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§ 1 Dnr 27802  

Informationsärenden 

Kommunstyrelsen har fått informationsföredragningar enligt följande: 

Reviderad dokumenthanteringsplan – Stefan Berggren, arkivarie 

Anläggningsarrende HSS och Lustholmen – Hanna Viklund, mark- och 

exploateringshandläggare 

Taxeärenden Socialförvaltningen – Mats Kollin, förvaltningschef 

socialförvaltning 

Parkentreprenad – Johan Bölenius, upphandlingscontroller, Mathias 

Rönnkvist, teknisk handläggare och Niklas Hälldal, teknisk chef 

Lovbidrag, bidrag – Per Jonsson, utredare, Sandra Sjölander, 

fritidshandläggare och Susann Hellberg, integrationskonsulent  

Revidering av reglemente för Landsbygdsrådet och information om 

landsbygdsmedel – Henrik Olsson, näringslivsutvecklare 

Riktlinjer för förenings – och organisationsstöd för integrationsfrämjande 

insatser – Lars Liljedahl, kommundirektör 

Permutationer och ekonomi – Anna Bostedt, t.f. ekonomichef 

Svar till revisionsrapport ”Granskning av delårsrapport” – Anna Bostedt, t.f. 

ekonomichef 

Information från Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande: 

 Kvartalsmöte med Hemab och Härnösandshus 

 Ingrid Styrgrupp dig 2020 

 Möte – workshop med Mittuniversitetets ledning kring nytt 

samverkansavtal  

 Styrelsemöte – Sundsvallsregionen 

 Invigning av det meröppna biblioteket 

 Styrelsemöte ideella föreningen Åkroken – Bizmaker 

 Rådet för trygghet och hälsa 

 Möte med företrädare för Nostalgidagarna 

 Företagsfrukost 

 Träff med ledande företrädare för två statliga myndigheter 
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 KSAU – inledande workshop om definieringen av framtidens 

Härnösand – fokus på investeringsbehoven 

 Möte med ledningen för Technichus 

 Tillsammans med Krister Fagerström McCarty (S) träffat företrädare 

för den politiska ledningen i Regionen 

 Samverkansmöte med Sundsvall och Timrå – med fokus på 

samarbete som kan stärka organisationen och sänka kostnader. 

 

Johan Sundqvist (MP) informerar om ett möte med BioFuel. 

Lars Liljedahl, kommundirektör, informerar om avslutad anställning av 

ekonomichef, kommande budgetkonferens samt projektet Nära vård med 

Regionen. 

Närvarande  

Ledamöter   Ersättare 

Andreas Sjölander (S)  Susanne Forsberg (S) 

Ingrid Nilsson (V)  Ann Kristine Elfvendal (S) 

Christina Lindberg (C)  Lennart Molin (S) 

Lotta Visén (S)  Myriam Estrella-Näslund (MP) 

Björn Nordling (S)  Mohammed Abdulwahab (MP) 

Monica Fahlén (S) (kl.10.55-) Karin Högberg (KD) 

Michael Möller Christensen (V) Ulla Bylund (KD) 

Johan Sundqvist (MP)  Eva-Clara Viklund (M) 

Ingemar Wiklander (KD)  Leif Jonsson (M) 

Erik Hultin (C) (kl.10.20-)      Glenn Sehlin (SD) 

Anders Gäfvert (M) 

Ingemar Ljunggren (M) 

______  
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§ 2 Dnr 2019-000136 1.1.2.0 

Fastställande av föredragningslista 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa föredragningslistan till dagens sammanträde.      

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

______  
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§ 3 Dnr 34746  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att utse Christina Lindberg (C) att justera dagens protokoll.      

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-02-05 § 16      

     

______  
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§ 4 Dnr 2019-000507 1.1.2.1 

Granskning av delårsrapport - svar till revisionen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anta Yttrande – Granskning av delårsrapport, daterad 2019-12-05 som 

kommunstyrelsens svar på revisionens skrivelse, samt  

att översända yttrandet till revisionen.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M) och Glenn Sehlin (SD). 

Yrkanden 

Glenn Sehlin (SD) yrkar avslag på liggande förslag.      

Propositionsordning 

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

och Glenn Sehlins (SD) förslag. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med Glenn 

Sehlins (SD) förslag. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Reservation 

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag 

och ger in en skriftlig reservation innan protokollsjustering, se 

protokollsbilaga 1.  

Bakgrund 

Kommunens revisorer har genomfört en granskning av delårsrapporten per 

2019-08-31, vilket ingår som en del av revisionsplanen för 2019. Revisionen 

önskar att kommunstyrelsen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns 

redovisade i rapporten. 

De väsentligaste slutsatserna från granskningen sammanfattas av revisionen 

som: 
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Kommunens resultat för delåret uppgår till 29,6 mnkr, vilket är 2,3 mnkr 

lägre än samma period förra året. 

Kommunens prognos för helåret uppgår till 0 mnkr, vilket är 23 mnkr lägre 

än budget. 

Kommunens balanskravsresultat beräknas uppgå till 29,5 mnkr för delåret 

2019. 

Revisionen lämnar även ett antal rekommendationer utifrån sina slutsatser.  

Kommunstyrelsens synpunkter och svar på rekommendationerna besvaras i 

bifogad bilaga, Yttrande -  Granskning av delårsrapport.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-12-17 

Granskning av delårsrapport, 2019-10-11. 

 ______  
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§ 5 Dnr 2019-000542 1.1.2.1 

Upphävande av beslut om att bilda en gemensam 
bussgodsorganisation 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att upphäva tidigare fattat beslut om att Kollektivtrafikmyndigheten 

förvärvar 1/3 av aktierna i det blivande gemensamma bolaget Bussgods i 

Norr AB, 

att upphäva tidigare fattat beslut om att det gemensamma bolaget Bussgods i 

Norr AB grundas med tidigare Bussgods i Västerbotten AB som plattform 

för kommande fusion, 

att upphäva tidigare fattat beslut om att Kollektivtrafikmyndigheten säljer 

Bussgods i Västernorrland AB enligt fastställd köpeskilling till Bussgods i 

Norr AB, 

att upphäva tidigare fattat beslut om att ge det gemensamma bolaget 

Bussgods i Norr AB tillåtelse att förvärva Bussgods i Västernorrland AB och 

Bussgods i Norrbotten AB och därefter genomföra en formell fusion under 

hösten 2018, 

att upphäva tidigare fattat beslut om att Kollektivtrafikmyndigheten som 

blivande ägare tillskjuter ett aktieägartillskott om 1 200 000 kr till det 

gemensamma bussgodsbolaget Bussgods i Norr AB, 

att upphäva tidigare fattat beslut om att Kollektivtrafikmyndigheten som 

blivande ägare tecknar ett borgensåtagande om 3 000 000 kr för checkkredit 

till det gemensamma bussgodsbolaget Bussgods i Norr AB och 

att besluten om att upphäva tidigare beslut kopplade till Bussgods i Norr AB 

sker under förutsättning att inga avtal tecknats i Bussgods i Norr AB:s namn 

som omfattar kommunalförbundet, dess medlemmar eller Bussgods i 

Västernorrland AB.   

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M). 

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med 

liggande förslag. 
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Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade i december 2018 i enlighet med 

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands förslag 

att godkänna bildandet av en gemensam bussgodsorganisation för 

Västernorrland, Norrbotten och Västerbotten. Beslutet innebar bland annat 

att Bussgods i Västernorrland skulle fusioneras med Bussgods i Norr AB. 

Processen har inte fortskridit som planerat och Norrbotten har beslutat att 

under 2019 istället avveckla Bussgods i Norr AB.   

Då förutsättningarna ändrats har kommunalförbundets direktion beslutat att 

avbryta fusionsprocessen. Kommunalförbundet har föreslagit även sina 

medlemmar att upphäva alla tidigare beslut om en fusion av Bussgods i 

Västernorrland AB med Bussgods i Norr AB. Kommunalförbundets 

direktion har även rekommenderat sina medlemmar att inleda en 

genomlysning av Bussgods i Västernorrland ABs verksamhet. Det kan dock 

anses vara lämpligt att kommunalförbundet leder och samordnar denna 

genomlysning. 

Socialt perspektiv 
Beslutet är av organisatorisk karaktär och har inga sociala konsekvenser. 

Ekologiskt perspektiv 
Beslutet är av organisatorisk karaktär och har ingen påverkan på ekologin. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Kommunalförbundets direktion har föreslagit sina medlemmar att upphäva 

alla beslut kopplade till Bussgods i Norr AB eftersom de tidigare fattade 

besluten inte längre kan genomföras. Besluten bör upphävas även eftersom 

det skulle innebära ekonomiska konsekvenser för kommunen om 

borgensåtagandet blev högre.    

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-17 § 104 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-12-02 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-12-17 § 137 

Protokollsutdrag förbundsdirektionen 2019-05-10 § 82 

  

______  
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§ 6 Dnr 2019-000447 1.1.1.1 

Ansökningsavgift enligt lagen om tobak och liknande 
produkter 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att införa avgift för kommunens hantering av ansökan om försäljning av 

tobak, e-cigaretter och påfyllningsbehållare från och med första mars 2020 

och 

att avgiften för 2020 fastställs till 9300 kr för nyansökan, 6510 kr för 

ändring av tillstånd och 600 kr för tillfälligt tillstånd.  

Yttranden 

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

Lindberg (C). 

Yrkanden 

Andreas Sjölander (S) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta endast i 

enlighet med de två första attsatserna i liggande förslag. 

Christina Lindberg (C) yrkar på återremiss.  

Anders Gäfvert (M) yrkar bifall till Andreas Sjölanders (S) förslag. 

Glenn Sehlin (SD) yrkar bifall till Christina Lindbergs (C) förslag. 

Björn Nordling (S) yrkar på ajournering. 

Mötet ajourneras enligt tidsangivelse ovan.   

Propositionsordning 1 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, Andreas Sjölanders 

(S) förslag och Christina Lindbergs (C) förslag om återremiss. 

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag.  

Ordföranden frågar om ärendet ska återremitteras.  

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska avgöras 

idag. 

Reservation 

Centerpartiet och Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för 

Centerpartiets förslag. Centerpartiet anger följande motivering till yrkandet 

om återremiss:  
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Avgift för prövning av ansökan av försäljning av tobak föreslås likställs med 

bedömning av serveringstillstånd.  

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, skriver i ett cirkulär om ny lag om 

tobak och liknande produkter: 

”Den nya tillståndsordningen innehåller emellertid färre 

bedömningskriterier och är enligt regeringen inte fullt lika komplex. 

Regeringen bedömer därför att kommunernas kostnad för att hantera 

ansökningar om tillstånd för tobaksförsäljning generellt sett kan vara något 

lägre än motsvarande kommunala kostnader för serveringstillstånd.”  

Tillstånd att sälja tobak ligger mer i paritet med försäljning av folköl, vilket 

dessutom enbart är anmälningspliktigt. Detta är ett ekonomiskt slag mot våra 

lokala företag, då dessa redan slåss mot fullt laglig försäljning på internet. 

Centerpartiet vill att ansökningsavgiften för tobak och liknande produkter 

utreds vidare och omfattar timtaxa alternativt differentierad avgift. 

Propositionsordning 2      

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

Sjölanders (S) förslag. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med 

Andreas Sjölanders (S) förslag. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med Andreas 

Sjölanders (S) förslag. 

Bakgrund 

Den 1 juli 2019 började lagen om tobak och liknande produkter att gälla. 

(2018:2088)  Lagen ersätter den tidigare tobakslagen (1993:581)  och lagen 

om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425). 

Från och med den 1 juli 2019 måste den som vill sälja tobak ansöka om 

tillstånd hos kommunen. Tillstånd krävs även för försäljning av tobak i 

automater.  

Kommunen får ta ut en avgift för prövningen av ansökan om 

försäljningstillstånd. Avgiften skall täcka kostnaden för handläggning av 

ansökan. I handläggningen ingår bland annat remisshantering, besök på 

försäljningsstället, beredning av beslutsunderlag och utfärdande av 

tillståndsbevis. Prövning av ansökan om försäljning av tobak likställs i stort 

med den prövning som görs vid bedömningen serveringstillstånd varför 

dessa avgifter föreslås jämställas. 

Förslag till avgiftsnivåer för ansökan vid försäljning av tobak, e-cigaretter 

och påfyllningsbehållare. 
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Nyansökan tobak   9 300 kr 

Ändring i tobakstillstånd   6 510 kr 

Tillfälligt tobakstillstånd, ex marknad eller festival  600 kr 

Jämförelse med övriga kommuner i länet.  

  Tobakstillstånd Serveringstillstånd 

Härnösands kommun (9300)  9300 kr 

Sundsvalls kommun  10 000 kr  11 500 kr 

Kramfors kommun 942 kr/h  9 420 kr 

Örnsköldsviks kommun 9 300 kr  11 600 kr 

Ånge kommun Ingen uppgift  7000 kr 

Sollefteå kommun Ingen uppgift  Ingen uppgift 

 

Socialt perspektiv 

Förslaget förväntas inte påverka det sociala perspektivet. 

Ekologiskt perspektiv 

Förslaget förväntas inte påverka det ekologiska perspektivet. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Beslutet är positivt för det ekonomiska perspektivet eftersom kostnaden som 

uppstår i arbetet med att ge beslut om tillstånd täcks av den som söker 

tillstånden.   

Kommunledningskontoret delar socialnämndens uppfattning om att en avgift 

bör införas för att ansöka om tillstånd att sälja tobak med mera. 

Kommunledningskontoret anser också att det är bra att avgiften jämställs 

med avgiften för serveringstillstånd.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-17 § 99 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-12-09 

Protokollsutdrag socialnämnden 2019-10-01 § 166 

  

______  
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§ 7 Dnr 2019-000448 1.1.1.1 

Ersättning från dödsbon i samband med gravsättning 
och provisorisk dödsboförvaltning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att ersättning för kommunens förvaltning av dödsbon ska tas ut från och med 

2020-03-01 och  

att timtaxan fastställs till 0,7 % av prisbasbeloppet.  

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med liggande 

förslag.     

Bakgrund 

Kommunen har det yttersta ansvaret för att avlidna personer gravsätts om det 

inte finns någon anhörig som ordnar med gravsättning. För det uppdraget har 

kommunen rätt till ersättning från dödsboet om det finns tillgångar.  Även 

för en provisorisk dödsboförvaltning i avvaktan på en släktutredning, kan 

kommunen begära ersättning från dödsboet.  

En kommun får inte ta ut högre avgifter än vad som motsvarar kostnaden för 

tjänsten som kommunen tillhandahåller. Ersättningen ska därför motsvara 

kommunens självkostnad. 

Socialnämnden handlägger ett antal ärenden per år gällande både 

gravsättning och provisorisk dödsboförvaltning. Även om det rör sig om ett 

mindre antal ärenden så är ofta dessa ärenden tidskrävande. I många fall ska 

kontakter tas med ett flertal myndigheter, fordringsägare och fastighetsägare. 

Av SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) cirkulär19:30 framgår det att 

även om rätten till ersättning följer av lag, ankommer det på fullmäktige att 

ta ställning i den principiella frågan om kommunen ska finansiera 

verksamheten genom att ta till vara den rätten att ta ut en avgift. Kommunen 

får inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster som 

de tillhandahåller enligt självkostnadsprincipen. 
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Kommunen har tidigare inte tagit ut någon avgift för tillfällig 

dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen. Vid en jämförelse 

med några andra kommuner i länet har det framkommit att de flesta 

kommuner har valt att anta en timtaxa om cirka 0,64–0,82 procent av 

prisbasbeloppet. Som 2019 är 46 500 kr. Socialnämnden har beslutat att 

föreslå kommunfullmäktige om att taxan ska bli 408 kr från 2019-11-01 

vilket motsvarar 0,7 % * 46 500 kr prisbasbeloppet = 326 kr/timmen + 25 % 

moms = 408kr. 

Kommunledningskontoret anser att ta ut avgift för dödsboförvaltning är 

skäligt och anser timtaxan också är det. Dock förslår 

kommunledningskontoret att avgiften bör gälla från om med 2020-01-01, 

vilket då innebär att prisbasbeloppet är 47 300 kr. Det ger en avgift på 414 kr 

per timme för gravsättning och provisorisk dödsboförvaltning, inklusive 

moms.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-17 § 98 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-12-09 

Protokollsutdrag socialnämnden 2019-10-1 § 165  

______  
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§ 8 Dnr 2019-000514 1.1.2.1 

Permutation av Svenning Anderssons 
donationsstiftelse 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ansöka hos Länsstyrelsen om permutation av Svenning Anderssons 

donationsstiftelse, samt 

att använda stiftelsens medel till att skapa aktivitetsytor för barn och 

ungdomar på fastlandet.  

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Bakgrund 

Svenning Anderssons donationsstiftelse bildades 1911 genom testamente.  

I testamentet står att staden ska förvalta kapitalet och att av den årliga 

inkomsten (avkastningen) härav användes 90 % vart femte år till något för 

staden allmännyttigt ändamål. Återstoden av avkastningen läggs till 

kapitalet.  

Utdelning från fonden skedde senast för mer än nio (9) år sedan och det 

totala kapitalet (stiftelsekapital + övrigt bundet kapital och fritt eget 

kapitalet)  uppgår i dagsläget till cirka 183.000 kr. Utdelningsbar summa 

2018 var 50.000 kr.  

Fonden bildades för många år sedan och de summor som är utdelningsbara 

är att betrakta som relativt små i förhållande till vad de är tänkta att användas 

till. Genom att permutera fonden frigörs en större summa att användas vilket 

bättre gagnar stiftelsens mening.  

Socialt perspektiv 

Genom att skapa aktivitetsytor som främjar barns fysiska hälsa skapar man 

också mötesplatser för att få nya kontakter och vänner. Detta i förlängningen 

skapar en sammanhållning och en vi-känsla i staden.  
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Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Stiftelsen uppfyller samtliga kriterier i 6kap 5§ stiftelselagen för ansökan om 

permutation:  

Stiftelsen bildades för mer än tjugo år sedan. 

Stiftelsen har inte kunnat främja sitt ändamål under de senaste fem åren. 

Stiftelsen saknar skulder. 

Värdet av stiftelsens tillgångar, har vid utgången av de tre senaste 

räkenskapsåren understigit ett gränsbelopp som motsvarar tio gånger det då 

gällande prisbasbeloppet enligt 2 kap 6 och 7§ socialförsäkringsbalken 

(448.000 kr år 2017).   

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-17 § 100 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-13     

______  
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§ 9 Dnr 2019-000503 1.1.2.1 

Permutation av L.M. Altins donationsstiftelse 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ansöka hos Länsstyrelsen om permutation av L.M. Altins 

donationsstiftelse, samt 

att använda stiftelsens medel till upprustning av lokaler som används för 

idrott i föreningslivet.     

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Bakgrund 

L.M. Altins  donationsstiftelse bildades 1888 genom testamente.  

I testamentet står att testamenterade medel skola utgöra en fond, hvilken bör 

ständigt bibehållas, hvaremot afkomsten deraf må för hvarje gång densamma 

uppgått till femtiotusen kronor användas till ändamål, som stadsfullmäktige 

derstädes pröfva vara för staden nyttiga. 

Utdelning från fonden skedde senast för mer än nio (9) år sedan och det 

totala kapitalet (stiftelsekapital + övrigt bundet kapital och fritt eget 

kapitalet)  uppgår i dagsläget till cirka 267.000 kr. Utdelningsbar summa 

2018 var 68.000 kr.  

Fonden bildades för många år sedan och de summor som är utdelningsbara 

är att betrakta som relativt små i förhållande till vad de är tänkta att användas 

till. Genom att permutera fonden frigörs en större summa att användas vilket 

bättre gagnar stiftelsens mening.  

Socialt perspektiv 

Genom en upprustning av lokaler, till exempel Ängevallen bidrar kommunen 

till ett levande föreningsliv där både ungdomar och vuxna kan skapa 

gemenskap vilket bidrar till en tryggare stad.  
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Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Stiftelsen uppfyller samtliga kriterier i 6kap 5§ stiftelselagen för ansökan om 

permutation:  

Stiftelsen bildades för mer än tjugo år sedan. 

Stiftelsen har inte kunnat främja sitt ändamål under de senaste fem åren. 

Stiftelsen saknar skulder. 

Värdet av stiftelsens tillgångar, har vid utgången av de tre senaste 

räkenskapsåren understigit ett gränsbelopp som motsvarar tio gånger det då 

gällande prisbasbeloppet enligt 2 kap 6 och 7§ socialförsäkringsbalken 

(448.000 kr år 2017).   

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-17 § 101 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-15      

______  
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§ 10 Dnr 2019-000516 1.1.2.1 

Permutation av Sjökapten Johan Nybergs 
donationsstiftelse 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ansöka hos Kammarkollegiet om permutation av Johan Nybergs 

donationsstiftelse,  

att medel från permutation av Johan Nybergs donationsstiftelse används för 

upprättande av en minnesplats för veteraner, 

att uppdra till kommundirektören att återkomma till kommunstyrelsen med 

förslag på utformning och plats samt 

att resterande medel används till att i samband med renovering av östra 

kanalbron utöka projektet till att bygga gång-cykelväg och även skapa 

sittytor i form av bänkar och annat.   

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Bakgrund 

Sjökapten Johan Nybergs donationsstiftelse bildades 1866. Ändamålen 

permuterades 2000-08-09 till att omfatta reglering av gator och tomter samt 

andra försköningar av staden. 

Utdelning från fonden skedde senast för mer än nio (9) år sedan. Då det 

totala kapitalet (stiftelsekapital + övrigt bundet kapital och fritt eget 

kapitalet) i dagsläget uppgår till cirka 596.000 kr. Utdelningsbar summa 

2018 var 143.000 kr.  

Fonden bildades för många år sedan och det är i dag komplicerat att bevilja 

bidrag som uppfyller ändamålen. Genom att permutera fonden frigörs en 

större summa att användas vilket bättre gagnar stiftelsens mening.  

Socialt perspektiv 

Genom möjligheten att utöka projektet skapar vi en bättre trafikmiljö för 
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oskyddade trafikanter och en miljö som framhäver en vacker plats. Genom 

detta skapar vi också ett tryggare Härnösand då detta kan leda till att det blir 

mer medborgare som rör sig i detta område.  

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Stiftelsen uppfyller samtliga kriterier i 6kap 5§ stiftelselagen för ansökan om 

permutation hos Kammarkollegiet:  

Stiftelsen bildades för mer än tjugo år sedan. 

Stiftelsen har inte kunnat främja sitt ändamål under de senaste fem åren. 

Stiftelsen saknar skulder. 

Värdet av stiftelsens tillgångar, har vid utgången av de tre senaste 

räkenskapsåren understigit ett gränsbelopp som motsvarar tio gånger det då 

gällande prisbasbeloppet enligt 2 kap 6 och 7§ socialförsäkringsbalken 

(448.000 kr år 2017).   

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-17 § 102 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-13   

______  
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§ 11 Dnr 2019-000515 1.1.2.1 

Permutation av Härnösands allmänna samfond 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ansöka om permutation hos Länsstyrelsen av Härnösands allmänna 

samfond, samt 

att stiftelsens medel används till arbetet med att skapa en tryggare miljö i 

Härnösands centrum.  

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Bakgrund 

Härnösands allmänna samfond bildades 1985 genom sammanslagning av 

Hallrättskassan stiftad 1854, Donationsjordsfonden stiftad 1921 och 

Stadsfullmäktige i Härnösands jubileumsfond stiftad 1938.  

I stadgarna står att av den årliga avkastningen av fonden ska minst 1/10 del 

läggas till kapitalet. Fondens avkastning i övrigt användes till något för 

kommunen allmännyttigt ändamål enligt kommunstyrelsens prövning. 

Fondens avkastning får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med 

utdebiterade medel. 

Utdelning från fonden skedde senast för mer än nio (9) år sedan och det 

totala kapitalet (stiftelsekapital + övrigt bundet kapital och fritt eget 

kapitalet)  uppgår i dagsläget till cirka 110.000 kr. Utdelningsbar summa 

2018 var 28.000 kr.  

Fonden bildades för många år sedan och de summor som är utdelningsbara 

är att betrakta som relativt små i förhållande till vad de är tänkta att användas 

till. Genom att permutera fonden frigörs en större summa att användas vilket 

bättre gagnar stiftelsens mening.  

Socialt perspektiv 

Genom att använda medlen till trygghetsskapande åtgärder uppfyller 

kommunen mer än väl stiftelsens syfte, det vill säga åtgärder till för 
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kommunen allmännyttigt ändamål. Detta kommer alla boende i kommunen 

till del.  

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Stiftelsen uppfyller samtliga kriterier i 6 kap 5§ stiftelselagen för ansökan 

om permutation:  

Stiftelsen bildades för mer än tjugo år sedan. 

Stiftelsen har inte kunnat främja sitt ändamål under de senaste fem åren. 

Stiftelsen saknar skulder. 

Värdet av stiftelsens tillgångar, har vid utgången av de tre senaste 

räkenskapsåren understigit ett gränsbelopp som motsvarar tio gånger det då 

gällande prisbasbeloppet enligt 2 kap 6 och 7§ socialförsäkringsbalken 

(448.000 kr år 2017).  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-17 § 103 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-12-09      

______  
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§ 12 Dnr 2019-000120 2.1.0.1 

Revidering av dokumenthanteringsplan 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anta föreliggande dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen.      

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Bakgrund 

Dokumenthanteringsplanen är ett styr- och redovisningsinstrument för 

förvaltningens allmänna handlingar. 

En revidering har gjorts av planen, dels för att fånga in ny och ändrad 

dokumentation i de olika processerna, dels för att anpassa styrningen till en 

ökad digital hantering inom förvaltningen i och med att elektronisk 

arkivering tillkommit i det digitala arbetsflödet. 

Fler handlingsslag och –typer kan hanteras helt elektroniskt, det som dock 

kvarstannar i pappersform för arkivering är handlingar som kräver en 

underskrift för att vara juridiskt giltiga, som avtal, styrelse- och 

nämndprotokoll m m, eller av kvalitetsskäl måste behållas på papper.      

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-27      

______  

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

26(44) 

Sammanträdesdatum 

2020-01-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 13 Dnr 2019-000524 1.1.2.1 

Riktlinjer för förenings- och organisationsstöd för 
integrationsfrämjande insatser 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anta reviderade kriterier för integrationsfrämjande bidrag samt 

att delegera till kommundirektören att besluta om bidrag upp till 50 000 kr 

per ansökan.  

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Bakgrund 

Sedan 2016 har kommunen uppmuntrat föreningars och ideella aktörers 

viktiga arbete för integration genom särskilt avsatta medel i form av 

föreningsbidrag för integrationsfrämjande insatser. Medlen har kompletterat 

redan befintliga föreningsbidrag. Beslut om totalbelopp har fattats på 

årsbasis och finansiering har skett via kommunstyrelsens projektmedel.  

En utvärdering (2018) visar att ca 75 % av aktiviteterna har haft kultur som 

inriktning medan övriga aktiviteter har varit kopplade till idrott. När det 

gäller deltagandet bland vuxna har könsfördelningen varit relativt jämn. 

Unga pojkar har varit överrepresenterade inom idrottsliga aktiviteter.  

Arbetet med bidraget har utvecklats över tid; en fokusförflyttning har skett 

från ”att skapa aktiviteter” till att åstadkomma reell integration. Barn och 

vuxna har genom föreningarnas engagemang och kreativitet beretts 

möjligheter att ingå i sammanhang som skapar mervärden. 

I Årsplan 2020 (beslutad av kommunfullmäktige i juni 2019) tilldelas 

kommunstyrelsen 1,4 mnkr i utökad ram för att särskilt främja integration. 

Medel ska kunna äskas såväl från nämnder som civilsamhället. 

De riktlinjer som hittills gällt för föreningsbidrag för integrationsinsatser kan 

med fördel revideras så att de även inkluderar organisationer. Förvaltningen 

ser vidare att revidering bör ske i syfte att: 
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förenkla administration för såväl föreningarna som kommunen  

förtydliga premisserna för beviljande av bidrag 

uppdatera ansökningsformulär enligt GDPR 

erbjuda möjlighet även för idéburna organisationer att ansöka 

Socialt perspektiv 

Med integrationsfrämjande bidrag bidrar kommunen till aktiviteter som 

främjar integration och som genom föreningar och organisationer gör att fler 

invånare kan ingå i sammanhang som skapar mervärde. 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Ingen påverkan  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-17 § 105 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-21  

______  
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§ 14 Dnr 2019-000545 1.1.2.0 

Återrapportering av uppdrag 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga återrapporteringen till handlingarna samt  

att tidigare beslut och uppdrag till kommundirektör, kommunstyrelsens 

beslut 2018-04-10 § 71, därmed upphävs.    

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Bakgrund 

Kommundirektören har under 2018 och 2019 fått två olika uppdrag som i 

och med denna tjänsteskrivelse återrapporteras till Kommunstyrelsen.  

Uppdragen tar i båda fallen sikte på att vidareutveckla kommunens 

arbetsmarknadspolitiska insatser och samarbeten. I ljuset av de förändringar 

som Arbetsförmedlingen står inför/är mitt uppe i så finns det goda skäl att 

koppla samman dessa uppdrag och återrapportera dem på detta samlade sätt.  

Det handlar dels om uppdraget som gavs 2019 (KS 2019-02-05 §25 ): 

att uppdra åt kommundirektören att tillsammans med berörda förvaltningar 

utreda effektiviseringsmöjligheter mellan arbetsmarknadsinsatser och 

försörjningsstöd. 

och dels det uppdrag som gavs 2018 (KS 2018-04-10 §71): 

att ge kommundirektören i uppdrag att återkomma med en fördjupad 

utredning om förutsättningarna för ett arbetsmarknadstorg. 

Under hösten 2019 har behovet av ett fortsatt gott och nära samarbete med 

arbetsförmedlingen accentuerats – inte minst i ljuset av det förändringstryck 

som finns på arbetsförmedlingen på nationell nivå. Det arbete som 

genomförts för att utreda effektiviseringsmöjligheter mellan 

arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd visar också på vikten av ett gott 

samarbete med arbetsförmedlingen. Eller uttryckt med andra ord: Ska vi 
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lyckas med ambitionerna att minska antalet invånare med försörjningsstöd så 

behöver vi också en aktiv och flexibel arbetsförmedling och därmed ett 

fortsatt nära och förtroendefullt samarbete med arbetsförmedlingen på lokal 

nivå.  

Då arbetsförmedlingens omvandling kommer att pågå fram till halvårsskiftet 

2021 så har behovet av att etablera ett arbetsmarknadstorg redan 2020 blivit 

än mer angeläget. För att inte riskera att fler förlorar möjligheten till 

arbetsmarknadspolitiskt stöd och möjlighet att jobba 100 procent av sin 

förmåga under nästkommande 18 månader.  

Med utgångspunkt i ovanstående har Härnösands kommun haft konstruktiva 

samtal med Samordningsförbundet om att få ekonomiskt stöd för att etablera 

ett Arbetsmarknadstorg redan under 2020. Arbetsmarknadstorget etableras – 

under förutsättning att Samordningsförbundet säger ja till kommunens 

ansökan – redan i slutet av januari 2020. I skrivande stund är det enbart 

arbetsförmedlingen och Härnösands kommun som står bakom ansökan – 

men ansökan siktar på att om möjligt inkludera även Region Västernorrland 

och Försäkringskassan under 2020. 

I december 2019 fattade Arbetslivsnämnden (ARN 2019-12-12 §109) beslut 

om att ansöka om medel hos Samordningsförbundet för arbetsmarknadstorg, 

samt att föreslå Kommunstyrelsen att uppdra till Arbetslivsnämnden att 

starta verksamheten om finansiering via Samordningsförbundet kan ske. 

Ansökan har tagits fram i dialog mellan Arbetslivsförvaltningen och 

kommundirektören. 

Under december månad slutredovisades också den utredning som 

genomförts för att vidareutveckla kommunens arbetsmarknadspolitiska 

insatser och samarbeten. Utöver ett nära och gott samarbete med 

arbetsförmedlingen (där arbetsmarknadstorget är en viktig ingrediens) så 

konstaterade utredningen att det även finns kommungemensamt 

förbättringsarbete att genomföra. Även om det samtidigt ska understrykas att 

Härnösands kommun redan idag har nått en god bit på väg och i nationella 

sammanhang, bland annat av SKR (Sveriges Kommuner och Regioner), lyfts 

fram som ett föredöme till exempel när det gäller att motverka långvarigt 

försörjningsstödsberoende.  

För att följa resultatet av utvecklingsarbetet kommer 

kommunledningsgruppen bland annat att titta på två kvalitetskritiska 

nyckeltal/indikatorer: 

Andel medborgare som har kommit i arbete eller studier efter 

etableringsperioden ska öka jämfört med 2019 års nivå. 

Genomsnittstiden från att ansökan om försörjningsstöd gjorts hos 

socialförvaltningen till dess att personlig kontakt också har etablerats med 

arbetslivsförvaltningen ska minska jämfört med 2019 års nivå. 
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Återrapporteringen av ovanstående två uppdrag avslutas härmed. 

Socialt perspektiv 

För varje medborgare som går från försörjningsstöd till arbete är de sociala 

vinsterna uppenbara och stora. I första hand för den enskilde invånaren men 

även för hens närstående (barn, make/maka i första hand). Att få finnas i ett 

socialt sammanhang och att i förvärvsarbetande ålder också ha ett arbete att 

gå till är för de flesta av oss en oerhört central del av ett gott liv.   

Ekologiskt perspektiv 

- 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

De samhällsekonomiska vinsterna är även de påtagliga. Det handlar dels om 

att få en avtalsenlig lön som i sin tur genererar skattekronor till välfärden. 

Men det handlar också om sådana basala saker som stärkt självbild, 

förbättrad psykisk hälsa och därmed minskande behov av hälso- och 

sjukvård både på kort- och lång sikt.  

Det handlar avslutningsvis om att använda våra nationella trygghetssystem – 

till exempel i form av arbetsmarknadspolitiskt stöd – på ett ändamålsenligt 

och rättssäkert sätt. För att klara detta krävs ett nära och gott samarbete med 

arbetsförmedlingen – vilket ett arbetsmarknadstorg ger oss utmärkta 

förutsättningar att bibehålla/utveckla.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-12-30 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-02-05 §25 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-04-10 §71 

Protokollsutdrag arbetslivsnämnden 2019-12-12 §109 

Bilaga till arbetslivsnämndens beslut 2019-12-12 §109  

______  
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§ 15 Dnr 2019-000563 3.4.2.0 

Grunder för stöd avseende extra 
Landsbygdsutvecklingsanslag 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att förstärka kommunens landsbygdsutveckling enligt föreslagna kriterier för 

stöd till olika landsbygdsutvecklingssatsningar och projekt samt 

att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att fatta beslut om anslag.  

Yttranden 

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

Yrkanden 

Andreas Sjölander (S) yrkar på en tilläggsattsats: att delegera till 

kommunstyrelsens arbetsutskott att fatta beslut om anslag.     

Propositionsordning 

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

förslag med Andreas Sjölanders (S) tilläggsförslag. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med 

liggande förslag med Andreas Sjölanders (S) tilläggsförslag. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med liggande 

förslag med Andreas Sjölanders (S) tilläggsförslag.      

Bakgrund 

Härnösands kommun arbetar aktivt med utvecklingsfrågor på landsbygden 

till exempel via vårt Leaderprojekt Landsbygd 2,0.  

Då detta projekt avslutas under våren 2020 har kommunstyrelsen under  

budgetarbetet 2019 beslutat om ett extra anslag om 400 tkr till 

landsbygdsutveckling under 2020.  

Under 2016 hanterades ett liknade ärende där landsbygdsutveckling fick 

extra anslag och ett förslag om  grunder för hanteringen av dessa medel 

godkändes i kommunsstyrelen. Tillväxtavdelningen har tillsammans med 

landsbygdsrådet under åren hanterat ansökningar om projekt för att ta del av 

dessa landsbygdsutvecklingsmedel. Ett av kriterierna har varit att projekten 

ska  har varit riktade mot Jordbruksverkets åtgärder i landsbruksprogrammet 

som hanteras av Länsstyrelsen. Dessutom har det funnits ett tak på 50 tkr per 
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respektive projekt, vilket har varit begränsande. Landsbygdsrådet har  kunnat 

vara en rådgivande beslutsinstans för dessa medel. 

Kriterier för utbetalning av stöd till landsbygdsutveckling 

Kommunens tillväxtstrategi  ska ligga till grund för ansökningar från 

föreningar m.fl.  

Projekt och andra utvecklingssatsningar prioriteras som på andra sätt får in 

annan extern finansiering i sin budget. Det kan till exempel vara via 

länsstyrelsen landsbygdsprogram eller andra offentliga eller privata medel.  

Projekt och andra satsningar ska inte begränsas på grund av tak i 

medfinansieringsgrad, utan måluppfyllnad och syfte ska vara vägledande.  

Rutiner 

Ansökningar om projektmedel ska handläggas av Tillväxtavdelningen och 

beslutas av kommundirektör. 

Landsbygdsrådet ska vara rådgivande i bedömning om projektens 

måluppfyllnad och syfte i förhållande till kommunens tillväxtstrategi.  

Tillväxtavdelningen ska återrapportera till kommunstyrelsen utifrån utfall av 

ansökningar och gjorda satsningar under december 2020. 

Tillväxtstrategi 

Övergripande målbild: Härnösand – Företagsamma staden med den 

personliga livsmiljön. 

I Härnösand är vi engagerade och företagsamma – på egen hand eller 

tillsammans i företag, organisationer och nätverk. 

Miljön där du lever och verkar ska passa dig och det liv du vill leva – du kan 

finna din plats både i staden, vid havet och på landet.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-12-20 

    

______  
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§ 16 Dnr 2019-000562 3.4.2.0 

Reviderat reglemente för Landsbygdsrådet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anta reviderat reglemente för landsbygdsrådet i Härnösands kommun.  

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Bakgrund 

Landsbygdsrådet reglemente ingick i den översyn som gjordes av rådens 

reglementen under våren 2015 och antogs att gälla from 2015-09-01. Under 

hösten 2019 har landsbygdsrådet arbetet med reglementet under några av 

sina möten och föreslår ett par förändringar. 

Det föreslås ett tillägg angående rådets syfte Rådet ska verka för att 

landsbygdsfrågor beaktas i nämndernas verksamhetsplanering. Det kan 

också initiera nya landsbygdsfrågor i nämnder och förvaltningar samt vara 

remissinstans i landsbygdsfrågor.’ 

Därefter föreslås en förändring att det är att i rådet ska också ingå ansvarig 

tjänsteperson istället för ansvarig chef, för den enhet som inom kommunen 

ansvarar för landsbygdsfrågor 

Det föreslå att 1 representant inbjuds att ingå landsbygdsrådet från HNEF. 

Samt några smärre förändringar av gällande i organisation och arbetsformer. 

Socialt perspektiv 

Landsbygdsrådet spelar en viktig roll för att för en närvarande demokrati på 

landsbygden. 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Rådet erhåller ersättning enligt tidigare beslut.  
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-12-17 

Reglemente för landsbygdsrådet 2015-09-01  

______  
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§ 17 Dnr 2018-000165 261 

Avtal om anläggningsarrende (Lustholmen), del av 
Vägnön 3:1 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna avtal om anläggningsarrende på del av fastigheten Härnösand 

Vägnön 3:1.  

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Bakgrund 

Härnösands Segelsällskap (HSS) har arrenderat Lustholmen sedan början av 

1900-talet. Lustholmen är en gästhamn med ca 580 gästnätter per år, varav 

ca 70 besökare kommer från andra länder.  

Genom avtal mellan försvarsmakten och kommunen skulle Lustholmen 

förses med  el från försvarsmaktens lokala elnät. Elnätet har de senaste åren 

fungerat undermåligt och försvarsmakten beslutade därför att ta elnätet ur 

drift vilket innebar att även Lustholmen skulle bli utan ström. Med tanke på 

den viktiga barn och ungdomsverksamhet som bedrivs på Lustholmen, och 

att det är Härnösands mes besökta gästhamn har en ny elanslutning förlagts 

till Lustholmen. I samband med detta träffade Härnösands kommun och HSS 

en överenskommelse om att HSS skulle stå för anslutningskostnaden genom 

avbetalning under en 15 års period.  

Med denna investering i fastigheten så vill Härnösands Kommun 

tillsammans med Härnösands segelsällskap säkra framtida investeringar 

kring och på arrendeområdet med ett 15 årigt arrendeavtal.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-12-20      

______  
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§ 18 Dnr 2019-000569 3.1.2.3 

Anläggningsarrende gällande upplåtelse av 
båtuppläggningsplats 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna föreslaget avtal om anläggningsarrende på del av fastigheten 

Härnösand Fastlandet 2:66 och Månen 2.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Christina Lindberg (C).  

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Bakgrund 

Härnösands Segelsällskap (HSS) har under en längre tid arrenderat mark för 

förvaring av båtar intill Rotudden i Härnösand. 

Under de senaste åren har det inkommit ett flera synpunkter från närboende i 

området. Klagomålen handlar främst om trafiksituationen till området och 

skymd utsikt. För att förbättringar ska genomföras har Härnösands kommun 

och HSS gemensamt tagit fram förslag på förändringar som ska göras på 

området för att tillgodose framkomna synpunkter från närboende.   

I Juni 2019 sades gällande arrendeavtal upp med avsikt att teckna ett nytt 

avtal senast 2019-12-31. Ett förslag på nytt arrendeavtal har upprättats där 

det har reglerats hur området ska struktureras upp, samt upprättat en 

överenskommelse om att en ny infartsväg ska anläggas. Infartsvägen 

kommer att anläggas av kommunen, som sedan överlåter drift och skötsel till 

föreningen.  

Arrendeavgiften har reglerats, med en succesiv upptrappning under en tre års 

period, upp till 18 000 kr, då föreningen haft samma avgift sedan 1999. 

Avtalet är skrivet på 15 år, med 5års förlängning om uppsägning inte sker 

senast 2 år innan arrendetidens utgång.  
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-12-20    

______  
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§ 19 Dnr 2019-000571 1.1.2.1 

Beslut om tilldelning av parkentreprenad 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att för perioden 2020-06-01 till och med 2025-05-31 med option om två år, 

längst till och med 2027-05-31, tilldela Höga kusten Skog & Fastighet AB, 

med organisationsnummer 556925-5788 som leverantör av skötsel av park, 

naturmark, lekplatser, gång – och cykelvägar samt planteringar,  

att uppdra till upphandlingschef att underteckna tilldelningsbeslut för 

Upphandling -2019-045, samt  

att förklara paragrafen omedelbart justerad.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Johan Sundqvist (MP), Lotta Visén (S), Anders Gäfvert 

(M), Michael Möller Christensen (V), Björn Nordling (S), Leif Jonsson (M), 

Ann Kristine Elfvendal (S) och Susanne Forsberg (S). 

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordföranden finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Bakgrund 

Härnösands kommun har genomfört en upphandling av parkentreprenad. 

Upphandlingen har genomförts som en öppen upphandling eftersom det 

totala värdet överstiger tröskelvärdet för när en direktivstyrd upphandling 

ska genomföras. 

Härnösands kommun har sedan 1994 lagt ut skötsel av park och naturmark, 

gång – och cykelvägar samt planteringar på entreprenad. 2020 -05-31 går 

nuvarande avtal med Svensk markservice ut.  

Under 2019 har Samhällsförvaltningen, på uppdrag av samhällsnämnden 

med stöd av referensgrupp ur samhällsnämnden, utarbetat ett nytt 

förfrågningsunderlag som utannonserats. Upphandlingen annonserades 4 
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november 2019 och sista dag för inlämnande av anbud var den 12 december 

2019. 

Efter kvalificering och utvärdering av inkomna anbud har en anbudsgivare 

erbjudit det mest ekonomiska fördelaktiga anbudet, grundat på bästa 

förhållande mellan pris och kvalitet  och föreslås bli tilldelad 

parkentreprenaden. 

Utvärderingen har utförts av utsedda personer från Samhällsförvaltningen 

tillsammans med upphandlingsenheten. 

Det totala kontraktsvärdet för upphandling av parkentreprenad för fem års 

kontraktsperiod uppgår till cirka 30 miljoner kronor. 

Socialt perspektiv 

Ingen påverkan 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan  

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Upphandlingen säkerställer korrekt förfarande och prisbild.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-12-30 

Utvärderingsprotokoll för angiven upphandling   

______  
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§ 20 Dnr 2019-000101 2.4.1.0 

Ekonomisk månadsrapport Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.  

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Bakgrund 

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 

Ekonomisk månadsrapport per nov 2019  

Finansrapport 2019-11-30     

______  
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§ 21 Dnr 2020-000005 1.1.2.1 

Kommunstyrelsens uppdragsbeslut 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga uppdragslistan till handlingarna.     

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Bakgrund 

Lars Liljedahl, kommundirektör, redogör för uppdragslistan. 

Beslutsunderlag 

Lista kommunstyrelsens uppdragsbeslut t.o.m. 2019-12-30      

______  
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§ 22 Dnr 2020-000001 1.2.3.1 

Anmälan av delegationsbeslut 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.      

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med liggande 

förslag.     

Beslutsunderlag 

Lista anmälan delegationsbeslut kommunstyrelsen 2019-12-20     

______  
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§ 23 Dnr 2020-000002 1.1.2.1 

Anmälan av ärenden för kännedom till 
kommunstyrelsen 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga ärenden för kännedom till handlingarna.      

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Beslutsunderlag 

Lista anmälan ärenden för kännedom till kommunstyrelsen 2019-12-20      

______  
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§ 24 Dnr 55052  

Frågor och svar 

Björn Nordling (S) ställer en fråga om arbetsförmedlingens framtid i 

Härnösand. 

Lars Liljedahl, kommundirektör, besvarar frågan.  

Anders Gäfvert (M) ställer en fråga om Kriminalvårdens framtida planer i 

Härnösand till Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande. 

Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande, besvarar frågan. 

Ida Skogström (M) har per mejl skickat vidare en fråga om häxprocesserna 

till Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande. Även flera andra 

kommunstyrelseledamöter har fått skrivelsen på mejl. Frågan kommer från 

en aktivistgrupp och är förutom kommunen även ställd bland andra till 

Svenska kyrkan och Länsstyrelsen. 

Frågan diskuteras och Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande, 

läser upp sitt svar varmed frågan anses besvarad.  

______  

 




