
 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(11) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-18 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Kommunfullmäktigesalen i Rådhuset, torsdagen den 18 juni 2020 kl 13:00-14.40 
Ajournering kl.13.30-14.15 

Beslutande Ledamöter 

Andreas Sjölander (S), Ordförande 
Carl Fredrik Edgren (V), 1:e vice ordförande 
Ulrika Sundgren (C) tjänstgörande för Christina Lindberg (C), 2:e vice ordförande 
Ann-Charlotte Visén (S) 
Björn Nordling (S) 
Ali Reza Samadi (V) tjänstgörande ersättare för Monica Fahlén (S) 
Michael Möller Christensen (V) 
Johan Sundqvist (MP) 
Ingemar Wiklander (KD) 
Erik Hultin (C) 
Anders Gäfvert (M) 
Olle Löfgren (L) tjänstgörande ersättare för Ida Skogström (M) 
Ingemar Ljunggren (M) 
Lennart Bergström (SD) 

Närvarande ej tjänstgörande 
ersättare 

Ersättare 

- 

Övriga närvarande Lars Liljedahl, kommundirektör, Anna Bostedt, t.f. ekonomichef, Johanna Laine, 
kommunsekreterare 

Justerare Lennart Bergström (SD) 

Justeringens plats och tid Rådhuset direkt efter sammanträdet 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 100-103 
 Johanna Laine  

 Ordförande 

  

 Andreas Sjölander  

 Justerare 

  

 Lennart Bergström   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2020-06-18 

Datum då anslaget sätts upp 2020-06-18 Datum då anslaget tas ned 2020-07-10 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 
 

Underskrift 

  

 Johanna Laine  
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§ 100 Dnr 27802  

Informationsärenden 

Kommunstyrelsen har fått en informationsföredragning på följande ärende: 

Hyresavtal Ugglan och utökning av platser i särskilt boende – Lars Liljedahl, 

kommundirektör 

______  
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§ 101 Dnr 2020-000012 1.1.1.3 

Avsägelser 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna avsägelserna från Ingrid Nilsson (V) från uppdragen som 

ledamot samt första vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott tillika 

finansutskott tillika krisledningsnämnd, 

ledamot samt ordförande i pensionärsrådet, 

ledamot samt ordförande i rådet för trygghet och hälsa och 

som kommunens representant i Dig2020.       

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.     

Bakgrund 

Ingrid Nilsson (V) har avsagt sig samtliga sina politiska uppdrag. Uppdragen 

som kommunstyrelsen beslutar om är uppdrag i kommunstyrelsens 

arbetsutskott och i de kommunala råden samt i vissa andra samarbetsorgan 

och projekt.      

Beslutsunderlag 

Avsägelser från Ingrid Nilsson (V)      

______  
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§ 102 Dnr 2020-000003 1.1.1.3 

Valärenden 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att för kvarvarande mandatperiod till ledamot samt förste vice ordförande i 

kommunstyrelsens arbetsutskott tillika finansutskott tillika 

krisledningsnämnd välja Carl Fredrik Edgren (V), 

att för kvarvarande mandatperiod till ledamot samt ordförande i 

pensionärsrådet välja Carl Fredrik Edgren (V), 

att för kvarvarande mandatperiod till ledamot samt ordförande i rådet för 

trygghet och hälsa välja Carl Fredrik Edgren (V) och 

att för kvarvarande mandatperiod som kommunens representant i Dig2020 

välja Carl Fredrik Edgren (V) samt 

att arvodesnivån om 50 % gäller alltjämt.      

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Bakgrund 

Kommunstyrelsen ska utse en ny förtroendevald till aktuella uppdrag efter 

Ingrid Nilsson (V).       

Beslutsunderlag 

Nominering från Vänsterpartiet      

______  
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§ 103 Dnr 2020-000317 2.6.1.2 

Hyresavtal Ugglan och utökning av platser i särskilt 
boende (SOC2019-000311) 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna socialnämndens utökning av antalet platser på särskilt boende 

för personer med demens med 18 platser,  

att nettokostnaden om 5,1 mnkr för utökning av antalet platser, tas från 

ofördelade skattemedel för år 2020, 

att uppdra till kommundirektören att förlänga nuvarande hyresavtal på 

Ugglans äldreboende till och med 2020-09-30 

att uppdra till kommundirektören att teckna hyresavtal om förhyrning av 

hela B-huset på Ugglans äldreboende från och med 2020-10-01 till och med 

2020-12- 31, samt 

att uppdra till kommundirektören att teckna avtal om förhyrning av del av B-

huset på Ugglans äldreboenden motsvarande 1 300 kvm from 2021-01-01 

med ett avtal på obestämd tid med nio månaders uppsägningstid samt 

att uppdra åt kommundirektören att säkerställa att förslag på långsiktiga 

lösningar för särskilt boende och korttidsverksamhet i Härnösand tas fram 

till senast 31 mars 2021.       

 

Yttranden 

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

Sundqvist (MP), Erik Hultin (C), Lennart Bergström (SD), Olle Löfgren (L) 

och Lotta Visén (S). 

Yrkanden 

Andreas Sjölander (S) yrkar på en tilläggsattsats enligt följande: 

att uppdra åt kommundirektören att säkerställa att förslag på långsiktiga 

lösningar för särskilt boende och korttidsverksamhet i Härnösand tas fram 

till senast 31 mars 2021. 

 

Anders Gäfvert (M) yrkar på ändringar och tillägg enligt följande: 

att utöka antalet platser på särskilt boende för personer med demens upp till 

20 platser, 
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att nettokostnaden om 5,7 mnkr för utökning av antalet platser, tas från 

ofördelade skattemedel för år 2020, 

attsats 3 – ingen ändring 

attsats 4 – ingen ändring 

att uppdra till kommundirektören att teckna avtal om förhyrning av del av B-

huset på Ugglans äldreboenden motsvarande 1 300 kvm from 2021-01-01 till 

och med 2022-06-30 med nio månaders uppsägningstid, samt 

att snarast tillsätta en planering för att bygga nya moderna och anpassade 

lokaler för boende med utgångspunkten att de nya lokalerna skall vara 

tillgängliga inom ca 1-1,5 år. 

Lotta Visén (S) yrkar bifall till Andreas Sjölanders (S) förslag. 

Lennart Bergström (SD) och Erik Hultin (C) yrkar bifall till Anders Gäfverts 

(M) förslag.       

Propositionsordning 

Ordföranden finner att det avseende attsats nummer 3 och 4 endast föreligger 

ett förslag till beslut, liggande förslag. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser att besluta enligt liggande 

förslag avseende attsats 3 och 4 och finner att så sker. 

___ 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser att besluta att sätta Anders 

Gäfverts (M) yrkande om tilläggsattsats under proposition och finner att den 

inte gör det. 

Votering begärs och genomförs. Ordföranden ställer följande 

propositionsordning: den som vill att kommunstyrelsen inte ska sätta Anders 

Gäfverts (M) tilläggsattsats under proposition röstar ja och den som det vill 

röstar nej. 

Med 8 nej-röster mot 6 ja-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen 

beslutat att inte sätta Anders Gäfverts (M) tilläggsattsats under proposition. 

Hur de enskilda ledamöterna röstat framgår nedan. 

Ledamot Ersättare Parti § 103  

   Ja Nej 

Andreas Sjölander  S X  

Carl Fredrik Edgren  V X  

Christina Lindberg Ulrika Sundgren C  X 

Lotta Visén  S X  

Björn Nordling   S x  

Monica Fahlén Ali Reza Samadi S X  

Håkan Viklund (tom stol) S   

Michael Möller Christensen  V X  

Johan Sundqvist  MP X  
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Ingemar Wiklander  KD X  

Erik Hultin  C  X 

Anders Gäfvert  M  X 

Ida Skogström  Olle Löfgren M  X 

Ingemar Ljunggren   M  X 

Lennart Bergström  SD  X 

 

Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna reserverar 

sig mot beslutet. 

____ 

Ordföranden finner att det avseende första attsatsen föreligger två förslag till 

beslut: liggande förslag om 18 platser och Anders Gäfverts (M) förslag om 

20 platser.  

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser att besluta enligt liggande 

förslag. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser att besluta enligt Anders 

Gäfverts (M) förslag. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med liggande 

förslag. 

Moderaterna och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

___ 

Ordföranden finner att det avseende attsats nummer 2 endast föreligger ett 

förslag, liggande förslag. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser att besluta enligt liggande 

förslag och finner att så sker. 

___ 

Ordföranden finnar att det avseende attsats nummer 5 föreligger två förslag 

till beslut – liggande förslag och Anders Gäfverts (M) förslag. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser att besluta enligt liggande 

förslag. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser att besluta enligt Anders 

Gäfverts (M) förslag. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat enligt liggande förslag. 

Votering begärs och genomförs. Ordförande ställer följande 

propositionsordning: den som vill att kommunstyrelsen ska besluta enligt 

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

enligt Anders Gäfverts (M) förslag röstar nej. 
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Med 8 ja-röster mot 6 nej-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen 

beslutat enligt liggande förslag. Hur de enskilda ledamöterna röstat framgår 

nedan. 

 

Ledamot Ersättare Parti § 103 

vot 2 

   Ja Nej 

Andreas Sjölander  S X  

Carl Fredrik Edgren  V X  

Christina Lindberg Ulrika Sundgren C  X 

Lotta Visén  S X  

Björn Nordling   S X  

Monica Fahlén Ali Reza Samadi S X  

Håkan Viklund (tom stol) S   

Michael Möller Christensen  V X  

Johan Sundqvist  MP X  

Ingemar Wiklander  KD X  

Erik Hultin  C  X 

Anders Gäfvert  M  X 

Ida Skogström  Olle Löfgren M  X 

Ingemar Ljunggren   M  X 

Lennart Bergström  SD  X 

 

Moderaterna och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

___ 

Ordföranden finner att det avseende Andreas Sjölanders (S) yrkande om en 

tilläggsattsats endast finns ett förslag till beslut.  

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser att besluta enligt Andreas 

Sjölanders (S) förslag och finner att så sker. 

Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna reserverar 

sig mot beslutet.     

Reservation 

Anders Gäfvert (M) lämnar in följande skriftliga reservation: 

Moderaterna reserverar sig med motiveringarna: 

Det är häpnadsväckande att vi inte får ställa vår nya attsats  nummer 6 ” 

att -  snarast tillsätta en planering för att bygga nya moderna och anpassade 

lokaler för boende med utgångspunkten att de nya lokalerna skall vara 

tillgängliga inom ca 1-1,5 år.” 

under proposition, utan kommunstyrelsen ordförande bara viftar bort 

densamma. I övrigt finns det en avsaknad av långsiktig planering 

av tillskapande av boendeplatser som nu skördar sina ekonomiska offer 

förutom de mänskliga. 
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Moderaterna och Liberalerna har en längre tid framfört förslag på 

långsiktighet i denna fråga.  Den bristande planeringen har kommit i sin 

dager och på detta en pandemi.(Kommunledningen har i sin iver att förneka 

Lov i princip medvetet gjort att socialförvaltningen hamnat i denna 

ekonomiska situation).  

Det har ofta konstaterats att ombyggnad/tillbyggnad av befintliga lokaler ger 

en kostnad av 90% av nybyggnation. Då inte förglömma att nybyggnation 

ger moderna och för framtiden anpassade/anpassningsbara lokaler. 

Avslutningsvis finns det stora brister i majoritetens hantering av kommunens 

särskilda boenden. 

Bakgrund 

Socialnämnden har i nuläget stora behov av att utöka antalet platser på 

särskilt boende inom äldreomsorgen, framförallt platser för personer med 

demens. En betydande kö har uppstått med början, strax före sommaren 

2019. Nuvarande kö till särskilt boende är på drygt 45 platser, varav 15 

platser är kvarvarande platser på Ugglan där alternativt boende ännu inte 

kunnat ordnas. Den planerade avvecklingen av hela Ugglan beräknades vid 

beslutstillfället under våren 2019 pågå som längst fram till sommaren 2020. 

Avvecklingen av Ugglan har sedan sensommaren och under hösten 2019 

fortskridit allt långsammare. 

Socialförvaltningen utreder samtidigt en permanent lösning för 

korttidsboende. Föreslagna hyresavtal är en tillfällig lösning, innan förslag 

på en permanent lösning är klar för beslut. 

Under förutsättningen att kommunstyrelsen fattar beslut, enligt ovan, flyttas 

korttidsplatserna på Härnögården till Ugglans äldreboende, medan platserna 

i Härnögården omvandlas till platser för personer med demens.  

Förslaget innehåller en förhyrning av tillfälliga lokaler i två steg. Steg ett 

innefattar flytt av 18 platser samt även förhyrning av platser för personer 

som har beslut om växelvård men som under rådande Covid-19 situation har 

fått beslut om permanenta boendeplatser. I detta första steg skulle hela B-

huset förhyras från och med 2020-10-01 till och med 2020-12-31 till en 

uppskattad kostnad om drygt 500 000 kr, steg 2 förhyrs delar av B-huset, 

totalt 1 261 kvm, på ett avtal med nio månaders uppsägningstid till en 

årskostnad på 1 387 100 kr.      

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Socialnämnden 2020-06-16 § 87 
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Bilagor 

Bilaga 1 Protokollsutdrag Socialnämnden 2020-06-16 § 87 

Bilaga 2 Underlag inför beslut från Lokalgruppen 

Bilaga 3 Hyresavtal enligt följande: 

Hyresavtal 1  
Förlängning avtal Ugglan tom 2020-09-30 

Hyresavtal 2  
Förhyrning av Ugglan B-huset 2020-10-01 – 2020-12-31 

Hyresavtal 3  
- Hyreskontrakt tillfälligt korttidsboende Ugglan  

from 2021-01-01 

- Åtgärder ritning tillfälligt korttidsboende 

 - Ritning Ugglan bilaga 4 

 - Tilläggsavtal bilaga 5 

      

______  

 


