. 

Revisionens äskande hanterades inte i formen av ett beslut, men var en 

aspekt i budgetprocessen. Äskandet bifölls inte, sett till den budgetram för 

revisionen som beslutades för år 2020. Förfarandet följer instruktionerna 

inför budgetprocessen 2020 och budgetbeslutet i fullmäktige ses som svar på 

äskanden, oavsett vilken verksamhet som yrkar. Budgetramen för revisonen 
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2020 beslutades vara på samma nivå som 2018 och 2019, det vill säga 1 885 

tkr. 

2019-11-21 äskade revisionen om ytterligare 170 000 kr och budgetramen 

summerades då uppgå till 2 170 tkr. Revisonen har då i sin beräkning av 

budgetramen ett antagande om att äskandet om 0,1 mnkr beviljas. Ökningen 

motiverades bland annat av fler arvodesberättigade möten i samband med 

verksamhetsbesök, fler granskningar, att revisionens arbete bidrar till en 

effektiv verksamhet samt möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling. 

Kommunfullmäktiges beredning har beslutat tillstyrka äskandet om 170 000 

kr. Vilket ger revisonen en budgetram om 2 055 tkr. Kommunfullmäktiges 

presidium föreslog kommunstyrelsen att utökningen skulle tas från 

kommunens resultat år 2020.  

Kommunstyrelsen hanterade ärendet om äskande av 170 000 kr 2020-03-03 

och återremitterade ärendet med motiveringen att äskandet inte utgick från 

beslutad budgetram och med önskemålet om att underlaget skulle 

kvalitetssäkras och kompletteras med en risk- och väsentlighetsanalys. 

Ärendet om revisionens äskande om utökad budgetram har komplicerats av 

det faktum att budgeten för revisionen är förlagd till kommunstyrelsen till 

och med år 2020 års slut. Från och med 2021 är budgeten för revisonen 

förlagd till kommunfullmäktige, vilket är naturligt utifrån att vara 

uppdragsgivare. Den politiska processen har därför tagits upp för beslut i 

fullmäktiges beredning, och därefter beretts i kommunstyrelsen, som har de 

ekonomiska medlen, för att sedan tas upp i fullmäktige. 

Revisionens reglemente påvisar att revisorerna är fullmäktiges och ytterst 

medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den 

verksamhet som bedrivs i styrelser, nämnder, fullmäktigeberedningar och 

företag. Den övergripande revisionsuppgiften är att granska om 

verksamheten följer fullmäktiges beslut och om verksamheten når de 

politiska målen inom givna ekonomiska ramar. En väsentlig uppgift är att 

främja arbetet med styrning, ledning och kontroll av verksamheterna. 

Fullmäktige är revisorernas uppdragsgivare och budget för revisionernas 

verksamhet ska upprättas av fullmäktiges presidium.  

Förvaltningens bedömning är, genom den process som här är beskriven, att 

anse äskandet om 0,1 mnkr som behandlat, men inte besvarat som enskilt 

ärende, men besvarat genom beslutad budgetram för år 2020. Att 

kommunstyrelsens anser återremissens frågeställningar vara besvarade samt 

att verkställa kommunfullmäktiges presidiums beslut om utökad budgetram 

om 170 000 kr för år 2020. Utökningen finansieras genom att medel tas från 

kommunens resultat. Angående revisionens äskande om uppräkning av 

budgetramen för år 2021 enligt KPI, förordar förvaltningen och god 
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revisionssed att det hanteras av kommunfullmäktiges presidium i den 

framskjutna budgetprocessen senast i november 2020. 

Revisionen svar på återremissen återfinns i bilaga. 

Socialt perspektiv 

Ingen påverkan 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Ingen påverkan   

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-05-12 

Kommunfullmäktiges presidieberedning prokollsutdrag 2020-04-14 § 25  

______  
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§ 81 Dnr 2020-000175 1.1.2.1 

Årsredovisning för år 2019 Samordningsförbundet 
Härnösand Timrå 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna årsredovisningen 2019 för Samordningsförbundet Härnösand-

Timrå,   

att bevilja styrelsen och de enskilda ledamöterna i Samordningsförbundet 

Härnösand-Timrå ansvarsfrihet avseende år 2019, samt 

att kommundirektören får i uppdrag att, tillsammans med Timrå kommun, 

föra en dialog med Samordningsförbundet om årsredovisningen för 2019 och 

utvecklingsarbetet framåt.      

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S). 

Propositionsordning 

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

förslag.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Bakgrund 

Samordningsförbundet Härnösand-Timrå har lämnat in årsredovisning och 

revisionsberättelse för 2019. Revisionen tillstyrker att styrelsen och de 

enskilda ledamöterna i förbundet beviljas ansvarsfrihet.   
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Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-05-18 

Årsredovisning 2019 för Samordningsförbundet Härnösand Timrå 

Rapport Samordningsförbundet Härnösand Timrå 

Revisionsberättelse Samordningsförbundet Härnösand Timrå 

Skrivelse Samordningsförbundet Härnösand Timrå 

 

______  
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§ 82 Dnr 2020-000191 1.1.2.1 

Årsredovisning 2019 - Räddningstjänst Höga Kusten 
Ådalen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna årsredovisningen 2019 för Räddningstjänsten Höga Kusten-

Ådalen, samt 

att bevilja direktionen och de enskilda ledamöterna i Räddningstjänsten 

Höga Kusten-Ådalen ansvarsfrihet för år 2019.   

Propositionsordning 

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

förslag.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Anders Gäfvert (M), Ingemar Ljunggren (M) och 

Ingemar Wiklander (KD) i handläggningen i detta ärende.  

Bakgrund 

Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen har upprättat årsredovisning och 

lämnat in revisionsberättelse för 2019. Revisionen har granskat och godkänt 

årsredovisningen samt tillstyrkt att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 

direktionen och dess enskilda ledamöter.  
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Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-05-14 

Årsredovisning 2019 Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen 

Revisionsberättelse för år 2019, Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen 

Rapport bokslut och årsredovisning 2019-12-31 

Budget för Revisionen Räddningstjänsten Höga Kusten   

______  
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§ 83 Dnr 2020-000214 1.2.4.1 

Fyramånadersrapport kommunstyrelsen 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna kommunstyrelsens fyramånadersrapport 2020.  

Propositionsordning 

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

förslag.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Bakgrund 

Kommunstyrelsens fyramånadersbokslut för 2020 har upprättat enligt 

anvisningar från ekonomiavdelningen. 

Resultatet per den sista april för kommunstyrelsen är ett överskott på +3,4 

mnkr, vilket är 3,4 mnkr bättre än periodens budgeterade resultat. Prognosen 

för helåret beräknas till ett överskott på +0,7 mnkr. 

I rapporten redovisas även Kommungemensam verksamheten och 

kommunfullmäktiges resultat och prognos. Kommungemensam verksamhet 

redovisar per sista april ett underskott på -23,1 mnkr beroende på högre 

semesterlöneskuld än budgeterat. Semesterlöneskulden har en ojämn 

fördelning under året och förväntas följa tidigare års utveckling vilket har 

stor påverkar på det prognosticerade resultatet.   

Kommunfullmäktige prognosticeras ett överskott för helåret på +0,6 mnkr.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-05-27 

Fyramånadersrapport 2020 kommunstyrelsen 

______  
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§ 84 Dnr 2020-000215 1.1.2.1 

Fyramånadersrapport Härnösands kommun 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna fyramånadersrapport för Härnösands kommun 2020.  

Propositionsordning 

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

förslag.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.       

Bakgrund 

Enligt reglemente för ekonomistyrning i Härnösands kommun är det 

kommunstyrelsen som ansvarar för att sammanställa fyramånadersbokslut 

för kommunen  Bokslutet ska tillställas kommunfullmäktige senast vid 

junisammanträdet.  

Fyramånadersbokslutet 2020 har sammanställts utifrån gällande reglemente. 

I bokslutet framgår att Härnösands kommun uppvisar ett resultat om -39,1 

mnkr för årets fyra första månader och ett resultat om -3,3 mnkr exklusive 

förändring i semesterlöneskuld. För att möjliggöra en jämförelse med 

motsvarande period under 2019 har siffrorna för  perioden konverterats 

enligt kommunens nya redovisningsprinciper. Jämförelsesiffrorna från 2019 

visar ett resultat om -32,9 mnkr och 1,7 mnkr exklusive förändring i 

semesterlöneskuld.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-05-19 

Fyramånadersrapport 2020  

______  

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

16(45) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-02 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 85 Dnr 2020-000094 1.1.2.1 

Ägardirektiv Invest i Härnösand AB och Technichus i 
Mittsverige AB 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta ägardirektiv för Invest i Härnösand AB för åren 2020-2023, samt 

att anta ägardirektiv för Technichus i Mittsverige AB för åren 2020-2023.  

Yttranden 

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

Propositionsordning 

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

förslag.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Bakgrund 

Ägardirektivet för Invest i Härnösand AB och ägardirektivet för Technichus 

i Mittsverige AB gick ut 2020-01-30.  

En översyn av ägardirektivet har genomförts och har utgått från SKR:s mall 

för ägardirektiv för bolagen. Intentionen har varit att säkerställa att 

aktiebolagslagen uppfylls och delar som inte är aktuella, enligt samma lag, 

tas bort. Ändamålet med Technichus har förtydligats och uppdaterats för att 

möjliggöra utveckling inom science center som följer samhällsutvecklingen, 

digitalisering och relationen till akademin. Tillförts har även en önskad nivå 

av soliditet i bolagens ekonomiska mål. Dialog har, inför förslag om  

ägardirektiven, förts med VD för respektive bolag. 

Socialt perspektiv 

Ingen påverkan 
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Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Genom översyn av ägardirektiven säkerställs de juridiska grunderna enligt 

aktiebolagslagen.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-05-27 

Ägardirektiv Invest i Härnösand AB och Technichus i Mittsverige AB 

Ägardirektiv Invest i Härnösand AB 2018-2020 

 

______  
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§ 86 Dnr 2020-000171 1.1.6.4 

Naturvårdsverkets och Statskontorets rapporter - 
Översyn av åtgärdsprogram för luftkvalitet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anta föreslaget remissvar som sitt eget.  

Propositionsordning 

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

förslag.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.       

Bakgrund 

Naturvårdsverket och Statskontoret har fått i uppdrag att göra en översyn av 

åtgärdsprogram för luftkvalitet och föreslå hur åtgärdsprogrammet kan 

förändras för att säkerställa att luftkvaliteten inte överskrider aktuella 

gränsvärden för utomhusluft. Statskontorets förslag är enbart riktat mot 

förbättringar som rör åtgärdsprogrammen medan Naturvårdsverket även 

berör andra frågor med anknytning till kommunernas luftvårdsarbete. 

Miljödepartementet har remitterat rapporterna för att ge regeringen 

synpunkter på förslagen eller materialet i betänkandet. 

Sammanfattning av remissvaret  

Härnösands kommun berörs inte direkt av något åtgärdsprogram idag men 

genom luftvårdssamarbetet i länet kommer vi i kontakt med 

åtgärdsprogrammen i Sundsvalls och Örnsköldsviks kommuner. Samtal har 

förts mellan samhällsförvaltningen och Sundsvalls och Örnsköldsviks 

kommuner om remissen. I förslaget lyfts det fram förslag från 

Naturvårdsverket som samhällsförvaltningen är angelägna att genomföra.  
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-05-26 

Remissvar – Naturvårdsverkets och Statskontorets rapporter - Översyn av 

åtgärdsprogram för luftkvalitet  

Remissmissiv - Översyn av åtgärdsprogram 

Översyn av åtgärdsprogram för luftkvalitet 

Skrivelse - Översyn av åtgärdsprogram för luftkvalitet  

 

______  
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§ 87 Dnr 2020-000197 1.1.6.4 

197 Remiss - Västernorrlands regionala 
innovationsstrategi för smart specialisering 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anta bifogat remissvar till – Regional innovationsstrategi för Smart 

specialisering i Västernorrland (RIS3). 

Propositionsordning 

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

förslag.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Bakgrund 

Härnösands kommun har av Region Västernorrland beretts möjlighet att 

senast den 30 juni 2020 yttra sig över förslag till Regional innovations-

strategi för Smart specialisering i Västernorrland. Innovationsstrategin är en 

understrategi till den Regionala utvecklingsstrategin (RUS). 

Syfte med den regionala innovationsstrategin och smart specialisering 

Syftet med innovationsstrategin för Smart specialisering är att förstärka 

regioners konkurrenskraft genom att identifiera och prioritera områden med 

potential för tillväxt. Det handlar både om områden där en region redan har 

styrkor men också om nya områden. 

Vad är smart specialisering 

Smart specialisering är ett verktyg för regional utveckling och är centralt 

inom EU:s sammanhållningspolitik och alla medlemsstater ska ta fram en 

strategi för att styra användningen av EU:s regionalfondsmedel för forskning 

och innovation. Smart specialisering är ett arbetssätt där grundlig analys och 

dialog är nyckelord. 
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Bedömning av föreslagen Regional innovationsstrategi 

Det är av största vikt att innovationsstrategin inte få bli ett hinder för 

regionens utveckling genom att vara för snäv och inte förmedla nytänkande. 

Länet behöver skapa attraktions- och konkurrenskraft för att öka förut-

sättningarna för diversifiering och specialisering. 

De traditionella styrkorna behöver korsbefruktas med andra områden för att 

skapa en mer diversifierad arbetsmarknad. De branscher som lyfts inom de 

prioriterade styrkeområdena ökar traditionellt även klyftor avseende 

jämställdhet och skapar könsuppdelningar vilket även påverkar 

attraktionskraften negativt. 

Mot bakgrund av detta är det ytterst viktigt att veta vilken tyngd 

innovationsstrategin har gentemot den Regionala utvecklingsstrategin vid 

bedömning av finansiering för projektinitiativ, detta framgår dock inte av 

dokumentet. 

Kommunstyrelseförvaltningens tillväxtavdelning föreslår att 

kommunstyrelsen antar bifogat remissvar till – Regional innovationsstrategi 

för Smart specialisering. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-02-15 

Remissvar - Regional innovationsstrategi för smart specialisering i 

Västernorrland (RIS3) 

Remiss - Västernorrlands regionala innovationsstrategi för smart 

specialisering 

______  
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§ 88 Dnr 2020-000152 1.1.6.4 

Härifrån till evigheten - En långsiktig arkivpolitik för 
förvaltning och kulturarv (SOU 2019:58) 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att kommunstyrelsen antar förslag till yttrande, daterat den 2 juni 2020, över 

remiss Härifrån till evigheten – En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och 

kulturarv (SOU 2019:58), samt 

att paragrafen ska ses som omedelbart justerad.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S), Anders Gäfvert (M), Christina 

Lindberg (C), Myriam Estrella Näslund (MP) och Glenn Sehlin (SD). 

Yrkanden 

Håkan Viklund (S) yrkar på tillägg till remissvaret: 

Övergripande synpunkter 

Härnösands kommun hade önskat att utredningen även kunnat ta ställning i 

en av de svårare frågeställningarna gällande tillgängligheten av vårt 

gemensamma kulturarv. 

 

Kapitel 13.4.3 

Härnösands kommun delar inte utredningens resonemang om att staten helt 

och hållet ska avstå från arkivsektorns regionala närvaro. 

Vi tycker att statens verksamheter ska kunna vara lokaliserade på många 

olika platser. Det stärker dessutom den statliga förvaltningsmodellen och det 

ger regional utvecklingskraft. Om utredningens förslag skulle få 

genomslagskraft i denna fråga skulle det innebära både ett kulturarvs- och 

kompetenstapp, då vi i Härnösands kommun byggt upp ett starkt kluster 

inom arkivsektorn så som att verka som arkivkommun och arkivlän. 

Andreas Sjölander (S), Anders Gäfvert (M), Christina Lindberg (C), Myriam 

Estrella Näslund (MP) och Glenn Sehlin (SD) instämmer till Håkan 

Viklunds (S) yrkande.   
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Propositionsordning 

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

förslag med tilläggsyrkandet.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag med tilläggsyrkandet.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag med tilläggsyrkandet.       

Bakgrund 

Härnösands kommun har av Kulturdepartementet beretts möjligheten att 

senast den 2 juni 2020, yttra sig över betänkandet av Arkivutredningen om 

Härifrån till evigheten – En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och 

kulturarv. 

Arkivutredningen har genomfört en bred översyn av arkivområdet som 

utmynnat i förslag om förtydliganden, ändringar och utveckling inom 

reglering, myndighetsstyrning och statsbidrag på arkivområdet. 

Härnösands kommun har i sitt remissvar lämnat övergripande synpunkter 

samt specifika synpunkter.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-05-18 

Remissvar – Härifrån till evigheten - En långsiktig arkivpolitik för 

förvaltning och kulturarv (SOU 2019:58) 

 

______  
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§ 89 Dnr 2020-000187 1.2.3.3 

Granskning av fastigheter och lokaler 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anta ”Yttrande gällande revisonens granskning av fastigheter och 

lokaler” 2019 som sitt eget,  

att översända yttrandet till revisionen, samt  

att uppdra till kommundirektören att upprätta en rutin avseende 

statusbesiktning i samband med lokalförhyrning och fastighetsförvärv och 

återkomma till kommunstyrelsens sammanträde i september 2020 för 

information.   

Yttranden 

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

Sehlin (SD). 

Yrkanden 

Andreas Sjölander (S) yrkar på en tredje attsats som lyder: 

att  uppdra till kommundirektören att upprätta en rutin avseende 

statusbesiktning i samband med lokalförhyrning och fastighetsförvärv och 

återkomma till kommunstyrelsens sammanträde i september 2020 för 

information.       

Propositionsordning 

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

förslag med tilläggsattsatsen.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag med tilläggsattsatsen.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag med tilläggattsatsen.      

Bakgrund 

Kommunens revisorer har genomfört en granskning av fastigheter och 

lokaler. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 2019. Syftet med 
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granskningen är att bedöma om kommunen bedriver en strategisk 

fastighetsplanering och effektiv fastighetsförvaltning. Revisionen önskar att 

kommunstyrelsen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i 

rapporten. 

De väsentligaste slutsatserna från granskningen sammanfattas av revisionen 

som rekommendationer till kommunstyrelsen: 

Utveckla arbetet med strategisk fastighetsplanering 

Utveckla arbetet med uppföljning och nyckeltal 

Säkerställa arbetet med tydliggörande av ansvarsfördelning 

Säkerställa att planering avseende egna åtaganden genomförs 

Tydliggöra reglemente och delegationsordning. 

Kommunstyrelsens synpunkter och svar på rekommendationerna besvaras i 

bifogad bilaga, Yttrande – Granskning av fastigheter och lokaler.   

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-05-18 

Yttrande gällande revision granskning av fastigheter och lokaler 

Revisionsrapport Granskning av fastigheter och lokaler  

 

______  
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§ 90 Dnr 2018-000311 140 

SPRINT 2019-2021 Samverkansprojekt regional 
innovation och tillväxt Västernorrlands incubator 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att finansiera basverksamhet av BizMaker med 275 000 kr, dvs samman 

belopp som de tidigare åren, även under 2021, 

att kostnaden för 2021 belastar kommunstyrelsens projektbudget. 

Propositionsordning 

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

förslag.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.       

Bakgrund 

Härnösands kommun har sedan en lång tid tillbaka ett medlemskap i 

Åkrokens ideella förening som äger Åkroken Science Park AB även kallat 

BizMaker. 

I Härnösand finns BizMaker lokaliserade på sambiblioteket och driver bland 

annat ett strukturfondsprojekt (SPRINT). 

Sprint innehåller flera olika fokusområden:  

1. Affärsutveckling 

2. Samverkan (Arbetsmodeller och processer) 

3. Positionering 

4. Mångfald/jämställdhet   

Projektets målgrupp är i första hand regionens idégivare och entreprenörer 

som har ambitionen att skapa Startup bolag. Genom projekt SPRINT vill 
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kommunerna fortsätta arbetet med att etablera en hållbar regional inkubator i 

region Västernorrland. 

Projektet har även en viktig koppling till den verksamhet som Härnösands 

kommun själva bygger upp kring Sambiblioteket. Externa aktörer i 

Sambiblioteket är just nu Business Sweden, High Coast Invest, Almi 

Företagspartner, Almi Invest, BizMaker med deras företag, HNEF och 

Nyföretagarcentrum. 

Basfinansiering 

Den regionala inkubatorn kommer bland annat att göra en del av sitt 

affärsutvecklingsprogram inom BizMakers ordinarie verksamhet vilket 

ligger utanför projektansökan. Detta innebär att en basfinansiering måste 

tillföras för genomförande.  

Tillväxtavdelningen är positiv till den verksamhet som byggts upp kring 

BizMaker på Sambiblioteket. Andemeningen gällande basfinansieringen i 

det förra beslutet vara att vi skulle säkerställa att processen för en långsiktig 

drift av verksamheten skulle pågå.  Idag jobbar kommunerna och regionen 

med detta, de kommer att vara en process men förhoppningsvis är vi klara 

och överens innan BizMakers projekt SPRINT är slut. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-05-18 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag, 2018-08-21 § 57 

kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2018-09-04 § 155 

______  
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§ 91 Dnr 2020-000205 1.1.2.0 

Samlokalisering av lokaler för daglig verksamhet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra till kommundirektören att teckna hyresavtal avseende lokaler för 

samlad daglig verksamhet, enligt upprättat förslag till hyresavtal.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M), Andreas Sjölander (S), Glenn Sehlin 

(SD) och Eva-Clara Viklund (M). 

Yrkanden 

Anders Gäfvert (M) yrkar avslag.  

Glenn Sehlin (SD) instämmer till Anders Gäfverts (M) yrkande.  

Andreas Sjölander (S) yrkar bifall till liggande förslag.        

Propositionsordning 

Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut liggande förslag 

och Anders Gäfverts (M) avslagsyrkande.  

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 reserverar sig med följande motivering: 

 

Moderaterna reserverar sig då det inte framgår om personalen och brukarna 

har fått yttrat sig rörande den eventuella flytten till ”Sjukhuset”. 
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Bakgrund 

Socialförvaltningen har initierat en översyn av lokalerna för daglig 

verksamhet i syfte att försöka samordna några verksamheter till 

gemensamma lokaler. Målsättningen är att finna mer ändamålsenliga lokaler, 

minska ensamarbete och öka möjligheterna till samordning av 

personalresurser.  

Berörda dagliga verksamheter som avses samlokaliseras är: Ringen, 

Villagruppen, Agda och Gullvivan, som tillsammans omfattar 18 brukare.  

Lokalgruppen fick i uppdrag av Socialförvaltningen att inhämta lokalförslag 

och indikativa hyror från fastighetsägare, vilka sedan skulle presenteras för 

lokalgruppens medlemmar. Lokalgruppen enades om att föreslå nu liggande 

förslag till lokal för samlokalisering av daglig verksamhet. De nya lokalerna 

medger en utökning av verksamheten till totalt 21 brukare.  

Den totala lokalhyran för nuvarande verksamhetslokaler uppgår till 41 250 

kr per brukare.  

Den totala hyreskostnaden för nämnda dagliga verksamheter uppgår idag till 

740 175 kr per år. 

Verksamhet Nuvarande hyra 
Yta i 
kvm Hyra per kvm 

Ringen             261 000 kr  220 
                                       

1 186 kr  

Agda             130 000 kr  171 
                                          

760 kr  

Villagruppen             180 675 kr  225 
                                          

803 kr  

Gullvivan             168 500 kr  134 
                                       

1 257 kr  

Total              740 175 kr  750 
                                          

987 kr  

 

Hyresvillkor för en samlokaliserad daglig verksamhet 

Lokalerna omfattar 770 kvm och iordningställs enligt lokalkrav i förfrågan 

till hyresvärdar dat. 2019-11-12. Hyran inkluderar samtliga lokalkostnader 

exklusive verksamhetens elförbrukning samt avfallshantering. 

Hyran uppgår till 847 000 kr per år och höjs årligen enligt KPI.  

Hyran per kvm uppgår till 1 100 kr per år. 

Den totala lokalhyran per brukare i de nya lokalerna uppgår till 40 333 kr 

dvs knapp 1 000 kr lägre per brukar och år än nuvarande hyreskostnader. 

Sett till hyreskostnader i nuvarande lokaler i förhållande till de nya lokalerna 

blir det en merkostnad vilken uppgår till 107 175 kr per år. 
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Hyresavtalets löptid är 10 år med nio månaders uppsägningstid och 5 års 

förlängning. 

Vid tecknande av hyresavtal överstigande tre år och en årlig hyra som 

överstiger 10 basbelopp, ska kommunstyrelsen fatta beslut om 

undertecknande. Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 6 

maj 2020, och uppdrog då till kommundirektören att återkomma med ett 

upprättat hyresavtal för kommunstyrelsen att ta ställning till, inför beslut. 

Socialt perspektiv 

Beslutet innebär att ensamarbete kan undvikas och större möjligheter att 

anpassa personalresurserna utifrån brukares behov. 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Beslutet innebär att beslut kan verkställas som tidigare varit svåra att 

verkställa då anpassade lokaler inte funnits att tillgå. I ett ekonomiskt 

perspektiv kan personalresurser samanvändas och möjligheter finns då att 

utöka antalet brukare från 18 till 21, utan att öka antalet medarbetare.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-05-25 

Hyreskontrakt Daglig verksamhet Fastlandet 2 

kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag, 2020-05-06 § 54 

Bilaga 1 Indexklausul Daglig verksamhet 

Bilaga 2 Brandskyddsklausul Daglig verksamhet 

Bilaga 3 Gränsdragningslista underhåll mm Daglig verksamhet 

Bilaga 4 Gränsdragning kostnader ombyggnation Daglig verksamhet 

Bilaga 5 Personuppgiftsklausul Daglig verksamhet 

Bilaga 6 Särskilda bestämmelser Daglig verksamhet 

Bilaga 7 Förfrågningsunderlag Daglig verksamhet 

Bilaga 8 Ritning Daglig verksamhet (2020-05-19) 

 

______  
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§ 92 Dnr 2020-000165 1.1.2.1 

Flytt av Svalans förskola till Ängecenter 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

att uppdra till kommundirektören att teckna hyresavtal avseende ny förskola 

i lokaler belägna inom Ängecenter, enligt upprättat förslag till hyresavtal.  

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 

Hyresavtalet för Svalans förskola är uppsagd då behovet av förskoleplatser 

främst finns på fastlandet. Ett behov av att utöka antalet platser har gjort att 

lokalgruppen har sökt efter större lokalytor, än vad Svalan hade att tillgå.  

En förskola belägen inom Ängecentrums lokaler rymmer 40 barn, vilket ger 

15 platser mer än i Svalans lokaler.  Lokalutformningen medger ett nära 

samspel mellan de boende inom Ängecentrum och förskolan. Bland annat 

skapas möjlighet för att de äldre inom Ängecentrum ska kunna erbjudas 

lunch i fastighetens matsal i anslutning till förskolebarnens lunch. 

Hyran uppgår till 680 000 kr per år baserat på ett hyresavtal på 10 år. 

Kostnaden per barn är 17 000 kr vilket är högre än den genomsnittliga 

hyreskostnaden per barn i samtliga förskolor men lägre än de senaste 

förhyrningarna som gjorts.  

Lokalerna omfattar en yta om ca 540 kvm där vissa ytor samnyttjas med 

andra verksamheter. Cirka 3 000 kvm markyta i anslutning till fastigheten 

avdelas såsom lekytor och utrustas av Härnösandshus med lekutrustning med 

mera. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 6 maj 2020, och 
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uppdrog då till kommundirektören att återkomma med ett upprättat 

hyresavtal för kommunstyrelsen att ta ställning till, inför beslut. 

Socialt perspektiv 

Området Murberget-Bondsjöhöjden har ett större behov av platser än vad 

man idag kan erbjuda och barn erbjuds därmed placering där det finns ledig 

plats, längre ifrån bostaden än vad vårdnadshavare önskat. En förflyttning av 

förskoleplatser från Härnön till fastlandet är därför önskvärd. 

Ekologiskt perspektiv 

I ett ekologiskt perspektiv minskas resvägen för vårdnadshavare om 

förskoleplats kan erbjudas närmare hemmet 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

I ett ekonomiskt perspektiv finns en god besparingspotential avseende 

personalkostnader då Svalans förskola med endast 20 – 25 barn inte är 

effektivt ur ett bemanningsperspektiv.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-05-25 

Bilaga – Hyreskontrakt 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag, 2020-05-06 § 53 

Skolnämndens presidiums protokollsutdrag, 2020-04-15 § 42  

 

______  
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§ 93 Dnr 2020-000114 1.1.2.1 

Samordning av tillsyn och tillståndsgivning av 
alkoholservering och livsmedelskontroll 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att kommunens hantering av tillstånd och tillsyn över alkoholförsäljning, 

tobaksförsäljning, detaljhandel med öl samt kontroll av handel med vissa 

receptfria läkemedel, flyttas från socialnämnden till samhällsnämnden den  1 

september 2020,  

att vid samma tidpunkt, överföra budget och personal för verksamheten till 

samhällsnämnden från socialnämnden, samt 

att anta reviderade reglementen för socialnämnden och samhällsnämnden att 

gälla från och med 1 september 2020.  

Propositionsordning 

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

förslag.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Bakgrund 

Kommunstyrelsen gav den 5 februari 2019 i uppdrag åt kommundirektören 

att tillsammans med berörda förvaltningar utreda effektiviseringsmöjligheter 

i samordning inom tillsyn och tillståndsgivning av alkoholservering och 

livsmedel. Utredningen har sett över för- och nackdelar med en överföring 

av ansvar från socialnämnden till samhällsnämnden. En risk och 

konsekvensanalys har upprättats tillsammans med de fackliga 

organisationerna.  

En fördel är att det ger möjligheter till ”En instans” som hanterar frågor som 

näringsidkare inom restaurangbranschen behöver hålla kontakt med och få 

beslut från.  
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En ytterligare fördel är att förslaget tar bort ensamarbete för 

alkoholhandläggare, denne får kollegor som också arbetar med 

myndighetsutövning inom liknande område. Genom att nuvarande 

handläggare blir en del i en arbetsgrupp skapas förutsättningar för att minska 

sårbarheten kring handläggning av alkohol och tobak m.fl. områden. Det 

skapar även möjlighet att bygga upp backup för handläggning av tillstånd till 

alkoholservering med mera.  

Utförandet av arbetsuppgifter i det dagliga arbetet bedöms inte förändras för 

alkoholhandläggaren. Närliggande tillstånds och tillsynsverksamheter inom 

livsmedel kan gemensamt med den överflyttade verksamheten utveckla 

synen på och behovet av digitalisering av olika processer.  

I samband med överföring av arbetsuppgiften, ansvar och budget har 

reglementet reviderats, och ansvaret för samordningen av tillsyn och 

tillståndsgivning av alkoholservering och livsmedelskontroll ses i 

reglementet för samhällsnämnden. 

Socialt perspektiv 

Ingen påverkan 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Tillstånds och tillsynsverksamhetens sårbarhet minskar då fler personer 

arbetar inom området, vilket minskar risken för att organisationen och tredje 

part drabbas ekonomiskt eller juridiskt.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-03-12 

Bilaga – Reviderat Gemensamt reglemente för kommunstyrelse och nämnder 

 

______  
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§ 94 Dnr 2020-000240 1.1.2.1 

Lokaler till ved och skogsgruppen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna att kommundirektören tecknar hyresavtal för nya lokaler för 

Ved och skogsgruppen. 

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S). 

Yrkanden 

Andreas Sjölander (S) yrkar på en ändrad attsats som ska lyda: 

att godkänna att kommundirektören tecknar hyresavtal för nya lokaler för 

Ved och skogsgruppen.      

Propositionsordning 

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

förslag.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

ordförandes förslag.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med 

ordförandes förslag.      

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Ingrid Nilsson (V) i handläggningen av detta 

ärende. 

Bakgrund 

Vedhanteringen är en verksamhet som både socialnämnden och 

arbetslivsnämnden ansvarar för. Verksamheten måste flytta en del av sin 

verksamhet från befintliga lokaler då fastighetsägaren ämnar hyra ut 

lokalytan till nyetablerade företag. En lämplig lokal i direkt anslutning till 

Arbetslivsförvaltningens Resursgrupp på Industrigatan 8 i fastigheten 

Palmen 7 har identifierats. Fastighetsägare är I-Center KB och lokalen har 
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tidigare inrymt Härnösands Maskinkonsults verksamhet. Investeringar krävs, 

och ryms inom nämndernas investeringsbudget. 

Hyreskostnaden (kallhyra) för lokalen på Industrigatan är 168 000 kronor per 

år med en löptid på hyresavtalet om fem år vilket ger samma löptid som 

förhyrda lokaler för Resursgruppen i angränsande fastigheter.  

Därtill kommer el- och uppvärmningskostnader vilka beräknas till ca 50 000 

kr per år. Total lokalyta uppgår till ca 510 kvm. 

Vid förhyrning av lokaler för tre år eller längre eller en årlig hyra 

överstigande tio (10) prisbasbelopp beslutar kommunstyrelsen. Hyresavtalet 

för nya lokaler för Vedgruppen har en löptid om 5 år. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-05-28 

Prokollsutdrag ALN 2020-05-28 § 37 

______  
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§ 95 Dnr 2020-000245 1.1.2.1 

Presentkort till personalen i Härnösands kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att dela ut presentkort från HÄR till månadsanställda i Härnösands kommun 

till ett värde av 500 kr/per/person, samt 

att finansieringen om cirka 1,1 mkr tas från medel som är avsatta av 

krisledningsnämnden för tillkommande kostnader på grund av  Covid -19 

smittspridning. 

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M), Andreas Sjölander (S), Erik Hultin 

(C), Glenn Sehlin (SD), Ingemar Ljunggren (M) och Lotta Visén (S). 

Yrkanden 

Anders Gäfvert (M) yrkar avslag. 

Glenn Sehlin (SD) och Ingemar Ljunggren (M) instämmer till Anders 

Gäfverts (M) yrkande.  

Andreas Sjölander (S) yrkar bifall till liggande förslag. 

Erik Hultin (C) och Lotta Visén (S) instämmer till Andreas Sjölanders (S) 

yrkande.        

Propositionsordning 

Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut liggande förslag 

och Anders Gäfverts (M) avslagsyrkande.  

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.   

Votering begärs och verkställs.      
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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 Anders 

Gäfverts (M) förslag röstar nej. 

Med 11 ja-röster mot 4 nej-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen 

beslutat i enlighet med liggande förslag. 

Hur de enskilda ledamöterna röstat framgår av tabellen nedan. 

Ledamot Ersättare Parti § 95 

   Ja Nej 

Andreas Sjölander  S X  

Ingrid Nilsson  V X  

Christina Lindberg  C X  

Lotta Visén  S X  

Björn Nordling   S X  

Monica Fahlén  S X  

Håkan Viklund  S X  

Michael Möller Christensen  V X  

Johan Sundqvist Myriam Estrella Näslund MP X  

Ingemar Wiklander  KD X  

Erik Hultin  C X  

Anders Gäfvert  M  X 

Ida Skogström  Eva-Clara Viklund M  X 

Ingemar Ljunggren   M  X 

Lennart Bergström Glenn Sehlin SD  X 

      

Reservation 

Moderaterna reserverar sig med följande motivering: 

 

Moderaterna ställer sig som tidigare positiva till att ge personalen ett/en 

presentkort/sommargåva om 500:-. Då presentkortet endast gäller hos 1,8% 

av kommunens företag, samt att det även innebär en begränsad  valfrihet för 

våra anställda så kan Moderater inte ställa sig bakom beslutet. 

 

Sverigedemokraterna instämmer till moderaternas reservation och 

motivering. 

Bakgrund 

Det är många i kommunorganisationen som jobbar hårt i dessa dagar. För att 

visa uppskattning för alla insatser som görs inom kommunens verksamheter 

föreslås att kommunen delar ut en sommarpresent i form av ett presentkort 

till månadsanställda.  

Syftet är också att uppmuntra till att handla lokalt i Härnösand och på så vis 

bidra till att mildra de negativa effekterna som drabbat företag till följd av 
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covid-19. Genom denna insats stöttar kommunen lokala handlare och 

krögare.. 

Medarbetare i Härnösands kommun får ett presentkort hos HÄR Handel och 

Möte till värde av 500 kr att använda för att handla hos anslutna butiker och 

restauranger i Härnösand, per 2020-05-19 finns 36 anslutna butiker och 

restauranger. Man kan anta att anslutningsgraden till HÄR kommer att öka i 

och med denna aktivitet. 

Presentkortet delas ut till alla som har en tillsvidareanställning i kommunen 

eller har en månadsanställning då aktiviteten genomförs. Idag har kommunen 

1909 tillsvidareanställda, 210 visstidsanställda och 153 anställda med BEA 

avtal som berörs. 

HÄR Handel och Möten AB är en sammanslagning av Handelsplats 

Härnösands och Köpmanaförningen, Härnösands Handel. HÄR har i uppgift 

att verk för handelns utveckling i Härnösand och därigenom jobba för 

medlemsföretagen intressen. HÄR arbetar med aktiviteter, presentkort och 

marknadsföring. Härnösands kommun stöttar årligen HÄR med ett 

driftsbidrag för att de ska kunna driva sin verksamhet. 

Presentkortet ges ut i samarbete med Mastercard och är i princip ett förbetalt 

Mastercard-kort. Det är Mastercards nätverk och säkerhetsstandard som 

används. Kortet gäller i anslutna butiker/företag i Härnösand. 

Regeringen har tillsammans med samarbetspartierna föreslagit att anställda 

tillfällig ska kunna få gåvor skattefritt från arbetsgivaren, upp till ett värde på 

1 000 kronor per anställd. Förslaget ska gälla utöver de möjligheter att ge 

skattefria gåvor som redan finns. Förslaget gäller från 1 juni och året ut. 

Beslutsunderlag 

Krisledningsnämndens protokollsutdrag, 2020-05-26 § 18 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-05-19 

______  
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§ 96 Dnr 2020-000236 1.1.2.0 

Inrättande av Fritidsbank 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra till kommundirektören att, i samverkan med berörda förvaltningar 

och bolag, utreda möjligheterna att inrätta en permanent fritidsbank 2021, 

samt 

att redovisa utredningen av en permanent fritidsbank 2021 till 

kommunstyrelsen oktober.  

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 

HEMAB, Samhällsförvaltningen, Arbetslivsförvaltningen och 

Kommunstyrelseförvaltningen har vid flera tillfällen de senaste åren fört en 

dialog kring en önskan om att inrätta en Fritidsbank. En Fritidsbank kan 

enklast beskrivas som ett bibliotek, men istället för böcker lånas det ut sport- 

och fritidsutrustning. Tanken är att alla ska kunna låna utrustningen gratis 

under en bestämd tid. Det kan handla om en variation av utrustning t.ex. 

skidor, skridskor, inlines, hockeyklubbor och annat.  

Den utrustning som finns tillgänglig bygger normalt på insamling av 

utrustning som på olika sätt skänks till fritidsbanken. 

Varumärket ”Fritidsbanken” ägs av en ideell förening där alla huvudmän 

som driver en lokal Fritidsbank är medlem. Fritidsbanken bedrivs inte i 

vinstsyfte och ska hantera så lite pengar som möjligt. Kommunen eller en 

organisation/förening kan driva en Fritidsbank, men inte företag. 
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Fritidsbanken rekommenderar ett gemensamt beslut för kommunen och att 

ansvar bedrivs över fler förvaltningar. 

Konceptet är ett bra exempel på cirkulär och delningsekonomi som gynnar 

både folkhälsa, kommunens friluftsliv och turism, främjar socioekonomisk 

utjämning och är avfallsförebyggande.  

Nämnda förvaltningar och HEMAB har under tidens gång identifierat några 

utmaningar som behöver hanteras, inför ett framtida eventuellt beslut om att 

inrätta en fritidsbank. För att utreda frågan vidare föreslås en tillfällig 

lösning, här kallad Aktivitetsbank, som ett pilotförsök att följas upp och 

tillföras till utredningsunderlaget gällande inrättandet av en Fritidsbank 

hösten 2020. 

Aktivitetsbanken ska tillfälligt inrättas i samverkan mellan Technichus och 

tillväxtavdelningen för att öka tillgängligheten till sommarlovsaktiviteter 

sommaren 2020. Aktivitetsbanken ska vara aktiv från och med vecka 25 till 

och med vecka 34 och ska, förutom att vara ett pilotförsök till en framtida 

Fritidsbank, bidra till att öka sommarlovsaktiviteter för ungdomar under 

sommaren och motverka isolering för ungdomar med anledning av Covid-

19.  

Utredningsuppdraget som ansvar ligger hos tillväxtavdelningen och i 

uppdraget ingår att se över regelverk för att inrätta Fritidsbank, att föra 

dialog med föreningar och näringsliv, samt att samla in utrustning för en 

eventuell start av Fritidsbank. 

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att bifalla medborgarförslag om att 

inrätta en Fritidsbank. 

Socialt perspektiv 

I ett socialt perspektiv förväntas pilotförsöket med en aktivitetsbank leda till 

ökad inkludering genom socioekonomisk utjämning, likhet mellan ålder, 

kön, ökad integration samt motverkan av social isolering under 

coronapandemin. 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Ingen påverkan  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2016-06-20 § 87  

______  
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§ 97 Dnr 2020-000005 1.1.2.1 

Kommunstyrelsens uppdragsbeslut 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

att lägga informationen till handlingarna.      

Propositionsordning 

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

förslag.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Bakgrund 

Kommundirektören redogör för uppdragsförteckningen.             

Beslutsunderlag 

Uppdragslistan      

______  
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§ 98 Dnr 2020-000001 1.2.3.1 

Anmälan av delegationsbeslut 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen besluta 

att godkänna redovisning av delegationsbeslut 

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 

Delegationsbeslut 

Delegationsbeslut - Överenskommelse om samarbete Härnösands kommun 

och Mittuniversitetet 

Delegationsbeslut – Låneavtal 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-28 

Bilaga - Delegationsbeslut 2020-06-02 

______  
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§ 99 Dnr 2020-000002 1.1.2.1 

Anmälan av ärenden för kännedom till 
kommunstyrelsen 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ärendena för kännedom läggs 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.       

Bakgrund 

Protokoll Härnösandshus 2020-03-24 

Protokoll Kommunfastigheter 2020-03-24 

Protokoll Härnösand Elnät AB 2020-05-13 

Protokoll Härnösands Energi och Miljö 2020-05-13 

Protokoll Technichus bolagsstämma 2020-03-31 

Protokoll Länsmuseet 2020-05-15 med bilagor 

Beslut om tillstånd till kamerabevakning 

Kallelse Bolagstämma Höga Kusten Destinationsutveckling med bokslut och 

årsredovisning 2019 

Mayor for Peace 

Rapport om 3 utredningar Bussgods i Västernorrland AB 
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Skolnämnden Fyramånadersrapport 2020 

Samhällsnämnden Fyramånadersrapport 2020 

Socialnämnden Fyramånadersrapport inkl prognos 2020 

Arbetslivsnämnden Fyramånadersrapport 2020 

Brev från Arbetsförmedlingens generaldirektör till regioner och kommuner 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-05-29 

Bilaga - Ärenden för kännedom 

______  

 


