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§ 140 Dnr 27802  

Informationsärenden 

 

Kommunstyrelsen har fått information om följande: 

Markanvisning Lövudden 1:123 – Hanna Viklund, mark- och 

exploateringshandläggare  

Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder – Anna Bostedt, 

kanslichef 

Fritidsbanken – Henrik Petré, utredare 

Reviderat aktieägaravtal Höga Kusten Destinationsutveckling AB – Uno 

Jonsson, tillväxtchef 

Flytt av verksamhet från Härnösand, Com Hem AB – Uno Jonsson, 

tillväxtchef 

Åtgärdsvalsstudier Hemsön och Härnön – Daniel Johannson, strateg miljö, 

hållbarhet och infrastruktur 

Handlingsplan Nollvision mot våld i nära relationer – Anna-Karin 

Hasselborg, våldsförebyggande samordnare 

Kapitalisering av Kommuninvest – Johan Lindén, ekonomichef 

Delårsrapport kommunstyrelsen – Johan Lindén, ekonomichef och Lars 

Liljedahl, kommundirektör 

Delårsrapport kommunen – Johan Lindén, ekonomichef och Lars Liljedahl, 

kommundirektör 

Kommunstyrelsens budgetförslag – Lars Liljedahl, kommundirektör 

 

Närvarande ledamöter och ersättare 

Som framgår av närvaroförteckningen ovan, endast ledamöter och 

tjänstgörande ersättare närvarar under hela dagen. 

______  

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(49) 

Sammanträdesdatum 

2020-10-06 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 141 Dnr 2020-000033 1.1.2.0 

Fastställande av föredragningslista 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att följande extraärenden läggs till på dagordningen:  

 Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder  

 Uppdrag heltidsinförande inom socialnämndens verksamheter under 

2021 

och 

att därmed fastställa föredragningslistan till dagens sammanträde.     

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S). 

Yrkanden 

Andreas Sjölander (S) yrkar på ovan angivna ändringar på dagordningen.      

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

______  
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§ 142 Dnr 34746  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att välja Ingemar Ljunggren (M) att justera dagens protokoll. Justering sker i 

Rådhuset 2020-10-09 kl.14:00.      

Yrkanden 

Anders Gäfvert (M) föreslår Ingemar Ljunggren (M) till justerare.      

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

______  
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§ 143 Dnr 2020-000407 1.1.2.1 

Delårsrapport Kommunstyrelsen 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna delårsbokslut 2020 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. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Bakgrund 

Kommunstyrelsens delårsbokslut för 2020 har upprättats i enlighet med 

anvisningar från kommunstyrelsens ekonomiavdelning.  

Resultatet per den sista augusti är 7,2 mkr i överskott. Intäkterna på 

kommunstyrelsen t.o.m. augusti avviker positivt gentemot budget med 2,5 

mkr. Kostnaderna är 4,7 mnkr lägre än budget.  

Prognosen för helåret uppgår till 9,1 mkr i överskott. Jämfört med 

fyramånadersbokslutets prognos på 0,7 mnkr i överskott ser överskottet ut att 

kunna vara högre vid årets slut. Det högre överskottet är en följd av ej 

genomförda satsningar på bland annat heltidsprojektet samt även minskade 

kostnader för exempelvis resor, kursavgifter och ej tillsatta tjänster samt att 

potten för oförutsedda utgifter på 1,5 mnkr inte avses att användas under 

året.    

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-29 

Delårsrapport 2020 kommunstyrelsen      

______  
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§ 144 Dnr 2020-000408 1.1.2.1 

Delårsrapport Härnösands kommun 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna Delårsrapport Härnösands kommun 2020 och överlämna den 

till revisionen och 

att till nästa möte bjuda in socialnämnden för redovisning av deras insatser 

under Coronapandemin och dess ekonomiska konsekvenser. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna Delårsrapport Härnösands kommun 2020.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S). 

Yrkanden 

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

Att till nästa möte bjuda in socialnämnden för redovisning av deras insatser 

under Coronapandemin och dess ekonomiska konsekvenser.      

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. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag med Andreas Sjölanders (S) tilläggsförslag.      

Bakgrund 

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

kommunal bokföring och redovisning.  
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Härnösands kommun uppvisar ett resultat om +67,8 mnkr för årets åtta första 

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

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

Räddningstjänsten bytt redovisningsprinciper vilket har påverkat 

balansomslutningen för den kommunala koncernen positivt.   

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-29 

Delårsrapport Härnösands kommun 2020      

______  

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(49) 

Sammanträdesdatum 

2020-10-06 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 145 Dnr 2020-000396 3.4.2.0 

Reviderat aktieägaravtal för Höga Kusten 
Destinationsutveckling AB 2021 och framåt 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att bifogat reviderat aktieägaravtal för Höga kusten Destinationsutveckling 

AB godkänns, och  

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

2 342 000 kr, samt 

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

kommande budgetarbetet.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S). 

Yrkanden 

Andreas Sjölander (S) yrkar på korrigering av beloppet i andra attsatsen 

genom att byta ”tkr” till ”kr”.       

Propositionsordning 

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

förslag med Andreas Sjölanders (S) korrigeringsförslag. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med 

liggande förslag med Andreas Sjölanders (S) korrigeringsförslag. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag med Andreas Sjölanders (S) korrigeringsförslag.      

Bakgrund 

Höga Kusten Destinationsutveckling bildades 2014 genom ett 

samarbetsavtal mellan de fyra ägarkommunerna Härnösand, Kramfors, 

Sollefteå och Örnsköldsviks med ändamålet att främja besöksnäringens 

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

arbetstillfällen och att dubblera den turistekonomiska omsättningen i Höga 

Kusten.  
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Besöksnäringen har utvecklats starkt i vår region där antalet gästnätter 

mellan 2010 och 2019 har ökat med 66 %. Besöksutveckling har varit 

mycket positiv och Höga Kusten har stärkt sin position som en av Sveriges 

mest expansiva destinationer.  

I likhet med samhället i stort har digitaliseringen och tillgängligheten 

förändrat besökarnas beteenden och beslutsprocess. En ökad kvalitativ 

digital närvaro på besökarens villkor sågs som nödvändig för destinationens 

fortsatta tillväxt. Därför samordnades kommunernas resurser ännu en gång 

per 1.1.2017 för att tillsammans bättre kunna tillgodose besökarnas behov 

före, under och efter vistelsen i destinationen.  

Höga Kusten Destinationsutveckling driver sedan dess en för Höga Kusten 

gemensam besökarservice som omfattar back office funktioner, 

säsongsanpassad turistinformation, mobila enheter, turistservice hos 

näringen (InfoPoints) och servicepunkter på landsbygden.  

Höga Kusten Turistservice är numera en mycket uppskattad verksamhet som 

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

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

Höga Kusten Destinationsutvecklings styrelse föreslår en förändring av 

bolagets aktieägaravtal till att omfatta både strategiska tjänsteköp för 

destinationsutveckling samt uppdraget för den turistiska besökarservicen. 

Syftet är att möjliggöra en likvärdig hantering för båda uppdragen från 

ägarnas sida vid den årliga budgetberedningen. Idag omfattar 

aktieägaravtalet endast strategiska tjänsteköp för destinationsutveckling trots 

att bolaget sedan 1.1.2017 har övertagit ansvaret för den turistiska 

besökarservicen. 

I förslag till nytt aktieägaravtal har följande ändringar gjorts: 

   

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

Ändring för att reflektera att bolaget redan är bildat.  

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

strategins anpassning från 2020 till 2025.  

§6 I förslaget samlas demografisk ersättning för både destinationsutveckling 

och besökarservice för att bättre reflektera bolagets faktiska verksamhet och 

tillgodose styrelsens beslut om att likställa Turistserviceverksamheten till 

övriga verksamhet vad gäller finansiering.  

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

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

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

En fungerande organisation för besöksnäring som utvecklar besöksnäringen 

ger fler företag och nya arbetstillfällen till hela Höga kustenområdet. 

Ekologiskt perspektiv 

Miljö och klimatpåverkanperspektivet ska alltid finans med i all verksamhet 

som rör utveckling av besöksnäring i Höga kusten 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

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

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

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-09 

Förslag till Aktieägaravtal Höga Kusten destinationsutveckling AB 

Bakgrund – Förslag till reviderat aktieägaravtal Höga Kusten 

Destinationsutveckling AB     

______  
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§ 146 Dnr 2020-000390 2.4.2 

Kapitaliseringen av Kommuninvest 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att Härnösands kommun till Kommuninvest ekonomisk förening 

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

kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med anledning 

av inbetalningen,  

 

att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som 

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

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

motsvarande maximalt 1 300 kronor per invånare samt 

 

att kommunstyrelsen bemyndigas att utse särskilt angiven person att för 

kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av 

inbetalningarna enligt besluten ovan. 

 

Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning av kommunfullmäktiges 

beslut, 

 

att utse ekonomichef att för kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder 

som krävs med anledning av ovanstående beslut.      

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      
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Bakgrund 

Om Kommuninvest 

Härnösands kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening 

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

kommunal värdegrund företräder den kommunala sektorn i 

finansieringsfrågor. 

 

Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda 

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

Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från 

medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv 

motpart för kvalificerade investerare och finansiella institutioner. 

Återbetalning av förlagslån 

I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna 

omfattande 1 miljard kronor. Syftet med förlagslånen var att efter 

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

kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs av 

Finansinspektionen. Föreningen har därför använt lånebeloppet till att 

finansiera ett separat förlagslån från Föreningen till Kommuninvest. 

Samtliga dåvarande medlemmar deltog i förlagslånen. Villkoren för 

förlagslånen bifogas som Bilaga 1 (”Lånevillkoren”). 

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

till 3 688 000 kronor, jämte ränta. 

 

Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte 

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

tänkta funktionen att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. 

Förlagslånen har därför diskuterats internt och vid medlemssamråd. 

Diskussionerna har resulterat i att det befintliga förlagslånet från Föreningen 

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

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

medlemmarna till Föreningen sagts upp av Föreningen. Förlagslånen ska 

därför återbetalas till medlemmarna. 

 

Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital 

erbjuds samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart 

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

och således inbetala motsvarande belopp till Föreningen i form av en 

kapitalinsats.  

Inbetalning av kapitalinsats 

För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en 
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kapitalinsats genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två 

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

därutöver varit möjligt att delta med en tilläggsinsats.  

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

enda nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla 

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

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

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

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

kommande fyra åren enligt följande: 

 

År  Insatskapital (kommuner) 

2021 1000 kr/invånare 

2022 1100 kr/invånare 

2023 1200 kr/invånare 

2024 1300 kr/invånare 

 

För Härnösands kommun innebär det, förutsatt att möjligheten att omgående 

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

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

 

År Insatskapital Insatsnivå Inbetalningar 

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

2021 25 967 500 1 000 kr/inv +0 

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

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

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

 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

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

Kommuninvest används för att inbetala insatskapitalet så kan det sägas att 

någon likviditetsmässig konsekvens för kommunen inte uppstår för åren 

2020-2021. Från och med 2022 behöver dock insatskapitalinbetalningarna 

finansieras av kommunens befintliga likviditet. 

För insatskapitalet utgår årligen en ränta till kommunerna som tidigare år 

brukar utgå från riksbankens reporänta + 2 %.     

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-21 

Information om kapitalisering     

______  
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§ 147 Dnr 2020-000376 1.2.2.1 

Handlingsplan för nollvision mot våld i nära relationer 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

att anta Handlingsplan nollvision mot våld i nära relationer 2021-2025 med 

föreslagen ändring samt  

att årligen avsätta 300 000 kronor i kommunstyrelsens budget under 

handlingsplanens giltighetstid.      

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Ann Kristin Elfvendal (S) och Olle Löfgren (L). 

Yrkanden 

Ann Kristin Elfvendal (S) yrkar på följande ändring i handlingsplanen s.5, 

under rubriken Delmål – Våldsprevention och tidig upptäckt, fjärde rutan 

uppifrån räknat: stryk orden ”för nyanlända”.      

Propositionsordning 

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

förslag med Ann Kristin Elfvendals (S) ändringsförslag. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med 

liggande förslag med Ann Kristin Elfvendals (S) ändringsförslag. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag med Ann Kristin Elfvendals (S) ändringsförslag.      

Bakgrund 

En ordförandeskrivelse har lämnats in till kommunfullmäktige av Ingrid 

Nilsson (V).  Kommunstyrelsens vice ordförande skriver att frihet från våld 

är en grundläggande rättighet och att säkra mänskliga rättigheter är en av de 

viktigaste uppgifterna för samhället. Vidare skriver motionären att rätten att 

inte utsättas för könsrelaterat våld är i allra högsta grad en fråga om 

demokrati och jämställdhet. Statens offentliga utredningar ser kommunerna 

som en mycket viktig aktör när det gäller att det förebyggande arbetet med 

våld i nära relationer.  
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Kommunstyrelsens vice ordförande menar tillsammans med den politiska 

majoriteten att Härnösands kommun tidigt satte frågan högt upp på agendan 

och skapade #WeDo och nu vill motionären sända ett budskap om att vi inte 

accepterar en enda kränkning mot kvinnors frihet och att Härnösands 

kommun ska ta ansvar i frågan.  

Enligt tidigare beslut att uttala en nollvision mot våld i nära relationer samt 

att uppdra till kommunstyrelsen att upprätta en handlingsplan. 

Handlingsplanen har skickats på remiss till samtliga förvaltningar och 

externa organisationer för synpunkter.      

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-23 

Handlingsplan nollvision mot våld i nära relationer 2021-2025 

     

______  
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§ 148 Dnr 2019-000476 1.1.1.1 

Motion - Våldsförebyggande program i Härnösands 
kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anse motionen vara besvarad utifrån att den ryms inom handlingsplanen 

för nollvisionen mot våld i nära relationer.       

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.     

Bakgrund 

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

Motionären skriver att våld är ett brett samhällsproblem som påverkar 

kommuninvånarnas vardag oavsett ålder. Varje år anmäls ca 80000 

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

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

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

Vidare skriver motionären att Härnösands kommun saknar en strategisk plan 

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

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

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

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

kunskapshöjande insatser. Motionären menar att ett långsiktigt och 

strategiskt arbete mot våld är en investering för kommunen som minskar 

mänskligt lidande och främjar hälsan.  

Motionären föreslår kommunfullmäktige att; kartlägga kommuns behov av 

våldsförebyggande insatser, att utarbeta ett våldsförebyggande program i 
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Härnösands kommun och att förankra programmet med kunskapshöjande 

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

Bedömning av ärendet 

Kommunledningskontoret ser positivt på intentionerna i motionen och anser 

att Härnösands behöver ett mer strategiskt och förebyggande arbete gällande 

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

och förtryck samt barn som upplever och utsätts för våld.  

Kommunledningskontoret anser att motionärens förslag behandlas i 

styrdokumentet ”Handlingsplan nollvision mot våld i nära relationer 2021-

2025” och därför bör motionen anses som besvarad.      

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-23 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 135 2019-10-28 

Motion – Våldsförebyggande program i Härnösands kommun     

______  
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§ 149 Dnr 2020-000406 1.1.1.0 

Redovisning av obesvarade motioner 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att lägga redovisningen av obesvarade motioner 2020 till handlingarna.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M), Olle Löfgren (L), Lennart Bergström 

(SD), Christina Lindberg (C) och Andreas Sjölander (S).  

Yrkanden 

Anders Gäfvert (M) yrkar på en tilläggsattsats enligt följande:  

att samtliga redovisade motioner ska vara behandlade och beslutade senast 

2021-03-31. 

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

bifall till Anders Gäfverts (M) förslag. 

Andreas Sjölander (S) yrkar avslag på Anders Gäfverts (M) förslag.       

Propositionsordning 

Ordföranden finner att det avseende första attsatsen endast föreligger ett 

förslag till beslut, liggande förslag. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.    

_________ 

Ordföranden finner att det avseende eventuella andra attsatsen föreligger två 

förslag till beslut: Anders Gäfverts (M) förslag och Andreas Sjölanders (S) 

avslagsyrkande. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med 

Anders Gäfverts (M) förslag. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med 

Andreas Sjölanders (S) avslagsyrkande. 
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Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Andreas 

Sjölanders (S) avslagsyrkande.   

Votering och utfall 

Votering begärs och genomförs. 

Ordföranden ställer följande propositionsordning: den som vill att 

kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med Anders Gäfverts (M) förslag 

röstar ja, och den som vill att kommunstyrelsen ska besluta i enlighet med 

Andreas Sjölanders (S) avslagsyrkande röstar nej. 

Med 9 nej-röster mot 6 ja-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen 

beslutat i enlighet med Andreas Sjölanders (S) avslagsyrkande. 

Hur de enskilda ledamöterna röstat framgår av tabellen nedan. 

Ledamot Ersättare Parti § 

Ja Nej 

Andreas Sjölander S X 

Carl Fredrik Edgren V X 

Christina Lindberg C X 

Lotta Visén S X 

Björn Nordling S X 

Monica Fahlén Ann Kristin Elfvendal S X 

Håkan Viklund S X 

Michael Möller Christensen V X 

Johan Sundqvist Ulla Bylund KD X 

Ingemar Wiklander KD X 

Erik Hultin Ulrika Sundgren C X 

Anders Gäfvert M X 

Ida Skogström Olle Löfgren L X 

Ingemar Ljunggren M X 

Lennart Bergström SD X 

Reservation 

Anders Gäfvert (M) begär att få lämna in en skriftlig reservation. 

Mötet ajourneras för 10 min varefter Anders Gäfvert (M) ger in följande 

skriftliga reservation: 

Moderaterna, Liberalerna samt Sverigedemokraterna reserverar sig till 

förmån för Anders Gäfverts (M) yrkande med motiveringen att det är 

häpnadsväckande att den politiska majoriteten (S, V, MP och KD) inte har 

den politiska viljan att behandla de obesvarade motionerna i ärendet inom 

anständig tid.  

Centerpartiet reserverar sig mot beslutet. 
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Bakgrund 

Kommunstyrelsen ska enligt kommunfullmäktiges arbetsordning årligen på 

fullmäktiges oktobersammanträde följa upp motioner där handläggning 

pågår och svar ännu inte lämnats. Fullmäktige har enligt kommunallagen 

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

Kommunstyrelsen har sedan senaste redovisningen i oktober 2019 fått in ett 

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

nedprioritera hanteringen av motioner till förmån för mer brådskande 

ärenden.  

Redovisningen har tidigare även avsett obesvarade medborgarförslag men då 

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

endast obesvarade motioner.  

 

Socialt perspektiv 

Uppföljningen av obesvarade motioner stärker den demokratiska processen 

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

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

tillfället inte har någon kanal in direkt från medborgarna.  

Ekologiskt perspektiv 

Ärendet är av ren organisatorisk karaktär och har ingen anknytning till 

miljön. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Kommunallagen förutsätter att fullmäktige följer upp och hanterar motioner 

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

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

fullmäktiges arbetsordning presenteras i oktober.   

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-23 

Bilaga – Redovisning obesvarade motioner 2020 

Kommunfullmäktiges arbetsordning 2020-06-15 

Kommunallagen (2017:725) 5 kap. § 35       

______  
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§ 150 Dnr 2020-000394 1.1.6.4 

Remiss av Naturvårdsverkets förslag till nya 
föreskrifter om lämnande av uppgifter om kommunalt 
avfall 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

att anta föreslaget remissvar som sitt eget.      

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Bakgrund 

Miljödepartementet har lämnat förslag på nya bestämmelser i 

Avfallsförordningen (2011:927). Ändringarna i Avfallsförordningen innebär 

att kommunerna får ett utpekat ansvar för hantering av statistik om 

kommunalt avfall.  

I avfallsförordningen införs en skyldighet för kommunerna att senast den 30 

juni varje år lämna uppgifter till Naturvårdsverket om vikten i kilogram på 

det kommunala avfall som under föregående kalenderår har samlats in av 

kommunen och rapporterats som insamlat från yrkesmässiga insamlare. 

En skyldighet införs också för kommunens entreprenörer att till kommunen 

lämna de uppgifter som kommunen behöver för vidarerapportering till 

Naturvårdsverket. Statistik ska lämnas senaste den 28 februari varje år. 

Skyldighet att lämna statistik gäller inte avfall med producentansvar.  

Slutligen införs ett utpekat ansvar för rapportering av avfalls som 

transporteras utomland.  
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Socialt perspektiv 

Beslutet anses inte påverka det sociala perspektivet. 

Ekologiskt perspektiv 
Beslutet anses inte påverka det ekologiska perspektivet. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Beslutet anses inte påverka detta perspektiv. 

Kommunens yttrande 
Redan idag sammanställs uppgifter om insamlade mängder kommunalt 

avfall i Avfall Sveriges webbaserade statistiksystem för hantering av 

avfallsstatistik Avfall Web. Att lämna samma uppgifter i ytterligare ett 

inrapporteringssystem, Naturvårdsverkets, skulle innebära dubbelarbete och 

därmed merkostnader för kommunen. Avfall Web är ett väl inarbetat system 

för statistikinsamling och om uppgifterna önskas av Naturvårdsverket, bör 

detta kunna ske automatiskt från Avfall Web genom koppling, utan att 

kommunen belastas extra. 

Kommunen ska enligt 7 kap. 1 § avfallsförordningen (2020:614) lämna 

uppgifter till Naturvårdsverket om vikten i kilogram på det kommunala 

avfall som har samlats in i kommunen, bland annat på fraktionen bioavfall, 

och där särskilja om vikterna härrör från livsmedelsavfall från hushåll, 

storkök/restaurang, butiker och andra verksamheter. I dag sker 

avfallshanteringen genom samkörning, det vill säga gemensam rutt, från 

olika kundgrupper, såsom hushåll respektive verksamheter. Att särredovisa 

livsmedelsavfallet från de olika kundkategorierna skulle innebära stor 

administration och längre samt fler körturer, vilket innebär ökade kostnader 

för kommunen. 

Krav på inlämnande av sammansättning av det kommunala avfallet, innebär 

att kommunens entreprenör för avfallshantering troligen behöver göra fler 

pockanalyser av avfallet än vad de gör idag. Även detta innebär ytterligare 

administrativa och ekonomiska bördor, vilket kommunen och ställer sig 

starkt kritiska till. 

Utvecklingsenheten har tillsammans med Härnösands energi och miljö AB 

svarat på remissen från naturvårdsverket.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-21 

Missiv – Remissvar, kommunens yttrande 

E-postmeddelande från Naturvårdsverket 

Förslag till nya föreskrifter 

Konsekvensutredning 

Missiv – Sändlista remiss, Naturvårdsverket   

______  
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§ 151 Dnr 2020-000378 3.4.2.0 

Utveckling av Destination Smitingen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att medfinansiera projektet med totalt 85 480 kr under år 2020 och 

att medfinansieringen hämtas från tillväxtavdelningens budget.   

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Bakgrund 

Smitingen är en av Sveriges bästa badstränder enligt en sifo-undersökning 

beställd av Resia. I detaljplanen för området finns campingen utmärkt sen 

flera år tillbaka men det är först 2017 som alla arrendatorer blivit uppsagda 

för platsen. Förstudien syftar till att skapa förutsättningar för en helhets 

paketering, som ger besökare möjlighet att bo, äta, uppleva året om och 

samtidigt ha närhet till både staden möjligheter och naturens skatter. En 

hållbar turism som bidrar till ökad sysselsättning, etablering av nya 

turismnäringar och naturnära upplevelser som kan locka både nationella och 

internationella besökare. Förstudien ska lägga grunden för ett eventuellt 

genomförandeprojekt och kartlägga dess möjligheter.  

När förstudien är klar har tillväxtavdelningen tagit fram skisser samt ett 

projektunderlag på områdets stegvisa utveckling samt säkerställt en hållbar 

anläggning och dess tekniska försörjning. Förstudien ska säkerställa att 

anläggningen och dess besökare fungerar i samråd med den unika natur som 

Smitingen erbjuder.  
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Förstudien ska bidra till att skapa möjligheter ett genomförandeprojekt som i 

sin tur bidrar till att företag och verksamheter ska kunna samverka till 

tillväxt för regionen. Förstudien ska ses som fortsatt förädlingsarbete och ett 

resultat av tidigare insatser gällande utvecklingen av besöksnäringen i 

Härnösand och Höga Kusten. 

Socialt perspektiv 
Tillgänglighet, mångfald och jämställdhet ska finnas i åtanke i utformningen 

av arkitektur för camping men också kringområdet. Härnösands kommun har 

tidigare genomfört tillgänglighetsprojekt kring klubbsjön och kommer 

inhämta erfarenheter från det projektet. Länsstyrelsen expertkompetens på 

området kommer även utnyttjas. I kontakt med lokalt näringsliv ska även 

mångfald och jämställhet finnas i planen för att skapa ett diversifierat utbud 

på aktiviteter.  

Ekologiskt perspektiv 
I den etablering som är på väg att förvekligas och med de kringliggande 

verksamheter som förväntas exploateras, ska hänsyn tas till nationella och 

lokala miljömålsprogram. De miljömål som är aktuella i förstudien är de mål 

som berör fysisk planering och samhällsbyggande, de ska vägleda till att 

kommunens hållbara identitet främjas. Varje plats är unik och har en egen 

identitet att utgå från, skapad av platsen, naturen, historien. I planerade 

skisser ingår att utforma naturnära tilltalande och tillgängliga miljöer, 

attraktiva för alla. Det är viktigt att den nya bebyggelsen präglas av tydlig 

integration med naturen, genomtänkt placering, gestaltning och goda 

materialval. Genom expertis som Länsstyrselen erbjuder ska kontinuerligt 

den långsiktiga och kortsiktiga miljöpåverkan på området utvärderas.  

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Projektet kommer ligga till grund för att på sikt kunna realisera en camping 

på Smitingen vilket skapar direkta och indirekta arbetstillfällen i regionen.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-20 

Missiv – EU-medel 

Missiv – Region-medel 

Smitingen – medfinansieringsintyg EU-projekt lst 

Medfinansieringsintyg HK dest 

Medfinansieringsintyg Utveckling av Destination Smitingen 

Hemab medfinansieringsintyg 

Förstudie destination Smitingen     

______  
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§ 152 Dnr 2020-000409 3.1.3.0 

Markanvisning Lövudden 1:123 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna upprättat förslag till markanvisningsavtal med Lillskär AB, 

avseende fastigheten Härnösand Lövudden 1:123.      

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Bakgrund 

På Lövudden finns en fastighet som är planlagt för sammanbyggd 

bebyggelse, dvs rad- eller parhus. Fastigheten är ca 4400 kvm stor, med en 

byggrätt på ca 2600 kvm. 

Ett förslag på markanvisningsavtal har upprättats med Lillskär AB, som har 

för avsikt att uppföra ca 10 – 15 nya bostäder på fastigheten Härnösand 

Lövudden 1:123. Upplåtelseformen för bostäderna kommer att bli 

bostadsrätter. Lillskär AB har för avsikt att påbörja projektering och 

försäljning av bostäderna hösten/vintern 2020.  

Markanvisningsavtalet gäller i 18 månader från att kommunstyrelsens beslut 

om att godkänna avtalet vunnit laga kraft. Tillväxtavdelningen har rätt att 

förlänga avtalet ytterligare 24 månader om det är uppenbart att exploatören 

aktivt driver projektet framåt, och att förseningen inte beror på exploatören. 

Den dag exploatören har ett lagakraft vunnet bygglov, samt övriga tillstånd 

och finansiering klart för byggstart och kan uppvisa hur projektet ska 

realiseras, har exploatören möjlighet att förvärva marken till en 

överenskommen köpeskilling om 1 200 000 kr. 
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Socialt perspektiv 
Markanvisningen kan leda till ett ökat utbud av bostäder i en attraktiv 

boendemiljö, vilket bidrar till en positiv inverkan på det sociala perspektivet. 

 

Ekologiskt perspektiv 

Markanvisningen bedöms inte medföra en betydande inverkan på det 

ekologiska perspektivet. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Ökat bostadsbyggande kan bidra till inflyttningar och ökade skatteintäkter.      

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-23 

Markanvisningsavtal Lövudden, Lillskär 

Bilaga 1 karta 

Detaljplan – genomförandebeskrivning 

Detaljplan – planbeskrivning 

Planbestämmelser     

______  
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§ 153 Dnr 2020-000386 2.4.4.1 

Ansökan om bidrag ur Svenning Anderssons 
donationsstiftelse 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att bevilja bidrag med 54 000 kronor, vilket är den utdelningsbara summan 

ur fonden.  

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Bakgrund 

Denna fond har varit uppe för beslut om permutation vilket Länsstyrelsen 

avslog då dom ansåg att fondmedel var utdelningsbara. I tidigare beslut av 

kommunstyrelsen godkändes att fondmedlen skulle användas till att skapa 

aktivitetsytor för barn och ungdomar på fastlandet (KS2020-000385). 

Fondmedlen ska enligt kriterierna användas till för staden nyttiga ändamål.  

En ansökan om 75 000 kr har inkommit via mejl från Ramviks IF och den 

bedöms uppfylla de uppställda kraven för att beviljas. Bidraget ska användas 

till att bygga ett utegym på Torsvalla. Utegymmet ska primärt rikta sig mot 

att ge barn och ungdomar en varierad och sund grundträning, både i 

organiserad form och för spontanträning. 

Utdelningsbart kapital för 2020 för stiftelsen Svenning Anderssons 

donationsstiftelse är 54 000 kronor vilket innebär att det sökta bidraget inte 

kan tillgodoses med fullt ansökt summa.  
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-28 

Sammanställning utdelningsbart kapital 2020 

Ansökan Svenning Anderssons donationsstiftelse  

______  
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§ 154 Dnr 2020-000385 2.4.4.1 

Ansökan om bidrag ur L.M. Altin donationsstiftelse 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

att bevilja bidrag med 74 000 kr, vilket är den utdelningsbara summan ur 

fonden.  

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Bakgrund 

Denna fond har varit uppe för beslut om permutation vilket Länsstyrelsen 

avslog då dom ansåg att fondmedel var utdelningsbara. I tidigare beslut av 

kommunstyrelsen godkändes att fondmedlen skulle användas till upprustning 

av lokaler som används för idrott i föreningslivet (Dnr. 2020-000386). 

Fondmedlen ska enligt kriterierna användas till för staden nyttiga ändamål.  

En ansökan om 75 000 kr har inkommit via mejl från Ramviks IF och den 

bedöms uppfylla de uppställda kraven för att beviljas. Bidraget ska användas 

till att upprusta lokaler som används för idrott i föreningen.  

Medlen är avsatta för att täcka kostnader för: 

Ny fasadbeklädnad på skidsektionens vallabod och tidtagarbod. 

Förstärka belysningen på området och montera stöldförhindrande utrustning 

Rusta upp klubblokalen med bättre utrustning för att genomföra utbildningar 

och medlems- och ledarmöten, både på plats och digitalt. 

Utdelningsbart kapital för 2020 för stiftelsen L.M. Altins donationsstiftelse 

är 74 000 kronor vilket innebär att det sökta bidraget inte kan tillgodoses 

med fullt ansökt summa.  
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-28 

Sammanställning utdelningsbart kapital 2020. 

Ansökan L.M. Altins donationsstiftelse.  

______  
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§ 155 Dnr 2020-000253 1.1.2.1 

Verksamhetsbidrag 2021 - Stiftelsen Länsmuseet 
Västernorrland (Murberget) 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att bevilja en anslagsökning till Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland 

verksamhetsbidrag för år 2021 med 2 %, vilket innebär 7 966 399 kr, samt   

att beviljade medel reserveras ur kommunstyrelsens budgeterade medel för 

verksamhetsbidrag för år 2021.     

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. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Jäv 

Carl Fredrik Edgren (V) anmäler sig jävig och deltar inte i beslutet i ärendet. 

Bakgrund 

Västernorrlands Museum drivs av Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland. 

Stiftelsebildare är Region Västernorrland och Härnösands kommun, dessa 

står för en basfinansiering av verksamheten med 70 % respektive 30 %. Till 

detta kommer intäkter i form av avgifter, försäljning och projektmedel.   

Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland ansöker om verksamhetsbidrag från 

Härnösands kommun för 2021, i enlighet med stadgar och uppdragsdirektiv. 

Den totala uppräkningen som museet ansöker är 4,8%. Stiftelsen lyfter bland 

annat stora utmaningar inom larm och försäkring. Utöver detta har Stiftelsen 
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bifogat en ansökan om tillfälligt restaureringsbidrag för friluftsmuseet, om 

2,5 mkr.  

Stiftelsebildarna träffas årligen i ett anslagsmöte för att skapa en gemensam 

syn på kommande basfinansiering, detta möte ägde rum 2020-06-09. Utifrån 

gällande budgetförutsättningar och uttalade behov från Vätsernorrlands 

Museum för 2021, enades anslagsgivarna om att ta med en uppräkning av 

anslaget om 2 % in i det fortsatta budgetarbetet inom respektive 

organisation.  

2020 erhöll Länsmuseet Västernorrland 7 810 195 kr i verksamhetsbidrag 

från Härnösands kommun.  

Utgångsläget att öka verksamhetsanslaget för 2021 kvarstår och 

tillväxtavdelningen föreslår en uppräkning med 2 %, dvs.  7 966 399 kr. 

Kostnaden tas ur budgeterade medel avseende verksamhetsbidrag för år 

2021. Frågan om larm och lås hanteras separat tillsammans med 

fastighetsägaren. Det finns i dagsläget en stor underhållsskuld på 

friluftsmuseet, denna fråga kommer under kommande år att måste hanteras 

inom olika projekt och aktiviteter.      

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-24 

Ansökan om verksamhetsbidrag 2021 - Stiftelsen länsmuseet Västernorrland      

______  
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§ 156 Dnr 2020-000131 1.1.2.0 

Fördelning av medel under innevarande budgetår 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

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

finansverksamheten och 

att investeringsbudgeten 2020 utökas med totalt 10,86 mkr. Beloppet 

fördelas med 9,3 mkr till samhällsnämnden, 0,56 mkr till skolnämnden, 0,7 

mkr till socialnämnden och 0,3 mkr till arbetslivsnämnden.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M), Olle Löfgren (L) och Andreas 

Sjölander (S). 

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Bakgrund 

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

kommundirektören att tillsammans med kommunens förvaltningschefer 

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

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

togs eller aviserades ett antal beslut med innebörden att statsbidragen till 

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

förändrat kommunalt utjämningssystem, riktade statsbidrag samt 

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

utgå ifrån förutsättningen att skatteintäkterna och statsbidragen överstiger de 

summor som var utgångspunkt för det beslut om Budget 2020 som 

Kommunfullmäktige fattade i juni 2019. 
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Avstämning mellan prognosticerade och budgeterade skatteintäkter och 

generella bidrag. 

(mkr) Årsplan 2020 Prognos 2020 Skillnad 

Skatteintäkter 1 218,0 1 184,8 -33,2 

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

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

 

Prognostiserat resultat för kommunen som helhet i delårsrapporten tom 

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

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

skatteprognos med tillägg av ytterligare aviserade generella statsbidrag ovan 

visar att det finns förutsättningar/utrymme för tilldelning av extra 

skattemedel under 2020 från finansverksamheten till övriga verksamheter. 

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

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

tillfälliga generella statsbidrag från staten för att kompensera det kraftiga fall 

i skatteintäkter som samma kris väntas medföra. De extra generella 

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

krisen är prognostiserade till drygt 50 mkr för Härnösands del.  

Förslag till tilldelning av extra driftsmedel 2020 

Förslaget är att 18,1 mkr ytterligare skattemedel tillskjuts Socialnämndens 

verksamhet under 2020.  

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

inverkat negativt på nämndens möjligheter att arbeta med den odefinierade 

kostnadsminskning på ca 13 mkr som nämnden identifierade i 

detaljbudgetarbetet inför 2020. Därtill föreslås ytterligare 5,1 mkr tillskjutas 

till följd av KS beslut 2020-06-18 § 103 om utökning av 18 platser för 

särskilt boende för personer med demens.  

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

nämnden, baserat på lämnad prognos i samband med delårsrapport tom 

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

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

virusutbrottet inneburit. 

Förslag till utökad investeringsbudget 

Följande behov av utökade investeringsbudgetar har framförts av 

förvaltningarna. 

Samhällsnämnden 

Frideborgsgatan behöver totalrenoveras och byggas om ur 

trafiksäkerhetssynpunkt med ny separerad gc-bana. Denna investering 

uppskattas uppgå till 9,3 mkr. 
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Skolnämnden 

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

annat lokalanpassning av Wendela Hellmanskolan, tillgänglighetsanpassning 

Härnösands gymnasium, staketet runt Tullportens förskola, brandlarm på 

Hedda Wisingskolan och multisportarena vid Brännaskolan. 

Socialnämnden 

Med anledning av flytt av daglig verksamhet uppstår behov av utökad 

investeringsram med anledning av lokalanpassningar samt lokalanpassning 

av Ugglans särskilda boende. Sammanlagt uppgår de utökade 

investeringsbehoven till 0,7 mkr.  

 utökad investeringsram med anledning av flytt av daglig verksamhet (delad 

investering med ALF) som ger upphov till lokalanpassningar samt 

lokalanpassning av Ugglans särskilda boende.  

Arbetslivsnämnden 

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

lokal för en arbetsmarknadsarena. 

Den samlade föreslagna utökningen av 2020 års investeringsbudget på 

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

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

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

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-24     

______  
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§ 157 Dnr 2020-000106 1.1.2.1 

Kommunstyrelsens budget 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna budgetförslaget för kommunstyrelsen 2021, 

att anta föreslagna uppdragsbeslut som sina egna, samt 

att lämna över ärendet till budgetberedningen.    

Yttranden 

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

Ljunggren (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. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Bakgrund 

Förslaget till kommunstyrelsens prioriteringar grundas i de politiska 

prioriterade områdena: 

 God kvalitet i kärnverksamheterna 

 Långsiktigt hållbar ekonomi 

 God arbetsgivare 

 Klimat 

 Näringsliv och etableringar 

 Social hållbarhet 
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Kommunstyrelseförvaltningens budgetförslag för 2021 baseras på styrelsens 

preliminära budgetram om 233,6 mnkr. Denna ram inkluderar även 

skattemedel till kommungemensam verksamhet som innehar budgetposter 

som rör hela kommunen.  

Förslaget till investeringsbudget omfattar 6,0 mnkr. 

Förslaget innehåller, utöver vissa justeringar av styrtal, dessa förslag på nya 

resultatuppdrag för 2021: 

Mål Resultatuppdrag 

God service med gott bemötande Inlägg på kommunens kundforum 

ska besvaras inom den utlovade 

svarstiden. 

Framtidens arbetsgivare Andelen enheter med en 

sjukfrånvaro högre än 

riksgenomsnittet för kommuners 

sjukfrånvaro ska minska 

Framtidens arbetsgivare Resultatet av mätningen av Hållbart 

medarbetarengagemang, HME, ska 

överstiga riksgenomsnittet för 

Sveriges kommuner. 

 

Inom ramen för Regeringens extra tilldelning av generella statsbidrag om 17 

mnkr till Härnösands kommun ser Kommunstyrelseförvaltningen dessa 

behov och önskemål om fördelning till kommunstyrelsens budgetram för 

2021: 

Extra satsning Agenda 2030 – Hållbarhetskontor 1,5 mnkr 

Implementering av HR-system  3,0 mnkr 

Digital transformering - förändrat arbetssätt 3,0 mnkr 

Socialt perspektiv 

Budgetförslaget innehåller satsningar inom budgetramen för ökad social 

hållbarhet med Agenda 2030 som grund, vilket skulle innebär fler tidiga och 

proaktiva insatser som bedöms påverka klimatpåverkan, 

barnrättsperspektivet, folkhälsan och öka invånarnas möjlighet till 

inflytande. 

Ekologiskt perspektiv 

I budgetförslaget finns insatser för att minska klimatpåverkan genom 

översyn av och ett arbete för att minska fordonsbeståndet och interna 

transporter, minska matsvinnet samt att inkludera klimatperspektivet i 

kommunövergripande planer och policys. 
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Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Ett av kommunens övergripande mål är en välskött och stabil ekonomi. 

Genom att säkerställa att budgetförslag är rimlig utifrån omvärldshändelser, 

förändrade behov av välfärd och i organisationen, bidrar kommunstyrelsen 

till kommunens ekonomi som helhet.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-16 

Budgetförslag kommunstyrelsen 2021   

______  

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

41(49) 

Sammanträdesdatum 

2020-10-06 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 158 Dnr 2020-000005 1.1.2.1 

Kommunstyrelsens uppdragsbeslut 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.     

Yttranden 

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

Andreas Sjölander (S). 

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Bakgrund 

Kommundirektören redogör för uppdragslistan.      

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens uppdragslista t.o.m 2020-10-06     

______  
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§ 159 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. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-25 

Bilaga – delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2020-10-06      

______  
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§ 160 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.      

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Ingemar Ljunggren (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. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Bakgrund 

Ärenden som gått till kommunstyrelsen för kännedom på dagens möte: 

Delårsrapport arbetslivsnämnden 2020 

Delårsrapport socialnämnden 2020 

Delårsrapport samhällsnämnden 2020 

Delårsrapport skolnämnden 2020 

Minnesanteckningar ägarmöte Technichus 2020-04-08 

Protokoll styrelsemöte Technichus 2020-02-03 

Protokoll styrelsemöte Technichus 2020-03-27 

Protokoll styrelsemöte Technichus 2020-04-22 

Protokoll styrelsemöte Technichus 2020-06-25 

Mayors for Peace News Flash September 2020      

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-10-01 

Bilaga – Ärenden för kännedom till kommunstyrelsen 2020-10-06    ______  
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§ 161 Dnr 2020-000034 1.1.2.1 

Frågor och svar 

Anders Gäfvert (M) ställer en fråga om vad kommunen kan göra för att bidra 

till domstolarnas säkerhetsarbete till Andreas Sjölander (S). 

Andreas Sjölander (S) besvarar frågan. 

Anders Gäfvert (M) ställer en fråga om kriminalvårdens möjligheter att 

bygga ut till Andreas Sjölander (S). 

Andreas Sjölander (S) besvarar frågan. 

Anders Gäfvert (M) ställer en fråga om kommunens nätverkande med 

aktörer som Trafikverket, Sida och andra myndigheter till Andreas Sjölander 

(S). 

Andreas Sjölander (S) besvarar frågan. 

Lennart Bergström (SD) ställer en fråga om kommunens hantering av bidrag 

till föreningslivet till Andreas Sjölander (S). 

Andreas Sjölander (S) besvarar frågan. 

Olle Löfgren (L) ställer en fråga om vad kommunen har för plan för att få 

bukt med arbetslösheten i Härnösand till Andreas Sjölander (S). 

Andreas Sjölander (S) besvarar frågan. 

Ingemar Ljunggren (M) ställer en fråga om PostNords planer för Härnösand 

samt om Handelsbankens kontor i Härnösand till Andreas Sjölander (S). 

Andreas Sjölander (S) besvarar frågan. 

Christina Lindberg (C) ställer en fråga om kommunen är aktiv i 

Myndighetsnätverket samt om det stämmer att IT outsourcat sin verksamhet. 

Andreas Sjölander (S) besvarar den första frågan, Lars Liljedahl, 

kommundirektör, den andra. 

Christina Lindberg (C) ställer en följdfråga om IT till Lars Liljedahl, 

kommundirektör. 

Lars Liljedahl, kommundirektör, besvarar frågan. 

Anders Gäfvert (M) ställer en fråga om externa investeringar till Andreas 

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

______  
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§ 162 Dnr 2018-000481 003 

Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och 
nämnder i Härnösands kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta gemensamt reglemente för kommunstyrelse och nämnder i 

Härnösands kommun version 3.0.  

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Bakgrund 

Ett antal beslut som har fattats i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och 

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

krisledningsnämnden är aktiv. Ett av de besluten gäller möjligheten för 

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

Utifrån rådande stabila läge med Coronapandemin så planeras för att 

Krisledningsnämnden avaktiveras under november månad.  

För att även efter avaktivering av krisledningsnämnden kunna ge 

ledamot/ledamöter möjlighet till att kunna närvara på distans så har det 

gemensamma reglementet för kommunstyrelse och nämnder reviderats. 

Reglementet har kompletterats med en paragraf i första kapitlet 

Gemensamma bestämmelser med lydelse: 

Deltagande på distans 

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

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

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

protokollförare. 

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

får ej sekretessärenden eller ärenden som gäller personval (sluten 

omröstning) behandlas.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-10-06 

Revidering Gemensamt reglemente kommunstyrelsen och nämnder    

______  
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§ 163 Dnr 2020-000432 1.1.2.0 

Uppdrag heltidsinförande inom socialnämndens 
verksamheter under 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra till kommundirektören att till kommunstyrelsens sammanträde i 

december 2020 återkomma med en konkretiserad plan för heltidsinförande 

inom socialnämndens verksamheter under 2021.     

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M), Christina Lindberg (C) och Andreas 

Sjölander (S). 

Yrkanden 

Anders Gäfvert (M) yrkar på ajournering. 

Mötet ajourneras för 10 min enligt ovan.      

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Bakgrund 

I december 2016 beslutade kommunfullmäktige i Härnösand om rätt till 

heltid och val av sysselsättningsgrad (Dnr 2016-000318 022). De bärande 

utgångspunkterna i heltidsinförandet skulle vara: 

 Nya tillsvidareanställningar ska vara heltid 

 Befintliga deltider ska konverteras till heltider 

 Tillsvidareanställda med heltidstjänst som grund har rätt att välja 

sysselsättningsgrad 
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I majoritetens budgetskrivelse inför 2020, som också en majoritet också 

ställde sig bakom, kompletterades också beslutet från 2016 med en anvisning 

om att de ofrivilliga delade turerna också ska avskaffas som en del i 

heltidsprojektet.   

Kommunstyrelsen belyser med detta vikten av att heltidsinförandet nu 

genomförs inom socialnämndens verksamheter där målsättningen är att 

samtliga medarbetare som idag jobbar deltid, ska få ett erbjudande om att få 

gå upp till heltid. Heltid ska utgöra normen för tjänster inom Härnösands 

kommun.      

Beslutsunderlag 

Ordförandeförslag 2020-10-06      

______  

 


