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Beslutande Ledamöter 

Andreas Sjölander (S), Ordförande 
Carl Fredrik Edgren (V), 1:e vice ordförande 
Christina  Lindberg (C), 2:e vice ordförande 
Lennart Mohlin (S) tjänstgörande för Ann-Charlotte Visén (S) 
Björn Nordling (S) 
Monica Fahlén (S) 
Håkan Viklund (S) 
Michael Möller Christensen (V) 
Myriam Estrella Näslund (MP) tjänstgörande för Johan Sundqvist (MP) 
Ingemar  Wiklander (KD) 
Karl Rönnkvist (C) tjänstgörande för Erik Hultin (C) 
Anders Gäfvert (M) 
Eva-Clara Viklund (M) tjänstgörande för Ida Skogström (M) 
Ingemar Ljunggren (M) 
Lennart Bergström (SD) 

Närvarande ej tjänstgörande 
ersättare 

Ersättare 

Mohamed Abdulwahab Mohamed (MP) 
Alireza Samadi (V) 
Elin Sandin (V) 
Karin Högberg (KD) 
Gabriel Hjelm (M) 
Glenn Sehlin (SD) 
 

Övriga närvarande Lars Liljedahl, kommundirektör, Johan Lindén, ekonomichef, Anna Bostedt, kanslichef, 
Jeanette George, kommunsekreterare. 
 

Justerare Ingemar Ljunggren (M) 

  
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 164-184 
 Jeanette George  

 Ordförande 

  

 Andreas Sjölander  

 Justerare 

  

 Ingemar Ljunggren   
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 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2020-11-03 

Datum då anslaget sätts upp 2020-11-04 Datum då anslaget tas ned 2020-11-26 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 
 

Underskrift 

  

 Jeanette George  
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§ 164 Dnr 27802  

Informationsärenden 

Kommunstyrelsen har fått ta del av följande informationspunkter:  

HÄR-kortet – Göran Kejerhag, ordförande HÄR 

Saneringsarbete Kattastrand – Henrik Olsson, näringsutvecklare 

 

Slutrapport Sjöfartsprogrammet – Anna Engnell, utvecklare 

 

Samverkansavtal MIUN – Anneli Kuusisto, utvecklare strateg 

 

Information om Corona – Lars Liljedahl, kommundirektören 

 

Socialnämnden redovisning under Coronapandemin och dess ekonomiska 

konsekvenser – Mats Collin, förvaltningschef på socialförvaltningen 

 

Information Nära Vård – Mats Collin 

 

Internkontroll 2021 – Petra Werner, verksamhetscontroller 

 

Närvarande ledamöter:  Närvarande ersättare: 

Andreas Sjölander (S), ordf Lennart Mohlin (S) 

Carl Fredrik Edgren (V), 1:e vice ordf Elin Sandin (V) 

Christina Lindberg (C), 2:e vice ordf Ali Reza Samadi (V)  

Ann-Charlotte Visén (S)  Myriam Estrella Näslund (MP) 

Björn Nordling (S)  Mohammed Abdulwahab (MP) 

Michael Möller Christensen (V) Karin Högberg (KD)  

Ingemar Wiklander (KD) Karl Rönnkvist (C)  

Anders Gäfvert (M)  Eva-Clara Viklund (M) 

Ingemar Ljunggren (M)  Gabriel Hjelm (M) 

Lennart Bergström (SD)  Glenn Sehlin (SD) 

    Olle Löfgren (L) 

 

______  
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§ 165 Dnr 2020-000033 1.1.2.0 

Fastställande av föredragningslista 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga till följande ärende på dagordningen, Moratorium för utbyggnad av 

vindkraft i Härnösands kommun, samt 

att därefter fastställa föreliggande föredragningslista.      

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S). 

Yrkanden 

Ordförande Andreas Sjölander (S) yrkar på ett extra ärende: Moratorium för 

utbyggnad av vindkraft i Härnösands kommun, ska läggas till på dagens 

möte.        

Propositionsordning 

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

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.       

Bakgrund 

Ordförande Andreas Sjölander (S) går igenom upprättad föredragningslista.      

Beslutsunderlag 

      

______  
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§ 166 Dnr 34746  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att utse Ingemar Ljunggren (M) att justera dagens protokoll.      

______  
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§ 167 Dnr 2019-000419 1.1.1.1 

Motion - Tjänstelegitimation för Hemtjänstpersonal 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att avslå motionen.   

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M). 

Yrkanden 

Anders Gäfvert (M) yrkar bifall till motionen.       

Propositionsordning 

Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut liggande förslag 

och Anders Gäfverts (M) bifallsyrkande till motionen.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

Anders Gäfverts (M) bifallsyrkande. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag. 

Votering begärs och verkställs.      

Votering och utfall 

Ordföranden ställer följande propositionsordning: den som vill att 

kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med liggande förslag röstar ja och 

den som vill att kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med Anders 

Gäfverts (M) förslag röstar nej.      

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

beslutat enligt liggande förslag. Hur de enskilda ledamöterna röstat framgår 

av tabellen nedan. 
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Ledamot Ersättare Parti § 167 

   Ja Nej 

Andreas Sjölander  S X  

Carl Fredrik Edgren  V X  

Christina Lindberg  C X  

Lotta Visén Lennart Mohlin S X  

Björn Nordling   S X  

Monica Fahlén  S X  

Håkan Viklund  S X  

Michael Möller Christensen  V X  

Johan Sundqvist Myriam Estrella Näslund MP X  

Ingemar Wiklander  KD X  

Erik Hultin Karl Rönnkvist C X  

Anders Gäfvert  M  X 

Ida Skogström  Eva-Clara Viklund M  X 

Ingemar Ljunggren   M  X 

Lennart Bergström  SD  X 

     

Bakgrund 

En motion har lämnats till kommunfullmäktige 2019-09-30 av Anders 

Gäfvert (M). Motionären skriver att bedrägerier och stölder mot äldre 

personer har under de senaste åren ökat och riktar sig mot dem i deras hem. 

Bland annat har människor utgett sig för att vara från hemtjänsten. 

Motionären skriver att polisen med flera informerar och uppmanar framför 

allt äldre att inte släppa in någon i sin bostad som de inte känner eller kan 

legitimera sig.  

Motionären lyfter även ett exempel där en brukare sommaren 2019 under en 

vecka får besök av ett tiotal semestervikarier som utgett sig komma från 

hemtjänsten men inte kunnat uppvisa någon tjänstelegitimation.    

Därför föreslår motionären kommunfullmäktige besluta om att införa 

tjänstelegitimation för all hemtjänstpersonal inklusive vikarier och 

semesterpersonal.  

Kommunledningskontorets bedömning  

Härnösands kommun använder sig av ett elektroniskt låsvredssystem som 

heter CareLock. Det elektroniska låset gör att hemtjänstpersonalen inte 

behöver hantera nycklar när de besöker brukare och behöver aldrig ringa 

eller knacka på dörren för att komma in. Dörren låses upp med en telefon 

som innehåller en applikation som har elektroniska nycklar till brukarna.    

Systemet skapar trygghet i att den personal som besöker brukaren tillhör 

hemtjänstenheten och endast personal med behörighet kan låsa upp dörren. 

Låsen registrerar vem i hemtjänsten som gjort besöket och hur länge besöket 

varar.  
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Låssystem fungerar då som legitimation för hemtjänstpersonalen. Det är 

endast personal utrustad med arbetstelefon, personlig inloggning samt 

elektroniska nycklar för just de brukare som personalen ska besöka under 

dagen som har möjlighet att komma in i bostaden.  

Tjänstelegitimation är ingen garant för att personen som besöker en brukare 

faktiskt arbetar för Härnösands kommun. En legitimation kan förfalskas, 

säljas eller tappas bort. Tjänstelegitimation kräver att brukaren har möjlighet 

att fråga efter den, kan läsa och förstå den samt kunna avhysa personer som 

inte har legitimation. Det digitala systemet för att låsa upp dörrar har en 

högre säkerhet och brukarna kan vara trygga i att den person som kommer in 

faktiskt jobbar för hemtjänsten i Härnösands kommun.  

För brukare med möjlighet att kräva att få se en legitimation och förstå den, 

kan införande av tjänstelegitimation vara en säkerhetshöjande åtgärd, 

framförallt under sommaren då personalomsättningen ökar och kontinuiteten 

minskar.       

Att införa tjänstelegitimation medför en kostnad, hur stor den blir avgörs av 

vilken typ av kort som används. För en verifierad legitimation, en 

legitimation som utfärdats av en myndighet är kostanden per kort cirka 500 

kronor styck. Ett vanligt plastkort med kommunens logotype och bild på 

ägaren kostar cirka 250 kronor och ett plastkort utan bild cirka 150 kronor. 

Inom hemtjänsten i dag jobbar cirka 300 personer inklusive vikarier. 

Engångskostnaden för att införa tjänstelegitimation blir då mellan 45 000 

kronor till cirka 150 000 kronor exklusive sommarvikarier. Sen tillkommer 

personalomsättningskostnader för tillverkning av legitimation till ny 

personal samt administrationen för legitimationshanteringen.  

Kommunledningskontorets bedömning är att det elektroniska 

låsvredsystemet är ett säkert system och bör ses som en legitimation för 

hemtjänstpersonalen. Brukare behöver aldrig öppna dörren för personal från 

hemtjänsten utan hemtjänstpersonalen öppnar dörren med hjälp av 

telefonapplikationens elektroniska nyckel och då vet brukaren att personen 

som kommer är från Härnösands kommuns hemtjänst. Det är dock viktigt att 

brukaren informeras om detta vid beslut om hemtjänst. Att införa 

tjänstelegitimation ger inte per automatik en högre säkerhet. Brukaren måste 

vara i stånd att efterfråga legitimationen, förstå den och även kunna avhysa 

en person som antingen visar upp en felaktig legitimation eller inte har 

någon. Legitimationer kan också stjälas eller förfalskas vilket kan ge en falsk 

säkerhet. Att införa tjänstelegitimation medför också en kostnad för 

producering och administration. Med utgångpunkt från detta anser 

kommunledningskontoret att motionen bör avslås.  

I denna tjänsteskrivelse har från socialförvaltningen Gunnar Stam 

(Enhetschef hemtjänsten) och Helen Malmborg (Enhetschef hemtjänsten) 

deltagit.                            
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Socialt perspektiv 

Förslaget anses inte påverka det sociala perspektivet  

Ekologiskt perspektiv 

Förslaget anses inte påverka det ekologiska perspektivet  

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Förslaget anses inte påverka det ekonomiska och juridiska perspektivet.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-03-10 

Motion (M) – Tjänstelegitimation för hemtjänstpersonal  

______  
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§ 168 Dnr 2019-000416 1.1.1.0 

Motion - Öppna Nybrogatan för biltrafik dygnet runt 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M). 

Yrkanden 

Anders Gäfvert (M) yrkar bifall till motionen i sin helhet.      

Propositionsordning 

Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut liggande förslag 

och Anders Gäfverts (M) bifallsyrkande till motionen i sin helhet.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

Anders Gäfverts (M) bifallsyrkande. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag. 

Votering begärs och verkställs.       

Votering och utfall 

Ordföranden ställer följande propositionsordning: den som vill att 

kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med liggande förslag röstar ja och 

den som vill att kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med Anders 

Gäfverts (M) förslag röstar nej.      

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

beslutat enligt liggande förslag. Hur de enskilda ledamöterna röstat framgår 

av tabellen nedan. 
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Ledamot Ersättare Parti § 168 

   Ja Nej 

Andreas Sjölander  S X  

Carl Fredrik Edgren  V X  

Christina Lindberg  C X  

Lotta Visén Lennart Mohlin S X  

Björn Nordling   S X  

Monica Fahlén  S X  

Håkan Viklund  S X  

Michael Möller Christensen  V X  

Johan Sundqvist Myriam Estrella Näslund MP X  

Ingemar Wiklander  KD X  

Erik Hultin Karl Rönnkvist C X  

Anders Gäfvert  M  X 

Ida Skogström  Eva-Clara Viklund M  X 

Ingemar Ljunggren   M  X 

Lennart Bergström  SD  X 

          

Bakgrund 

Christian Wasell (M) har i en motion till fullmäktige föreslagit att 

kommunen ska häva beslutet att ha Nybrogatan stängd mellan klockan 01:00 

och 04:00 på lördagar och söndagar. 

Polismyndigheten har i ett yttrande uttryckt en farhåga att ett hävande av 

beslutet leder till fler störande moment för boende och att risken för olyckor 

ökar. Detta mot bakgrund av ett ökat antal bilister som är ute och kör på ett 

störande sätt som både låter mycket och är farligt ur ett 

trafiksäkerhetsperspektiv med sladdande och höga hastigheter. 

Polismyndigheten upplever att dessa bilister, ”nöjesåkarna”, respekterar 

gällande förbudet mot fordonstrafik på Nybrogatan. 

Samhällsförvaltningen har haft diskussioner med Polismyndigheten och 

anser därefter att man inte har någon avvikande åsikt i frågan än vad 

Polismyndigheten har. Farhågorna om buskörning, störande för boende och 

ökad trafiksäkerhetsrisk väger tungt. 

Nybrogatan finns dock med i kommunens investeringsplaner. En 

ombyggnation kan eventuellt förändra fordonsflöden mm, som gör att denna 

fråga kan aktualiseras igen. 

Tillväxtavdelningen har inget mer att tillägga ärende och föreslår därför att 

motionen ska avslås. 

Socialt, ekologiskt, ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Ingen påverkan.  
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Beslutsunderlag 

Tillväxtavdelningens tjänsteskrivelse, 2020-04-22 

Motion, Christian Wasell (M) 2019-09-15 

Yttrande, Polismyndigheten 2020-04-15 

Yttrande, Samhällsförvaltningen 2020-04-22 

 

______  
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§ 169 Dnr 2019-000412 1.1.1.0 

Motion Förbättra företagsklimatet i Härnösands 
kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anse motionen besvarad och att motionens intentioner beaktas i 

kommande revideringen av tillväxtstrategin. 

Propositionsordning 

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

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Bakgrund 

I en motion från september 2019 föreslår Christina Lindberg (C) sex olika 

förslag till åtgärder där målet är att förbättra företagsklimatet i Härnösands 

kommun. Motionären föreslår t.ex. revidering och uppföljning av 

tillväxtstrategin, en översyn av respektive förvaltnings arbete mot 

näringslivet för att förbättra och effektivisera arbetet, en utbildningsplan för 

att implementering av tillväxtstrategin med mål och indikatorer för att följa 

upp samtliga förvaltningar/nämnders arbete samt komplettera de politiska 

besluten med ett näringslivsperspektiv och att näringslivsfrågor är en stående 

punkt på kommunstyrelsen agenda. 

Våren 2020 har på grund av coronapandemin blivit annorlunda emot vad 

som var planerat.  Flera av de aktiviteter näringslivsenheten påbörjat som 

t.ex. uppskattade företagsbesök från politiker och tjänstemän m.m. har fått 

läggas på is. Näringslivsenheten har prioriterat arbetet med att ge extra stöd 

och utarbeta olika erbjudande till Härnösands företagare under denna 

pågående svåra tid. 

Tillväxtavdelningen är positiv till de föreslagna åtgärderna i motionen och 

delar ansatsen om att det lokala företagsklimatet har en stor betydelse för 

kommunen. Företagsklimatet är viktigt när det gäller att locka fler företag till  
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kommunen såväl som att skapa tillväxt i befintliga. Ett bra företagsklimat 

skapar tillväxt och ger förutsättningar för en bra välfärd.  

Kommunen har tappat i placering i Svenskt Näringsliv ranking tidigare år. I 

år ser vi en positiv rörelse där Härnösand klättrar 38 platser, från 254:e plats 

ifjol till 216:e plats. Näringslivsenheten fortsätter det strategiska arbetet med 

att förbättra företagsklimatet i kommunen.  

Dessa frågor måste göras tillsammans med övriga förvaltningar och en 

gemensam ståndpunkt för ett långsiktigt och hållbart perspektiv för såväl 

majoriteten som oppositionen gällande näringslivsfrågor.  

Företagsamheten är en av sex delstrategier i tillväxtstrategin och kopplat till 

det finns en handlingsplan för näringsliv och bättre företagsklimat 2017-

2020. Tillväxtstrategin ska därför aktualiseras.  

Tillväxtavdelningen har redan startat resan mot ett bättre företagsklimat och 

fler av de insatser som beskrivs i motionen är redan påbörjade. Av den 

anledningen startades under hösten 2019 arbetet med att förbättra och 

förstärka arbetet för ett bättre företagsklimat. Bland annat rekryterades en 

näringslivschef med det uttalade ansvaret att förbättra företagsklimatet. 

Arbetet med att revidera handlingsplanen för näringslivsarbetet är startat.  

Ett tvärfunktionellt arbetssätt är på gång där samarbetet med olika 

förvaltningar har förstärkts med ambitionen att hitta nya sätt att arbeta 

tillsammans för att ge näringslivet bättre service och en enklare väg in.  

Ett införande och av mål och indikatorer gör att vi kan följa upp arbetet och 

löpande rapportera till kommunstyrelsen som en viktig del av 

beslutsunderlag för kommande politiska beslut. Ett tydligt inriktningsbeslut 

från politiken stärker det arbetet. 

En översyn av samarbetet med företagarnas organisationer har startats för att 

stärka och effektivisera samverkansarbetet.  

Att bjuda in till olika workshops/samverkansmöten med intressenter såsom 

företagare och dess organisationer, politiker och tjänstepersoner har fått 

vänta på grund av pandemin.  

På många olika sätt vill vi bidra till att skapa ett växande näringsliv med en 

mångsidig arbetsmarknad genom att förbättrat företagsklimat.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens rev. tjänsteskrivelse, 2020-10-20 

Motion - Förbättra företagsklimatet i Härnösands kommun 

 

______  
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§ 170 Dnr 2019-000068 1.1.1.1 

Motion - Minnesmärke efter Thorbjörn Fälldin 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att avslå motionen.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Christina Lindberg (C). 

Yrkanden 

Christina Lindberg (C) yrkar bifall till motionen.      

Propositionsordning 

Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut liggande förslag 

och Christina Lindbergs (C) bifallsyrkande till motionen.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

Christina Lindberg (C) bifallsyrkande. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Reservation 

Christina Lindberg (C) och Karl Rönnkvist reserverar sig mot beslutet till 

förmån för sitt eget yrkande. 

Bakgrund 

I en motion inlämnad av Centerpartiet februari 2019 föreslås att kommunen 

att så snart det går iordningsställa ett lämpligt minnesmärke efter Thorbjörn 

Fälldin.  

Personer eller grupper ska haft en stor och betydande påverkan för staden för 

att kunna bli aktuella för namngivning. Samhällsnämnden behandlade ett 

liknande ärende med nedanstående svar under 2017. 
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”I Kulturminneslagen finns en hänsynsparagraf angående god ortnamnssed, 

4 § vid statlig och kommunal verksamhet skall god ortnamnssed iakttas. 

Med ortnamn menas namn på geografiska lokaliteter som blivit inarbetade 

som namn på en plats, till exempel gatunamn. 

God ortnamnssed gällande memorialnamn bör praktiseras, vilket innebär att 

memorialnamn bör användas restriktiv och med försiktighet. ” 

Ortnamnsrådet rekommenderar Sveriges kommuner, i enlighet med FNs 

resolution VIII/2, att inte skapa nya memorialnamn baserade på ännu 

levande personers namn samt att låta en rimlig, av kommunen fastlagd, tid 

gå innan en avliden persons namn används vid namngivning. Som rimlig tid 

rekommenderas 3-5 år. (dnr SKL2004/2699) ” 

Om kommunen ändå önskar namnge en geografisk plats med ett personnamn 

behövs fler perspektiv hållas i åtanke. Vems historia får synas i det offentliga 

rummet? Vilken historiebeskrivning gör vi till norm när vi synliggör 

berättelser som liknar varandra eller utgår från likvärdigt ekonomiskt och 

kulturellt kapital? Är aspekter av jämställdhet och mångfald iakttagna vid 

namngivningar? Vilka beteenden och situationer tycker vi är värda att 

uppmärksamma med minnesmärken och vilka signaler om våra värderingar 

följer med de valen?  

Thorbjörn Fälldin är en viktig och betydelsefull person i Härnösands historia 

som gjort mycket för stadens och landsbygdens gestaltning. I egenskap av 

Statsminister är han även en del av Sveriges politiska historia, men att 

uppföra ett minnesmärke över en enskild person föregås av en rad kriterier.  

Kommunen arbetar i huvudsak enligt enprocentregeln som säger att en 

procent av kostnaderna vid om-, till- eller nybyggnation i stadens egen regi 

ska satsas på bild eller formkonstnärlig gestaltning. Nya gatunamn blir oftast 

aktuellt om det finns en gata eller plats som saknar namn, till exempel vid 

om- och nybyggnader i staden. 

Bedömning  

Utifrån kulturminneslagen ska kommunen visa restriktivitet och försiktighet  

gällande memorialnamn. Att hedra en persons gärningar är hedervärt, men 

hur detta ska genomföras måste få  diskuteras i samband med 

gatunamnsgivning och andra ev. namngivningsärenden i enlighet med  

beskrivna aspekter.  

I samhällsförvaltningens svar SAM17-185-872:2 föreslås att i framtida 

arbete med namngivningsfrågor kommer Thorbjörn Fälldins namn beaktas 

då en lämplig plats eller gata behöver namnsättas. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därmed avslag på motionen.  
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-03-11 

Samhällsnämnden beslut SAM17-185-872:2   

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-06-02 

Motion - Minnesmärke efter Torbjörn Fälldin 

______  
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§ 171 Dnr 2020-000022 1.1.2.1 

Ekonomisk månadsrapport Kommunstyrelsen 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.  

Propositionsordning 

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

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Bakgrund 

Kommunstyrelseförvaltningen genom ekonomiavdelningen sammanställer 

efter varje avslutad månad en ekonomisk månadsrapport för att ge en 

översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och 

utveckling löpande under året  

Beslutsunderlag 

Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse, 2020-10-21 

Bilaga - Ekonomisk månadsrapport september 

______  

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20(42) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-03 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 172 Dnr 2020-000413 1.1.2.0 

Slutrapport Sjöfartsutbildningar Härnösand  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna bifogad slutrapport – Sjöfartutbildningar Härnösand.    

Propositionsordning 

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

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Bakgrund 

Kommundirektören fick i uppdrag via kommunstyrelsen att tillsammans med 

övriga förvaltningar utreda sjöfartsutbildningarnas möjliga utveckling i 

Härnösand i samverkan med sjöfartsbranschen i Sverige. Arbetet har pågått 

från april 2019 till september 2020. 

En workshop tillsammans med företrädare för branschen genomfördes den 

24 maj 2019 och dialoger har förts med referensgrupper och intressenter 

under projektets gång. Två muntliga delrapporter har avgetts, dels i oktober 

2019 och dels i februari 2020. Den politiska referensgruppen har varit 

rådgivande funktion under projektets gång. Denna rapport är en 

sammanställning av projektmålens slutgiltiga leveranser och en beskrivning 

av identifierade framtida utvecklingsområden.  

Socialt perspektiv 

Utbildningar i staden möjliggör kvarboende och inflyttning av studerande. 

Det skapar underlag för en levande och upplevelsefylld stadskärna. Det ger 

lyskraft och framtidstro för stadens människor.  

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan.  
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Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Förslaget har påverkan på kommunens ekonomi i form av avsättning om 50 

000 kronor från kommunstyrelsens oförutsedda utgifter till informations- och 

kommunikationsinsatser under åren 2020-2022 enligt tidigare fattat beslut.  

Förslaget kan ha påverkan på kommunens ekonomi i form av utgifter för att 

täcka ett eventuellt intäktsunderskott på grund av sviktande elevunderlag vid 

gymnasiets Sjöfartsutbildning under åren 2020-2022 enligt tidigare fattat 

beslut.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-10-22 

Slutrapport Sjöfartutbildningar Härnösand 

______  
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§ 173 Dnr 2020-000325 1.2.3.3 

Revision av donationsstiftelser förvaltade av 
Härnösands kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anta kommunstyrelseförvaltningens yttrande angående 

revisionsrapporten Revision av donationsstiftelser förvaltade av Härnösands 

kommun som sitt eget, samt 

att översända yttrandet till revisonen 

Propositionsordning 

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

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Bakgrund 

Kommunens revision har granskat de donationsstiftelser som kommunen 

förvaltar. 

Granskningen har varit inriktad på stiftelsernas räkenskaper, 

sammanställning och förvaltning för år 2019. Om räkenskaperna varit 

rättvisande, om förvaltaren sköter stiftelserna i enlighet med dess stadgar och 

om den interna kontrollen har varit tillräcklig. 

Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Och 

att förvaltaren har skött stiftelserna i enlighet med dess stadgar. Revisorerna 

bedömer vidare att den interna kontrollen har varit tillräcklig med undantag 

för att den för flera av stiftelserna registrerade firmatecknaren lämnat sin 

tjänst vid kommunen för ett antal år sedan. 

Revisorerna har i ett PM sammanställt ett antal iakttagelser och noteringar 

som översänds till kommunstyrelsen och önskar få svar i form av synpunkter 

från kommunstyrelsen där kommentarer till eventuella åtgärder med mera 

framgår. 
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Utöver iakttagelser och noteringar har följande rekommendationer lämnats: 

• att sammanställningar av räkenskaperna ska upprättas för varje enskild 

stiftelse. 

• att se över rutinen för redovisning av beviljade bidrag så att beviljade 

bidrag redovisas som en minskning av fritt eget kapital och inte som en 

kostnad i resultaträkningen. 

Kommunstyrelsen har för avsikt att, utifrån revisionens iakttagelser, 

noteringar och rekommendationer, se över: uppställda sammanställningar, 

tabeller över ingående och utgående värden, rutin för redovisning av 

beviljade bidrag, stiftelsernas registreringsbevis, samt utdelningsfrekvens 

och justera dessa i enlighet med revisorernas påpekanden. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-21 

Revisionsberättelse för stiftelser samförvaltade av Härnösand för år 2019 

Iakttagelser vid revision av donationsstiftelser förvaltade av Härnösands 

kommun KPMG 

PM - Iakttagelser vid revision av donationsstiftelser förvaltade av 

Härnösands kommun 

______  
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§ 174 Dnr 2020-000414 3.4.2 

Lokalt ledd utveckling Höga kusten 2021-2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ur kommunstyrelsens budget för 2021 avsätta 250 000 kr, samt 

att beakta resterande 250 000 kr i kommunstyrelsens budgetarbete för 2022.   

Propositionsordning 

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

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Bakgrund 

Med anledning av fördröjning av ny programperiod för jordbruksfonden 

inom EU, samt med hänvisning till Jordbruksverkets brev till kommuner och 

regioner den 8e maj 2020, ansöker Lokalt ledd utveckling (LLU) om fortsatt 

medfinansiering från sina ägande kommuner och från Region 

Västernorrland. 

Härnösands kommun har tidigare beslutat medfinansiera ”Lokalt ledd 

utveckling i Höga kusten” med 250 tkr per år fram till 2020. Något som 

möjliggjort resurser och 44 mkr för att utveckla landsbygden i Höga kusten 

under EU:s programperiod 2014-2020. Nuvarande programperiod kommer 

förlängas med 2 år. 

Medfinansiering för åren 2021 och 2022 kommer att krävas för att kunna 

växla upp de medel som ska tillsättas arbetet för LLU under de två 

kommande förlängningsåren av EU och staten. En fortsatt medfinansiering 

behövs också för att kunna fortsätta arbetet inom den nuvarande budgeten 

med genomförandet av den lokala utvecklingsstrategin som kommunerna 

och regionen varit med att godkänna och ta fram. Fördröjningen av den 

pågående programperiodens start har medfört att projekt som är godkända 

inom programperioden kommer att drivas under de två nästkommande åren – 

och för att möjliggöra stöd för dessa, insyn samt resultatuppföljning,  
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marknadsföring av områdets drivkraft, utvärderingar m.m. så behövs fortsatt 

medfinansiering till leaderområdet.  

Vidare är det viktigt med fortsatt medfinansiering för att till fullo kunna 

optimera den nya budget som kommer att tilldelas (och kommer tilldelas för 

förlängningsåren) tillväxtarbetet inom Lokalt ledd utveckling, då denna 

förlängnings år inte var medräknade sen tidigare, samt för att möjliggöra 

strategiarbete inför den kommande programperioden. För att kunna 

överlappa programperioderna på ett för området Höga Kusten så bra sätt som 

möjligt, och för att kunna nyttja den kompetens som finns uppbyggd inom 

organisationen, både av medarbetare och av styrelsen LAG, behöver denna 

fråga lyftas nu med svar innan årets utgång. 

Lokalt ledd utveckling Höga Kusten önskar att ett ärende lyfts om fortsatt 

medfinansiering för Härnösands kommun enligt tidigare beslut som gällde 

fram till 2020. 

 Lokalt ledd utveckling i Höga kusten har för Härnösands del bland annat 

bidragit till bredbandssatsningar på landsbygden och finansierat vårt stora 

landsbygdsprojekt landsbygd 2,0,  satsningar i attitydförändringar som arbete 

med  ”Vi Landsbyggare” och ”Ung Landsbygdentreprenör”  

Beslutsunderlag 

Tillväxtavdelningens tjänsteskrivelse, 2020-09-24 

Ärende om fortsatt medfinansiering 2021-2022 

Leader 2020-2021 HÖGA KUSTEN  

______  
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§ 175 Dnr 2020-000392 1.1.6.4 

Remiss - Erbjudande att lämna synpunkter på 
remissversion av Regional digital agenda för 
Västernorrland 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anta bifogat remissvar till – Västernorrlands regionala digitala agenda 

(REDA).  

Propositionsordning 

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

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Bakgrund 

Härnösands kommun har av Region Västernorrland beretts möjlighet att 

senast den 31 oktober 2020 yttra sig över förslag till Västernorrlands 

regionala digitala agenda (REDA). Härnösands kommun har dock fått 

dispens med inlämning av ärendet till efter Kommunstyrelsens sammanträde 

den 3 november.  

Föreslaget dokument – REDA:n 

Agendan är en strategisk vägledning för gemensamt digitaliseringsarbete i 

Västernorrland vilken identifierar gemensamma prioriteringar för att 

genomföra digitaliseringspolitik på regional nivå. Den regionala digitala 

agendan är en understrategi till Västernorrlands regionala utvecklingsstrategi 

(RUS). Digitaliseringen påverkar samhället kraftfullt. Dagens 

samhällsutveckling, tillväxt och konkurrenskraft kopplas till hur vi nyttjar 

digitaliseringens möjligheter. Agendan kan ses som en vägvisare hur vi med 

hjälp av digitaliseringens möjligheter kan förbättra livskvalitet för invånare, 

skapa enklare vardag för både individer och näringslivet/organisationer, 

stärka framtida konkurrenskraft och bidra till positiv samhällsnytta, hållbar  
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utveckling och användning av regionala utvecklingsmedel. Efter 

remisshanteringen kommer Regionstyrelsen besluta om REDA:n efter 

föredragning och ställningstagande i Stora samverkansrådet. 

Bedömning 

Den digitala omställningens genomförande är av största vikt för samhällets 

utveckling och för att öka inflytandet för alla. Näringslivets digitala 

strukturomvandling leder till affärsnytta, innovationer och lösningar på 

många samhällsutmaningar. Utifrån detta så anser Härnösands kommun att 

de prioriteringar som tas upp i remissversionen är bra men saknar nya 

perspektiv för att öka den digitala utvecklingen och kompetensen. 

Prioriteringarna bör vara mer utmanande och innovativa. Härnösands 

kommun anser vidare att agendan inte framhäver vikten av förmågan att 

driva och leda utan i stället ger en bild av en svag riktning för länet genom 

att använda ord som främja och följa. Härnösands kommun anser även att 

agendan som helhet saknar en vision som tar höjd och som håller samman 

fokusområden och prioriteringar. Kommunstyrelseförvaltningens 

tillväxtavdelning föreslår att kommunstyrelsen antar bifogat remissvar till 

Västernorrlands regionala digitala agenda.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-10-22 

Remissvar Västernorrlands REDA Härnösand kommun 

Missiv remiss Västernorrland regional digitala agenda 

Bilaga - Regional digital agenda för Västernorrland 

Remiss - Erbjudande att lämna synpunkter på remissversion 

______  
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§ 176 Dnr 2020-000204 1.1.6.1 

Samverkansavtal MIUN 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna bilagt samverkansavtal mellan Härnösands kommun och 

Mittuniversitetet,  

att avsätta 1000 000 kronor ur kommunstyrelsens budgetram för år 2021, 

samt  

att avsätta 1 000 000 kronor ur kommunstyrelsens budgetram för åren 2022, 

2023 och 2024   

Yttranden 

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

Propositionsordning 

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

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Bakgrund 

Under perioden 2016-07-01—2020-12-31 har Härnösands kommun och 

Mittuniversitetet ett samverkansavtal. Målet med avtalet är att utveckla 

kommunkoncernens verksamheter och skapa utveckling utifrån Härnösands 

tillväxtstrategi samt att stödja Mittuniversitetets strategier för utbildning och 

forskning.  

Genom avtalet stärker vi kopplingen mellan forskning, samhälle och 

näringsliv och skapar en stark gemensam kraft för hållbar utveckling och 

tillväxt. 

Hittills under perioden har 24 förstudier och projekt initierats, varav 12 är 

pågående. 
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HEMAB kommer att avsätta 50 000 kr per år till avtalet för att ytterligare 

stödja utveckling relaterat till HEMAB:s profilområden. 

Styrning 

Beslut om finansiering och start av projekt fattas som ett konsensusbeslut 

mellan kommundirektör och rektor efter diskussion i styrgruppen. 

Effektmål och avtalsmål 

Huvudavtal: Mål på lång sikt för ett eller flera profilområden med nationellt 

och internationellt erkännande hos båda parter för ökad attraktivitet. 

Avtalsparterna är överens om att prioritera projekt som stödjer Härnösands 

kommun och dess verksamheter samt förverkligande av Härnösands 

kommuns tillväxtstrategi. Styrgruppen beslutar årligen och under fjärde 

kvartalet om 2-3 prioriterade områden för nästkommande år. För varje 

prioriterat område ska beslut ha fattats om minst en förstudie eller projekt. 

Effektmål kompetensförsörjning 

Fler sökande från Härnösands kommun till högskolestudier, program vid 

universitet, högskola. Referensnivå 2020. 

Effektmål Arena 

Fler företag och organisationer från Härnösand ska bli partnerföretag inom 

Mittuniversitetets forskningsverksamhet. Referensnivå 2020. 

Avtalets ekonomiska plan 

Planen bygger på 50% insatser från vardera parten s.k. ”matching funds”. 

Den totala budgeten är 8,4 mnkr. Härnösands kommun kommer enligt 

avtalet avsätta 4 mnkr fördelat över avtalets tid. HEMAB kommer under 

avtalets tid avsätta 0,2 mnkr. 

Avtalets tidplan 

Avtalet är giltigt från 2021-01-01 till 2024-12-31 

Beslutsunderlag 

Tillväxtavdelningens tjänsteskrivelse, 2020-10-22 

Bilaga 1 - Samverkansavtal mellan Härnösands kommun och 

Mittuniversitetet 

Bilaga 2 - Mål med samverkansavtal 

Bilaga 3 - Kompetensförsörjning 

Bilaga 4 -  Arena, 2020-04-26 

Bilaga 5 - Folder Forskning för gemensam framtid 

______  
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§ 177 Dnr 2020-000429 1.1.2.1 

Tillfälligt avsteg från reglemente om ekonomistyrning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att ändra tidpunkt för när nämnderna för kännedom ska delge 

kommunfullmäktige sin verksamhetsplan 2021 från november 2020 till 

januari 2021. 

Propositionsordning 

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

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Bakgrund 

I Reglemente för ekonomistyrning i Härnösands kommun framgår under 

rubriken 3.1 ”Budgetprocess” framgår att ”Kommunfullmäktige ska senast i 

juni fastställa mål och budget (Årsplan) för kommunen för nästkommande 

år.” Vidare framgår under rubriken 3.3 ”Nämndernas verksamhetsplan” att ” 

Nämnderna ska senast i november för kommande budgetår för kännedom 

delge kommunfullmäktige en verksamhetsplan.”.  

Med anledning av de speciella omständigheter som råder avseende Corona 

pandemin under 2020 har beslut fattats att tidsmässigt skjuta på kommunens 

budgetprocess. Detta har även rekommenderats av SKR (Sveriges 

kommuner och regioner) bland annat med hänvisning till det oklara 

ekonomiska läget till följd av de åtgärder som Corona pandemin inneburit.  

Kommunens förskjutna budgetprocess inför budget 2021 innebär att 

årsplanen antas av kommunfullmäktige först i november med följden bland 

annat att nämndernas detaljbudgetarbete kan försenas. Tidigare har beslut 

tagits om att senarelägga beslut om Årsplan, se beslut 2020-04-14 § 31. 

Ovanstående senareläggning av budgetprocessen i Härnösands kommun 

innebär även att Reglemente för ekonomistyrning i Härnösands kommun 

riskerar att inte åtföljas avseende tidpunkt för då nämndernas  
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verksamhetsplaner ska delges kommunfullmäktige för kännedom. Därav kan 

ett beslut om att göra avsteg från reglementet avseende detta vara på sin 

plats. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-10-16 

Bilaga - Reglemente för ekonomistyrning 

______  
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§ 178 Dnr 2020-000426 3.4.2.0 

Europa direkt kontor 2021-2025 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att stödja ansökan för ett EUROPA DIREKT kontor i Härnösand, 

att medfinansiera Europa direkt Härnösand utöver EU-kommissionens 

bidrag med 229 000 kr för år 2021, med 275 300 kr för år 2022, med 288 

200 kr för år 2023 med 301 400 kr för år 2024 och 315 000 kr för år 2025,  

att kostanden tas ur kommunstyrelsens budget 2021, samt 

att beakta fortsatt finansiering 2022-2025 i kommande budgetarbetet.   

Yttranden 

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

Andreas Sjölander (S). 

Yrkanden 

Anders Gäfvert (M) yrkar på en återremiss med motiveringen att Härnösands 

kommun bör undersöka möjligheten att få fler av Västernorrlands och 

Jämtlands-Härjedalens kommuner med som medfinansiärer i 

projektet. Lennart Bergström (SD) yrkar avslag.        

Propositionsordning 1 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, Anders Gäfverts (M) 

yrkande om återremiss samt 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 ärendet ska avgöras 

idag. Votering begärs och genomförs.      

Votering och utfall 

Ordföranden ställer följande propositionsordning: den som vill att ärendet 

avgörs idag röstar ja och den som vill att ärendet ska återremitteras röstar 

nej.  
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Med 10 ja-röster mot 5 nej-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen 

beslutat att ärendet ska avgöras idag. Hur de enskilda ledamöterna röstat 

framgår av tabellen nedan. 

 

Ledamot Ersättare Parti § 178 

   Ja Nej 

Andreas Sjölander  S X  

Carl Fredrik Edgren  V X  

Christina Lindberg  C  X 

Lotta Visén Lennart Mohlin S X  

Björn Nordling   S X  

Monica Fahlén  S X  

Håkan Viklund  S X  

Michael Möller Christensen  V X  

Johan Sundqvist Myriam Estrella Näslund MP X  

Ingemar Wiklander  KD X  

Erik Hultin Karl Rönnkvist C  X 

Anders Gäfvert  M  X 

Ida Skogström  Eva-Clara Viklund M  X 

Ingemar Ljunggren   M  X 

Lennart Bergström  SD X  

            

Propositionsordning 2 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, liggande förslag och 

Lennart Bergströms (SD) avslagsyrkande. 

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) avslagsyrkande. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med liggande 

förslag. 

Reservation 

Lennart Bergström (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.  

Bakgrund 

Härnösand har möjlighet att ansöka om att stå värd för ett Europa Direkt-

kontor under programperioden 2021-2025. Europa Direkt-kontoren bidrar till 

Europeiska kommissionens arbete med att sprida information om EU i syfte 

att kommunicera med allmänheten på lokal och regional nivå. Europa 

Direkt-kontorens verksamhet syftar till att involvera allmänheten i EU-frågor 

genom att skapa en beständig miljö för nätverkssamarbete.  
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EUROPA DIREKT verkar kontinuerligt och proaktivt för att nå ut till 

människor och få dem att känna sig mer delaktiga i EU. Genom sin 

verksamhet sprider EUROPA DIREKT information som gör det möjligt för 

människor att fatta välavvägda beslut om EU:s framtid och att fullt ut delta i 

den europeiska demokratiska processen. 

EUROPA DIREKT ska utföra följande uppgifter: 

Uppgift 1: Information till och kontakter med allmänheten 

Uppgift 2: Förbindelser med lokala medier och informationsspridare 

Uppgift 3: Medvetenhet om känsliga EU-frågor på lokal nivå 

Uppgift 4: EU i skolan 

Uppgift 5: Främja regionala nätverk av nätverk 

Godkända sökande kommer att benämnas samarbetsparter till EU-

kommissionen och Europaparlamentet, och kommer att ingå ett ramavtal om 

partnerskap med EU-kommissionens representation i Sverige fr.o.m. den 1 

maj 2021 t.o.m. den 31 december 2025. EU-kommissionens representation i 

Sverige förväntas finansiera 15 förslag. För perioden 2018-2020 fanns 14 

kontor i Sverige.  

Den utvalda samarbetsparten åtar sig att stödja EUROPA DIREKT med 

kostnader utöver EU-kommissionens bidrag med 229 000 kr för år 2021, 

med 275 300 kr för år 2022, med 288 200 kr för år 2023 med 301 400 kr för 

år 2024 och 315 000 kr för år 2025. 

EU-kommissionen årligt bidrag för 2022-2025: 45 600 EUR 

EU-kommissionen Bidrag för 2021 (8 månader): 30 400 EUR 

EU-kommissionen Extra engångsbidrag 2021 för ett evenemang för 

marknadsföring av EUROPA DIREKT: 4 800 EUR  

Beslutsunderlag 

Tillväxtavdelningens tjänsteskrivelse, 2020-10-15 

Bilaga - Vägledning för sökande 

Bilaga - Frågor och svar 

Bilaga – Europa DIREKT Härnösand 

Bilaga - Förslagsinfodran urval av parter som kan fungera som Europa 

Direkt i Sverige 

 

______  
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§ 179 Dnr 2020-000458 1.1.2.0 

Internkontroll kommunstyrelsen 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anta förslag på kommunstyrelsens bruttolista över risker som ska 

värderas genom konsekvens – och sannolikhetsbedömning inför beslut om 

internkontrollplan 2021, samt 

att kommunorganisationen kvalitetssäkrar så att alla politiska beslut 

verkställs inom rimlig tid.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M). 

Yrkanden 

Anders Gäfvert yrkar följande: 

att kommunorganisationen kvalitetssäkrar så att alla politiska beslut 

verkställs inom rimlig tid.       

Propositionsordning 

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

med Anders Gäfverts (M) yrkande. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med 

liggande förslag med Anders Gäfverts (M) yrkande. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med liggande 

förslag med Anders Gäfverts (M) yrkande.       

Bakgrund 

Internkontroll handlar om att säkerställa att kommunens övergripande mål 

uppfylls. Om det finns hinder för detta så ska sådana risker elimineras eller 

reduceras. Viktigt är också att ta hänsyn till vilka konsekvenser riskerna kan 

leda till.  

Första steget i arbetet att ta fram en plan för internkontroll är att 

identifiera/kartlägga risker. Riskerna ska knytas till ett av kommunens  
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övergripande mål, samt till en rutin, process eller system. Exempel på 

riskkategori kan vara: verksamhetsrisk, ekonomisk risk, juridisk risk, 

förtroendeskada eller att enskild individ drabbas.  

En sammanställning av risker har genomförts i en bruttolista som innehåller 

risker som föreslås värderas genom en konsekvens – och 

sannolikhetsbedömning. 

Socialt perspektiv 

Ingen påverkan 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Internkontrollerna hanterar bland annat riskkategorierna utifrån ekonomiska 

risker och juridiska risker med målet att minimera och hantera de risker som 

identifieras i internkontrollprocessen.   

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-10-26 

Bilaga 1 - Bruttolista kommunstyrelsen internkontroll 2021 

Bilaga 2 - Reglemente för internkontroll  

______  
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§ 180 Dnr 2020-000468 1.1.2.0 

Moratorium för utbyggnad av vindkraft i Härnösands 
kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att till dess en ny Översiktsplan för Härnösands kommun vunnit laga kraft 

besluta om ett moratorium för utbyggnad av vindkraft.      

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S), Christina Lindberg (C), Anders 

Gäfvert (M) och Lennart Bergström (SD). 

Yrkanden 

Andreas Sjölander (S) yrkar bifall. 

Christina Lindberg (C), Anders Gäfvert (M) och Lennart Bergström (M) 

instämmer till yrkandet.      

Propositionsordning 

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

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Bakgrund 

År 2013 antogs ”Vindkraft i Härnösand” - tematiskt tillägg till Härnösands 

kommuns Översiktsplan. Planen pekar ut sex områden som det varit möjligt 

att etablera vindkraftsverk i Härnösands kommun. Sedan planen antogs har 

också utbyggnaden i Härnösands kommun tagit fart. I skrivande stund byggs 

en av Europas största vindkraftsparker på land i områdena Hästkullen och 

Björnlandshöjden i trakterna runt Viksjö.   

Enligt 3 kap Plan- och Bygglagen (PBL), ska varje kommun ha en aktuell 

översiktsplan, som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen fungerar som 

ett underlag för beslut om kommunal markanvändning och är ett strategiskt  
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dokument som behandlar markanvändning inom kommunen på lång sikt. I 

inledningen på den innevarande mandatperioden så gjordes en så kallad 

aktualitetsprövning av ÖP och den bedömdes då vara inaktuell. Arbetet har 

därför påbörjats med att ta fram en ny ÖP och beslut som vunnit laga kraft 

väntas tidigast år 2022. Med utgångspunkt i denna process föreslår 

företrädare för majoriteten i kommunstyrelsen att ett beslut om ett 

moratorium fattas till dess att ÖP vunnit laga kraft. Beslutet får inga 

praktiska konsekvenser för redan påbörjade projekt. Däremot kommer inga 

nya godkännanden ges, eller förändringar av förutsättningarna i projekt som 

redan är godkända.      

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse, 2020-11-02           

______  
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§ 181 Dnr 2020-000005 1.1.2.1 

Kommunstyrelsens uppdragsbeslut 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens beslutar  

att lägga uppdragslistan till handlingarna.      

Propositionsordning 

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

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Bakgrund 

Lars Liljedahl, kommundirektör, redogör för uppdragslistan.       

Beslutsunderlag 

Lista kommunstyrelsens uppdragsbeslut t.o.m. 2020-11-03 

Bilaga - Uppdragsbeslut 

      

______  
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§ 182 Dnr 2020-000001 1.2.3.1 

Anmälan av delegationsbeslut 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.       

Propositionsordning 

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

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Bakgrund 

Ordförandebeslut – Kulturföreningar 

Ordförandebeslut – Förlängning av utökat tillfälligt hemsändningsbidrag för 

samtliga matvarubutiker riktat till riskgrupper och personer över 70 år        

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 

Bilaga - Delegationsbeslut 2020-11-03      

______  
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§ 183 Dnr 2020-000002 1.1.2.1 

Anmälan av ärenden för kännedom till 
kommunstyrelsen 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ärendena för kännedom läggs till handlingarna. 

Protokoll Härnösand Elnät AB 2020-09-01 

Protokoll Härnösands Energi och Miljö 2020-09-01 

Protokoll Pensionärsrådet 2020-10-02 

Arbetslivsnämndens protokollsutdrag, 2020-09-24 § 49 – Budget 2021  

Socialnämndens protokollsutdrag, 2020-10-05 § 130 – Budget 2021 

Skolnämndens protokollsutdrag, 2020-09-24 § 46 – Budgetförslag 2021 

Samhällnämndens protokollsutdrag, 2020-09-29 § 111 – Budgetförslag 2021 

Protokoll Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland, med bilagor 

Ordförandebeslut kulturföreningar samma scenkostnad 

Propositionsordning 

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

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 

Bilaga - Ärenden för kännedom 2020-11-03 

 

______  
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§ 184 Dnr 2020-000034 1.1.2.1 

Frågor och svar 

Karl Rönnkvist (C) ställer en fråga om belysningen vid busshållplatserna 

intill skolorna. 

Andreas Sjölander (S) tar med sig frågan. 

Christina Lindberg (C) ställer en fråga om Pensionärsrådets protokoll § 17. 

Andreas Sjölander (S) besvarar frågan. 

Lennart Bergström (SD) ställer en fråga om Sjöfartsutbildning gymnasiet om 

dess dokumentation/information. 

Anders Gäfvert (M) ställer en fråga om genomlysningen av 

tillväxtavdelningen. 

Andreas Sjölander (S) besvarar frågan. 

______  

 


