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§ 46 Dnr 27802  

Informationsärenden 
Kommunstyrelsen har fått information om följande ärenden: 
Höga Kusten Destinationsutveckling AB – Mia Karlsson, VD 
Delrapport sjöfartsprogrammet – Anna Engnell, utvecklare Campus 
Härnösand 
Verksamhetsberättelse kommunstyrelsen – Lars Liljedahl, kommundirektör 
Planeringsförutsättningar för budget 2021 – Lars Liljedahl, kommundirektör 
och Anna Bostedt, t.f. ekonomichef 
Granskning ekonomistyrning - svar till revisionen – Anna Bostedt, t.f. 
ekonomichef 
E-förslag – Ina Lindström, utredare 
Budget för revisionen – begäran om utökad budgetram – Sigge Tjärnlund, 
ordförande i revisionen 
KSO informerar – Andreas Sjölander, kommunstyrelsens ordförande 
Kommundirektören informerar – Lars Liljedahl, kommundirektör 
 

Andreas Sjölander, kommunstyrelsens ordförande informerar om 
följande: 
Mötet om budgetprocessen med kommunledningsgruppen tillsammans med 
Johan Sundqvist (MP)  
Träff med försvarsutskottet tillsammans med Härnösands, Kramfors och 
Sollefteås tillväxtchefer/motsvarande företrädare 
Heldag om digitalisering på Sambiblioteket 
Sambiblioteket 20 år 
Extra kommunstyrelsesammanträde om markanvisning Skatteverket 
Rådet för trygghet och hälsa 
Intervjuer med presumtiva förvaltningschefer på arbetslivsförvaltningen 
Kommunförbundets styrelse 
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Regionala samverkansrådet 
Totalförsvarsövning 
Styrelsemöte Sundsvallsregionen 
Extra styrelsemöte med kommunförbundet 
Boksluts- och budgetdag  
Kvartalsmöte med HEMAB 
Politisk referensgrupp – Sjöfart 
Framtidskväll – stadens utveckling 
Företagsbesök:  
Hernö Gin  
NSI Invest 
Vendela 
Folkhögskolan 
Pronova fastighetsanalys 
Eva Larsson – restaurangen på Vårsta 
Lars Sjöström – Fönster och persienner 
Kollektiva konstnärsverkstan 
Parkaden 
Läkarpraktiken 
Kriminalvården – Saltviksanstalten 
 

Lars Liljedahl, kommundirektör, informerar om följande: 
Oberoende värdering av Rådhuset 4 finns nu tillgänglig 
Ekonomichef rekrytering pågår 
Särskilt boende  
Totalförsvarsövning 
 

Christina Lindberg (C), oppositionsråd, informerar om följande: 
Besök på Kriminalvården tillsammans med Ingemar Wiklander (KD) 
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Ingrid Nilsson, kommunstyrelsens 1:a vice ordförande, informerar om 
följande: 
Från Rådet för trygghet och hälsa: 
Besök av Räddningstjänsten med info om förebyggande insatser 
Polisens ökade närvaro i centrum speglas i brottsstatistiken   
 

Närvarande ledamöter:  Närvarande ersättare: 
Andreas Sjölander (S), ordf Susanne Forsberg (S) 
Ingrid Nilsson (V), 1:e vice ordf Ann Kristine Elfvendal (S) 
Christina Lindberg (C), 2:e vice ordf Lennart Molin (S) 
Ann-Charlotte Visén (S)  Elin Sandin (V) 
Björn Nordling (S)  Ali Reza Samadi (V) 
Monica Fahlén (S)  Mohammed Abdulwahab (MP) 
Michael Möller Christensen (V) Karin Högberg (KD) 
Johan Sundqvist (MP)  Ulla Bylund (KD) 
Ingemar Wiklander (KD)  Karl Rönnkvist (C) 
Anders Gäfvert (M)  Eva-Klara Viklund (M) 
Ingemar Ljunggren (M)  Leif Jonsson (M) 
Lennart Bergström (SD)  Glenn Sehlin (SD) 
   Olle Löfgren (L) 
______  
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§ 47 Dnr 34746  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
att utse Ingemar Ljunggren (M) att justera dagens protokoll.      

Propositionsordning 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande 
förslag. 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med 
liggande förslag. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med liggande 
förslag.      
______  
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§ 48 Dnr 2020-000033 1.1.2.0 

Fastställande av föredragningslista 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att lägga till följande två extra ärenden på dagordningen:  
Nollvision mot våld i nära relationer och 
Uppdrag: undersök förutsättningarna för ett boende särskilt anpassat för 
äldre i Brunne samt 
att därefter fastställa föredragningslistan till dagens möte.     

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S). 

Yrkanden 
Andreas Sjölander (S) yrkar att två extra ärenden: Nollvision mot våld i nära 
relationer och Uppdrag: undersök förutsättningarna för ett boende särskilt 
anpassat för äldre i Brunne, ska läggas till på dagens möte.      

Propositionsordning 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande 
förslag. 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med 
liggande förslag. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med liggande 
förslag.      
______  
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§ 49 Dnr 2020-000064 1.1.2.1 

Planeringsförutsättningar för budget 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att fastställa planeringsförutsättningarna för 2021 med preliminär tilldelning 
av skattemedel, i enlighet med kommunstyrelseförvaltningens förslag.  

Propositionsordning 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande 
förslag. 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med 
liggande förslag. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med liggande 
förslag.     

Bakgrund 
Kommunstyrelsen ska enligt reglementet för ekonomistyrning delge 
nämnderna budgetdirektiv. Inför budgetarbetet för budget 2021 har 
benämningen budgetdirektiv ersatts av begreppet planeringsförutsättningar, 
vilket är ett led i arbetet med en ny styrmodell, som pågår under 2020.  
Förslaget har föregåtts av en gemensam process av kommunledningsgruppen 
som tillsammans har, utifrån förutsättningarna inför budget 2021, lagt fram 
det liggande förslaget, se bilaga. 
Skattemedel, generella statsbidrag och utjämning beräknas till 1 743,5 mnkr 
2021 (baserat på skatteprognos från 13 februari 2020 och en befolkning om 
25 122 invånare). Jämfört mot utfallet för 2019 är det en ökning med 74,5 
mnkr och 47,3 mnkr högre än budget för 2020.  
Enligt föreliggande förslag anges resultatet för 2021 till 35 mnkr vilket 
motsvarar 2 procent av skattemedel och statsbidrag. Investeringsutrymmet 
föreslås bli 59,5 mnkr. 
Nämndernas preliminära budgetramar för verksamheten uppgår till 1 708,5 
mnkr för 2021. Under 2021 finns inget utrymme för att äska extra medel. För 
att klara budgeterad resultatnivå är det av yttersta vikt att verksamheten 
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iakttar återhållsamhet och försiktighet, så att en så låg kostnadsutveckling 
som möjligt uppnås. 
För att nå en god ekonomisk hushållning, så föreslår 
kommunstyrelseförvaltningen att budgetprocessen utgår från följande: 

- Nämndernas preliminära budgetramar för verksamheten 2021 uppgår 
till 1 708,5  mnkr.  

- Den samlade resultatnivån anges till 35 mnkr, vilket motsvarar ett 
resultat på 2 %. 

- Investeringsnivån uppgår till 59,5 mnkr.    
 

Tidplan Budget 2021 
 
25 februari Konferens planeringsförutsättningar 2021 
19-24 mars Budgetdialog nämnderna och majoriteten, enligt separat 

kallelse  
30 april Respektive nämnd ska senast den 30 april 2020 inkomma till 

kommunstyrelsen med förslag till budget för 2021 
2 juni Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige 

skattesats för 2021 samt resultatuppdrag med styrtal 
15 juni Kommunfullmäktige tar beslut om skattesats för 2021 samt 

resultatuppdrag med styrtal 
23 november Kommunfullmäktige delges för kännedom nämndernas budget 

med verksamhetsplan 
 

Socialt perspektiv 
I förslaget till planeringsförutsättningar i budget 2021 har fokus legat på 
tidiga och förebyggande insatser. Exempel på det är samverkan i 
organisationen som bidrar till barns trygghet och utveckling och insatser för 
att främja goda livsvillkor för äldre.  

Ekologiskt perspektiv 
I förslaget har hänsyn tagits till att minska antalet transporter internt för att 
bidra till positiva effekter på klimatet, samt att också arbeta för att minska 
antalet bilar och öka andelen miljöbilar.  

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Kommunen har under några år haft en sviktande likviditet, för att uppnå en 
hållbar god ekonomisk hushållning för framtiden behöver kommunen som 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
11(47) 

Sammanträdesdatum 
2020-03-03 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

en del stärka sin likviditet. Förslaget innehåller därför en resultatnivå om 2 
procent vilket skulle ge kommunen goda förutsättningar att långsiktigt uppnå 
en önskvärd likviditetsnivå.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-24 med bilaga  
______  
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§ 50 Dnr 2019-000470 1.1.1.1 

Motion om förslag till SKL för lagändring vid 
omröstning för majoritets och oppositionsföreträdare 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att avslå motionen.  

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

Yrkanden 
Lennart Bergström (SD) yrkar bifall till motionen.  
Anders Gäfvert (M) instämmer i Lennart Bergströms (SD) yrkande.      

Propositionsordning 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: liggande förslag och 
Lennart Bergströms (SD) förslag. 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 
liggande förslag. 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 
Lennart Bergströms (SD) förslag. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med liggande 
förslag.      

Reservation 
Sverigedemokraterna och Moderaterna reserverar sig till förmån för eget 
förslag. 

Bakgrund 
Sverigedemokraterna har, genom sin gruppledare Lennart Bergström, lämnat 
in en motion som föreslår att kommunstyrelsen ska skriva till SKL med 
begäran om handläggning för en tilläggsändring i berörda kapitel 
kommunallagen 4 kap. 2§-3§ så att den tidigare brukliga demokratiska 
ordningen stipuleras inom lagstiftningen, där var part inom de 
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parlamentariska grupperingarna majoritet och opposition utser sina inbördes 
företrädare utan inblandning från den parlamentariskt motsatta sidan. 
Det finns idag inga bestämmelser i kommunallagen om hur olika 
partiföreträdare, t.ex. kommunalråd, oppositionsråd, gruppledare m.fl., utses. 
Ska sådana bestämmelser tas fram krävs en ändring av kommunallagen.  
Det är riksdagens som beslutar om lagändringar och 
kommunledningskontoret anser därför att det är lämpligt att partierna själva 
driver denna fråga i riksdagsarbetet. Alla partier i Härnösands 
kommunfullmäktige finns representerade i riksdagen och det finns därmed 
möjlighet för partierna att lyfta frågan där. Sveriges kommuner och regioner 
(tidigare SKL) är en medlems- och arbetsgivarorganisation och har som syfte 
att stödja och utveckla kommuner och regioners verksamhet men har ingen 
formell beslutanderätt i frågan.  
Med den anledningen anser kommunledningskontoret att motionen ska 
avslås. 

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 2020-01-10 
Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 135 2019-11-06 
Motion, Sverigedemokraterna, 2019-10-21  
______  
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§ 51 Dnr 2019-000482 1.1.1.1 

Motion - Förtydligande och lagändring vid omröstning 
för tillsättande av majoritets och 
oppositionsföreträdare 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att avslå motionen.  

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Lennart Bergström (SD) och Ingemar Ljunggren (M). 

Yrkanden 
Ingemar Ljunggren (M) yrkar bifall till motionen.  
Lennart Bergström (SD) instämmer i Ingemar Ljunggrens (M) yrkande.      

Propositionsordning 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: liggande förslag och 
Ingemar Ljunggrens (M) förslag. 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 
liggande förslag. 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 
Ingemar Ljunggrens (M) förslag. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med liggande 
förslag.       

Reservation 
Moderaterna och Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget 
förslag. 

Bakgrund 
Moderaterna har, genom sin gruppledare Anders Gäfvert, lämnat in en 
motion som föreslår att uppdra till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige att 
skriva till SKL med begäran om yttrande, samt en lagändring görs så att det 
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tydligt framgår att det är grupperingarna inom majoritet och opposition som 
utser och röstar fram sina egna företrädare utan inblandning från motsatta 
sidan. 
Det finns idag inga bestämmelser i kommunallagen om hur olika 
partiföreträdare, t.ex. kommunalråd, oppositionsråd, gruppledare m.fl., utses. 
Ska sådana bestämmelser tas fram krävs en ändring av kommunallagen.  
Det är riksdagen som beslutar om lagändringar och 
kommunledningskontoret anser därför att det är lämpligt att partierna själva 
driver denna fråga i riksdagsarbetet. Alla partier i Härnösands 
kommunfullmäktige finns representerade i riksdagen och det finns därmed 
möjlighet för partierna att lyfta frågan där. Sveriges kommuner och regioner 
(tidigare SKL) är en medlems- och arbetsgivarorganisation och har som syfte 
att stödja och utveckla kommuner och regioners verksamhet men har ingen 
formell beslutanderätt i frågan.  
Med den anledningen anser kommunledningskontoret att motionen ska 
avslås. 

Socialt perspektiv 
Perspektivet har ingen påverkan på detta perspektiv. 

Ekologiskt perspektiv 
Perspektivet har ingen påverkan på detta perspektiv. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Perspektivet har ingen påverkan på detta perspektiv.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-10 
Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 135 2019-11-06 
Motion, Moderaterna, 2019-10-28  
______  
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§ 52 Dnr 2020-000048 1.1.1.4 

Partistöd 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att partistöd utbetalas för år 2020 i enlighet med Reglemente – Kommunalt 
partistöd Härnösands kommun.   

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

Yrkanden 
Andreas Sjölander (S) yrkar på följande tillägg i attsatsen: i enlighet med 
Reglemente – Kommunalt partistöd Härnösands kommun. 
Anders Gäfvert (M) yrkar bifall till Andreas Sjölanders (S) förslag.      

Propositionsordning 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag 
med Andreas Sjölanders (S) tilläggsförslag. 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med 
liggande förslag med Andreas Sjölanders (S) tilläggsförslag. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med liggande 
förslag med Andreas Sjölanders (S) tilläggsförslag.     

Bakgrund 
Kommuner och regioner får enligt kommunallagen (2017:725) ge 
ekonomiskt stöd till politiska partier. Kommunfullmäktige har i sitt 
reglemente för partistöd beslutat om formerna och omfattningen – hur 
reglerna går till och vilka belopp som gäller. Kommunfullmäktige beslutar 
årligen om partistöd ska betalas ut. 
Varje parti som finns representerad i kommunfullmäktige är berättigad till 
partistöd. För att stöd ska kunna betalas ut måste partiet skicka in en begäran 
om utbetalning till kommunen. Till begäran ska bifogas en redovisning av 
hur föregående årets stöd använts samt ett granskningsintyg för att bekräfta 
uppgifterna.  
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Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-30 
Reglemente - Kommunalt partistöd i Härnösands kommun, 2019-02-25  
______  
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§ 53 Dnr 2020-000074 1.1.2.1 

Förflyttning av ansvar för donationsstiftelser 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att ansvaret för Johan Nybergs donationsstiftelse för bostäder och 
donationsstiftelsens syskonen Lindstedts minne flyttas från 
kommunstyrelsen till socialnämnden.   

Propositionsordning 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande 
förslag. 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med 
liggande förslag. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med liggande 
förslag.      

Bakgrund 
Ovanstående två fonder har kommunstyrelsen ansvar för samtidigt som 
socialnämnden har ansvar för ett antal fonder som också kan hänföras till det 
sociala området.  
Genom att flytta ansvaret för de två fonderna kommer det att bli tydligare för 
medborgarna att veta vart man ska vända sig för att söka bidrag ur fonderna.  
Enligt gemensamma reglementet för kommunstyrelsen och nämnder i 
Härnösands kommun så står det under 4. Socialnämnd §2 att Socialnämnden 
ansvarar för fördelning av de fonder som ligger inom nämndens 
verksamhetsområde, den föreslagna ansvarsförändringen ökar efterlevnaden 
av reglementet.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-02-13      
______  
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§ 54 Dnr 2018-000220 101 

Kommunfullmäktiges arbetsordning 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att anta reviderad arbetsordning med följande ändringar: 
§ 48, första stycket lägga till texten ”medlemmar i Härnösands kommun (i 
enlighet med 1 kap 5 § Kommunallagen, 2017:725)” att lämna förslag ”om 
förändring/utveckling” 
§ 49, första stycket lägga till, När ett förslag godkänts kan andra 
”medlemmar i Härnösands kommun” rösta på förslaget under 60 dagar. 
§ 49, andra stycket, får minst ” 25 röster”. Uppnår förslaget ”25 röster” 
inom 60 dagar..  
§ 44, stryks helt samt 
att återrapportering sker efter att e-förslaget har använts ett år.    

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S), Anders Gäfvert (M), Lennart 
Bergström (SD), Christina Lindberg (C), Johan Sundqvist (MP) och Olle 
Löfgren (L).  

Yrkanden 
Andreas Sjölander (S) vidhåller sina tidigare yrkanden från 
kommunstyrelsens sammanträde 2019-12-03 § 187, enligt följande:   
§ 48, första stycket lägga till texten ”medlemmar i Härnösands kommun (i 
enlighet med 1 kap 5 § Kommunallagen, 2017:725)” att lämna förslag ”om 
förändring/utveckling” 
§ 49, första stycket lägga till, När ett förslag godkänts kan andra 
”medlemmar i Härnösands kommun” rösta på förslaget under 60 dagar. 
§ 49, andra stycket, får minst ” 25 röster”. Uppnår förslaget ”25 röster” 
inom 60 dagar..  
§ 44, stryks helt.  
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Anders Gäfvert (M) yrkar att mötespunkten Korta frågor, korta svar (§ 44 i 
arbetsordningen) ska vara kvar. 
Lennart Bergström (SD) och Christina Lindberg (C) instämmer i Anders 
Gäfverts (M) yrkande. 
Anders Gäfvert (M) yrkar bifall till liggande förslag/fullmäktiges presidiums 
förslag. 
Christina Lindberg (C) yrkar bifall till liggande förslag/fullmäktiges 
presidiums förslag samt en tilläggsattsats enligt följande: att återrapportering 
sker efter att e-förslaget har använts ett år.      

Propositionsordning 1 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, liggande förslag och 
Andreas Sjölanders (S) förslag. 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 
liggande förslag. 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 
Andreas Sjölanders (S) förslag. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Andreas 
Sjölanders (S) förslag. 
Votering begärs och genomförs. 

Propositionsordning 2 
Ordföranden ställer följande propositionsordning: den som vill att 
kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med Andreas Sjölanders (S) förslag 
röstar ja och den som vill att kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med 
fullmäktiges presidiums förslag röstar nej.     

Votering och utfall 
Med 9 ja-röster mot 6 nej-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutat i enlighet med Andreas Sjölanders (S) förslag. Hur de enskilda 
ledamöterna röstat framgår av tabellen nedan. 
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Ledamot Ersättare Parti § 54 
   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 Susanne Forsberg S X  
Michael Möller Christensen  V X  
Johan Sundqvist  MP X  
Ingemar Wiklander  KD X  
Erik Hultin Karl Rönnkvist C  X 
Anders Gäfvert  M  X 
Ida Skogström  Eva-Clara Viklund M  X 
Ingemar Ljunggren   M  X 
Lennart Bergström  SD  X 

 

Reservation 
Centerpartiet, Sverigedemokraterna och Moderaterna reserverar sig mot 
beslutet.  
Moderaterna och Sverigedemokraterna ger in följande skriftliga reservation: 
Moderaterna och Sverigedemokraterna anser att om man tar bort ”Korta 
frågor korta svar, § 44” så är det ett direkt hot mot demokratin och rätten till 
yttrandefrihet i det politiska arbetet. 
 

Propositionsordning 3 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, Christina Lindbergs 
(C) förslag om tilläggsattsats. 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 
Christina Lindbergs (C) förslag. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Christina 
Lindbergs (C) förslag. 

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. På sitt sammanträde 2019-12-16 beslutade fullmäktige 
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att återremittera ärendet för att utreda vilka skillnader i kostnader och 
administration kommunstyrelsens reviderade förslag innebär. 
Kommunledningskontoret konstaterar att en exakt beräkning är svår att göra 
men att kommunstyrelsens reviderade förslag leder till en ökad 
administration och därmed också ökade kostnader. Det finns också andra 
aspekter som behöver tas med i bedömningen, så som att en ökad kontroll 
kräver inloggning med bank-id vilket stänger ute grupper ur samhället som 
inte har tillgång till detta.     

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunfullmäktiges presidieberedning § 9 2020-02-13 
Svar på återremiss e-förslag 2020-02-07 
Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 163 2019-12-16  
Kommunfullmäktiges arbetsordning reviderad efter KS 2019-12-03 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen § 187 2019-12-03 
Protokollsutdrag kommunfullmäktiges presidieberedning § 69 2019-10-24 
Presidiets förslag-Kommunfullmäktiges arbetsordning reviderad 2019-10-18 
Kommunfullmäktiges arbetsordning antagen 2018-04-23      
______  
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§ 55 Dnr 2019-000527 1.1.1.2 

Budget för revisionen - begäran om utökad budgetram 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att återremittera ärendet till kommunfullmäktiges presidium med angiven 
motivering.      

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S), Anders Gäfvert (M), Christina 
Lindberg (C) och Ingemar Ljunggren (M). 

Yrkanden 
Andreas Sjölander (S) yrkar att ärendet ska återremitteras till 
kommunfullmäktiges presidium med följande motivering: En viktig notering 
kommunstyrelsen gör är att äskandet inte utgår från den faktiskt beslutade 
budgetramen. Vi vill att revisionen återkommer med nytt äskande som utgår 
från beslutad ram och där förväntade kostnader specificeras. Vidare vill vi att 
underlagen behöver kvalitetssäkras, samt att de kompletteras med en risk- 
och väsentlighetsanalys.  
Anders Gäfvert (M) yrkar bifall till fullmäktiges presidiums förslag/liggande 
förslag. 
Christina Lindberg (C) instämmer i Anders Gäfverts (M) yrkande.     

Propositionsordning 1 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, Andreas Sjölanders 
(S) yrkande om återremiss samt fullmäktiges presidiums förslag/liggande 
förslag.  
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag. 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat att återremittera ärendet. 
Votering begärs och genomförs.      
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Propositionsordning 2 
Ordföranden ställer följande propositionsordning: den som vill att ärendet 
ska återremitteras röstar ja och den som vill att ärendet avgörs idag röstar 
nej.  

Votering och utfall 
Med 10 ja-röster och 5 nej-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutat att återremittera ärendet. Hur de enskilda ledamöterna röstat framgår 
av tabellen nedan: 
Ledamot Ersättare Parti § 55 
   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 Susanne Forsberg S X  
Michael Möller Christensen  V X  
Johan Sundqvist  MP X  
Ingemar Wiklander  KD X  
Erik Hultin Karl Rönnkvist C  X 
Anders Gäfvert  M  X 
Ida Skogström  Eva-Clara Viklund M  X 
Ingemar Ljunggren   M  X 
Lennart Bergström  SD X  

      

Reservation 
Centerpartiet och Moderaterna reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunfullmäktiges presidieberedning § 14 2020-02-21 
Budgetyrkande från kommunrevisionen 2019-11-21      
______  
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§ 56 Dnr 2019-000064 1.3.1.1 

Samordning mellan arbetsmarknadsinsatser och 
försörjningsstöd i kommunen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att uppdraget att utreda effektiviseringsmöjligheter i samordning mellan 
arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd övergår till socialnämnden och 
arbetslivsnämnden, att fullfölja identifierade utvecklingsområden, samt 
att lägga utredningen om samordning av arbetsmarknadsinsatser och 
försörjningsstöd till handlingarna.  

Propositionsordning 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande 
förslag. 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med 
liggande förslag. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med liggande 
förslag.      

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade i februari 2019 att uppdra åt kommundirektören 
att tillsammans med berörda förvaltningar utreda effektiviseringsmöjligheter 
i samordning mellan arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd.  
Syftet med utredningen var att åstadkomma en ändamålsenlig och effektiv 
styrning av processflödet från ansökan om försörjningsstöd till goda 
livsvillkor och egen försörjning för individen, samt ett ändamålsenligt och 
effektivt användande av resurser i form av kompetens och skattemedel.  

Utredningens slutsatser 
Samarbeten behöver formaliseras och finnas på flera nivåer. 
Presidiesamverkan mellan nämnderna med uppgift att prioritera och fördela 
uppdrag till respektive nämnd. 
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Fortsatt samarbete och utredning i verksamheterna för att identifiera, pröva 
och införa nya arbetssätt som effektiviserar individens process från ansökan 
om ekonomiskt bistånd till goda livsvillkor och egen försörjning. 

Identifierade områden i ett utvecklat samarbete  
Under studien har det framkommit utvecklingsområden som är viktiga att 
arbeta vidare med i verksamheternas framtida arbete, dessa återfinns inom 
områdena: processflöden, målgruppsanalys, nuvarande samarbeten, ansvar 
och överlämningar, kunskapsutbyten samt erfarenhetsutbyten med andra 
kommuner:  
Utverka en djupare kunskap om processflödena ur ett individperspektiv – 
kan vi minska tiden personerna är beroende av ekonomiskt bistånd? 
Utverka djupare kunskap om målgrupperna – erbjuds rätt insats i rätt tid? 
Identifiera framgångsfaktorer där vi idag har god samverkan. 
Säkerställa att det finns tydlig ansvarsfördelning och rutiner för 
överlämningar mellan verksamheterna. 
Utveckla kontinuerliga kunskapsutbyten mellan verksamheterna. 
Utveckla erfarenhetsutbytet med andra kommuner. 
Utredningen visar att det finns effektiviseringsmöjligheter i samordning 
mellan arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd. Effektiviseringen ligger 
främst i processflödet från ansökan av stöd till arbete. Bedömningen är att en 
fördjupad och formaliserad samverkan kommer att leda till en utveckling av 
identifierade utvecklingsområden och bidra till en mer ändamålsenlig 
process. 

Socialt perspektiv 
Ur ett socialt perspektiv är det viktigt att verksamheterna bidrar till 
individernas möjligheter till goda livsvillkor. Genom förbättrade samarbeten 
som leder till tydliga, effektiva processer bidrar det till att barn, familjer och 
enskilda ökar sina möjligheter att nå egen försörjning och goda livsvillkor. 

Ekologiskt perspektiv 
Ingen påverkan 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Socialtjänstlagen lägger ett ansvar på kommunen att utveckla den enskildes 
möjligheter att i framtiden försörja sig själv. Den enskildes möjligheter ska 
stärkas och insatserna ska utformas med skälig hänsyn till den enskildes 
individuella önskemål och förutsättningar. Genom utvecklad samordning och 
samarbeten stärks förutsättningarna för kommunen att leva upp till lagens 
intention.  Ur ett ekonomiskt perspektiv bidrar en effektiv samordnad 
process till god ekonomisk hushållning av.  
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Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott § 12 2020-02-18 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-10 
Bilaga 1 – Samordning av arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd 
Protokollsutdrag KS 2019-02-05 § 25  
______  
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§ 57 Dnr 2020-000058 1.1.2.1 

Samverkansavtal - Härnösands Näringsliv Ekonomisk 
Förening HNEF 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna föreslaget samverkansavtal mellan Härnösands näringsliv 
ekonomiska förening och Härnösands kommun,  
att finansieringen för avtalet för 2020 belastar kommunstyrelsens 
projektbudget för innevarade år, samt    
att ge kommundirektören i uppdrag att underteckna samverkansavtalet och 
redovisa uppföljning och utvärdering av arbetet till kommunstyrelsen senast 
i november 2020.             

Propositionsordning 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande 
förslag. 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med 
liggande förslag. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med liggande 
förslag.      

Bakgrund 
Härnösands Kommun och Näringsliv i Härnösand Ekonomisk Förening 
(HNEF) har under flera år samverkat för Härnösands utveckling och för att 
skapa förutsättningar för fortsatt långsiktig tillväxt. Härnösands kommuns 
tillväxtstrategi och föreslagen handlingsplan för näringsliv ligger till grund 
för avtalets uppbyggnad. En revidering av handlingsplanen och en översyn 
av strukturen för samverkan ska göras under året. Av den anledningen 
förlängs samverkansavtalet endast 1 år som är i mindre omfattning än 
tidigare avtal. 
HNEF ska i samarbete med kommunen vara ägare, arrangör och utförare till 
ett antal aktiviteter som stärker näringslivet och kopplar skolan närmare 
näringslivet. 
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Ersättning till HNEF uppgår enligt förslaget till 250 tkr (exl.) moms per 
verksamhetsår. 
Avtalet gäller from 2020-01-01 tom 2020-12-31. Parternas intention är att 
omförhandling av avtalet ska ske under fjärde kvartalet 2020.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott § 13 2020-02-18 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-05 
Kommunens tillväxtstrategi      
______  
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§ 58 Dnr 2020-000061 1.1.2.1 

Verksamhetsberättelse kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
att godkänna Verksamhetsberättelse kommunstyrelsen 2019.   

Propositionsordning 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande 
förslag. 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med 
liggande förslag. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med liggande 
förslag.      

Bakgrund 
Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 2019 har upprättats i 
ledningssystemet Hypergene, enligt anvisningar från kommunens 
ekonomiavdelning. I verksamhetsberättelsen presenteras verksamheten, 
viktiga händelser, nämndens verksamhetsmål och resultat, ekonomi, 
internkontroll samt framtiden.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott § 14 2020-02-18 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-05         
______  
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§ 59 Dnr 2020-000047 2.4.2.0 

Val av ombud till Kommuninvest årsstämma 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att som ombud till Kommuninvest årsstämma utse kommunstyrelsens 
ordförande, och 
att som ersättare utse ekonomichef.  

Propositionsordning 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande 
förslag. 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med 
liggande förslag. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med liggande 
förslag.      

Bakgrund 
Kommuninvest är den största långivaren till Sveriges kommunsektor och 
består av en ekonomisk förening och ett aktiebolag. Föreningen där 
kommuner och regioner är medlemmar i äger och styr över aktiebolaget där 
den dagliga verksamheten sker. Kommuninvest högsta beslutande organ är 
föreningsstämman som hålls senast i april varje år.  
Varje medlem ska enligt föreningens stadgar till stämman skicka ett 
ordinarie ombud och en ersättare. Härnösands kommun har traditionellt 
skickat kommunstyrelseordföranden och ekonomichefen. Beslutet behöver  
uppdateras och förtydligas avseende rollerna. Beslutet gäller tills 
kommunstyrelsen beslutar annat.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-01-30 
Stadgar Kommuninvest ekonomisk förening   
______  
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§ 60 Dnr 2019-000564 3.6.0.1 

Samverkansråd för konst- och kulturutveckling 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att utse följande representanter till samverkansrådet för konst- och 
kulturutveckling: 
Monica Fahlén (S) 
Michael Möller Christensen (V) 
Ulla Bylund (KD) 
Johan Sundqvist (MP) 
Christina Lindberg (C) 
Leif Jonsson (M) 
Olle Löfgren (L) 
Glenn Sehlin (SD) och  
att som ordförande utse Johan Sundqvist (MP).  

Propositionsordning 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande 
förslag. 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med 
liggande förslag. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med liggande 
förslag.      

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen § 30, 2020-02-04  
______  
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§ 61 Dnr 2019-000532 2.4.1.0 

Granskning - Ekonomistyrning 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att anta Yttrande – Granskning av ekonomistyrning, daterad 2020-02-24 
som kommunstyrelsens svar på revisionens skrivelse, samt  
att översända yttrandet till revisionen.  

Propositionsordning 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande 
förslag. 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med 
liggande förslag. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med liggande 
förslag.      

Bakgrund 
Kommunens revisorer har genomfört en granskning av ekonomistyrningen 
per 2019-11-21. 
Revisionen önskar att kommunstyrelsen lämnar synpunkter på de slutsatser 
som finns redovisade i rapporten. 
Revisionens sammanfattande bedömning utifrån granskningen syfte är att 
rutinerna för styrning och uppföljning av ekonomin i huvudsak är 
ändamålsenliga, samt att kommunstyrelsen uppsikt över nämndernas 
ekonomi är tillräcklig. Följande rekommendationer har lämnats i rapporten: 
Kommunstyrelsen uppdaterar reglementet för ekonomistyrning med krav på 
uppföljning varje månad vilket är i enlighet med gällande rutiner 
Tydliggöra ansvaret för budget och uppföljning för förvaltningschef och 
övriga chefer 
Genom någon form av analys, till exempel jämförelser mot liknande 
kommuner i Kolada, säkerställa att budgetramarna är rimliga 
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Säkerställa att dokumentation sparas för att underlätta uppföljning och 
nästkommande års budgetarbete 
Budgetprocessen utvärderas och att synpunkter i den mån det är möjligt 
åtgärdas. 
Att inarbeta nyckeltal som har betydelse för ekonomi i månads- och 
tertialrapporterna 
På ett mer enhetligt och tydligt sätt redovisa nämndernas budgetavvikelser 
/../ Vidare bör effekten av bytet till den lagstiftade modellen för redovisning 
av pensioner kommenteras då jämförelse sker mot budgeten som är 
upprättad utifrån tidigare modell.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-24 
Granskning av ekonomistyrning, 2019-11-21  
______  
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§ 62 Dnr 2020-000037 1.1.2.1 

Hemställan om förvärv av fastigheten Rådhuset 4 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att återremissens frågeställningar kring ärendet hemställan om förvärv av 
fastigheten Rådhuset 4, ses som besvarade 
att godkänna Härnösands Kommunfastigheters förvärv av fastigheten 
Rådhuset 4, samt  
att Härnösands kommun ställer för Härnösands kommunfastigheters räkning 
kommunal borgen upp till ett totalbelopp på 97 miljoner kronor.  

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S), Anders Gäfvert (M), Lennart 
Bergström (SD) och Karl Rönnkvist (C).  

Yrkanden 
Andreas Sjölander (S) yrkar bifall till liggande förslag. 
Anders Gäfvert (M) yrkar på att kommunstyrelsen ska ajournera mötet för 
att gå ut och titta på fasaden till aktuell fastighet. 
Mötet ajourneras. 
Anders Gäfvert (M) yrkar avslag på liggande förslag.  
Karl Rönnkvist (C) och Lennart Bergström (SD) instämmer i Anders 
Gäfverts (M) yrkande.      

Propositionsordning 1  
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, liggande förslag och 
Anders Gäfverts (M) förslag.  
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 
liggande förslag.  
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 
Anders Gäfverts (M) förslag.  
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Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med liggande 
förslag. 
Votering begärs och genomförs.  

Propositionsordning 2 
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.     

Votering och utfall 
Med 8 ja-röster mot 6 nej-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutat enligt liggande förslag. Hur de enskilda ledamöterna röstat framgår 
av tabellen nedan. 
Ledamot Ersättare Parti § 62 
   Ja Nej 
Andreas Sjölander  S X  
Ingrid Nilsson ej närvarande V - - 
Christina Lindberg  C  X 
Lotta Visén  S X  
Björn Nordling   S X  
Monica Fahlén  S X  
Håkan Viklund Susanne Forsberg S X  
Michael Möller Christensen  V X  
Johan Sundqvist  MP X  
Ingemar Wiklander  KD X  
Erik Hultin Karl Rönnkvist C  X 
Anders Gäfvert  M  X 
Ida Skogström  Eva-Clara Viklund M  X 
Ingemar Ljunggren   M  X 
Lennart Bergström  SD  X 

     

Reservation 
Centerpartiet, Moderaterna och Sverigedemokraterna reserverar sig mot 
beslutet.  
Moderaterna och Sverigedemokraterna lämnar in följande skriftliga 
reservation: Moderaterna och Sverigedemokraterna tycker att det är 
häpnadsväckande att den sittande majoriteten inte vill göra en oberoende 
statusbesiktning av fastigheten Rådhuset 4 och att göra en gedigen 
genomgång av fasaden samt utfall i diverse ekonomiska frågor.   

Bakgrund 
Härnösands kommunfastigheter inkom med en hemställan om att föreslå 
Härnösands kommunfullmäktige att godkänna förvärvet av fastigheten 
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Rådhuset 4. Hemställan behandlades i kommunfullmäktige 2020-02-24 § 11 
som beslutade att återremittera ärendet utifrån begäran om besvarande av 
följande frågeställningar: 
Extern oberoende värdering 
Extern oberoende utredning om fasadens status 
En s.k. Statusbesiktning för fastigheten i övrigt 
Yttrande från Socialnämnden i fråga 
Strategidokument, varför affären ska göras 
Yttrandet från socialnämnden har skett genom socialnämndens ordförandes 
beslut att uppdra till Socialförvaltningen att yttra sig, för nämndens räkning. 
Besvarandet av frågeställningar, se bilagor.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-26 
Socialnämndens yttrande 
Värdeutlåtande 
Statuskontroll 
Protokollsutdrag KF 2020-02-24 § 11 
Protokollsutdrag KS 2020-02-04 § 35  
______  
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§ 63 Dnr 2020-000005 1.1.2.1 

Kommunstyrelsens uppdragsbeslut 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att lägga informationen till handlingarna.      

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M). 

Propositionsordning 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande 
förslag. 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med 
liggande förslag. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med liggande 
förslag.      

Bakgrund 
Kommundirektören redogör för kommunstyrelsens uppdragslista.      

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens uppdragslista t.o.m. 2020-03-03      
______  
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§ 64 Dnr 2020-000001 1.2.3.1 

Anmälan av delegationsbeslut 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut.      

Propositionsordning 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande 
förslag. 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med 
liggande förslag. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med liggande 
förslag.      

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-02-24 
Bilaga – delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2020-03-03     
______  
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§ 65 Dnr 2020-000002 1.1.2.1 

Anmälan av ärenden för kännedom till 
kommunstyrelsen 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att lägga ärenden för kännedom till handlingarna.      

Propositionsordning 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande 
förslag. 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med 
liggande förslag. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med liggande 
förslag.      

Bakgrund 
Beslut SN § 10 2020-01-30 Redovisning utfall av förväntade effekter 
gällande kommungemensam familjehemsvård 
Beslut SN § 5 2020-01-30 Redovisning av planerad effekt samt uppnådd 
effekt av beslutade besparingar 
Beslut SN § 16 2020-01-30 Planering socialnämnden 2020 
Verksamhetsberättelse socialnämnden 2019 
Verksamhetsberättelse skolnämnden 2019 
Verksamhetsberättelse arbetslivsnämnden 2019 
Verksamhetsberättelse samhällsnämnden 2019 
Styrelseprotokoll nr 6 Härnösands kommunfastigheter 2019-09-17 
Styrelseprotokoll nr 7 Härnösands kommunfastigheter 2019-11-14 
Styrelseprotokoll nr 8 Härnösands kommunfastigheter 2019-12-10 
Styrelseprotokoll nr 1 Härnösands kommunfastigheter  2020-01-03 
Styrelseprotokoll nr 6 Härnösandshus 2019-09-17 
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Styrelseprotokoll nr 7 Härnösandshus 2019-12-10 
Styrelseprotokoll nr 1 Invest i Härnösand AB 2019-02-20 
Styrelseprotokoll nr 2 Invest i Härnösand AB 2019-10-04 
Återredovisning medel Förintelsens minnesdag      

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-02-26 
Bilaga – Ärenden för kännedom till kommunstyrelsen 2020-03-03     
______  
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§ 66 Dnr 2020-000110 1.1.1.1 

Nollvision mot våld i nära relationer 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att uttala en nollvision mot våld i nära relationer och 
att uppdra åt kommunstyrelsen att upprätta en handlingsplan. 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
att under förutsättning av fullmäktiges beslut uppdra till kommundirektören 
att till kommunstyrelsen återkomma med ett förslag på tidsplan för 
upprättande av en handlingsplan.   

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S), Anders Gäfvert (M), Christina 
Lindberg (C), Olle Löfgren (L), Björn Nordling (S), Lennart Bergström 
(SD), Johan Sundqvist (MP) och Karin Högberg (KD). 

Yrkanden 
Andreas Sjölander (S) yrkar bifall till liggande förslag samt på en 
tilläggsattsats enligt följande: 
att under förutsättning av fullmäktiges beslut uppdra till kommundirektören 
att till kommunstyrelsen återkomma med ett förslag på tidsplan för 
upprättande av en handlingsplan. 
Christina Lindberg (C) och Anders Gäfvert (M) yrkar bifall till Andreas 
Sjölanders (S) förslag.      

Propositionsordning 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande 
förslag. 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med 
liggande förslag. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med liggande 
förslag.      
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Bakgrund 
Frihet från våld är en grundläggande rättighet och att säkra mänskliga 
rättigheter är en av de viktigaste uppgifterna för samhället. Alla ska kunna 
känna sig trygga, såväl ute på nätet, som på gator och torg och i sina egna 
hem. Mäns våld mot kvinnor utgör ett av de största hoten mot kvinnors liv 
och hälsa. Den farligaste platsen för många kvinnor är i det egna hemmet. 
Det är en oacceptabel tragedi för individer, familjer och hela vårt samhälle. 
Barn som bevittnar våld mot närstående är ett växande problem.  
Rätten att inte utsättas för könsrelaterat våld är i allra högsta grad en fråga 
om demokrati, jämställdhet och grundläggande mänskliga rättigheter. 
Statens offentliga utredningar ser kommunerna som en mycket viktig aktör 
när det gäller det förebyggande arbetet med våld i nära relationer.  
 
I Härnösands kommun satte vi frågan högt upp på agendan, bland annat efter 
ett stort antal anmälningar om sexuellt ofredande under den årliga 
stadsfesten. Kommunen skapade under rubriken #wedo ett antal åtgärder, 
avsedda att uppmärksamma och motverka förekomst av våld och sexuellt 
ofredande mot kvinnor och flickor. Vi arbetade framgångsrikt med detta i 
skolorna. Två år senare såg vi resultaten. 2019 genomfördes den stora 
stadsfesten utan ett enda anmält fall av ofredande. Senaste 
levnadsvaneundersökningen visar även att den upplevda tryggheten bland 
flickor i åk 8 och åk 2 på gymnasiet ökat. 
Den politiska majoriteten i Härnösands kommun vill nu ta arbetet med 
#wedo ett steg längre. Med utökade satsningar inom #wedo vill vi dra ett 
streck. Inte en människa till ska drabbas. Vi vill inleda det nya -20 talet med 
att sätta ned foten, och som första kommun i landet införa nollvision mot 
våld i nära relationer. En nollvision skulle öka kännedomen om problemet 
med mäns våld mot kvinnor och öppna upp det offentliga samtalet. Fler 
skulle våga prata om sina erfarenheter, och förhoppningsvis skulle en 
nollvision på sikt förändra samtalstonen i både fikarum och skolor. 
 
Nollvisionen syftar till att hitta rutinmässiga arbetssätt för att 
medvetandegöra frågan inom den kommunala organisationen, öka 
kunskapen kring riskfaktorer, men också söka samverkan med andra 
organisationer, som polisen, hälso- och sjukvården, länsstyrelsen och 
relevanta aktörer i civilsamhället.  
 
Med detta vill sända vårt budskap om att vi inte accepterar en enda 
kränkning mot kvinnors frihet, att Härnösands kommun tänker öka sina 
ansträngningar och ta sitt ansvar i frågan.  
      



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
44(47) 

Sammanträdesdatum 
2020-03-03 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Beslutsunderlag 
Ordförandeskrivelse kommunstyrelsens 1:a vice ordförande 2020-02-27      
______  
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§ 67 Dnr 2020-000112 1.1.2.1 

Uppdrag: Undersök förutsättningarna för ett boende i 
Brunne särskilt anpassat för äldre 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att uppdra till Härnösandshus AB att undersöka förutsättningarna för ett 
boende i Brunne särskilt anpassat för äldre.     

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S), Christina Lindberg (C), Anders 
Gäfvert (M), Johan Sundqvist (MP), Monica Fahlén (S) och Olle Löfgren 
(L). 

Yrkanden 
Andreas Sjölander (S) yrkar bifall till liggande förslag.      

Propositionsordning 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande 
förslag. 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med 
liggande förslag. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med liggande 
förslag.      

Bakgrund 
Den grundläggande uppgiften för Härnösandshus AB är enligt ägardirektivet 
att: erbjuda allmänheten attraktiva, trygga, klimatsmarta och prisvärda 
hyresbostäder inom Härnösands kommun, 
Företaget ska tillsammans med kommunen aktivt planera för äldres 
bostadsförsörjning samt för ett effektivt utnyttjande av bostadsanpassade 
lägenheter 
Vidare ska bolaget verka i linje med de kommungemensamma mål och de 
policys som kommunfullmäktige fastställer. 
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Ett nytt ägardirektiv är under framtagande för Härnösandshus. Den sittande 
majoriteten kommer i ett nytt ägardirektiv ge uppdrag till bolaget i högre 
grad också projektera för nya klimatsmarta boenden även utanför 
centralorten. Med anledning av detta ger vi detta uppdrag till Härnösandshus 
att genomföra en marknadsundersökning för boende särskilt anpassat för 
äldre i Brunne som på motsvarande sätt skett i Högsjöområdet.       

Beslutsunderlag 
Ordförandeskrivelse 2020-03-02     
______  
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§ 68 Dnr 2020-000034 1.1.2.1 

Frågor och svar 
Christina Lindberg (C) frågar om ändringar som är på gång i organisationen i 
Kollektivtrafikmyndigheten. 
Andreas Sjölander (S) och Johan Sundqvist (MP) besvarar frågan. 
Lennart Bergström (SD) frågar om nära vården i Härnösand, om det stämmer 
att kommunen inte svarat på Regionens inbjudningar i frågan. 
Andreas Sjölander (S) besvarar frågan, dialog pågår. 
Anders Gäfvert (M) frågar om de 80 statliga jobben som planeras till 
Härnösand.  
Andreas Sjölander (S) besvarar frågan. Dialoger pågår med olika 
myndigheter. 
______  
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