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Beslutande Ledamöter 

Andreas Sjölander (S), Ordförande 
Ingrid Nilsson (V), 1:e vice ordförande 
Christina Lindberg (C), 2:e vice ordförande 
Ann Charlotte Visén (S) §§ 139-153 
Susanne Forsberg (S) tjänstgörande för Ann Charlotte Visén (S) §§ 154-159 
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Johan Sundqvist (MP) 
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Anders Gäfvert (M) 
Ida Skogström (M) 
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ersättare 

Ersättare 

Susanne Forsberg (S) §§ 139-153 
Ann Kristine Elfvendal (S) 
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Myriam Estrella-Näslund (MP) 
Karin Högberg (KD) 
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Ulrika Sundgren (C) §§ 139-158 
Eva-Clara Viklund (M)  
Leif Jonsson (M) 
Glenn Sehlin (SD) 
Olle Löfgren (L) 
 

Övriga närvarande Lars Liljedahl, kommundirektör, Anna Bostedt, kanslichef, Lena Einarsson, 
ekonomichef och Jeanette George, kommunsekreterare 

Justerare Erik Hultin (C) 

  
 

Underskrifter 

 Sekreterare 
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§§ 139-
147,149-159 
§ 148 direkt 
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 
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§ 139 Dnr 27802  

Informationsärenden 

Kommunstyrelsen har fått ta del av följande informationspunkter: 

  

 Information Sjöfartsprogrammet – Lars Liljedahl, kommundirektör 

och Andreas Krasser, verksamhetschef gymnasiet 

Kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander (S) informerar följande: 

 ÖP-gruppen träffades den 11 september 

 Ostkustbanan AB:s styrelsemöte samt samråd med Trafikverket 12-

13 september  

 Kvartalsträffar med Härnösandshus och HEMAB  

 Styrelsemöte med ideella föreningen Åkroken (Bizmakers 

ägarförening) träffades   

 Pressträff om Härnösand/Sollefteå Regemente 

 Positivt besked från mark- och miljööverdomstolen kring 

detaljplanen för hotelltomten 

 Närvarade vid invigningen av Ipsos nya lokaler på Torsvik 

 Medverkade vid företagsfrukost tillsammans med bl.a. 

kommundirektören 

 Styrelsemöte i Sundsvallsregionen 

 Referensgrupp – Sjöfartsprogrammet 

 Styrelsemöte Invest i Härnösand AB 

 Träff med Nysäter Wind om vindkraftsprojektet runt Viksjö 

 Träff med Attendo om deras planer kring nytt äldreboende 

 

 

Kommundirektör Lars Liljedahl informerar om följande: 

 Lokalsamordning 
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 Utveckling av vår förmåga att jobba koncernövergripande 

 Heltidsprojektet 

 Samordning av arbetsmarknadsinsatser 

 Ekonomiskt bistånd 

 Regionala samarbeten inom Sundsvallsregionen och i Västernorrland 

 Den 14/10 träff med SKL för diskussion om arbetsmarknadsfrågor 

tillsammans med några andra utvalda kommuner i Sverige 

 6 februari 2020, preliminär inbjudan från Försvarsutskottet för att 

presentera regementet i Härnösand/Sollefteå 

 

Christina Lindberg (C), kommunstyrelsens 2: vice ordförande informerar om 

följande: 

 Besök av Kristina Yngwe, ordförande miljö och jordbruksutskottet. 

De besökte Pekkas Naturodlingar 

Ingrid Nilsson (V), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande informerar om 

följande: 

 Rådet för trygghet och hälsa 

 

______  



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(44) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-08 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 140 Dnr 2019-000136 1.1.2.0 

Fastställande av föredragningslista 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ärende ”Arrende padelbana, del av ön 2:64 och 2:70” utgår från dagens 

sammanträde,  

att lägga till ett extra ärende ”Förändrat finansiellt mål 2019” som sist på 

dagordningen, samt 

att fastställa föredragningslistan till dagens sammanträde.      

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Ida Skogström (M). 

Yrkanden 

Ordförande Andreas Sjölander (S) yrkar att ärende, Arrende padelbana, del 

av ön 2:64 och 2:70 utgår från dagens sammanträde, samt att ett extra 

ärende, Förändrat finansiellt mål 2019, läggs sist på dagordningen. 

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      

______  
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§ 141 Dnr 34746  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att utse Erik Hultin (C) att justera dagens protokoll.       

______  
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§ 142 Dnr 2019-000148 1.1.1.1 

Motion - Elevdatorer, byte från PC till en mer 
ändamålsenlig produkt 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M), Olle Löfgren (L), Ingrid Nilsson 

(V), Johan Sundqvist (MP) och Lennart Bergström (SD). 

Yrkanden 

Anders Gäfvert (M) yrkar följande: 

att uppdra till Skolnämnden undersöka möjligheten att skapa förutsättningar 

för varje skola att själva välja den IT-miljö som bäst passar deras behov. 

Med IT-miljö åsyftas den typ av hårdvara som elever och lärare använder i 

sitt arbete.      

Propositionsordning 

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

och Anders Gäfverts (M) yrkande.  

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) yrkandet.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.       

Reservation 

Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Sverigedemokraterna reserverar 

sig mot beslutet i förmån för Anders Gäfverts (M) yrkande. 

Bakgrund 

I en motion från liberalerna föreslås att kommunen ska upphandla datorer 

som är bättre anpassade till skolans behov. 
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Idag bestäms vilka elevdatorer som köps in av rektor efter samråd mellan 

skolan och IT-avdelningen. En referensgrupp från skolan beskriver behoven 

och IT-avdelningen lämnar förslag på produkter som på bästa sätt lever upp 

till dessa och lever upp till övriga krav som finns för användning i 

kommunens IT-miljö.  

Utifrån detta föreslår kommunledningskontoret att motionen avslås då 

motionärens förslag tillgodoses inom denna hantering och inga nya beslut 

behövs. 

Socialt perspektiv 

Ingen påverkan 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Ingen påverkan  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag, 2019-09-24 § 60 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-08-20 

Motion – Elevdatorer, byte från PC till en mer ändamålsenlig produkt  

 

______  
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§ 143 Dnr 2019-000159 1.1.1.1 

Motion - Ersätt engångsartiklar i plast 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen, samt 

att uppdra åt kommunstyrelsen att ta hänsyn till intentionerna i motionen vid 

revideringen av klimat- och energiplanen.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Christina Lindberg (C). 

Yrkanden 

Christina Lindberg (C) yrkar bifall till motionen.      

Propositionsordning 

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

och Christina Lindbergs (C) bifallsyrkande.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

Christina Lindbergs (C) bifallsyrkande.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.       

Reservation 

Centerpartiet reserverar sig till förmån för sitt bifallsyrkande. 

Bakgrund 

En motion har lämnats till kommunfullmäktige 2019-03-20 av Christina 

Lindberg (C). Motionären skriver att i dag använder kommunen 

engångsartiklar av plast som till exempel engångsmuggar, plastskedar med 

mera. Ett exempel är vid serveringen av fika under kommunfullmäktiges 

möten. Då används plastmuggar och plastskedar för att servera kaffe och te.  

Vidare skriver motionären att i kommunens gällande Klimat- och energiplan 

anges det att kommunen har som vision att bygga en hållbar framtid med 

mål om att vara en ledande miljökommun. Härnösand ska minska 
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klimatpåverkan av vår konsumtion, utveckla och minska våra inköp av 

resurskrävande varor och tjänster, förbygga avfall, främja återvinning och ett 

ansvarsfullt återbruk.  

Motionären menar att kommunen bör föregå med gott exempel och att få 

saker att hända. Detta kan då vara att minska användningen av plast generellt 

och fasa ut engångsartiklar i plast i synnerhet.  

Därför föreslås kommunfullmäktige besluta om att i kommunens 

verksamheter sluta använda plastmuggar och ersätta dem med 

porslinsmuggar eller andra miljövänliga muggar samt att i kommunens 

verksamheter fasa ut engångsartiklar i plast till förmån för miljövänliga 

alternativ. 

I kommunens klimat- och energiplan har kommunen fem prioriterade 

insatsområden med totalt 22 inriktningar. Under inriktningen ”Förebygga 

avfall, främja återvinning och ett ansvarsfullt återbruk” har 

kommunstyrelseförvaltningen tagit fram kemikalieprogrammet och arbetet 

med Giftfri vardag, med syfte att dokumentera och fasa ut befintliga 

produkter och varor i kommunens verksamheter. Detta för att undvika farliga 

kemikalier vid upphandlingar och även sträva efter ett ansvarsfullt återbruk 

av varor. Skolorna arbetar aktivt med miljöcertifiering där plasten lyfts fram 

som ett problem i olika sammanhang. Härnösand är en av de kommuner med 

högst andel miljöcertifierade skolor och förskolor i Sverige, topp 3 bland 

Sveriges ekokommuner. Klimat- och energiplanen ska revideras och under 

detta arbete skulle arbetet med att fasa ut plast kunna implementeras.    

Bedömning av ärendet  

Kommunledningskontoret ser positivt på intentionerna i förslaget och anser 

att arbetet med att minska plastandvändningen i kommunen bör göras vid 

revideringen av kommunens klimat- och energiplanen. Att fasa ut 

plastartiklar i alla kommunens verksamheter kräver ett helhetsgrepp med 

konsekvensanalys utifrån kostnader och miljönytta. Detta anser 

kommunledningskontoret kan göras i arbetet med att revidera klimat- 

energiplanen.           

Socialt perspektiv 

Beslutet anses inte påverka det sociala perspektivet. 

Ekologiskt perspektiv 

Beslutet inte påverka det ekologiska perspektivet men på sikt ge en positiv 

inverkan.  
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Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Beslutet anses inte påverka det ekonomiska och juridiska perspektivet.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag, 2019-09-24 § 61 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-09-11 

Motion - Ersätt engångsartiklar i plast 

 

______  
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§ 144 Dnr 2019-000226 1.1.1.1 

Motion - Skapa förutsättningar för insekter i stadsmiljö 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anse motionen besvarad så till vida att Resursgruppen och Etappen 

fortsätter att bygga och sätta ut insektshotell i Härnösand.   

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Olle Löfgren (L) och Johan Sundqvist (MP). 

Propositionsordning 

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

förslag.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.        

Bakgrund 

En motion har inkommit till kommunfullmäktige 2019-04-30 från Olle 

Löfgren (L) och Eva Olstedt- Lundgren (L) där motionärerna föreslår att 

kommunen ska bygga insektshotell. Bakgrunden till satsningen menar 

motionärerna är att det finns en vikande trend bland artrikedomen bland 

humlor, bin, fjärilar och övriga insekter. Anledningen till detta är den 

förtätning som sker i stadsmiljöer i flera städer i dag, det gäller också 

Härnösand. Detta minskar insekternas tillgång till blommande växter vilket 

leder till att populationerna blir mindre. Att bygga insektshotell i stadens 

grönområden skulle främja den ekologiska mångfalden menar motionärerna.  

Under sommaren 2019 har Resursgruppen börjat ställa ut insektshotell i 

Härnösand. Förslaget från kommunledningskontoret är att under 2020 

fortsätta med detta tillsammans med kommunens planekolog och 

teknikavdelningen på samhällsförvaltningen som kan peka ut lämpliga 

platser för hotellen. Etappen har meddelat att de kan bygga hotellen 

tillsammans med Resursgruppen och Resursgruppen står för materialet. 
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Socialt perspektiv 

Beslutet anses inte påverka det sociala perspektivet. 

Ekologiskt perspektiv 

Beslutet påverkar det ekologiska perspektivet positivet då insektshotell 

bidrar till en ökad mångfald och ökad population av insekter.  

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Beslutet anses inte påverka det ekonomisk eller juridiska perspektivet. 

Kostnaden för att bygga hotellen är marginell.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag, 2019-09-24 § 62 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-09-04 

Motion – Skapa förutsättningar för insekter i stadsmiljö  

 

______  
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§ 145 Dnr 2019-000227 1.1.1.1 

Motion - Anlägg naturängar i offentliga miljöer 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen.   

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Olle Löfgren (L), Johan Sundqvist (MP) och Lennart 

Bergström (SD). 

Yrkanden 

Anders Gäfvert (M) yrkar bifall till motionen. 

I yrkandet instämmer Christina Lindberg (C).      

Propositionsordning 

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

och Anders Gäfverts (M) bifallsyrkande.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med och 

Anders Gäfverts (M) bifallsyrkande.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.        

Reservation 

Moderaterna och Centerpartiet reserverar sig till förmån för sitt eget 

bifallsyrkande. 

Bakgrund 

En motion har inkommit till kommunfullmäktige 2019-04-30 från Olle 

Lövgren (L) och Eva Olstedt- Lundgren (L). Motionärerna skriver att mer 

och mer ses en svikande trend i stadsmiljö när det kommer till artrikedom 

bland humlor, bin, fjärilar och övriga insekter. Den förtätning som nu ses i 

många städer, där ibland Härnösand, så minskar de utrymmen som finnas 

kvar för blommande växter att locka till sig humlor, bin och insekter för 

pollinering. Att låta delar av kommunens gräsmattor istället vara ängsmark 

menar motionärerna hjälpa många arter att fortsätta berika Härnösand. 
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Härnösands kommun gör idag en mängd åtgärder för att gynna den 

biologiska mångfalden. Kommunen har förnärvarande 84 800 m2 mark med 

ängsliknande skötsel och 9 000 m2 ängsskötsel av ängsmark samt 143 000 

m2 mark som klipps två gånger per år. Vägslåttern (5.5 mil) görs sent på 

säsongen så att växterna ska hinna blomma och sätta frö. I kommande 

parkentreprenad har mängden gräsyta som ska klippas färre gånger per år 

ökat, vilket gynnar insekterna. 

Att anlägga ny ängsmark ställer särskilda krav. Ängsmark kräver bland annat 

mager jord för att ängsblommor ska trivas. Gräsmattor är sådda på näringsrik 

matjord och eller har gödslats om det varit jordbruksmark. För att kunna 

anlägga en äng där det tidigare varit gräsmatta krävs bland annat 

djupplöjning, där översta lagret av marken tas bort. Att bara låta gräset växa 

skapar inte med säkerhet någon mångfald av floran, utan leder ofta bara till 

en högvuxen gräsyta som ser ovårdad ut. Det bör även finnas frökällor i 

närområdet till den tilltänkta ängsytan som möjliggör en spridning av 

blommor.   

Ängsmark kräver särskilda maskiner för att slås. En ängsmark behöver slås 

en till två gånger per år och överblivet material kan inte ligga kvar då det kan 

leda till övergödning av marken. Att förändra skötseln av kommunens mark 

till fler ängar kommer leda till ökade kostnader för samhällsnämnden då 

avtalet kring parkentreprenaden är tecknat utifrån mängden ängsmark idag 

och maskinparken är dimensionerad utifrån dagens struktur.  

Kommunledningskontorets bedömning är att kommunen idag har stora 

arealer ängsmark och att en ökad andel kommer att leda till högre kostnader 

för samhällsnämnden. Vid den förnyade upphandlingen av parkentreprenad 

kommer krav att ställas på att en större areal gräsmattor än tidigare bara slås 

två gånger per år, det kommer bland annat skapa mer mark för insekter att 

leva i.     

Socialt perspektiv 

Det sociala perspektivet påverkas inte i det förslag kommunledningskontoret 

föreslår. 

Ekologiskt perspektiv 

Det ekologiska perspektivet påverkas inte i det förslag 

kommunledningskontoret föreslår. 
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Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Det ekonomiska perspektivet påverkas inte i det förslag 

kommunledningskontoret föreslår.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag, 2019-09-24 § 63 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-09-06 

Motion – Anlägg naturängar i offentliga miljöer 

 

______  
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§ 146 Dnr 2019-000404 1.1.2.1 

Delårsrapport kommunstyrelsen Tertial 2, 2019  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna delårsbokslut 2019 för kommunstyrelsen.   

Propositionsordning 

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

förslag.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.        

Bakgrund 

Kommunstyrelseförvaltningens delårsbokslut för 2019 har upprättats i 

enlighet med anvisningar från kommunstyrelsens ekonomiavdelning. 

Resultatet per den sista augusti är +18,1 mnkr, och prognosen för helåret 

blev +14,0 mnkr.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-09-23 

Reviderad Tertialrapport 2 inkl. prognos kommunstyrelsen 2019  

 

______  
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§ 147 Dnr 2019-000405 1.1.1.1 

Delårsrapport Härnösands kommun Tertial 2 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna Delårsrapport Härnösands kommun Tertial 2 2019 och 

överlämna den till revisionen.  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna Delårsrapport Härnösands kommun Tertial 2 2019.  

Propositionsordning 

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

förslag.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.        

Bakgrund 

Härnösands kommun redovisar ett positivt resultat med 29,6 mnkr efter åtta 

månader. Jämfört med budget för samma period är det en positiv avvikelse 

med 6,0 mnkr, men jämfört med föregående års utfall är resultatet 2,3 mnkr 

lägre.  

Tillsammans redovisar nämnderna vid delåret ett överskott jämfört med 

budget med 7,5 mnkr. Kommunstyrelsen visar ett överskott på 8,1 mnkr 

jämfört med budget. Arbetslivsnämnden samt Skolnämnden har ett positivt 

resultat jämfört med budget ca 2,0 mnkr vardera. Socialnämnden -1,5 mnkr 

och Samhällsnämnden -3,4 mnkr. 

Kommunens prognos för helåret är ett nollresultat, dvs. en negativ avvikelse 

mot budget med 23 mnkr. Den fastslagna budgeten för 2019 är lagd utifrån 

att kommunen tidigare redovisade pensioner med fullfonderingsmodellen. 

Den negativa resultateffekten av att kommunen anpassat redovisningen till 

gällande lagstiftning och nu använder blandmodellen är ca 50 mnkr på helår. 

Prognosen innefattar att kommunen begär gottgörelse från Mellersta 

Norrlands Pensionsstiftelse avseende 2018. 
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Nämnderna har sammanlagt prognosticerat ett underskott mot budget med 

5,7 mnkr vid årets slut. Samhällsnämnden beräknas landa på 2,1 mnkr i 

överskott vilket är 2,9 mnkr sämre än det budgeterade överskottet på 5,0 

mnkr. Socialnämnden tros hamna på ett underskott med 7,4 mnkr jämfört 

med det budgeterade nollresultatet. 

För att kommunen ska nå de finansiella målen och därmed god ekonomisk 

hushållning behöver alla nämnder klara budget och kommunens resultat vara 

minst 23,0 mnkr. Delårsrapporten indikerar på att helårets målnivå på 1,4% 

avseende resultatöverskott i procent av skatter & statsbidrag inte kommer att 

uppnås. Målet att samtliga nämnder och styrelser ska klara sin budget 

kommer därmed inte att uppnås. Bedömningen är att 3 nämnder av 5 

kommer att klara sin budget. 

En prognostiserad bedömning av kommunens övergripande mål avlämnas i 

delårsbokslutet. Den baseras på förväntad effekt av aktiviteter genomförda 

under årets första åtta månader samt på utvecklingen av styrtalen över tid.  

Fyra av styrtalen visar på en positiv utveckling gentemot målnivån medan 

övriga är oförändrade sedan föregående mätning. Övriga är oförändrade eller 

har minskat marginellt. 

Sammanfattningsvis lyckas kommunen inte uppnå ett balanserat samband 

mellan resursåtgång, prestation, resultat och effekt utifrån invånarnas behov 

och förväntningar inom givna ramar. Därmed bedöms inte god ekonomisk 

hushållning kunna uppnås vid årets slut.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-10-02 

Delårsrapport Härnösands kommun Tertial 2 2019 

  

______  
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§ 148 Dnr 2019-000232 1.1.6.4 

Ny Regional utvecklingsstrategi för Västernorrlands län 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anta bifogat remissvar till - Regional utvecklingsstrategi – Ett 

Västernorrland - Handlingskraft, livskraft och naturkraft, samt 

att anse den omedelbart justerad.   

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 

Region Västernorrland presenterar ett nytt förslag till regional 

utvecklingsstrategi (RUS) för Västernorrland.  

Syftet med den regionala utvecklingsstrategin är att ange de långsiktiga 

prioriteringarna för hur vi skapar hållbar tillväxt och utveckling i hela 

Västernorrland. Västernorrlands regionala utvecklingsstrategi är, 

tillsammans styrande för hur de regionala tillväxtmedlen (anslag 1:1) 

används och vägledande för framtagande och genomförande av program för 

EU:s fonder för sammanhållningspolitiken såsom Regionalfond, Socialfond, 

Interreg-program och Landsbygdsprogram. Genomförandet ska också 

möjliggöras genom andra finansieringsverktyg på nationell- och EU-nivå. 

Härnösands kommun har inbjudits inkomma med synpunkter på 

remissversion av ny regional utvecklingsstrategi (RUS). Efter 

remisshanteringen kommer Västernorrlands RUS att fastställas av 

Regionfullmäktige. 

Föreslagen regional utvecklingsstrategi 
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– ”Ett Västernorrland, handlingskraft, livskraft och naturkraft”, är den vision 

som den nya regionala strategin ska vila på. Visionen utgår från ETT 

Västernorrland där vi agerar tillsammans för Västernorrlands bästa och 

tillsammans skapar den handlingskraft som är nödvändig för att tillvarata 

Västernorrlands alla möjligheter - i dag och i framtiden!  

Strategin föreslår tre målområden med prioriteringar.  

År 2030 har Västernorrland som plats stärkts i ett nationellt och globalt 

perspektiv 

År 2030 är Västernorrland den plats som människor väljer för att leva och 

besöka 

År 2030 är Västernorrland platsen där företag och organisationer väljer att 

växa 

Samverkan 

Förslaget till ny regional utvecklingsstrategi har utarbetats i bred dialog och i 

samverkan tillsammans med bland andra kommuner, länsstyrelsen och andra 

berörda myndigheter samt organisationer, däribland civilsamhällets och 

näringslivets aktörer. Synpunkter har även möjliggjorts från länets invånare 

genom en enkätundersökning. Ett stort antal informations- och dialogmöten 

och workshops har arrangerats samt två stormöten med fokus på vision samt 

målområden och prioriteringar har genomförts. 

Härnösands kommun har utöver ovanstående tillfällen deltagit i dialog  

genom olika politiska forum och tjänstemannagrupperingar under hela 

arbetet med att ta fram förslaget till den nya regionala utvecklingsstrategin.  

Sammanfattande remissvar 

Remissvaret berör olika delar av strategidokumentet.  

De tre målområdena fångar de regionala förutsättningarna och utmaningarna 

och kompletterar vad vi själva beslutat om i kommunens tillväxtstrategi. 

Härnösands kommun föreslår dock korrigeringar i vissa delar av dessa.  

Kommunen anser att det är flera olika nivåer i beskrivna mål och 

prioriteringar. Vi föreslår att man ser över detta så att det blir en mer enhetlig 

struktur i dokumentet.  

Kommunen vill även föreslå omskrivning av Målområde: ”2030 är 

Västernorrland den plats som människor väljer för att leva och besöka” till 

”2030 har Västernorrland fler människor valt som sin plats att leva och 

besöka”. Detta för att lyfta att det är människor som gör en plats attraktiv.  

När det gäller principer för samverkan föreslås att Agenda 2030 lyfts upp en 

nivå över andra föreslagna principerna.  

Infrastrukturområdet bör bli tydligare prioriterad fråga.  
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Kultur och kreativa näringar samt Höga kusten är tillgångar i Härnösands 

tillväxtstrategi. Båda områdena har stor betydelse som tillväxtfaktor. Vi 

föreslår därför att förtydliga kulturens roll i dokumentet. 

Därutöver föreslås ett antal korrigeringar i löpande text. 

Bedömning 

Regionala utvecklingsstrategin pekar ut en avgörande faktor för att lyckas.  

- Modigt regionalt ledarskap, en handlingskraft som möjliggörs genom 

strategisk samverkan mellan en rad aktörer. Vi är helt överens om detta och 

att det krävs kunskap, samsyn och en uttalad avsikt om strategisk samverkan 

för att kunna fatta modiga beslut om framtiden.  

Kommunstyrelseförvaltningens tillväxtavdelning föreslår med detta att 

kommunstyrelsen antar bifogat remissvar till - Regional utvecklingsstrategi – 

Ett Västernorrland - Handlingskraft, livskraft och naturkraft.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskottsprotokollsutdrag, 2019-09-24 § 64 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-09-12 

Remissvar Västernorrlands RUS Härnösands kommun 

Ett-Västernorrland - remissversion 20190417 

 

______  
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§ 149 Dnr 2019-000101 2.4.1.0 

Ekonomisk månadsrapport Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.  

Propositionsordning 

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

förslag.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.        

Bakgrund 

Kommunstyrelseförvaltningen genom ekonomiavdelningen sammanställer 

efter varje avslutad månad en ekonomisk månadsrapport för att ge en 

översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och 

utveckling löpande under året.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-09-25  

Ekonomisk månadsrapport augusti 2019 

Finansrapport augusti 2019 

Delrapport socialnämnden 2019 tertial 2, med bilagor  

 

______  
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§ 150 Dnr 2019-000345 1.1.6.4 

Rapporten Demokratins skattkammare - Förslag till en 
nationell biblioteksstrategi 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anta remissvaret ”Rapporten Demokratins skattkammare – Förslag till 

nationell bilioteksstrategi”.  

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 

På uppdrag av regeringen har Kungliga biblioteket tagit fram ett förslag till 

nationell biblioteksstrategi. Förslaget finns färdigt i en rapport – 

Demokratins skattkammare förslag till nationell biblioteksstrategi. 

Regeringen vill nu ha synpunkter på Kungl. bibliotekets rapport. Härnösands 

kommun är inbjuden att lämna synpunkter på rapporten. 

Regeringen gav i juni 2015 Kungl. biblioteket i uppdrag att i samverkan med 

andra berörda aktörer lämna förslag till en nationell biblioteksstrategi.  

Regeringsuppdraget innebar att Kungl. biblioteket skulle föreslå långsiktiga 

mål och strategier för att främja samverkan och kvalitetsutveckling i hela det 

allmänna biblioteksväsendet. 

I uppdraget ingick bland annat att belysa: 

bibliotekarieyrkets roll och förutsättningar, 

bibliotekens roll för att främja litteraturens ställning, 

bibliotekens roll för att främja det demokratiska samtalet, den fria 

åsiktsbildningen och förmågan till kritisk analys och källkritik. 

Kungl. biblioteket skulle även, tillsammans med berörda aktörer inom 

skolområdet, göra en analys av vilka utvecklingsbehov som finns för 
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skolbiblioteken för att de i ökad grad ska kunna främja språkutveckling och 

stimulera till läsning. Vidare ingick att fortsätta verksamheten med att 

tillgängliggöra e-böcker via den nationella katalogen Libris.  

Till för grund för strategin ligger ett omfattande arbete. 14 rapporter finns 

publicerade som tar upp olika aspekter av bibliotekens uppdrag, framtagna 

med sakkunniga aktörer inom respektive område. Tio filmer har producerats 

som belyser olika delar av biblioteksväsendet. En kontinuerlig dialog har 

först med hela bibliotekssektorn och biblioteksväsendets intressenter, bland 

annat via konferenser, depescher och sociala medier. 2018 publicerades ett 

utkast till strategin och flera välbesökta dialogmöte hölls på olika orter i 

Sverige. 

En slutredovisning med förslag till nationell biblioteksstrategi (Demokratins 

skattkammare) överlämnades till kultur- och demokratiminister Amanda 

Lind den 7 mars 2019. 

Härnösands kommun har genom deltagande i olika forum och sammanhang 

som dialogmöten i Umeå, vid Biblioteksdagarna, Bok- och biblioteksmässan 

och andra konferenser samt expertnätverket för folkbibliotekschefer och 

andra nätverk, deltagit i dialog i arbetet med att ta fram förslag till nationell 

biblioteksstrategi. Dessa tjänstemän har även deltagit med inspel i 

föreliggande remissvar. 

Härnösands kommun har nu, som en av 35 kommuner, också inbjudits av 

regeringen att inkomma med synpunkter på Kungl. bibliotekets rapport 

Demokratins skattkammare – förslag till nationell biblioteksstrategi. Efter 

remisshanteringen kommer regeringen ta ställning till förslaget.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-10-03 

Remissvar Härnösands kommun 

Reformpaket nationell biblioteksstrategi 

Kulturdepartementet – Rapporten Demokratins skattkammare – Förslag till 

nationell biblioteksstrategi 

Bilaga – Demokratins skattkammare 

 

______  
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§ 151 Dnr 2019-000390 2.6.1.2 

Tillägg till befintligt hyreskontrakt Bondsjöhöjdens IP 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna tillägget till hyresavtalet med Härnösands kommunfastigheter 

avseende lokal nr 037-01-01-0302-01 avseende Bondsjöhöjdens IP, samt 

att ge kommundirektören i uppdrag att skriva under tilläggsavtalet.  

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 

Under senare år har behovet av ytterligare en konstgräsplan i Härnösand 

vuxit fram och kommunens föreningar har också påtalat detta vid flera 

tillfällen för Samhällsförvaltningen.                                                       

Samhällsnämnden beslutade därför 2018-06-14 (dnr 2018-000108-826) att 

uppdra till Härnösands kommunfastigheter att genomföra en upphandling av 

en ny konstgräsplan på Bondsjöhöjdens idrottsplats.                                                                             

Byggprojektet påbörjades under hösten 2018 och slutfördes under våren 

2019 med en slutbesiktning i slutet av maj. Planen är fullt utrustad med 

modern ledbelysning och konstgräsmattan består av en granulatfri matta som 

är betydligt miljövänligare än de flesta av de konstgräsplaner som idag finns 

i landet.                                                                                                                           

Investeringen kommer att förlänga fotbollssäsongen jämfört med den 

tidigare naturgräsplanen eftersom beräkningar visar att den bör kunna tas i 

bruk i slutet av april och med installerad belysning kunna användas in i slutet 

av oktober. 

Vid nya hyreskontrakt över 3 år och med en årlig hyra som överstiger 10 

prisbasbelopp så har kommunstyrelsen beslutsmandat över hyresavtal.  

Samhällsförvaltningen har gått igenom avtalet så att det är korrekt, samt 

förhandlat med Härnösands kommunfastigheter om villkoren. 
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Samhällsförvaltningens bedömning är att avtalet håller hög kvalité och 

föreslår därför att bifogade avtal undertecknas. 

Socialt perspektiv 

Inte aktuellt. 

Ekologiskt perspektiv 

Inte aktuellt. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

De ökade hyreskostnaderna för tilläggsavtalet för Bondsjöhöjdens IP är 

inarbetade i T2 för 2019, samt för budget 2020.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag, 2019-09-24 § 66  

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-09-18 

Tilläggsavtal BIP 2 

Hyreskontrakt Bondsjöhöjdens IP 

 

______  
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§ 152 Dnr 2018-000220 101 

Kommunfullmäktiges arbetsordning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige 2019-2022  

Yttranden 

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

Löfgren (L). 

Yrkanden 

Anders Gäfvert (M) yrkar att på sidan nio, andra stycket ska det tydliggöras 

att handlingarna ska skickas ut till ledamöter och ersättare 10 dagar innan 

kommunfullmäktiges sammanträde.   

Andreas Sjölander (S) yrkar bifall till liggande förslag.     

Propositionsordning 

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

och Anders Gäfverts (M) yrkande.  

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) yrkandet.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.        

Reservation 

Moderaterna reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande. 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att medborgarförslagen ska 

upphöra och att det istället ska införas e-förslag. Som en konsekvens av detta 

förslås att avsnittet om medborgarförslag stryks och ersätts med ett nytt 

avsnitt om e-förslag. 
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Utöver detta förslås att interpellationer som ska hanteras som 

”snabbspårsinterpellationer” ska lämnas in innan fullmäktigepresidiets 

sammanträde. 

Det tydliggörs också vem en interpellation kan ställas till. 

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 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-09-17 

Förslag reviderad arbetsordning kommunfullmäktige 2019-2022   

______  
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§ 153 Dnr 2019-000061 1.1.2.0 

Sjöfartsutbildning - Härnösand 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att överlämna delrapporten till Skolnämnden för vidare beredning. 

Under förutsättning av beslut i skolnämnden om att återuppta 

sjöfartsprogrammet läsåret 2020/2021 föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

att ett intäktsunderskott på grund av sviktande elevunderlag ska belasta 

kommunens resultat för åren 2020-2022. 

Under förutsättning av beslut i skolnämnden om att återuppta 

sjöfartsprogrammet läsåret 2020/2021 föreslår kommunstyrelsen besluta 

att avsätta 50 000 kronor från kommunstyrelsens oförutsedda utgifter för 

informations- och kommunikationsinsatser under åren 2020-2022 för att öka 

intresset för programmet.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M), Christina Lindberg (C), Lennart 

Bergström (SD), Johan Sundqvist (MP) och Ulrika Sundgren (C). 

Yrkanden 

Andreas Sjölander (S) yrkar följande: 

att överlämna delrapporten till Skolnämnden för vidare beredning. 

Under förutsättning av beslut i skolnämnden om att återuppta 

sjöfartsprogrammet läsåret 2020/2021 föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

att ett intäktsunderskott på grund av sviktande elevunderlag ska belasta 

kommunens resultat för åren 2020-2022. 

Under förutsättning av beslut i skolnämnden om att återuppta 

sjöfartsprogrammet läsåret 2020/2021 föreslår kommunstyrelsen besluta 

att avsätta 50 000 kronor från kommunstyrelsens oförutsedda utgifter för 

informations- och kommunikationsinsatser under åren 2020-2022 för att öka 

intresset för programmet 
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Anders Gäfvert (M) yrkar bifall till Andreas Sjölanders (S) yrkande.      

Propositionsordning 

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

förslag.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.        

Bakgrund 

Kommundirektören fick i uppdrag vid kommunstyrelsens sammanträde 

2019-02-05 att tillsammans med övriga förvaltningar utreda 

Sjöfartsutbildningarnas möjliga utveckling i Härnösand i samverkan med 

sjöfartsbranschen i Sverige.  

Vid dagens sammanträde redovisas en delrapport av uppdraget. Delrapporten 

har tagits fram i samarbete med berörd personal, rektor på 

Sjöfartsprogrammet samt ekonomicontroller.  

Beslutsunderlag 

Delrapport Utredning Sjöfartsutbildningens möjliga utveckling i Härnösand, 

2019-10-08.  

______  
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§ 154 Dnr 2019-000373 1.1.1.0 

Redovisning av obesvarade motioner och 
medborgarförslag 

Kommunstyrelsens beslut 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att lägga redovisningen av obesvarade motioner och medborgarförslag 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 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen på 

fullmäktiges oktobersammanträde, eller närliggande sammanträde ge en 

redovisning av de inlämnade motioner och medborgarförslag som ännu inte 

besvarats. 

I ärendebalansen finns idag (2019-09-23) 7 obesvarad motion och 6 

obesvarade medborgarförslag. Ärendena visas i bilagor med handlingarna. 

Motioner och medborgarförslag ska enligt 5 kap. 35 § kommunallagen 

beredas så att de kan besvaras inom ett år efter det att motionen eller 

medborgarförslaget väcktes.  I samband med redovisning får fullmäktige 

besluta att avskriva de medborgarförslag som inte kunnat behandlas inom 1 

år. De ärenden där ettårsfristen passerats är markerade med fet- och 

kursivstil.  
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Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-10-02 

Bilaga – Redovisning av obesvarade motioner 

Bilaga – Redovisning av obesvarade medborgarförslag  

______  
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§ 155 Dnr 2019-000343 1.1.2.0 

Sammanträdestider 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att kommunfullmäktige sammanträder kl.13.15 följande datum: 

27 januari 

24 februari 

30 mars 

27 april 

25 maj 

15 juni 

28 september 

26 oktober 

23 november 

21 december  

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 har på sitt sammanträde den 30 september 2019 i § 111 

beslutat att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att se om datumet 

för decembersammanträdet kan tidigareläggas. 

Inför varje nytt kalenderår beslutar kommunfullmäktige om 

sammanträdestider för kommande året. Kommunstyrelsen och nämnderna 

utgår från fullmäktiges mötesdatum för att planera sina egna sammanträden. 

Utifrån fullmäktiges sammanträdesdatum planerar kommunstyrelsen och 

nämnderna även handläggningen av de ärenden som lämnas vidare till 

fullmäktige för slutligt beslut. 
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Fullmäktiges sammanträdesplan utgår från ärendeprocesser, kommunallagen 

samt kommunens egna styrdokument såsom ekonomistyrningsreglementet. I 

kommunstyrelsens förslag till fullmäktiges sammanträdesplan har specifik 

hänsyn tagits till att lämna tillräckligt utrymme mellan kommunstyrelsens 

och kommunfullmäktiges sammanträden för att försäkra rättsäker 

ärendehantering där protokoll från kommunstyrelsen hunnit justeras och 

fullmäktiges presidium hunnit sammanträda innan handlingar till fullmäktige 

skickas ut.  

Att det föreslagna datumet för fullmäktiges decembersammanträde faller 

under julveckan beror alltså på ärendeprocessen och att flytta enbart ett 

mötesdatum är inte möjligt utan att det får konsekvenser för flera instanser. 

Mot denna bakgrund rekommenderar därför kommunledningskontoret att 

kommande årets mötesplanering sker utifrån den ursprungliga 

sammanträdesplanen.   

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-10-02 

Sammanträdesplan och utskicksdagar 2020 

______  
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§ 156 Dnr 2019-000003 1.2.3.1 

Kommunstyrelsens uppdragsbeslut 2019 

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 

Uppdragslista till och med 2019-10-07 

      

______  
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§ 157 Dnr 2019-000001 1.2.3.1 

Anmälan av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna redovisning av delegationsbeslut.  

Propositionsordning 

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

förslag.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.        

Bakgrund 

Ekonomiavdelningen  

Attestantförteckning    2019-09-06 

  

Attestantförteckning    2019-09-26 

 

HR-avdelningen 

Personalärenden fattade enligt delegation 2019-09-01-01 – 

2019-09-30 

Kommunstyrelseförvaltningen 

Ställföreträdande kommundirektör 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-10-01 

Bilaga - Delegationsbesluten 

______  
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§ 158 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. 

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 

Protokollsutdrag 2019-09-19 Samhällsnämnden – Ekonomisk handlingsplan 

2019 

Protokollsutdrag 2019-09-19 Samhällsnämnden – Tertialrapport 2, 2019 med 

bilaga 

Protokollsutdrag 2019-10-01 socialnämnden Delårsrapport 2019 tertial 2 

med bilagor 

Protokollsutdrag 2019-09-26 skolnämnden Tertialrapport 2 inklusive 

prognos 2 2019 med bilaga 

AB Härnösandshus – Sammanträdesprotokoll 2019-06-11 

AB Härnösands kommunfastigheter – Sammanträdesprotokoll 2019-06-11 

Tackbrev från Ångermanlands friidrottsförbund och Brännans FF 

Inget besked i frågan om Ökad statlig närvaro i Härnösand (SOU 2019:33) 
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Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-10-01 

Bilaga - Ärenden för kännedom till kommunstyrelsen 2019 

______  
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§ 159 Dnr 2019-000440 1.1.2.1 

Förändrat finansiellt mål 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att förändra det finansiella målet Resultatöverskott i procent av skatter, 

statsbidrag och utjämning för 2019 från 1,4 procent till 0,01 procent.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M). 

Yrkanden 

Andreas Sjölander (S) yrkar följande: 

att förändra det finansiella målet Resultatöverskott i procent av skatter, 

statsbidrag och utjämning för 2019 från 1,4 procent till 0,01 procent. 

Anders Gäfvert (M) yrkar avslag. 

Christina Lindberg (C) instämmer i Anders Gäfverts (M) avslagsyrkande.      

Propositionsordning 

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

och Anders Gäfverts (M) yrkande.  

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) yrkandet.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag. 

Votering begärs och verkställs      

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

beslutat i enlighet med liggande förslag. 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

43(44) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-08 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Hur de enskilda ledamöterna röstat framgår av tabellen nedan. 

Ledamot Ersättare Parti § 138 

   Ja Nej 

Andreas Sjölander  S X  

Ingrid Nilsson  V X  

Christina Lindberg  C  X 

Lotta Visén Susanne Forsberg S X  

Björn Nordling   S X  

Monica Fahlén  S X  

Håkan Viklund  S X  

Michael Möller Christensen  V X  

Johan Sundqvist  MP X  

Ingemar Wiklander  KD X  

Erik Hultin  C  X 

Anders Gäfvert  M  X 

Ida Skogström   M  X 

Ingemar Ljunggren   M  X 

Lennart Bergström  SD  X 

       

Reservation 

Moderaterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna reserverar sig till 

förmån för sitt eget yrkande. 

Bakgrund 

Budgetförutsättningarna har väsentligt förändrats under året då kommunen 

beslutat att ändra redovisningsmodell för pensioner från fullfondering till 

blandmodell. För kommunens resultat får det en negativ konsekvens på cirka 

50 miljoner kronor. 

Kommunen har i sin budget för 2019 budgeterat ett överskott på 23 miljoner 

kronor (1,4 procent av skatter, statsbidrag och utjämning). Kommunens 

prognosticerade resultat för helåret är 0 kronor per sista augusti 2019. 

Utifrån de förändrade budgetförutsättningarna innebär det att kommunen 

redan hanterat 27 miljoner kronor av de ökade kostnaderna inom befintlig 

verksamhet. Emellertid återstår det cirka 23 miljoner kronor för att uppnå 

årets mål.   

Kommunens fem nämnder har visat stor budgetföljsamhet under året. Ett 

oförändrat finansiellt mål kommer innebära negativa konsekvenser för 

verksamheterna. Nämnderna bör inte påverkas av den förändrade 

redovisningsmodellens konsekvenser under innevarande budgetår.  
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För att verksamheterna inte ska behöva bära det finansiella underskottet 

jämfört mot budget för kommunen som helhet, föreslås det finansiella målet 

ändras från 1,4 procent (23 mnkr) till 0,01 procent (170 000 kr) i 

resultatöverskott av skatter, statsbidrag och utjämning för 2019.  

Beslutsunderlag 

Ordförandeförslag, 2019-10-08      

______  

 


