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Sammanträdesdatum

2021-11-02
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Kommunfullmäktigesalen och Kommunstyrelsesalen i Rådhuset, tisdagen den 2
november 2021 kl. 08.15-15.30, ajournering kl.09.10–09.30, 11.20-14.30

Beslutande

Ledamöter

Andreas Sjölander (S), ordförande §§ 184-198, 200-204
Myriam Estrella Näslund (MP) tjänstgörande ersättare för Andreas Sjölander (S) § 199
Anders Gäfvert (M), ordförande § 199
Carl Fredrik Edgren (V), 1:e vice ordförande, §§ 184-198, 200-204
Ulla Bylund (KD), tjänstgörande ersättare för Carl Fredrik Edgren (V) § 199
Christina Lindberg (C), 2:e vice ordförande, §§ 184-198, 200-204
Eva-Clara Viklund (M), tjänstgörande ersättare för Christina Lindberg (C) § 199
Susanne Forsberg (S), tjänstgörande ersättare för Ann-Charlotte Visén (S)
Monica Fahlén (S)
Ann Kristine Elfvendal (S), tjänstgörande ersättare för Håkan Viklund (S)
Lennart Molin (S)
Elin Sandin (V), tjänstgörande ersättare för Michael Möller Christensen (V)
Johan Sundqvist (MP)
Ingemar Wiklander (KD)
Erik Hultin (C) §§ 185-204
Ida Skogström (M) §§ 185-204
Ingemar Ljunggren (M)
Glenn Sehlin (SD)
Närvarande ej tjänstgörande
ersättare

Ersättare

Övriga närvarande

Lars Liljedahl, kommundirektör; Anna Bostedt, kanslichef; Johan Lindén, ekonomichef;
Johanna Laine, kommunsekreterare samt föredraganden under § 184 enligt nedan

Justerare

Anders Gäfvert (M), Ingemar Wiklander (KD) § 199

Justeringens plats och tid

Rådhuset 2021-11-03, kl.11.00, § 199 direkt efter sammanträdet

Olle Löfgren (L)

Underskrifter
Sekreterare

Ordförande

Justerare

Paragrafer

Johanna Laine

Andreas Sjölander

Anders Gäfvert

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-11-02

Datum då anslaget sätts upp

2021-11-04

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

Underskrift
Justerandes sign

Datum då anslaget tas ned

Johanna Laine
Utdragsbestyrkande

2021-11-26
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Kommunstyrelsen
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§ 187 Dnr 2021-000405 1.1.2.1
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§ 184

Dnr 27802

Informationsärenden
Kommunstyrelsen har fått information om följande ärenden:
Verksamhetsbesök skolnämnden – Monica Fällström (S), ordförande, Åke
Hamrin (V), 1:e vice ordförande, Bengt Jansson (M), 2:e vice ordförande
och Marie Blomberg, förvaltningschef
Verksamhetsplan 2022 kommunstyrelsen – Lars Liljedahl, kommundirektör
Ekonomisk uppföljning av skolnämnden och socialnämnden – Andreas
Sjölander, kommunstyrelsens ordförande
Hemställan om godkänd investering i nytt vård- och omsorgsboende – Eric
Liljeström, enhetschef lokalförsörjningen och Göran Albertsson, VD
Härnösandshus
Hemställan om godkänd investering i ny idrottshall – Eric Liljeström,
enhetschef lokalförsörjningen och Göran Albertsson, VD Härnösandshus
Hyresavtal nytt vård- och omsorgsboende – Eric Liljeström, enhetschef
lokalförsörjningsenheten och Göran Albertsson, VD Härnösandshus
Hyresavtal och tilldelning av investeringsmedel ny idrottshall – Eric
Liljeström, enhetschef lokalförsörjningsenheten och Göran Albertsson, VD
Härnösandshus
Tekniska justeringar och ramväxlingar budgetramar 2022 – Johan Lindén,
ekonomichef
Reglemente för rådet för planering och exploatering – Uno Jonsson,
tillväxtchef
Förslag om justeringar av Ostkustbanan 2015 AB:s styrande dokument –
Uno Jonsson, tillväxtchef och Daniel Johansson, strateg miljö, hållbarhet och
infrastruktur
Remissvar Region Västernorrland – En rättssäker vindkraftsprövning
SOU:2021 – Daniel Johansson, strateg miljö, hållbarhet och infrastruktur
Bildande av dotterbolag till Invest i Härnösand – Restore AB – Uno Jonsson,
VD Invest i Härnösand AB
______
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§ 185

Dnr 34746

Val av justerare
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att välja Ingemar Wiklander (KD) till justerare för § 199 och Anders Gäfvert
(M) för protokollet i övrigt.
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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§ 186

Dnr 2020-000517 1.1.2.0

Fastställande av föredragningslista 2021
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa föredragningslistan för dagens möte.
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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§ 187

Dnr 2021-000405 1.1.2.1

Ekonomisk uppföljning av skolnämnden och
socialnämnden
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ge kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att följa upp den
ekonomiska utvecklingen i skolnämnden och socialnämnden,
att uppföljningen sker i samarbete med nämndernas presidier och
förvaltningschef och skickas till nämnderna för kännedom,
att uppföljningarna innehåller en uppdaterad årsprognos och redovisas på
arbetsutskottets sammanträden både skriftligt och muntligt,
att arbetsutskottet återrapporterar akuta åtgärdsbehov löpande till
kommunstyrelsen och skickar en sammanfattning efter fullföljt uppdrag till
kommunstyrelsen och
att ge kommundirektören i uppdrag att säkerställa tillräckliga
personalresurser på ekonomiavdelningen så att uppföljningen kan
genomföras.
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
Kommunstyrelsen har en omfattande uppsiktsplikt som regleras i
Kommunallagens 6 kap. 1 och 11-12 §§. I uppsiktsplikten ingår ansvar att
följa den ekonomiska utvecklingen i nämnderna och i kommunen som
helhet. För att kunna fullgöra uppgifterna får kommunstyrelsen begära in
yttranden och upplysningar som behövs från nämnder och anställda i
kommunen.
Kommunen är enligt Kommunallagens 11 kap. 1 § skyldig att ha god
ekonomisk hushållning i sina verksamheter. Revisionen har i sin bedömning
av kommunens delårsrapport 2021 uttryckt en oro för resultatutvecklingen i
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socialnämnden och skolnämnden då båda prognosticerar stora underskott vid
årets slut.
Uppföljningsuppdraget får delegeras till lämplig aktör för genomförande
men det slutliga ansvaret för att föreslå fullmäktige eventuella
förbättringsåtgärder ligger hos kommunstyrelsen. Genom en specialriktad
uppföljningsinsats på skol- och socialnämnder syftar kommunstyrelsen på att
få en övergripande bild av situationen. Kommunstyrelsens arbetsutskott är en
lämplig instans för att genomföra uppföljningen då den utgör kommunens
finansutskott.
Socialt perspektiv
Både skolnämndens och socialnämndens verksamheter är stora
samhällsviktiga aktörer och de påverkar de flestas vardag på något sätt. Det
är viktigt att ekonomin är i ordning och att skattebetalarna kan lita på att de
får den skola och vård de är med och finansierar. Corona-pandemin har satt
kommunens personalstyrka på prov i dessa verksamheter och spåren syns
även i de ekonomiska uppföljningarna. Kommunstyrelsen behöver lyfta de
ekonomiska detaljerna för att kunna påverka och styra åt rätt håll.
Ekologiskt perspektiv
Ärendet har ingen ekologisk anknytning då det handlar om uppföljning på
strategisk nivå.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
För att skapa tydlighet och för att hålla fokuset på rätt nivå i uppföljningen
föreslås att en årsprognos ska finnas med vid varje enskild rapport. Båda
nämnderna har tagit fram åtgärdsplaner för hur underskottet ska minskas och
syftet är att följa och vara uppdaterad på arbetet som sker bland annat utifrån
dessa planer.
Kommunallagen sätter den stora ramen för kommunstyrelsens förpliktelser.
Uppsiktsplikten respektive den goda ekonomiska hushållningen regleras i 6
kap. respektive 11 kap. Ytterligare detaljer om uppsiktsplikt och uppföljning
finns i kommunens egna gemensamma reglemente för nämnder och styrelse.
Beslutsunderlag
Ordförandeskrivelse kommunstyrelsens ordförande
Delårsrapport 2021 Härnösands kommun
Revisorernas bedömning av Delårsrapport 2021
Delårsrapport socialnämnden
Delårsrapport skolnämnden
Gemensamt reglemente för kommunstyrelse och nämnder
______
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§ 188

Dnr 2021-000001 1.1.2.1

Ekonomisk månadsrapport kommunstyrelsen 2021
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna informationen och lägga den 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.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Bakgrund
Kommunstyrelseförvaltningen genom ekonomiavdelningen sammanställer
efter varje avslutad månad en ekonomisk månadsrapport för att ge en
översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och
utveckling löpande under året.
Beslutsunderlag
Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse
Ekonomisk månadsrapport september 2021
______
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§ 189

Dnr 2019-000529 1.1.1.1

Motion om införande av LOV inom särskild boende
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M), Christina Lindberg (C) och Glenn
Sehlin (SD).
Yrkanden
Anders Gäfvert (M), Christina Lindberg (C) och Glenn Sehlin (SD) yrkar
bifall till motionen i sin helhet.
Propositionsordning
Ordföranden finner att det föreligger två förslag till beslut, liggande förslag
och Anders Gäfverts (M), Christina Lindbergs (C) och Glenn Sehlins (SD)
förslag.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Anders Gäfverts
(M), Christina Lindbergs (C) och Glenn Sehlins (SD) förslag.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat enligt liggande förslag.
Votering
Votering begärs och genomförs.
Ordförande ställer följande propositionsordning: ja för liggande förslag och
nej för bifall till motionen. Propositionsordningen godkänns.
Med 9 ja-röster mot 6 nej-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen
beslutat enligt liggande förslag.
Hur de enskilda ledamöterna röstat framgår av tabellen nedan.
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Ledamot
Andreas Sjölander
Carl Fredrik Edgren
Christina Lindberg
Lotta Visén
Lennart Mohlin
Monica Fahlén
Håkan Viklund
Michael Möller Christensen
Johan Sundqvist
Ingemar Wiklander
Erik Hultin
Anders Gäfvert
Ida Skogström
Ingemar Ljunggren
Glenn Sehlin

Ersättare

Parti

Susanne Forsberg
Ann Kristine Elfvendal
Elin Sandin

S
V
C
S
S
S
S
V
MP
KD
C
M
M
M
SD

§ 189
Ja Nej
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Reservationer
Moderaterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna reserverar sig till
förmån för eget förslag.
Bakgrund
En motion har lämnats till kommunfullmäktige 2019-11-25 av Margareta
Tjärnlund (M). Motionären föreslår att det ska vara en självklarhet för
omsorgstagarna i Härnösand att själva få välja äldreboende och att Lagen om
valfrihetssystem (LOV) införs för särskilt boende för äldre i Härnösand.
Fler och fler kommuner inför LOV inom särskilt boende för äldre. Juli 2020
har 22 kommuner i Sverige infört LOV för särskilt boende för äldre. Detta
menar motionären innebär att invånarna själva får möjlighet att välja mellan
olika verksamheter som ska utföra den hjälp de har fått beviljad.
Vidare menar motionären att LOV inte är någon byråkratisk teknikalitet,
utan ett viktigt verktyg för att öka människors inflytande i de
väldfärdsverksamheter som de själv betalat via skatten. LOV stimulerar även
till utveckling, nyetableringar av lokala, regionala och nationella företag. En
mångfald av aktörer höjder kvaliteten generellt och driver de kommunala
verksamheterna att förbättra sig ytterligare.
Härnösands kommun har i dagsläget brist på boenden för äldre och behovet
kommer att öka kraftigt. Genom LOV för särskilt boende för äldre ger
kommunen signaler till utförare att Härnösand är en kommun att satsa på.
Motionen har skickats till socialnämnden på remiss för yttrande.
Socialnämnden antog sitt yttrande 2021-10-21. Yttrandet är bifogat.
Kommunstyrelseförvaltningens bedömning
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att införande av LOV inom särskilt
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boende för äldre inte bör genomföras enligt motionärens förslag.
Bakgrunden till bedömning är att ett sådant beslut ska föregås av en
omfattande utredning och fördjupning som utgår från socialnämnden. Innan
ett eventuellt beslut om införande av LOV inom särskilt boende för äldre
behöver en liknande utredning som låg till grund för beslut om införandet av
LOV inom hemtjänsten i Härnösand 2009 göras.
Införande av LOV för särskilt boende för äldre ställer flera frågeställningar
som bör identifieras i en utredning. Till exempel:
Förutsättningar för införande
• Processen för ansökan till inflyttning
• Krav på tjänstens innehåll och utförande
• Lokaler
• IT, digitalisering och kommunikation
• Ekonomi och ersättningsmodell
• Organisation och HR-frågor
Processen för att införa och förvalta ett valfrihetsystem består av tre delar:
Förbereda
Genomföra
Förvalta och utveckla
Delprocesserna hänger samman och bör ingå i utredningen.
Utöver att utreda förutsättningarna bör en utredning innehålla effekter av
införande samt risker och riskhantering med LOV för särskilt boende för
äldre. Till exempel behövs en beredskapsplan för överetablering, som
eventuellt leder till att kommunala boenden avvecklas för att hålla balans
mellan utbud och efterfrågan.
Ett valfrihetssystem enligt LOV innebär att den upphandlande myndigheten
(kommunen) ska godkänna samtliga sökanden som uppfyller de krav som
angetts i förfrågningsunderlaget och som inte uteslutits med stöd av 7 kap. 1
§ lag om valfrihetssystem.
Mot bakgrund av behovet av en omfattande utredning och de effekter ett
beslut om införande av LOV för särskilt boende för äldre har, föreslår
kommunstyrelseförvaltningen att motionen avslås.
Socialt perspektiv
Förslaget påverkar inte det sociala perspektivet.
Ekologiskt perspektiv
Förslaget påverkar inte det ekologiska perspektivet.
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Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Förslaget påverkar inte det ekonomiska och juridiska perspektivet.
Beslutsunderlag
Tillväxtavdelningens tjänsteskrivelse
Protokollsutdrag socialnämnden 2021-10-21§ 119
Tjänsteskrivelse socialförvaltningen - remissvar LOV inom särskilt boende
för äldre
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-03-02 § 43
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-11-25 § 54
Motion om införande av LOV inom särskilt boende
LOV inom särskilt boende Utredning, Svedala kommun 2019-09-19
LOV-äldreboende, Utredning gällande avgränsningar, krav samt ekonomisk
ersättning 2019-12-16, Göteborgs stad
______
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§ 190

Dnr 2021-000309 3.4.2.0

Reglemente för rådet för planering och exploatering
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta Reglemente för rådet för planering och exploatering,
att reglementet börjar gälla från och med 2022-01-01 och
att rådets nuvarande politiska sammansättning gäller till och med 2022-1231.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M), Andreas Sjölander (S) och Johan
Sundqvist (MP).
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
Ärendet innefattar att bilda ett råd som har ansvar och mandat att hantera
samhällsplanerings- och exploateringsfrågor från övergripande till detaljerad
nivå. Rådet för planering och exploatering ersätter den befintliga politiska
grupperingen ”ÖP-gruppen” och skapar en tydligare organisation och ett mer
formellt uppdrag för att kunna hålla en röd tråd från planering till
exploatering.
Rådets uppgifter:
Rådet för planering och exploatering ska vara ett rådgivande organ som
organisatoriskt är inordnat under kommunstyrelsen. Rådet ska ha mandat att
fatta enklare inriktningsbeslut för fortsatt arbete rörande planering eller
exploateringsfrågor. Rådet ska även vara en referensgrupp vid framtagande
av planer och program som rör samhällsplanering.
Rådet ska vara länken mellan nämnderna gällande samhällsplanerings- och
exploateringsfrågor. I rådet ska frågor av värde för samhällsplaneringen
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hanteras och ge en samsyn och röd tråd från övergripande planering till
detaljplanering, bygglov och exploatering.
Rådet ska verka för att samhällsplaneringens olika aspekter beaktas och ges
utrymme i respektive nämnds verksamhetsplanering.
Reglementet ska inträda 2022-01-01. Representationen från politiken
förändras per 2023-01-01.
Socialt perspektiv
Rådets bildande möjliggör för nämnderna att tydligare styra och bevaka att
de sociala perspektiven beaktas vid samhällsplanering och exploatering.
Ekologiskt perspektiv
Rådets bildande möjliggör för nämnderna att tydligare styra och bevaka att
de ekologiska perspektiven beaktas vid samhällsplanering och exploatering.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
En förbättrad samordning i samhällsplaneringens olika skeden och en röd
tråd mellan dem förväntas ha mycket goda effekter ur ett ekonomiskt och
juridiskt perspektiv.
Beslutsunderlag
Tillväxtavdelningens tjänsteskrivelse 2021-07-02
Reglemente för rådet för planering och exploatering
______
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§ 191

Dnr 2021-000392 1.1.2.1

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2022
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anta kommunstyrelsens verksamhetsplan med tillhörande
internkontrollplan för 2022 samt
att skicka beslutet till kommunfullmäktige för kännedom.
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 den föreslagna verksamhetsplanen för kommunstyrelsen 2022 har
förvaltningen arbetat in de av kommunfullmäktige beslutade ekonomiska
prioriteringar. Verksamheternas planering utgår från kommunens
övergripande mål, intentioner och resultatuppdrag som antagits i Årsplan
2022 samt de styrdokument som i övrigt gäller för verksamheten.
Verksamhetsplanen innefattar en beskrivning av arbetet med att nå
resultatuppdragen för 2022, detaljbudget 2022 samt internkontrollplan för
2022.
Kommunstyrelsens driftsbudget omfattar 247,1 mnkr för 2022, inklusive
kommungemensam verksamhet och en investeringsbudget för året om 9,0
mnkr.
Kommunstyrelsen har av fullmäktige tilldelats nio resultatuppdrag med
tillhörande nyckeltal inför 2022. För att nå dessa resultatuppdrag har 17
strategiska åtgärder identifierats som kommer att genomföras under året.
Bland dessa åtgärder återfinns exempelvis färdigställande av
översiktsplanen, strategisk utveckling av friluftslivet, insatser för att minska
utsläpp från kommunens fordon, strukturera upp insatser vid sjukfrånvaro,
ökat fokus på uppföljningar och prognostisering gällande investeringar, samt
långsiktig ekonomisk hållbarhet i digitalisering. Genom att genomföra de
strategiska åtgärderna bedöms Kommunstyrelsen ha goda förutsättningar att
nå de målnivåer fullmäktige beslutat för respektive resultatuppdrag.
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Kommunstyrelsens internkontrollplan för 2022 innehåller en övergripande
internkontroll som innefattar att kontrollera om regelverk med tillhörande
rutiner efterföljs. Kontrollen omfattar alla verksamheter i organisationen
genom stickkontroller. Utöver den övergripande internkontrollen föreslås
fyra internkontroller för kommunstyrelsen inom områdena:
Hantering av allmänna handlingar
Kontinuitet i verksamheterna
It – och säkerhetsprocesser
Redovisningsprocessen för Överförmyndaren
Socialt perspektiv
Bedöms inte påverka.
Ekologiskt perspektiv
Bedöms inte påverka.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Ett av kommunens övergripande mål är en välskött och stabil ekonomi.
Genom att säkerställa att budget balanseras mot planerad verksamhet bidrar
kommunstyrelsen till kommunens ekonomi som helhet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Verksamhetsplan kommunstyrelsen 2022
Internkontrollplan kommunstyrelsen 2022
______
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§ 192

Dnr 2021-000379 1.1.2.1

Förslag om justeringar av Ostkustbanan 2015 AB:s
styrande dokument
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta förslag till reviderade styrdokument (aktieägaravtal, bolagsordning
och ägardirektiv) för Ostkustbanan 2015 AB och
att stämmoombudet (Härnösands kommun) instrueras rösta för att de nya
styrande dokumenten (aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv)
fastställs på Ostkustbanan 2015 AB:s extra bolagsstämma (som planeras till
december 2021).
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
Ostkustbanan 2015 AB:s (Nya Ostkustbanan AB) styrelse föreslår samtliga
delägare att revidera de styrande dokumenten: aktieägaravtalet,
bolagsordningen samt ägardirektivet.
Det enskilt viktigaste förslaget till ändring är att det maximala antalet
styrelseledamöter föreslås utökas från dagens 12 till 19. Det är viktigt för
bolaget att kunna anta reviderade styrdokument under innevarande år (2021)
för att kunna registrera en styrelseledamot från varje enskild delägare hos
Bolagsverket.
Bolagsstyrelsens tidplan är att samtliga delägares fullmäktige fattar beslut i
frågan under oktober, november, respektive december och att bolaget
därefter kallar till en extra bolagsstämma (per capsulam) i början eller mitten
av december där de nya styrdokumenten kan fastställas.
Alla delägare bör ges en plats i bolagsstyrelsen
Idag ska bolagsstyrelsen, i enlighet med bolagsordningen, bestå av minst 8
och maximalt 12 ledamöter. I förslaget till reviderad bolagsordning förordas
det att det maximala antalet styrelseledamöter ska utökas till 19.
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En grundläggande princip, sedan bolagets bildande, är att varje delägare
erbjuds en plats i styrelsen. Efter upptagandet av de tre nya delägarna uppgår
det totala antalet delägare till 13 medan det maximala antalet platser i
styrelsen uppgår till 12.
Förslaget om maximalt 19 styrelseledamöter baseras på antalet regioner (2)
och det totala antalet kommuner i de båda länen (17).
Aktieägaravtalet
Disposition Nuvarande skrivning
§4

Paragrafen om kommunernas
nominering av lekmannarevisorer
omsluter de åtta ursprungliga
delägarna.

De tre nytillkomna delägarna föreslås
adderas i bokstavsordning:
9. Sollefteå kommun,
10. Timrå kommun, samt
11. Ånge kommun.

Bilaga 1

-

De två tabellerna är uppdaterade med de
tre tillkomna delägarna samt att de
förvärvat sina aktier från Region
Västernorrland samt övertagit en del av
bolagets årliga finansiering, vilket innebär
att regionens aktieinnehav och årliga
tillskott minskat i motsvarande omfattning.

Bolagsordningen
Disposition Nuvarande skrivning
§7

Minimalt 8 och maximalt 12
styrelseledamöter

Ägardirektiven
Disposition Nuvarande skrivning
-

Justerandes sign

Förslag till ny skrivning

-

Förslag till ny skrivning
Att det maximala antalet styrelseledamöter
föreslås ökas från 12 till 19 (då det
sammantagen i de två länen finns totalt 17
kommuner och två regioner, vilket i
skrivande stund antas kunna bli det
maximala antalet delägare i bolaget på lång
sikt).
Förslag till ny skrivning
Det enda förslaget till ändring är
redaktionell – att alla delägare radas upp i
bokstavsordning och på samma
sätt i som i de andra två styrdokumenten.
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Socialt, Ekologiskt och Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Ingen negativ påverkan.
Beslutsunderlag
Tillväxtavdelningens tjänsteskrivelse
Aktieägaravtal från 2018
Bolagsordning från 2018
Ägardirektiv från 2018
Förslag till nytt aktieägaravtal
Förslag till ny bolagsordning
Förslag till nytt ägardirektiv
______
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§ 193

Dnr 2020-000513 1.1.2.0

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2021
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att kommundirektören, inför formerandet av ett nytt målprogram för
kommunen, ges i uppdrag att tillsammans med kommunens bolag undersöka
förutsättningarna för ett införande av ett målprogram för koncernen som
helhet, för att synliggöra på vilket sätt bolagens egna mål kan bidra till
kommunens övergripande mål, samt
att därefter lägga verksamhetsuppföljningen av Hemab 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.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Bakgrund
Kommunstyrelsens uppgift är att utöva ett helhetsansvar för kommunens
verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning och tillse att
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som
kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för
verksamheten. Styrelsen ska också se till att internkontrollen är tillräcklig
samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt.
Kommunstyrelsen och nämnderna ska se till att kommunfullmäktiges beslut
verkställs.
Styrelsen samordnar, genom att leda och styra, den kommunala
verksamheten. Styrelsen leder och fastställer övergripande förutsättningar för
planering och uppföljning av hela den kommunala verksamheten inklusive
de kommunala bolagen. Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över övriga
nämnders verksamhet samt kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala
bolag, stiftelser och kommunalförbund och besluta i frågor om samordning
mellan nämnder och gränsdragning mellan nämndernas kompetens när något
är oklart eller tvistigt.
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Kommunstyrelsen utövar sin uppsiktsplikt genom fördjupad
verksamhetsuppföljning, verksamhetsredovisningar i kommunstyrelsen,
genom kvartalsmöten med bolagen, delårsbokslut samt årsberättelse.
Den bilagda rapporten är resultatet av en fördjupad verksamhetsuppföljning
genom dialog mellan kommunstyrelseförvaltningens tjänstepersoner och
Hemabs ordförande och verkställande direktör.
Socialt perspektiv
Bedöms inte påverka perspektivet
Ekologiskt perspektiv
Bedöms inte påverka perspektivet
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
I ett juridiskt perspektiv är det av stor vikt att kommunstyrelsen har uppsikt
över bolagens verksamhet och föreslår eller rekommenderar förändringar där
behov av förändringarna identifieras och som bidrar till kommunens
utveckling. Genom att dokumentera uppföljningen blir det möjligt för
verksamheterna, de politiska instanserna samt invånarna att få insyn i hela
processen och följa de beslut som sedan följer av uppsiktens resultat.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse
Verksamhetsrapport Hemab 2021
Riktlinje för fullgörande av kommunstyrelsens uppsiktsplikt
______
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§ 194

Dnr 2021-000397 1.1.2.1

Hemställan om godkänd investering i nytt vård- och
omsorgsboende
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna AB Härnösands kommunfastigheters investering i ett nytt
vård- och omsorgsboende inom fastigheten Saltvik 2:35.
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
Härnösands kommun har behov av ett nytt vård- och omsorgsboende.
Socialförvaltningen önskar få mer ändamålsenliga lokaler och samtidigt
skapa förutsättningar för att dels ha möjlighet att lämna en förhyrning vars
kontrakt är på väg att löpa ut där lokalerna inte bedöms vara ändamålsenliga
och dels kunna erbjuda brukare, som idag är placerade i andra kommuner, en
möjlighet att bo i sin hemkommun nära anhöriga och vänner.
Utifrån ovanstående behov har AB Härnösands kommunfastigheter på
uppdrag av och i samarbete med socialförvaltningen och
kommunstyrelseförvaltningens lokalförsörjningsenhet genomfört
projektering av ett nytt vård- och omsorgsboende. Projekteringen är i sitt
slutskede och ett förfrågningsunderlag har tagits fram.
Enligt ägardirektiv för AB Härnösandshus med dotterbolaget AB
Härnösands kommunfastigheter ska kommunfullmäktige få ta ställning till
beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av
större vikt. Investeringar och förvärv eller försäljning av tillgångar
överstigande 25 miljoner kronor och bildande och/eller förvärv av
dotterbolag anses alltid vara av större vikt.
Investeringskostnaden för nytt vård- och omsorgsboende beräknas överstiga
25 miljoner kronor varför AB Härnösands kommunfastigheters styrelse nu
begär kommunfullmäktiges godkännande för investeringen.
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Socialt perspektiv
Ett nytt vård- och omsorgsboende är en stor och långsiktig investering i
kommunens befolkning och en viktig satsning ur folkhälsoperspektiv. Både
socialförvaltningens medarbetare och de äldre som inte klarar av att bo
hemma gynnas av ändamålsenliga lokaler. För personalen erbjuder
välplanerade lokaler en god arbetsmiljö medan för individen kan det
innebära fysisk trygghet och förbättrad tillgänglighet. För de brukare som
beretts boende i andra kommuner kan det även innebära trygghet att få
komma tillbaka till hemkommunen samtidigt som kommunen signalerar att
de strävar för att kunna själv ta hand om sina medborgare. Projektet ligger
väl i linje med kommunens långsiktiga vision om att bygga en hållbar
framtid och erbjuda hög livskvalitet för invånarna samt att vara ett
solidariskt samhälle samt övergripande målet om jämställd och solidarisk
välfärd av hög kvalitet. Ett nytt vård- och omsorgsboende bidrar även till
kommunstyrelsens resultatuppdrag om att kommuninvånarnas upplevelse av
trygghet ska öka.
Ekologiskt perspektiv
Ärendet har ingen ekologisk anknytning.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Att Härnösandshus AB bygger boendet och kommunen tecknar hyresavtal
med bolaget innebär att nettokoncernskulden i kommunkoncernen ökar.
Ökad skuldsättning kan få framtida påverkan på kommunens och bolagens
möjlighet att ytterligare skuldsätta sig i samband med att nya investeringar
som inte kan självfinansieras behöver genomföras. Anledningen är att
kommunkoncernens huvudsakliga kreditgivare, Kommuninvest, beräknar en
lånelimit för varje kommunkoncern upp till vilken kommunkoncernen kan ta
nya lån utan att skuldnivån ifrågasätts. I teorin skulle Härnösands
kommunkoncern kunna hamna i ett läge där Kommuninvest nekar till att ge
ut nya lån, ifall kommunkoncernens nettokoncernskuld uppnår eller
överstiger den av Kommuninvest fastslagna lånelimiten.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse
Hemställan begäran om godkännande av investering i nytt vård- och
omsorgsboende
Ägardirektiv Härnösandhus AB
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

24(44)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-11-02
Kommunstyrelsen

§ 195

Dnr 2021-000396 1.1.2.1

Hyresavtal nytt vård- och omsorgsboende inom
fastighet Saltvik 2:35
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna hyresavtal för nytt vård- och omsorgsboende inom fastighet
Saltvik 2:35 med en årlig hyra inom spannet 4,3 miljoner kronor till 4,9
miljoner kronor,
att uppdra till kommundirektören att teckna avtal inom givna förutsättningar,
att uppdra till kommundirektören att återkomma till kommunstyrelsen om
förutsättningarna förändras,
att undertecknat avtal ska delges kommunstyrelsen, samt
att kostnader för nytt vård- och omsorgsboende beaktas i budgetarbetet för
2023.
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
Socialförvaltningen har gjort en analys för behovet av ett särskilt boende
inom socialpsykiatrin (SoL-boende) för personer med långvarig psykisk
ohälsa. Kommunen har på grund av platsbrist under senaste åren löst
placeringen av mellan 11–20 personer externt till en ungefärlig kostnad
mellan 700– 1 800 tkr per placering och år. Av de nuvarande externa
placeringarna beräknas åtta kunna erbjudas en hemmalösning vid det nya
boendet. Det pågår även ett arbete med att kunna erbjuda hemmalösning i
befintliga boenden vilket sammantaget med ett nytt särskilt boende minskar
behovet av externa placeringar.
Ett av kommunens egna befintliga boenden med nio platser uppfyller inte
brandskyddskraven och avtalet har sagts upp. Ett annat befintligt boende
med sex platser behöver omlokaliseras utifrån att lokalerna inte är
ändamålsenliga ur ett brukarperspektiv. Brukarna är i behov av en miljö med

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

25(44)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

26(44)

Sammanträdesdatum

2021-11-02
Kommunstyrelsen

mindre stimuli i och omkring boendet. Inom socialpsykiatrin är det av stor
vikt att kunna erbjuda brukare med psykosproblematik och tvångssyndrom
ändamålsenliga lokaler. Lokalerna ska främja en lugn miljö och vara säkra så
att arbetet kan hålla en hög kvalitet och att en god arbetsmiljö för personalen
säkerställs. Samtliga 15 platser från de befintliga boendena beräknas kunna
flyttas över till det nya boendet.
Personalplaneringen kommer att kunna effektiviseras i nya lokaler som
byggs ändamålsenligt från början, till exempel med en central rapportplats
mitt i huset för god uppsikt.
Lokalförsörjningsenheten har lett arbetet med att ta fram förslag på byggnad.
Indikerad årshyra ligger mellan 4,3 och 4,9 mnkr exklusive moms och avtal
föreslås tecknas på 25 år.
Socialt perspektiv
Att kunna placera personer i behov av socialpsykiatrisk omvårdnad inom
kommunens egen regi skapar trygghet. Kommunen har bättre möjligheter att
stödja och följa upp den berörda målgruppen när den finns nära. Därutöver
minskar risken för beslut som inte kan verkställas på grund av lokalbrist.
Ekologiskt perspektiv
Ärendet har ingen ekologisk anknytning.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Då dagens lösning inte är ändamålsenlig med otillräckliga lokaler och
externa placeringar så kan två alternativa lösningar framställas, dels att
bygga ett nytt boende och samordna verksamhet där och dels att fortsätta
med ett stort antal externa placeringar och dessutom utöka med de brukare
som idag finns inom den egna verksamheten och som fortsatt inte kan vara
kvar i nuvarande lokaler.
Jämförelse beräknade kostnader för 23 brukare
(tkr)

Befintlig
verksamhet

Driftkostnad (15 brukare)
Beräknad driftkostnad (23 brukare)

-9 456

Kostnad externa placeringar (8 brukare)

-8 200

Nytt
SoL-boende
-13 751

Beräknad kostnad externa placeringar (23 brukare)
Kostnad lokalhyra
Intäkt momsåtersökning lokaler

-24 625
-1 524

-4 600

136

356

Intäkt momsåtersökning externa placeringar
Summa kostnad
Kostnad brukare/år
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Externa
placeringar

492

1 478

-18 552

-17 995

-23 148

-807

-782

-1 006
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Av de två alternativen, att bygga ett nytt boende jämfört med externa
placeringar i hög utsträckning, är det första alternativet mest ekonomiskt
fördelaktigt då kostnaden beräknas bli 5,1 mnkr lägre årligen. Även i
jämförelse med kostnaden för befintlig verksamhet idag så beräknas
kostnaderna bli lägre med ett nytt SoL-boende.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse
Protokollsutdrag socialnämnden 2021-10-21 § 118
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-11
Socialförvaltningen, underlag till beslut om nytt Solsocialpsykiatriboende
Lokalgruppens förslag beslut om hyresnivåer för nytt Vård- och
omsorgsboende
Socialförvaltningen, vård- och omsorgsboende – situationsplan
Socialförvaltningen, vård- och omsorgsboende – planritning
______
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§ 196

Dnr 2021-000399 1.1.2.0

Hemställan om godkänd investering i ny idrottshall
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna AB Härnösands kommunfastigheters investering i ny
idrottshall inom fastigheten Fastlandet 2:24.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Glenn Sehlin (SD), Johan Sundqvist (MP) och Andreas
Sjölander (S).
Yrkanden
Glenn Sehlin (SD) yrkar på avslag.
Propositionsordning
Ordföranden finner att det föreligger två förslag till beslut, liggande förslag
och Glenn Sehlins (SD) avslagsyrkande.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Glenn Sehlins (SD)
avslagsyrkande.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat enligt liggande förslag.
Votering
Votering begärs och genomförs.
Ordföranden ställer följande propositionsordning: ja för liggande förslag och
nej för avslag. Propositionsordningen godkänns.
Med 13 ja-röster mot 1 nej-röst och 1 som avstår finner ordföranden att
kommunstyrelsen beslutat enligt liggande förslag.
Hur de enskilda ledamöterna röstat framgår av tabellen nedan.
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Ledamot
Andreas Sjölander
Carl Fredrik Edgren
Christina Lindberg
Lotta Visén
Lennart Mohlin
Monica Fahlén
Håkan Viklund
Michael Möller Christensen
Johan Sundqvist
Ingemar Wiklander
Erik Hultin
Anders Gäfvert
Ida Skogström
Ingemar Ljunggren
Glenn Sehlin

Ersättare

Parti

Susanne Forsberg
Ann Kristine Elfvendal
Elin Sandin

S
V
C
S
S
S
S
V
MP
KD
C
M
M
M
SD

Ja
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

§ 196
Nej Avstår

X
X

Reservationer
Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag och lämnar in
skriftlig reservation enligt följande:
”Sverigedemokraterna reserverar sig emot förslaget till ny idrottshall på
Ängevallens fotbollsplan (Fastlandet 2:24). Vi anser att med en ändrad
utformning av idrottshallen så får den plats på fastigheten Fastlandet 2:90
utan för den skull ta fotbollsplanen i anspråk och då Ängevallen är en
kulturhistoriskt viktig plats för Härnösand och arbetarrörelsen, så bör en
annan placering beaktas. I detta fall så föreslår Sverigedemokraterna att man
köper tillbaka fastigheten benämnd ”Fastlandet 2:90” och förlägger
idrottshallen där.”
Bakgrund
En ny idrottshall på fastlandet har länge efterfrågats av både föreningslivet
och kommunens två skolor, Wendela Hellmanskolan och Murbergsskolan
som idag saknar lämpliga lokaler för idrott. Behovet är stort och det har
uppmärksammats som en prioriterad satsning i kommunens årsplan för 2021.
Ärendet är politiskt förankrat även i en referensgrupp bestående av
representanter från kommunstyrelsen, skolnämnden och samhällsnämnden.
Då investeringskostnaderna för en ny idrottshall överstiger 25 mnkr behöver
enligt AB Härnösandshus ägardirektiv investeringen godkännas av
kommunfullmäktige. Projektet ligger inom kommunal kompetens och bidrar
till förverkligande av bolagets verksamhetsmål att bygga och äga lokaler för
kommunens olika verksamheter samt publika fastigheter och även att aktivt
bidra till utveckling av kommundelar.
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Socialt perspektiv
För att leva upp till regeringens krav om utökad undervisningstid i ämnet
idrott och hälsa behöver skolförvaltningen tillgång till lokaler som
undervisningen kan genomföras i. Barn har enligt Barnkonventionen rätt till
meningsfull fritid och ska ges möjlighet och förutsättningar för utveckling.
Mer rörelse under skoldagen har även visats ha positiva kopplingar till bättre
prestationer i skolan.
Föreningarna behöver lokaler för att kunna genomföra träningar och
idrottsevenemang vilket även bidrar till att göra staden attraktiv och öka
livskvaliteten för invånarna. Att skapa förutsättningar för idrott i stort kan
även ha en positiv effekt på folkhälsan.
Ekologiskt perspektiv
Kommunen ska genom sitt bostadsbolag bidra till ekologisk hållbarhet inom
nybyggnationer. Detta kan göras bland annat genom att prioritera trä som
byggmaterial och eftersträva användning av solenergilösningar. Det framgår
tydligt att båda dessa aspekter tagits till hänsyn i planeringen vilket har
direkt anknytning till såväl ägardirektivet som kommunens vision om hållbar
framtid.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
En följd av att Härnösandshus AB bygger en ny idrottshall blir att
nettokoncernskulden i kommunkoncernen ökar. Ökad skuldsättning kan få
framtida påverkan på kommunens och bolagens möjlighet att ytterligare
skuldsätta sig i samband med att nya investeringar som inte kan
självfinansieras behöver genomföras. Detta då kommunkoncernens
huvudsakliga kreditgivare, Kommuninvest, beräknar en lånelimit för varje
kommunkoncern upp till vilken kommunkoncernen kan ta nya lån utan att
skuldnivån ifrågasätts. Uppnår kommunkoncernens nettokoncernskuld den
av Kommuninvest fastslagna lånelimiten, kan ett eventuellt nekande till
nyupplåning inträffa.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse
Hemställan om godkännande av investering i ny idrottshall
Ägardirektiv Härnösandshus, Härnösands kommunfastigheter
______
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§ 197

Dnr 2021-000398 1.1.2.1

Hyresavtal och tilldelning av investeringsmedel - ny
idrottshall inom fastighet Fastlandet 2:24 samt Myrans
naturgräsområde
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna hyresavtal för ny sporthall inom fastighet Fastlandet 2:24
enligt underlag på situationsplan och planritning med en årlig hyra inom
spannet 5,3 miljoner kronor till 5,9 miljoner kronor,
att uppdra till kommundirektören att teckna avtal inom givna förutsättningar,
att uppdra till kommundirektören att återkomma till kommunstyrelsen om
förutsättningarna förändras,
att undertecknat avtal ska delges kommunstyrelsen, samt
att ökade driftskostnader för ny idrottshall och Myrans naturgräsområde
beaktas i budgetarbete för 2023.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att tilldela samhällsnämnden 3,0 miljoner kronor i investeringsmedel 2022
för markarbeten i anslutning till fastighet Fastlandet 2:24,
att tilldela samhällsnämnden 4,1 miljoner kronor i investeringsmedel 2022
för markarbeten på Myrans naturgräsområde,
att tilldela samhällsnämnden 430 000 kronor för ökade hyreskostnader för
servicebyggnad på Myrans naturgräsområde för perioden juli till december
2022.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Glenn Sehlin (SD), Andreas Sjölander (S) och Olle
Löfgren (L).
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
Kommunens lokalförsörjningsenhet har tillsammans med Härnösands
kommunfastigheter på uppdrag av lokalgruppen tagit fram förslag på en ny
idrottshall i anslutning till Wendela Hellmansskolan och Murbergsskolan.
Den nya idrottshallen kommer att ägas av Härnösands kommunfastigheter
och hyras ut till skolförvaltningen och allmänheten utanför skoltid. Hyran
beräknas utifrån uppskattade kostnader för uppförandet av anläggningen och
driftkostnader. För skolförvaltningens del indikeras en årlig hyra mellan 5,3
och 5,9 mnkr exklusive mervärdesskatt under 25 år från hösten 2023 när
idrottshallen beräknas vara klar. I hyran ingår drift inklusive värme,
ventilation, VA-avgifter och fastighetsel samt skötsel, inre underhåll och
avfallskostnader. Skolnämnden har den 21 oktober 2021 beslutat att ställa
sig bakom de föreslagna indikativa hyreskostnaderna.
Kommunstyrelsen har övergripande ansvar för kommunens lokalfrågor och
behöver vara uppdaterad på projektets ekonomi. Därför föreslås att
eventuella ändrade förutsättningar som innebär att hyresavtalet inte kan
hållas inom den planerade ramen om 5,3–5,9 mnkr återrapporteras till
kommunstyrelsen innan avtal undertecknas.
Socialt perspektiv
För att skolförvaltningen ska kunna leva upp till ökad idrottsundervisning
enligt regeringens beslut behöver eleverna ha tillgång till en lämplig lokal i
närhet till skolan. Att hyra en lokal från kommunens egna fastighetsbolag
som förutom att fylla skolans behov gynnar allmänheten bedöms som en
både socialt och ekonomiskt hållbar lösning som ligger i linje med
kommunens övergripande mål.
Ekologiskt perspektiv
Ingen påverkan.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Hyreskostnaden för den nya idrottshallen har uppskattats till mellan 5,3 till
5,9 mnkr. Samtidigt förväntas nuvarande kostnader för ändamålet kunna
minska så att nettoeffekten av de ökade kostnaderna till följd av en ny
idrottshall landar på ca 3,9-4,5 mnkr år 2026.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Utveckling av Myrans naturgräsområde
Sporthall – situationsplan
Sporthall – planritning
Ny idrottshall – underlag driftskostnad
Protokollsutdrag samhällsnämnden 2021-10-21 §144
Protokollsutdrag skolnämnden 2021-10-21 §112
______
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§ 198

Dnr 2021-000416 1.1.2.0

Tekniska justeringar och ramväxlingar budgetramar
2022
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa reviderade budgetramar för 2022.
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
Efter att kommunfullmäktige den 2021-06-14 §67 beslutade om mål, budget
och skattesats för 2022 har ett antal budgetinterna tekniska justeringar samt
ramväxlingar mellan beslutade budgetramar genomförts. De justerade
ramarna ligger till grund för verksamhetsplaner samt detaljbudgetering.
Följden av de tekniska justeringarna samt ramväxlingarna är att
budgetramarna förändrats, även om kommunens budget som helhet och det
samlade budgeterade resultatet för 2022 fortfarande är desamma. Av den
anledningen lyfts de justerade budgetramarna på nytt till
kommunfullmäktige för att beslutas på nytt. Sammantaget innebär
justeringarna följande förändring av respektive nämnds budgetram:
Tkr
Ram
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse
Kommungemensamt
Arbetslivsnämnd
Samhällsnämnd
Skolnämnd
Socialnämnd
Summa nämndernas verksamhet
Finansen
Resultat

Justerandes sign

Anslag
-6 865
-181 000
-64 981
-68 000
-185 241
-616 201
-636 897
-1 759 185

Anslag
-6 873
-182 077
-64 981
-68 041
-184 798
-621 411
-638 898
-1 767 079

Förändring
-8
-1 077
0
-41
443
-5 210
-2 001
-7 894

1 795 153

1 803 047

7 894

35 968

35 968

0
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Exempel på tekniska justeringar och ramväxlingar som genomförts efter
kommunfullmäktiges beslut är; omfördelning av centrala lönemedel
motsvarande 3 månader av 2021 års löneökningar som inte fanns med i de
ursprungliga budgetramar från beslutet den 2021-06-14. Ramväxlingar
mellan nämnder till följd av mindre organisationsförändringar.
Omfördelning av centralt avsatta medel för omräkning av nya kostpriser
samt utfördelning av besparingsåtgärder.
Socialt perspektiv
Ingen påverkan.
Ekologiskt perspektiv
Ingen påverkan.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Ingen påverkan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
______
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§ 199

Dnr 2021-000417 1.1.2.1

Bildande av dotterbolag till Invest i Härnösand Restore AB
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna bildandet av Restore AB som dotterbolag till Invest i
Härnösand och
att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att återkomma till fullmäktige
med upprättat ägardirektiv för Restore AB.
Kommunstyrelsen beslutar
att anse ärendet omedelbart justerat.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Ida Skogström (M), Johan Sundqvist (MP) och Erik
Hultin (C).
Yrkanden
Ida Skogström (M) yrkar på avslag.
Glenn Sehlin (SD) yrkar bifall till Ida Skogströms (M) avslagsyrkande.
Johan Sundqvist (MP) yrkar att ärendet ska direktjusteras.
Propositionsordning
Ordföranden finner att det föreligger två förslag – liggande förslag och Ida
Skogströms (M) avslagsyrkande.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta enligt liggande
förslag.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta enligt Ida
Skogströms (M) förslag.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat enligt liggande förslag.
Votering
Votering begärs och genomförs.
Ordföranden ställer följande propositionsordning: ja för liggande förslag och
nej för Ida Skogströms (M) avslagsyrkande.
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Med 9 ja-röster mot 5 nej-röster och 1 som avstår finner ordföranden att
kommunstyrelsen beslutat enligt liggande förslag.
Hur de enskilda ledamöterna röstat framgår av tabellen nedan.
Ledamot

Ersättare

Andreas Sjölander
Carl Fredrik Edgren
Christina Lindberg
Lotta Visén
Lennart Mohlin
Monica Fahlén
Håkan Viklund
Michael Möller Christensen
Johan Sundqvist
Ingemar Wiklander
Erik Hultin
Anders Gäfvert
Ida Skogström
Ingemar Ljunggren
Glenn Sehlin

Myriam Estrella Näslund (MP)
Ulla Bylund (KD)
Eva-Clara Viklund (M)
Susanne Forsberg
Ann Kristine Elfvendal
Elin Sandin

Parti § 199
Ja Nej Avstår
S
X
V
X
C
X
S
X
S
X
S
X
S
X
V
X
MP
X
KD
X
C
X
M
X
M
X
M
X
SD
X

Reservationer
Moderaterna och Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för Ida
Skogströms (M) avslagsyrkande.
Jäv
Andreas Sjölander (S), Carl Fredrik Edgren (V), Christina Lindberg (C)
anmäler sig jäviga och deltar inte i beslut i ärendet.
Bakgrund
Styrelsen för Invest i Härnösand (nedan kallad Invest) föreslår att det nya
kommunala bolaget, återbruksgallerian Restore ska bildas som dotterbolag
till Invest. Kommunala bolag ska enligt ägardirektiven involvera
kommunfullmäktige vid beslut av principiell beskaffenhet varför Invest nu
begär kommunfullmäktiges beslut i frågan. Bolagsstyrelsen har ansett att
Invests huvuduppdrag går i linje med den typen av verksamhet som
återbruksgallerian kommer att driva. Kommunledningskontoret instämmer i
bedömningen och konstaterar att Restore ABs verksamhet inte heller strider
mot den kommunala kompetensen såsom den är beskriven i
bolagsordningen.
Socialt perspektiv
Beslutet är av organisatorisk karaktär och har ingen social påverkan.
Ekologiskt perspektiv
Beslutet har ingen anknytning till miljön.
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Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Då Invest har som uppdrag från ägaren att bland annat ”agera i nätverk med
aktörer som kan bidra till utvecklingsmöjligheter” och att ”stödja företag på
orten i enlighet med den kommunala kompetensen” bedöms verksamheten i
dotterbolag i form av en återbruksgalleria falla väl inom fullmäktiges
målsättning för moderbolaget. För att fylla kraven i Kommunallagens 10
kap. § 3 behöver ägardirektiv upprättas skyndsamt för det nybildade bolaget.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse
Hemställan om att bilda dotterbolag från Invest i Härnösands styrelse
Bolagsordning Restore AB
______
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§ 200

Dnr 2021-000388 1.1.2.1

Julklapp presentkort
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att dela ut presentkort från HÄR till månadsanställda samt timanställda som
arbetat minst 40 % av heltid under perioden augusti - oktober 2021 i
Härnösands kommun till ett värde av 500 kr/person, samt
att kostnaden om 1,3 mnkr belastar kommunstyrelsens budget.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M), Glenn Sehlin SD), Ida Skogström
(M), Andreas Sjölander (S), Olle Löfgren (L), Johan Sundqvist (MP),
Susanne Forsberg (S) och Ann Kristine Elfvendal (S).
Yrkanden
Anders Gäfvert (M) yrkar avslag på första attsatsen i liggande förslag och
föreslår en ny attsats enligt följande: att utöka friskvårdsbidraget från 1000
kr till 1500 kr.
Glenn Sehlin (SD) yrkar bifall till Anders Gäfverts (M) förslag.
Andreas Sjölander (S) yrkar avslag på Anders Gäfverts (M) förslag.
Christina Lindberg (C) yrkar bifall till liggande förslag.
Propositionsordning
Ordföranden finner att det avseende första attsatsen föreligger två förslag:
liggande förslag och Anders Gäfverts (M) förslag.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag.
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Anders Gäfverts
(M) förslag.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag.
Votering
Votering begärs och genomförs.
Ordföranden ställer följande propositionsordning: ja för liggande förslag och
nej för Anders Gäfverts (M) förslag. Propositionsordningen godkänns.
Med 11 ja-röster mot 4 nej-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen
beslutat enligt liggande förslag avseende första attsatsen.
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Hur de enskilda ledamöterna röstat framgår av tabellen nedan.
Ledamot
Andreas Sjölander
Carl Fredrik Edgren
Christina Lindberg
Lotta Visén
Lennart Mohlin
Monica Fahlén
Håkan Viklund
Michael Möller Christensen
Johan Sundqvist
Ingemar Wiklander
Erik Hultin
Anders Gäfvert
Ida Skogström
Ingemar Ljunggren
Glenn Sehlin

Ersättare

Parti

Susanne Forsberg
Ann Kristine Elfvendal
Elin Sandin

S
V
C
S
S
S
S
V
MP
KD
C
M
M
M
SD

§ 200
Ja Nej
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Reservationer
Moderaterna och Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för Anders
Gäfverts (M) yrkande.
Propositionsordning 2
Ordföranden finner att det avseende andra 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.
Bakgrund
Det är många i kommunorganisationen som arbetet hårt under lång tid,
pandemin har satt verksamheten under ett helt annat tryck än vad vi nånsin
kunnat vänta oss. För att visa uppskattning till våra medarbetare för alla
insatser som görs i kommunens verksamheter föreslås att kommunen delar ut
en julgåva i form av ett presentkort till alla månadsanställda samt
timanställda som arbetat minst 40 % av heltid under perioden augusti oktober 2021.
Syftet är också att uppmuntra till att handla lokalt i Härnösand och på så vis
bidra till att återstarta den lokala handeln efter Coronapandemin. Genom
denna insats stöttar kommunen lokala handlare och krögare.
Inför julen 2020 och sommaren 2021 delades också presentkort ut till
kommunens anställda.
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Medarbetaren får ett presentkort hos HÄR Handel och Möte till värde av 500
kr att använda för att handla hos anslutna butiker och restauranger i
Härnösand. I princip alla handlare i Härnösands centrum är anslutna till
HÄR. I maj 2021 var 41 butiker och restauranger anslutna.
Presentkortet delas ut till alla som har en tillsvidareanställning eller en
månadsanställning samt timanställda som arbetat minst 40 % av heltid under
augusti - oktober. Kommunens kostnader beräknas till 1,3 mnkr.
HÄR Handel och Möten AB är en näringsdriven organisation som har till
syfte att verka för handelns utveckling i Härnösand och därigenom arbeta för
medlemsföretagens intressen. HÄR arbetar med aktiviteter, presentkort och
marknadsföring. Härnösands kommun stöttar årligen HÄR med ett
driftsbidrag för att de ska kunna driva sin verksamhet.
Presentkortet ges ut i samarbete med Mastercard och är i princip ett förbetalt
Mastercard-kort. Det är Mastercards nätverk och säkerhetsstandard som
används. Kortet gäller i anslutna butiker/företag i Härnösand.
Under 2021 har skatteverket höjt summan för skattefria gåvor från
arbetsgivare vilket medför att presentkortet är skattefritt.
Socialt perspektiv
Under pandemitiden har många anställda både påverkats och arbetat hårt.
Presentkortet är arbetsgivarens sätt att visa uppskattning för det väl
genomförda arbetet under året. Handeln är viktig för vår kommun och
genom utdelning av ett så stort antal presentkort så kan Härnösands kommun
stötta den lokala handeln i kommunen att återstarta den lokala handeln efter
Coronapandemin.
Ekologiskt perspektiv
Ingen påverkan på perspektivet.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Pandemin har slagit hårt mot handeln i Sverige. De insatser som gjordes av
Härnösands kommun under 2020 fick tydliga positiva effekter. Generellt kan
man räkna med att 1 kr presentkort genererar 1,40 kr i handeln, då man oftast
handlar för mer än vad presentkortet är värt.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
______
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§ 201

Dnr 2020-000514 1.1.2.1

Kommunstyrelsens uppdragsbeslut 2021
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.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Bakgrund
Kommundirektören redogör för uppdaterad uppdragslista per 2021-11-02.
Beslutsunderlag
Lista kommunstyrelsens uppdragsbeslut t.o.m. 2021-11-02
______
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Dnr 2020-000515 1.2.3.1

Anmälan av delegationsbeslut 2021
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisning 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.
Bakgrund
På dagens möte har följande delegationsbeslut redovisats:
Attestantförteckning kommunstyrelseförvaltningen 2021-10-07
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse
Bilaga – delegationsbeslut
______
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Dnr 2020-000516 1.1.2.1

Anmälan av ärenden för kännedom till
kommunstyrelsen 2021
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.
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Bakgrund
I handlingarna till dagens möte har följande ärenden gått till
kommunstyrelsen för kännedom:
Socialnämndens budgetuppföljning per september 2021
Skolnämndens verksamhetsplan med internkontrollplan 2022
Revisionsrapport översiktlig granskning delårsrapport per 2021-08-31
Räddningstjänsten Höga kusten – Ådalen
Beslut ej verkställda gynnande beslut avseende tredje kvartalet 2021,
socialnämnden
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse
Bilaga – Ärenden för kännedom till kommunstyrelsen 2021-11-02
______
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Dnr 2021-000034 1.1.2.1

Frågor och svar
Anders Gäfvert (M) tackar Andreas Sjölander (S) för offentligt uttalande om
fullt förtroende för Hemabs styrelse och VD.
Anders Gäfvert (M) ställer en fråga om kommunstyrelsen får delta i
föreläsningen om heltider.
Andreas Sjölander (S) bekräftar att inbjudan kommer att skickas ut även till
kommunstyrelsen till föreläsningen på måndag den 10 nov kl.10.
Olle Löfgren (L) begär att rådet för trygghet och hälsa tar upp och hanterar
en fråga från Elevrådet på Hedda Wisingskolan om hur eleverna upplever
tryggheten i staden.
Carl Fredrik Edgren (V) tar med sig frågan till rådet för trygghet och hälsa.
______
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