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Närvaro- och voteringslista ledamöter 

Ledamot 
 

Ersättare Parti Närvaro 

Andreas Sjölander  S X 

Lotta Visén  S X 

Magnus Oskarsson  S X 

Nina Skyttberg  S X 

Krister Fagerström McCarthy  S X 

Monica Fahlén  S X 

Håkan Viklund  S X 

Ebba Hansson  S X 

Ann-Cathrine Genberg Lennart Molin  S - 

Björn Nordling  S X 

Katrin Sjödin Lotten Vidmark S - 

Johan Nilsson 
 

S X 

Susanne Forsberg Agneta Jonsson S - 

Martin Neldén  V X 

Birgitta Alevård  V X 

Åke Hamrin 
 

V X 

Anders Bergqvist  V X 

Knapp Britta Thyr Myriam Estrella Näslund MP - 

Hibo Abdullahi  MP X 

Per Sander Mohammed Abdulwahab MP - 

Ida Skogström  M X 

Anders Gäfvert  M X 

Lennart Bolander  M X 

Margareta Tjärnlund  M X 

Eva-Clara Viklund  M X 

Christian Wasell  M X 

Linda Borg  M X 

Per-Eric Norberg  C X 

Christina Lindberg  C X 

Erik Hultin Dunia Ali C - 

Anette Nordin  C X 

Karl Rönnkvist Lillemor Andersson C - 

Olle Löfgren  L X 

Ingemar Wiklander  KD X 

Mai Nahas Chantal Binua KD - 

Ulrika Jonsson  SD X 

Kenneth Lunneborg  SD X 

Sven Ingemar Vernersson  SD X 

Lennart Bergström  SD X 

Anette Åström  SD X 

Eva Olstedt Lundgren Tomas Pålsson L - 

Kristoffer Bodin 
 

M X 

Göran Norlander   S X 
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Närvaro- och tjänstgöringslista ersättare 

 

Ersättare 
 

Parti Närvaro Tjänstgöring 

Lennart Molin S X Ann-Cathrine Genberg 

Lotten Vidmark S X Katrin Sjödin 

Jasenko Omanovic S -  

Agneta Jonsson S X Susanne Forsberg 

Mats Höglund S -  

Rune Danielsson S -  

Monica Fällström S -  

Christina Höj Larsen V -  

Michael Möller Christensen V -  

Myriam Estrella Näslund MP X Knapp Britta Thyr 

Mohamed Abdulwahab MP X Per Sander 

Bengt Wallgren M -  

Malin Plantin Sjöblom M -  

Ingemar Ljunggren M -  

Tina Sellgren M -  

Dunia Ali C X Erik Hultin 

Lillemor Andersson C X Karl Rönnqvist 

Ulrika Sundgren C -  

RosMarie Sandin L -  

Tomas Pålsson L X Eva Olstedt Lundgren 

Anders Nordström KD -  

Chantal Binua KD X Mai Nahas 

Bo Gidmark SD -  

Glenn Sehlin SD -  

Vakant SD 
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§ 70 Dnr 32625  

Informationsärenden  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.      

Bakgrund 

Sammanträdet inleds med presentation av och information från 

ekonomichefen Johan Lindén om kommunens delårsrapport samt 

kapitaliseringen av Kommuninvest.      

 

______  
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§ 71 Dnr 2020-000014 1.1.1.2 

Information från revisionen 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att revisionen istället får tillfälle att yttra sig i ärende 5, Delårsrapport 

Härnösands kommun 2020.     

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Sigge Tjärnlund (M) revisionens ordförande. 

Yrkanden 

Sigge Tjärnlund (M) begär att revisionen istället får tillfälle att yttra sig i 

ärende 5, Delårsrapport Härnösands kommun 2020.      

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Bakgrund 

Revisionen bjuds in till fullmäktiges sammanträden för att informera om 

aktuella granskningar.      

______  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(32) 

Sammanträdesdatum 

2020-10-26 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 72 Dnr 2020-000063 1.1.1.1 

Allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige 2020 

Inga frågor har inkommit till dagens frågestund.     

______  
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§ 73 Dnr 2019-000476 1.1.1.1 

Motion - Våldsförebyggande program i Härnösands 
kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen vara besvarad utifrån att den ryms inom handlingsplanen 

för nollvisionen mot våld i nära relationer.      

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Christina Lindberg (C) och Andreas Sjölander (S).  

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Bakgrund 

En motion har lämnats till kommunfullmäktige av Christina Lindberg (C). 

Motionären skriver att våld är ett brett samhällsproblem som påverkar 

kommuninvånarnas vardag oavsett ålder. Varje år anmäls ca 80000 

misshandelsbrott och genomsnitt dödas 13 kvinnor/år i Sverige av sin 

nuvarande eller före detta partner. Våld mot kvinnor uppges kosta 13 

miljarder kronor om året och många barn bevittnar våldet i hemmet.  

Vidare skriver motionären att Härnösands kommun saknar en strategisk plan 

på hur arbetet ska ske mot mäns våld mot kvinnor, våld i nära relation, 

hedersrelaterat våld och förtryck, eller hur kommunen ska arbeta med barn 

som upplever och utsätts för våld. Men även att arbetet ska ske systematiskt, 

förebyggande och operativt, med en intern och extern samverkan samt med 

kunskapshöjande insatser. Motionären menar att ett långsiktigt och 

strategiskt arbete mot våld är en investering för kommunen som minskar 

mänskligt lidande och främjar hälsan.  

Motionären föreslår kommunfullmäktige att; kartlägga kommuns behov av 

våldsförebyggande insatser, att utarbeta ett våldsförebyggande program i 

Härnösands kommun och att förankra programmet med kunskapshöjande 

insatser i kommunen för såväl personal, politiker och andra aktörer. 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

9(32) 

Sammanträdesdatum 

2020-10-26 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Bedömning av ärendet 

Kommunledningskontoret ser positivt på intentionerna i motionen och anser 

att Härnösands behöver ett mer strategiskt och förebyggande arbete gällande 

våld, mot mäns våld mot kvinnor, våld i nära relation, hedersrelaterat våld 

och förtryck samt barn som upplever och utsätts för våld.  

Kommunledningskontoret anser att motionärens förslag behandlas i 

styrdokumentet ”Handlingsplan nollvision mot våld i nära relationer 2021-

2025” och därför bör motionen anses som besvarad.      

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen § 148 2020-10-06 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-23 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 135 2019-10-28 

Motion – Våldsförebyggande program i Härnösands kommun      

______  
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§ 74 Dnr 2020-000408 1.1.2.1 

Delårsrapport Härnösands kommun 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna Delårsrapport Härnösands kommun 2020 och  

att lägga revisionsrapporten till handlingarna.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S), Göran Norlander (S) och 

revisionens ordförande Sigge Tjärnlund (M). 

Yrkanden 

Andreas Sjölander (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Göran Norlander (S) föreslår att fullmäktige ska besluta att lägga 

revisionsrapporten till handlingarna.      

Propositionsordning 

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

förslag med Göran Norlanders (S) tilläggsförslag. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser besluta i enlighet med 

liggande förslag med Göran Norlanders (S) tilläggsförslag. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med liggande 

förslag med Göran Norlanders (S) tilläggsförslag.      

Bakgrund 

Härnösands kommuns delårsrapport har upprättats enligt Lag (2018:597) om 

kommunal bokföring och redovisning.  

Härnösands kommun uppvisar ett resultat om +67,8 mnkr för årets åtta första 

månader och den kommunala koncernen uppvisar ett resultat om +108,1 

mnkr. Jämförelsesiffrorna från 2019 har konverterats som en effekt av att 

Räddningstjänsten bytt redovisningsprinciper vilket har påverkat 

balansomslutningen för den kommunala koncernen positivt. 

Kommunrevisionens bedömning av delårsrapporten har skickats ut i 

handlingarna till dagens sammanträde under ärende 2, information från 

revisionen.     
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen § 144 2020-10-06 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-29 

Delårsrapport Härnösands kommun 2020 

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2020-10-15      

______  
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§ 75 Dnr 2020-000396 3.4.2.0 

Reviderat aktieägaravtal för Höga Kusten 
Destinationsutveckling AB 2021 och framåt 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bifogat reviderat aktieägaravtal för Höga kusten Destinationsutveckling 

AB godkänns, och  

att ur kommunstyrelsens budget 2021, för köp av tjänster i bolaget, anvisa 

2 342 000 kr, samt 

att beakta fortsatt finansiering för köp av tjänster i bolaget efter 2021 i 

kommande budgetarbetet.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Åke Hamrin (V), Andreas Sjölander (S) och Anders 

Gäfvert (M). 

Yrkanden 

Andreas Sjölander (S) och Anders Gäfvert (M) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag.      

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Bakgrund 

Höga Kusten Destinationsutveckling bildades 2014 genom ett 

samarbetsavtal mellan de fyra ägarkommunerna Härnösand, Kramfors, 

Sollefteå och Örnsköldsviks med ändamålet att främja besöksnäringens 

utveckling i kommuner och syftar till att bidra till skapandet av 800 nya 

arbetstillfällen och att dubblera den turistekonomiska omsättningen i Höga 

Kusten.  

Besöksnäringen har utvecklats starkt i vår region där antalet gästnätter 

mellan 2010 och 2019 har ökat med 66 %. Besöksutveckling har varit 
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mycket positiv och Höga Kusten har stärkt sin position som en av Sveriges 

mest expansiva destinationer.  

I likhet med samhället i stort har digitaliseringen och tillgängligheten 

förändrat besökarnas beteenden och beslutsprocess. En ökad kvalitativ 

digital närvaro på besökarens villkor sågs som nödvändig för destinationens 

fortsatta tillväxt. Därför samordnades kommunernas resurser ännu en gång 

per 1.1.2017 för att tillsammans bättre kunna tillgodose besökarnas behov 

före, under och efter vistelsen i destinationen.  

Höga Kusten Destinationsutveckling driver sedan dess en för Höga Kusten 

gemensam besökarservice som omfattar back office funktioner, 

säsongsanpassad turistinformation, mobila enheter, turistservice hos 

näringen (InfoPoints) och servicepunkter på landsbygden.  

Höga Kusten Turistservice är numera en mycket uppskattad verksamhet som 

finns där besökarna finns och en ökad flexibilitet och renodling av uppdraget 

har bidragit till att destinationen 2019 noterade 80 000 turistiska kontakter.  

Höga Kusten Destinationsutvecklings styrelse föreslår en förändring av 

bolagets aktieägaravtal till att omfatta både strategiska tjänsteköp för 

destinationsutveckling samt uppdraget för den turistiska besökarservicen. 

Syftet är att möjliggöra en likvärdig hantering för båda uppdragen från 

ägarnas sida vid den årliga budgetberedningen. Idag omfattar 

aktieägaravtalet endast strategiska tjänsteköp för destinationsutveckling trots 

att bolaget sedan 1.1.2017 har övertagit ansvaret för den turistiska 

besökarservicen. 

I förslag till nytt aktieägaravtal har följande ändringar gjorts:  

§3 ”För att bli det HAR de fyra kommunerna i Höga Kusten bildat…”  / 

Ändring för att reflektera att bolaget redan är bildat.  

§4 ”… gällande fram till 2025.”  / Ändring som speglar den nationella 

strategins anpassning från 2020 till 2025.  

§6 I förslaget samlas demografisk ersättning för både destinationsutveckling 

och besökarservice för att bättre reflektera bolagets faktiska verksamhet och 

tillgodose styrelsens beslut om att likställa Turistserviceverksamheten till 

övriga verksamhet vad gäller finansiering.  

§7 ”… kommunfullmäktige utser två (2) ledamöter att representera majoritet 

och opposition.” / Ändring enligt beslut vid ägardialog 2020-06-01. 

§11 Ändrat avtalstid till ”… från och med 1.1.2021…”.  

Socialt perspektiv 

En fungerande organisation för besöksnäring som utvecklar besöksnäringen 

ger fler företag och nya arbetstillfällen till hela Höga kustenområdet. 
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Ekologiskt perspektiv 

Miljö och klimatpåverkanperspektivet ska alltid finans med i all verksamhet 

som rör utveckling av besöksnäring i Höga kusten 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Beslutet innebär en kostnad för kommunen. I ett längre perspektiv förväntas 

beslutet innebära intäkter i form av fler företag och fler arbetstillfällen.         

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen § 145 2020-10-26 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-09 

Förslag till Aktieägaravtal Höga Kusten destinationsutveckling AB 

Bakgrund – Förslag till reviderat aktieägaravtal Höga Kusten 

Destinationsutveckling AB     

______  
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§ 76 Dnr 2020-000390 2.4.2 

Kapitaliseringen av Kommuninvest 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att Härnösands kommun till Kommuninvest ekonomisk förening 

(”Föreningen”) ska inbetala ett insatsbelopp om 3 688 000 kronor samt att 

kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med anledning 

av inbetalningen,  

 

att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som 

krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på 

kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp 

motsvarande maximalt 1 300 kronor per invånare samt 

 

att kommunstyrelsen bemyndigas att utse särskilt angiven person att för 

kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av 

inbetalningarna enligt besluten ovan.     

 

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Bakgrund 

Om Kommuninvest 

Härnösands kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening 

(”Föreningen”). Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en 

kommunal värdegrund företräder den kommunala sektorn i 

finansieringsfrågor. 

Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda 

dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). 

Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från 

medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv 

motpart för kvalificerade investerare och finansiella institutioner. 
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Återbetalning av förlagslån 

I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna 

omfattande 1 miljard kronor. Syftet med förlagslånen var att efter 

finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i Kommuninvest i avvaktan på att 

kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs av 

Finansinspektionen. Föreningen har därför använt lånebeloppet till att 

finansiera ett separat förlagslån från Föreningen till Kommuninvest. 

Samtliga dåvarande medlemmar deltog i förlagslånen. Villkoren för 

förlagslånen bifogas som Bilaga 1 (”Lånevillkoren”). 

Härnösands kommuns förlagslån till Föreningen uppgår per den 2020-09-01 

till 3 688 000 kronor, jämte ränta. 

 

Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte 

längre inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den 

tänkta funktionen att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. 

Förlagslånen har därför diskuterats internt och vid medlemssamråd. 

Diskussionerna har resulterat i att det befintliga förlagslånet från Föreningen 

till Kommuninvest har sagts upp och återbetalats till Föreningen. Till följd 

härav, och i enlighet med Lånevillkoren, har även förlagslånen från 

medlemmarna till Föreningen sagts upp av Föreningen. Förlagslånen ska 

därför återbetalas till medlemmarna. 

 

Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital 

erbjuds samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart 

använda sin del av förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen 

och således inbetala motsvarande belopp till Föreningen i form av en 

kapitalinsats.  

Inbetalning av kapitalinsats 

För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en 

kapitalinsats genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två 

nivåer på denna kapitalinsats som medlemmarna kunde välja mellan. Det har 

därutöver varit möjligt att delta med en tilläggsinsats.  

Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en 

enda nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla 

för samtliga medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per 

invånare för kommuner och 260 kronor per invånare för regioner, vilket 

samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån 

har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de 

kommande fyra åren enligt följande: 
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År  Insatskapital (kommuner) 

2021 1000 kr/invånare 

2022 1100 kr/invånare 

2023 1200 kr/invånare 

2024 1300 kr/invånare 

 

För Härnösands kommun innebär det, förutsatt att möjligheten att omgående 

betala tillbaks förlagslånet när det utbetalas i form av insatskapital, att 

insatskapital och inbetalningar för varje år 2021-2024 ska uppgå till: 

 

År Insatskapital Insatsnivå Inbetalningar 

2020 22 279 500  +3 688 000 (återbet förlagslån) 

2021 25 967 500 1 000 kr/inv +0 

2022 27 230 500 1 100 kr/inv +1 263 000 

2023 29 706 000 1 200 kr/inv +2 475 500 

2024 32 181 500 1 300 kr/inv +2 475 500 

 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

I och med att tidigare inbetalade medel för förlagslånet som återbetalas av 

Kommuninvest används för att inbetala insatskapitalet så kan det sägas att 

någon likviditetsmässig konsekvens för kommunen inte uppstår för åren 

2020-2021. Från och med 2022 behöver dock insatskapitalinbetalningarna 

finansieras av kommunens befintliga likviditet. 

För insatskapitalet utgår årligen en ränta till kommunerna som tidigare år 

brukar utgå från riksbankens reporänta + 2 %.      

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen § 146 2020-10-06 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-21 

Information om kapitalisering     

______  
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§ 77 Dnr 2020-000406 1.1.1.0 

Redovisning av obesvarade motioner 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att lägga redovisningen av obesvarade motioner 2020 till handlingarna och 

att samtliga redovisade motioner ska vara behandlade och beslutade senast 

2021-03-31.   

Yttranden 

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

Olle Löfgren (L), Christina Lindberg (C) och Lennart Bergström (SD).  

Yrkanden 

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

att samtliga redovisade motioner ska vara behandlade och beslutade senast 

2021-03-31.  

Anders Gäfvert (M), Olle Löfgren (L), Christina Lindberg (C) och Lennart 

Bergström (SD) yrkar bifall till Andreas Sjölanders (S) förslag om 

tilläggsattsats.      

Propositionsordning 

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

förslag med Andreas Sjölanders (S) tilläggsförslag. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser besluta i enlighet med 

liggande förslag med Andreas Sjölanders (S) tilläggsförslag. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med liggande 

förslag med Andreas Sjölanders (S) tilläggsförslag.      

Bakgrund 

Kommunstyrelsen ska enligt kommunfullmäktiges arbetsordning årligen på 

fullmäktiges oktobersammanträde följa upp motioner där handläggning 

pågår och svar ännu inte lämnats. Fullmäktige har enligt kommunallagen 

möjlighet att avskriva motioner som inte beretts klart inom ett år.  

Kommunstyrelsen har sedan senaste redovisningen i oktober 2019 fått in ett 

antal motioner för beredning men har på grund av Corona-pandemin fått 

nedprioritera hanteringen av motioner till förmån för mer brådskande 

ärenden.  
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Redovisningen har tidigare även avsett obesvarade medborgarförslag men då 

dessa avskaffats och e-förslagen ännu inte kommit igång avser rapporten 

endast obesvarade motioner.  

Socialt perspektiv 

Uppföljningen av obesvarade motioner stärker den demokratiska processen 

och bidrar till en rättssäker ärendehantering så att inlämnade förslag får ett 

svar och inte ligger för länge. Detta är ännu viktigare nu när kommunen för 

tillfället inte har någon kanal in direkt från medborgarna.  

Ekologiskt perspektiv 

Ärendet är av ren organisatorisk karaktär och har ingen anknytning till 

miljön. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Kommunallagen förutsätter att fullmäktige följer upp och hanterar motioner 

som inte kan beredas färdigt inom ett år. Kommunstyrelsen har det samlade 

ansvaret för avrapportering och uppföljning sker i en årlig rapport som enligt 

fullmäktiges arbetsordning presenteras i oktober.   

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen § 149 2020-10-06 

Bilaga – Obesvarade motioner 2020 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-17 

Kommunfullmäktiges arbetsordning 2020-06-15 

Kommunallagen (2017:725) 5 kap. § 35       

______  
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§ 78 Dnr 2020-000131 1.1.2.0 

Fördelning av medel under innevarande budgetår 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att socialnämnden under 2020 tilldelas 18,1 mkr extra skattemedel från 

finansverksamheten och 

att investeringsbudgeten för 2020 ska utökas med 13,42 mkr. Beloppet 

fördelas med 0,71 mkr till kommunstyrelsen, 1,3 mkr till arbetslivsnämnden, 

9,3 mkr till samhällsnämnden, 1,41 mkr till skolnämnden och 0,7 mkr till 

socialnämnden.    

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S). 

Yrkanden 

Andreas Sjölander (S) yrkar på ändring av beloppen i andra attsatsen enligt 

följande: 

att investeringsbudgeten för 2020 ska utökas med 13,42 mkr. Beloppet 

fördelas med 0,71 mkr till kommunstyrelsen, 1,3 mkr till arbetslivsnämnden, 

9,3 mkr till samhällsnämnden, 1,41 mkr till skolnämnden och 0,7 mkr till 

socialnämnden.     

Propositionsordning 

Ordföranden finner att det avseende första attsatsen endast föreligger ett 

förslag till beslut, liggande förslag. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser besluta i enlighet med 

liggande förslag avseende första attsatsen. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med liggande 

förslag avseende första attsatsen. 

_______ 

Ordföranden finner att det avseende andra attsatsen föreligger två förslag, 

liggande förslag och Andreas Sjölanders (S) förslag. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser besluta i enlighet med 

Andreas Sjölanders (S) förslag. 
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Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Andreas 

Sjölanders (S) förslag avseende andra attsatsen.     

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-03-17 § 25 att uppdra till 

kommundirektören att tillsammans med kommunens förvaltningschefer 

inkomma med ett förslag på fördelning av ökade statliga medel. Bakgrunden 

till beslutet var att det under senare delen av 2019 och inledningen på 2020 

togs eller aviserades ett antal beslut med innebörden att statsbidragen till 

Sveriges kommuner skulle förändras eller öka. Bland annat beslut om ett 

förändrat kommunalt utjämningssystem, riktade statsbidrag samt 

”välfärdsmiljarder”. Förslaget till fördelning av ökade statliga medel skulle 

utgå ifrån förutsättningen att skatteintäkterna och statsbidragen överstiger de 

summor som var utgångspunkt för det beslut om Budget 2020 som 

Kommunfullmäktige fattade i juni 2019. 

Avstämning mellan prognosticerade och budgeterade skatteintäkter och 

generella bidrag. 

(mkr) Årsplan 2020 Prognos 2020 Skillnad 

Skatteintäkter 1 218,0 1 184,8 -33,2 

Generella bidrag mm 478,2 558,2 80,0 

Totalt 1 696,2 1 743,0 46,8 

 

Prognostiserat resultat för kommunen som helhet i delårsrapporten tom 

augusti visar på ett helårsresultat som uppgår till 40,7 mkr. Budgeterat 

resultat för 2020 uppgår till 18,2 mkr. Avstämningen mot senaste 

skatteprognos med tillägg av ytterligare aviserade generella statsbidrag ovan 

visar att det finns förutsättningar/utrymme för tilldelning av extra 

skattemedel under 2020 från finansverksamheten till övriga verksamheter. 

Dessa förutsättningar beror mycket på att 2020 är ett speciellt år där 

kommunen på grund av krisen relaterad till Covid-19 tilldelats stora summor 

tillfälliga generella statsbidrag från staten för att kompensera det kraftiga fall 

i skatteintäkter som samma kris väntas medföra. De extra generella 

statsbidrag som staten hittills aviserat under 2020 relaterade till Covid-19-

krisen är prognostiserade till drygt 50 mkr för Härnösands del.  

Förslag till tilldelning av extra driftsmedel 2020 

Förslaget är att 18,1 mkr ytterligare skattemedel tillskjuts Socialnämndens 

verksamhet under 2020.  

Detta motiveras bland annat av att det inträffande virusutbrottet av Covid-19 

inverkat negativt på nämndens möjligheter att arbeta med den odefinierade 

kostnadsminskning på ca 13 mkr som nämnden identifierade i 

detaljbudgetarbetet inför 2020. Därtill föreslås ytterligare 5,1 mkr tillskjutas 
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till följd av KS beslut 2020-06-18 § 103 om utökning av 18 platser för 

särskilt boende för personer med demens.  

Efter föreslagen extra tilldelning av 18,1 mkr i till socialnämnden 2020 torde 

nämnden, baserat på lämnad prognos i samband med delårsrapport tom 

augusti, landa på ett positivt resultat för 2020, förutsatt att 100 % 

kompensation, som utlovats av staten, erhålls för de extra kostnader som 

virusutbrottet inneburit. 

Förslag till utökad investeringsbudget 

Följande behov av utökade investeringsbudgetar har framförts av 

förvaltningarna. 

Samhällsnämnden 

Frideborgsgatan behöver totalrenoveras och byggas om ur 

trafiksäkerhetssynpunkt med ny separerad gc-bana. Denna investering 

uppskattas uppgå till 9,3 mkr. 

Skolnämnden 

Behov av utökad investeringsbudget med 0,56 mkr med anledning av bland 

annat lokalanpassning av Wendela Hellmanskolan, tillgänglighetsanpassning 

Härnösands gymnasium, staketet runt Tullportens förskola, brandlarm på 

Hedda Wisingskolan och multisportarena vid Brännaskolan. 

Socialnämnden 

Med anledning av flytt av daglig verksamhet uppstår behov av utökad 

investeringsram med anledning av lokalanpassningar samt lokalanpassning 

av Ugglans särskilda boende. Sammanlagt uppgår de utökade 

investeringsbehoven till 0,7 mkr.  

utökad investeringsram med anledning av flytt av daglig verksamhet (delad 

investering med ALF) som ger upphov till lokalanpassningar samt 

lokalanpassning av Ugglans särskilda boende.  

Arbetslivsnämnden 

Behov av utökad investeringsbudget om 0,3 mkr med anledning av byte av 

lokal för en arbetsmarknadsarena. 

Den samlade föreslagna utökningen av 2020 års investeringsbudget på 

10,86 mkr bedöms, med ledning av den positiva prognosavvikelsen på 

22,5 mkr gentemot årets budgeterade resultat, kunna finansieras med egna 

medel, d.v.s. utan extern lånefinansiering.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen § 156 2020-10-06 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-24      

______  
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§ 79 Dnr 2018-000481 003 

Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och 
nämnder i Härnösands kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta gemensamt reglemente för kommunstyrelse och nämnder i 

Härnösands kommun version 3.0 samt 

att i dokumentet beakta dom redaktionella ändringarna som påtalats under 

mötet.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Lennart Bergström (SD), Lennart Bolander (M) och 

Göran Norlander (S). 

Yrkanden 

Göran Norlander (S) föreslår att kommunfullmäktige ska besluta om en 

tilläggsattsats enligt följande: 

att i dokumentet beakta dom redaktionella ändringarna som påtalats under 

mötet.       

Propositionsordning 

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

förslag med Göran Norlanders (S) tilläggsförslag. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser besluta i enlighet med 

liggande förslag med Göran Norlanders (S) tilläggsförslag. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med liggande 

förslag med Göran Norlanders (S) tilläggsförslag.      

Bakgrund 

Ett antal beslut som har fattats i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och 

övriga nämnder under våren är villkorade med att de gäller så länge 

krisledningsnämnden är aktiv. Ett av de besluten gäller möjligheten för 

ledamot/ledamöter att närvara på distans vid styrelse/nämnd sammanträde. 

Utifrån rådande stabila läge med Coronapandemin så planeras för att 

Krisledningsnämnden avaktiveras under november månad.  

För att även efter avaktivering av krisledningsnämnden kunna ge 

ledamot/ledamöter möjlighet till att kunna närvara på distans så har det 
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gemensamma reglementet för kommunstyrelse och nämnder reviderats. 

Reglementet har kompletterats med en paragraf i första kapitlet 

Gemensamma bestämmelser med lydelse: 

Deltagande på distans 

§10 Deltagande får ske på distans vid styrelse/nämnds sammanträde under 

förutsättning att Kommunallagens 5 kap. §16 är uppfylld och efter beslut av 

ordförande. 

Styrelse/nämndes presidium har ej rätt att delta på distans, detsamma gäller 

protokollförare. 

Om någon eller flera av styrelse/nämnds ledamot/ledamöter deltar på distans 

får ej sekretessärenden eller ärenden som gäller personval (sluten 

omröstning) behandlas.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen § 162 2020-10-06 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-10-06 

Revidering Gemensamt reglemente kommunstyrelsen och nämnder      

______  
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§ 80 Dnr 2020-000417 1.1.1.1 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande - Vägar 
avstängda för vindkraftstransporter? - Svar 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anse interpellationen besvarad.       

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S) och Olle Löfgren (L). 

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Bakgrund 

Eva Olstedt Lundgren (L) har 2020-09-28 inlämnat en interpellation till 

kommunstyrelsens ordförande. Kommunfullmäktige har beslutat att 

interpellationen får ställas samt att den ska besvaras på dagens möte.       

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 68 2020-09-28 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande – Vägar avstängda för 

vindkraftstransporter 2020-09-28      

______  
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§ 81 Dnr 2020-000012 1.1.1.3 

Avsägelser 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja avsägelsen från Christina Höj Larsen (V) som ersättare i 

kommunfullmäktige och 

att bevilja avsägelserna från Katrin Sjödin (S) som ledamot i socialnämnden och 

som ledamot i kommunfullmäktige.      

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Bakgrund 

Christina Höj Larsen (V) har avsagt sig uppdraget som ersättare i 

kommunfullmäktige. 

Katrin Sjödin (S) har avsagt sig uppdragen som ledamot i socialnämnden 

och som ledamot i kommunfullmäktige.     

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Christina Höj Larsen (V) 2020-10-01 

Avsägelse från Katrin Sjödin (S) 2020-10-06 

Avsägelse från Katrin Sjödin (S) 2020-10-06 

     

______  
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§ 82 Dnr 2020-000003 1.1.1.3 

Valärenden 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att förutom fullmäktiges presidium till den tillfälliga fullmäktigeberedningen 

för översyn av den politiska organisationen och arvoden välja följande 

ledamöter: 

Ingemar Wiklander (KD) 

Lisa Dahlén (MP) 

Michael Möller Christensen (V)  

Per Erik Norberg (C) 

Lennart Bergström (SD), 

att hos Länsstyrelsen begära att den som står närmast i ordning utses till 

ersättare i kommunfullmäktige efter Christina Höj Larsen (V) och 

att hos Länsstyrelsen begära att den som står närmast i ordning utses till 

ledamot i kommunfullmäktige efter Katrin Sjödin (S).      

Yrkanden 

Göran Norlander (S) föreslår att val av revisor som gått ut i handlingarna till 

dagens möte utgår från ärendet.      

Propositionsordning 

Ordföranden frågar om fullmäktige kan besluta att val av revisor utgår från 

ärendet och finner att så sker. 

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

förslag. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Bakgrund 

Fullmäktige ska välja nya ersättare och ledamöter efter de förtroendevalda 

som avsagt sig sina uppdrag i nämnderna och i kommunstyrelsen. Val av nya 

ersättare och ledamöter till fullmäktige sker genom begäran hos 

Länsstyrelsen. 
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Fullmäktige har beslutat att tillsätta en tillfällig beredning för översyn av den 

politiska organisationen och arvoden inför nästa mandatperiod.      

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 64 2020-09-28      

______  
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§ 83 Dnr 2020-000013 1.1.1.1 

Ärenden för kännedom till kommunfullmäktige 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att lägga ärenden för kännedom till handlingarna.      

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Bakgrund 

Ärenden som gått för kännedom till fullmäktige i oktober 2020: 

 

Delårsrapport arbetslivsnämnden 2020 

Delårsrapport samhällsnämnden 2020 

Delårsrapport skolnämnden 2020 

Delårsrapport socialnämnden 2020 

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2020 Räddningstjänsten Höga 

Kusten – Ådalen 

Revisionsrapport "Översiktlig granskning av delårsrapport per 2020-08-31" 

Konsekvenser avaktivering krisledningsnämnd     

Beslutsunderlag 

Bilaga – Ärenden för kännedom till kommunfullmäktige 2020-10-26      

______  
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§ 84 Dnr 34630  

Tillkommande motioner, interpellationer och frågor  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att interpellationen Vindkraft Hemsön, till kommunstyrelsens ordförande 

Andreas Sjölander (S) får ställas och ska besvaras på fullmäktiges nästa 

sammanträde och 

att interpellationen Vindkraft Hemsön, till samhällsnämndens ordförande 

Knapp Britta Thyr (MP) får ställas och ska besvaras på fullmäktiges nästa 

sammanträde.      

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Beslutsunderlag 

Interpellation Vindkraft Hemsön från Olle Löfgren (L) 2020-10-16 

Interpellation Vindkraft Hemson, från Olle Löfgren (L) 2020-10-16     

______  
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§ 85 Dnr 2020-000070 1.1.1.1 

Korta frågor - korta svar 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anse frågorna besvarade.      

Yttranden 

Anders Gäfvert (M) ställer en fråga om kompetensförsörjning till 

kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander (S). 

Andreas Sjölander (S) besvarar frågan. 

Margareta Tjärnlund (M) ställer en fråga om hur det kommer sig att 

tidningen Dagens Samhälle saknas på biblioteket till kommunstyrelsens 

ordförande Andreas Sjölander (S).  

Andreas Sjölander (S) och Göran Norlander (S) besvarar frågan. 

Christina Lindberg (C) ställer en fråga om företaget som ansvarar för 

trygghetslarmen till socialnämndens ordförande Krister Fagerström 

McCarthy (S). 

Krister Fagerström McCarthy (S) besvarar frågan. 

Per-Erik Norberg (C) ställer en fråga angående reducerade 

hyresavgifter/lokalkostnader för föreningar som hyr kommunens lokaler 

samt en fråga om den tillsatta tjänsten som föreningssamordnare till 

kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander (S). 

Andreas Sjölander (S) besvarar den första frågan och ber om att få besvara 

den andra frågan på nästa möte.  

Lennart Bergström (SD) ställer en fråga om sjöfartsutbildningen till 

kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander (S).  

Andreas Sjölander (S) besvarar frågan. 

Olle Löfgren (L) ställer en fråga om kalla busshållsplatsbänkar utanför 

Rådhuset till samhällsnämndens första vice ordförande Magnus Oskarsson 

(S). 

Magnus Oskarsson (S) besvarar frågan. 

Linda Borg (M) ställer en fråga om kommunens relativt höga siffror i 

statistiken över anmälda våldsbrott till kommunstyrelsens ordförande 

Andreas Sjölander (S). 
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Andreas Sjölander (S) besvarar frågan. 

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Bakgrund 

Vid kommunfullmäktiges sammanträden har ledamöterna möjlighet att ställa 

frågor till övriga ledamöter i kommunfullmäktige. Frågor får också ställas 

till ordförande, vice ordförande i nämnder, bolag och kommunstyrelsens 

utskott.      

______  

 


