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Närvarolista, ledamöter 

Ledamot Ersättare Parti Närvaro Frånvaro 

     

Andreas Sjölander  S x § 35,38 

Lotta Visén  S x § 38 

Magnus Oscarsson  S x § 35,38 

Nina Skyttberg  S x § 38 

Krister Fagerström McCarty  S x § 38 

Monica Fahlén   S x § 38 

Håkan Viklund  S x § 38 

Ebba Hansson  Lotten Widmark §§ 30-
32, 34-50 

S  x 

Ann Catherine Genberg  S x § 38 

Björn Nordling  S x § 38 

Lennart Mohlin   S x § 38 

Johan Nilsson Agneta Jonsson §§ 30-
37, 39-50 

S  x 

Susanne Forsberg Mats Höglund §§ 30-33, 
35-40 
Rune Danielsson §§ 41-
50 

S  x 

Martin Neldén  V x § 38 

Åke Hamrin  V x § 38 

Birgitta Alevård  V x § 38 

Anders Bergqvist Michael Möller  
Christensen §§ 30 37, 
39-50 

V  x 

Knapp Britta Thyr  MP x § 35,38 

Hibo Abdullahi  MP x  

Per Sander Myriam Estrella Näslund 
§§ 30-37, 39-50 

MP  x 

Ida Skogström  M X §§ 30-37, 
39-46 

Tom stol 
§§ 47-50 

Anders Gäfvert Ingemar Ljunggren M  x 

Lennart Bolander  M x § 33 

Margareta Tjärnlund  M x § 38 

Eva-Clara Viklund  M x § 38 

Christian Wasell  M x § 35,38 

Linda Borg  M x  

Per-Eric Norberg  C x § 38 

Christina Lindberg  C x § 35,38 

Erik Hultin  C x § 38 

Anette Nordin Dunia Ali §§ 30-37, 39-
50 

C  x 

Karl Rönnkvist  C x § 38 

Olle Löfgren RosMarie Sundin §§ 45-
50 

L X §§ 30-37, 
39-44 

§ 38 

Ingemar Wiklander  KD x § 38 

Mai Nahas  KD x § 38 

Ulrika Jonsson  SD x § 38 

Kenneth Lunneborg  SD x § 38 

Sven Ingemar Vernersson  SD x  

Lennart Bergström Bo Gidmark SD  x 

Anette Åström  SD x  

Eva Olstedt-Lundgren Tomas Pålsson L  x 

Kristoffer Bodin  M x  

Göran Norlander  S x  
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Närvaro- och tjänstgöringslista, ersättare 

Ersättare Parti Närvaro Tjänstg. 

    

Lotten Widmark S x Ebba 
Hansson 

Agneta Jonsson S x Johan 
Nilsson 

Mats Höglund S x Susanne 
Forsberg 

Rune Danielsson S x Susanne 
Forsberg 

Monica Fällström S -  

Fredrik Olsson S -  

Roland Strömqvist S x  

Michael Möller Christensen V x Anders 
Bergqvist 

Helena Grönhagen  V X§§ 30-
43 

 

Myriam Estrella-Näslund MP x Per Sander 

Mohammed Abdulwahab MP x  

Bengt Wallgren M -  

Malin Plantin Sjöblom M -  

Ingemar Ljunggren M x Anders 
Gäfvert 

Tina Sellgren M -  

Dunia Ali C x Anette 
Nordin 

Lillemor Andersson C -  

Ulrika Sundgren C x  

RosMarie Sandin L x Olle 
Löfgren 

Tomas Pålsson L x  

Anders Nordström KD -  

Chantal Binua KD -  

Bo Gidmark SD x Lennart 
Bergström 

Glenn Sehlin SD x  

 SD   
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§ 30 Dnr 32625  

Informationsärenden  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

att lägga informationen till handlingarna.      

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Bakgrund 

Informationen på sammanträdet: 

Lars Liljedahl, kommundirektör, lämnar en lägesrapport gällande Covid 19.      

Beslutsunderlag 

      

______  
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§ 31 Dnr 2020-000522 1.1.1.1 

Allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

att lägga informationen till handlingarna.      

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S). 

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Bakgrund 

Det har inkommit en fråga till Allmänhetens frågestund – 

Parkeringsautomater. 

Andreas Sjölander (S) besvarar frågan.       

Beslutsunderlag 

Allmänhetens fråga – Parkeringsautomater, 2021-04-26      

______  
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§ 32 Dnr 2020-000521 1.1.1.2 

Information från revisionen 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att informationen redogörs under ärende Årsredovisning.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Göran Norlander (S) och Sigge Tjärnlund, ordförande i 

revisionen.  

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Bakgrund 

Revisionen bjuds in till kommunfullmäktiges sammanträden för att 

informera om aktuella granskningar Sigge Tjärnlund, ordförande i revision 

meddelar att han informerar i samband med årsredovisningarna.  

Beslutsunderlag 

      

______  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

9(46) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-26 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 33 Dnr 2021-000154 1.1.2.1 

Årsredovisning 2020 - Härnösand Energi & Miljö AB 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

att uppdra till kommunens ombud att på bolagsstämman för Härnösand 

Energi & Miljö AB rösta för 

- att fastställa resultaträkningen och balansräkningen,  

- att bolagsstämman disponerar förlusten enligt förslaget i 

förvaltningsberättelsen och  

- att bevilja Härnösand Energi & Miljö AB:s styrelseledamöter och 

verkställande direktör ansvarsfrihet för år 2020.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Göran Norlander (S) och Magnus Oscarsson (S). 

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Lennart Bolander (M) och Lotten Widmark (S) i 

handläggningen i detta ärende. 

Bakgrund 

Lena af Gejerstam Unger, VD Hemab, informerar om bolagets 

Årsredovisningar 2020 Härnösands Energi och Miljö AB. 

Kommunala bolaget Härnösand Energi & Miljö AB har upprättat 

årsredovisning med tillhörande handlingar avseende år 2020. Revisionen har 

granskat innehållet och tillstyrkt att ledamöterna i styrelsen och 

verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för aktuellt räkenskapsår.  
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Revisionen har även tillstyrkt de övriga punkterna som bolagsstämman 

enligt aktiebolagslagen beslutar om varje år. Fullmäktiges ombud deltar på 

bolagsstämman och tar för ägarens del ställning till frågorna om fastställande 

av resultat- och balansräkningarna, dispositioner beträffande bolagets vinst 

eller förlust samt ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören. För 

att ombudet ska kunna förmedla ägarens ställningstagande på stämman 

behövs en demokratisk förankring i fullmäktige genom ett formellt beslut. 

Socialt perspektiv 
Ärendet är av organisatorisk karaktär och medför inga sociala konsekvenser. 

Ekologiskt perspektiv 
Ärendet är av organisatorisk karaktär och medför inga ekologiska 

konsekvenser. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Kommunala bolag styrs förutom kommunallagen även av aktiebolagslagen 

vilket innebär bland annat att det högsta beslutande organet för bolaget är 

bolagsstämman. Bolagsstämmans innehåll regleras i aktiebolagslagens 

(2005:551) 7 kap. 11 §. Stämman hålls minst en gång varje år och 

representanter för samtliga aktier deltar. Fullmäktige väljer för varje 

mandatperiod ett ombud samt en ersättare för att representera kommunens 

ägarandel.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-04-07 § 72 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 

Årsredovisning 2020 Härnösand Energi & Miljö AB 

Revisionsberättelse 

Revisionsrapport 

______  
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§ 34 Dnr 2021-000148 1.1.2.1 

Årsredovisning 2020 - AB Härnösandshus 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

att uppdra till kommunens ombud att på bolagsstämman för AB 

Härnösandshus rösta för 

- att fastställa resultaträkningen och balansräkningen,  

- att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 

förvaltningsberättelsen och  

- att bevilja AB Härnösandshus styrelseledamöter och verkställande direktör 

ansvarsfrihet för år 2020.  

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Mats Höglund (S) i handläggningen i detta 

ärende. 

Bakgrund 

Göran Albertsson, VD Härnösandshus, informerar om Årsredovisning 2020 

AB Härnösandshus.  

Kommunala bolaget AB Härnösandshus har upprättat årsredovisning med 

tillhörande handlingar avseende år 2020. Revisionen har granskat innehållet 

och tillstyrkt att ledamöterna i styrelsen och verkställande direktören beviljas 

ansvarsfrihet för aktuellt räkenskapsår. Revisionen har även tillstyrkt de 

övriga punkterna som bolagsstämman enligt aktiebolagslagen beslutar om 

varje år. Fullmäktiges ombud deltar på bolagsstämman och tar för ägarens 

del ställning till frågorna om fastställande av resultat- och balansräkningarna,  
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dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt ansvarsfrihet för 

styrelsen och verkställande direktören. För att ombudet ska kunna förmedla 

ägarens ställningstagande på stämman behövs en demokratisk förankring i 

fullmäktige genom ett formellt beslut. 

Socialt perspektiv 
Ärendet är av organisatorisk karaktär och medför inga sociala konsekvenser. 

Ekologiskt perspektiv 
Ärendet är av organisatorisk karaktär och medför inga ekologiska 

konsekvenser. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Kommunala bolag styrs förutom kommunallagen även av aktiebolagslagen 

vilket innebär bland annat att det högsta beslutande organet för bolaget är 

bolagsstämman. Bolagsstämmans innehåll regleras i aktiebolagslagens 

(2005:551) 7 kap. 11 §. Stämman hålls minst en gång varje år och 

representanter för samtliga aktier deltar. Fullmäktige väljer för varje 

mandatperiod ett ombud samt en ersättare för att representera kommunens 

ägarandel.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-04-07 § 72 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 

Årsredovisning 2020 AB Härnösandshus 

Revisionsberättelse 

Revisionsrapport 

______  
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§ 35 Dnr 2021-000123 1.1.2.1 

Årsredovisning 2020 - Invest i Härnösand Aktiebolag 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

att uppdra till kommunens ombud att på bolagsstämman för Invest i 

Härnösand AB rösta för 

- att fastställa resultaträkningen och balansräkningen,  

- att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 

förvaltningsberättelsen och  

- att bevilja Invest i Härnösand AB:s styrelseledamöter och verkställande 

direktör ansvarsfrihet för år 2020.  

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Andreas Sjölander (S), Christina Lindberg (C), 

Knapp Britta Thyr (MP), Christian Wasell (M) och Magnus Oscarsson (S) i 

handläggningen i detta ärende. 

Bakgrund 

Uno Jonsson, VD Invest i Härnösand, informerar om Årsredovisning 2020 

Invest i Härnösand Aktiebolag. 

Kommunala bolaget Invest i Härnösand AB har upprättat årsredovisning 

med tillhörande handlingar avseende år 2020. Revisionen har granskat 

innehållet och tillstyrkt att ledamöterna i styrelsen och verkställande 

direktören beviljas ansvarsfrihet för aktuellt räkenskapsår. Revisionen har 

även tillstyrkt de övriga punkterna som bolagsstämman enligt 

aktiebolagslagen beslutar om varje år. Fullmäktiges ombud deltar på  
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bolagsstämman och tar för ägarens del ställning till frågorna om fastställande 

av resultat- och balansräkningarna, dispositioner beträffande bolagets vinst 

eller förlust samt ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören. För 

att ombudet ska kunna förmedla ägarens ställningstagande på stämman 

behövs en demokratisk förankring i fullmäktige genom ett formellt beslut. 

Socialt perspektiv 
Ärendet är av organisatorisk karaktär och medför inga sociala konsekvenser. 

Ekologiskt perspektiv 
Ärendet är av organisatorisk karaktär och medför inga ekologiska 

konsekvenser. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Kommunala bolag styrs förutom kommunallagen även av aktiebolagslagen 

vilket innebär bland annat att det högsta beslutande organet för bolaget är 

bolagsstämman. Bolagsstämmans innehåll regleras i aktiebolagslagens 

(2005:551) 7 kap. 11 §. Stämman hålls minst en gång varje år och 

representanter för samtliga aktier deltar. Fullmäktige väljer för varje 

mandatperiod ett ombud samt en ersättare för att representera kommunens 

ägarandel.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-04-07 § 74 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 

Årsredovisning 2020 Invest i Härnösand AB 

Revisionsberättelse  

Revisionsrapport 

______  
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§ 36 Dnr 2021-000125 1.1.2.1 

Årsredovisning 2020 - Technichus i Mitt Sverige AB 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

att uppdra till kommunens ombud att på bolagsstämman för Technichus i 

Mitt Sverige AB rösta för 

- att fastställa resultaträkningen och balansräkningen,  

- att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 

förvaltningsberättelsen och  

- att bevilja Technichus i Mitt Sverige AB:s styrelseledamöter och 

verkställande direktör ansvarsfrihet för år 2020.  

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Bakgrund 

Marcus Claesson, VD Technichus, informerar om Årsredovisningen 2020 

Technichus i Mitt Sverige AB. 

Kommunala bolaget Technichus i Mitt Sverige AB har upprättat 

årsredovisning med tillhörande handlingar avseende år 2020. Revisionen har 

granskat innehållet och tillstyrkt att ledamöterna i styrelsen och 

verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för aktuellt räkenskapsår. 

Revisionen har även tillstyrkt de övriga punkterna som bolagsstämman 

enligt aktiebolagslagen beslutar om varje år. Fullmäktiges ombud deltar på 

bolagsstämman och tar för ägarens del ställning till frågorna om fastställande 

av resultat- och balansräkningarna, dispositioner beträffande bolagets vinst 

eller förlust samt ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören. För 

att ombudet ska kunna förmedla ägarens ställningstagande på stämman 

behövs en demokratisk förankring i fullmäktige genom ett formellt beslut. 
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Socialt perspektiv 
Ärendet är av organisatorisk karaktär och medför inga sociala konsekvenser. 

Ekologiskt perspektiv 
Ärendet är av organisatorisk karaktär och medför inga ekologiska 

konsekvenser. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Kommunala bolag styrs förutom kommunallagen även av aktiebolagslagen 

vilket innebär bland annat att det högsta beslutande organet för bolaget är 

bolagsstämman. Bolagsstämmans innehåll regleras i aktiebolagslagens 

(2005:551) 7 kap. 11 §. Stämman hålls minst en gång varje år och 

representanter för samtliga aktier deltar. Fullmäktige väljer för varje 

mandatperiod ett ombud samt en ersättare för att representera kommunens 

ägarandel.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-04-07 § 75 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 

Årsredovisning 2020 Technichus i Mitt Sverige AB 

Revisionsberättelse  

Revisionsrapport 

Lekmannarevisionens granskningsrapport för 2020 - Technichus i Mitt 

Sverige AB 

______  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17(46) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-26 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 37 Dnr 2021-000012 1.1.2.1 

Årsredovisning 2020 Härnösands kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna årsredovisning 2020.  

Yttranden 

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

Skogström (M) och Christina Lindberg (C). 

Yrkanden 

Andreas Sjölander (S) yrkar bifall till liggande förslag.  

Ida Skogström (M) instämmer till yrkandet.       

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Bakgrund 

Lars Liljedahl, kommundirektör och Johan Lindén, ekonomichef, informerar 

om Årsredovisning Härnösands kommun 2020. 

Årsredovisning 2020 för Härnösands kommun har upprättats enligt Lag 

(2018:597) om kommunal bokföring och redovisning. Årsredovisningen har 

sammanställts och överlämnas till kommunstyrelsen för godkännande. 

Årsredovisningen i koncept ska efter beslut i kommunstyrelsen överlämnas 

till revisorerna som ska revidera och avlämna en revisionsberättelse. 

Årsredovisningen tillsammans med revisionsberättelsen överlämnas därefter 

till kommunfullmäktige för beslut.  
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Målredovisningen för 2020 visar att kommunen når ett resultat som 

överstiger baslinjen i sex av de åtta övergripande målen, samt når målet God 

service och gott bemötande. I målet Jämställd och solidarisk välfärd av hög 

kvalitet når utfallet för 2020 inte baslinjen, varför det målet bedömts som 

inte uppfyllt.  

Härnösands kommun redovisar ett positivt resultat om 61,4 mnkr och den 

kommunala koncernen uppvisar ett resultat om 110,5 mnkr. I synnerhet 

kommunen har påverkats positivt av extra tillskott och bidrag under 

räkenskapsåret som i sig överskridit de ökade kostnaderna som effekt av 

covid-19.  

Kommunen har återställt det negativa ingående balanskravet vilket uppgick 

till -3 mnkr för året, vilket skulle återställas senast 2021 enligt beslut i 

kommunfullmäktige 2019-11-25 §145.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-04-07 § 71 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

Årsredovisning 2020 Härnösands kommun 

______  
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§ 38 Dnr 2021-000185 1.1.2.1 

Ansvarsfrihet för styrelser, nämnder och 
förtroendevalda i Härnösands kommun 
verksamhetsåret 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att enligt revisionens förslag daterat 2021-04-08 bevilja ansvarsfrihet för 

kommunstyrelsen samt enskilda förtroendevalda i detta organ för 

verksamhetsåret 2020, 

att enligt revisionens förslag daterat 2021-04-08 bevilja ansvarsfrihet för 

arbetslivsnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta organ för 

verksamhetsåret 2020, 

att enligt revisionens förslag daterat 2021-04-08 bevilja ansvarsfrihet för 

samhällsnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta organ för 

verksamhetsåret 2020, 

att enligt revisionens förslag daterat 2021-04-08 bevilja ansvarsfrihet för 

skolnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta organ för 

verksamhetsåret 2020, 

att enligt revisionens förslag daterat 2021-04-08 bevilja ansvarsfrihet för 

socialnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta organ för 

verksamhetsåret 2020, 

att enligt revisionens förslag daterat 2021-04-08 bevilja ansvarsfrihet för 

valnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta organ för verksamhetsåret 

2020, 

att enligt revisionens förslag daterat 2021-04-08 bevilja ansvarsfrihet för 

krisledningsnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta organ för 

verksamhetsåret 2020, samt 

att enligt revisionens förslag daterat 2021-04-08 bevilja ansvarsfrihet för 

överförmyndaren samt enskilda förtroendevalda i detta organ för 

verksamhetsåret 2020.  
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Yttranden 

I ärendet yttrar sig Göran Norlander (S), Sigge Tjärnlund, ordförande i 

revisionen och Ulrika Jonsson (SD). 

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Jäv 

Förtroendevalda med uppdrag enligt följande har inte deltagit i beslut 

avseende sin egen instans: 

Kommunstyrelsen 

Andreas Sjölander (S) 

Lotta Visén (S) 

Monica Fahlén (S) 

Håkan Viklund (S) 

Björn Nordling (S) 

Lennart Mohlin (S) 

Myriam Estrella Näslund (MP) 

Ida Skogström (M) 

Eva-Clara Viklund (M) 

Christina Lindberg (C) 

Erik Hultin (C) 

Karl Rönnkvist (C) 

Ingemar Wiklander (KD) 

Michael Möller Christensen (V) 

Krisledningsnämnd – jäviga 

Andreas Sjölander (S) 

Lotta Visén (S) 

Christina Lindberg (C) 

Ingemar Wiklander (KD) 

Björn Nordling (S) 

Håkan Viklund (S) 

Michael Möller Christensen (V) 

Myriam Estrella Näslund (MP) 

Olle Löfgren (L) 

Erik Hultin (C) 
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Valnämnden – jäviga 

Michael Möller Christensen (V) 

 

Samhällsnämnden – jäviga  

Knapp Britta Thyr (MP) 

Magnus Oscarsson (S) 

Ann-Cathrine Genberg (S) 

Christian Wasell (M) 

Per-Eric Norberg (C) 

 

Skolnämnden – jäviga 

Åke Hamrin (V) 

Ulrika Jonsson (SD) 

 

Socialnämnden – jäviga  

Krister Fagerström McCarthy (S) 

Birgitta Alevård (V) 

Margareta Tjärnlund (M) 

Kenneth Lunneborg (SD) 

Agneta Jonsson (S) 

 

Arbetslivsnämnden – jäviga 

Nina Skyttberg (S) 

Martin Neldén (V) 

Mai Nahas (KD) 

Dunia Ali (C) 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunfullmäktiges presidieberedning 2021-04-15 § 24 

Revisionsberättelse 2020 

Revisorernas redogörelse för år 2020 

Granskning av bokslut och årsredovisning 2020 

______  
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§ 39 Dnr 2021-000144 1.1.2.0 

Årsrapport barnkonventionen 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Ida Skogström (M), Åke Hamrin (V), Andreas Sjölander 

(S), Christina Lindberg (C) och Olle Löfgren (L). 

Yrkanden 

Andreas Sjölander (S) yrkar bifall till liggande förslag.       

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Bakgrund 

Clara Lebedinski Arfvidson, demokratiutvecklare har en muntlig information 

om Årsrapport barnkonventionen 2020. 

Barnkonventionen blev genom riksdagsbeslut svensk lag den 1 januari år 

2020. Då fick den genast samma status som annan lagstiftning. Endast 

grundlagen står över barnkonventionen i den svenska normhierarkin. 

Konventionen har alltså företräde framför förordningar, föreskrifter, 

rekommendationer och riktlinjer, och har samma värde som annan 

lagstiftning. 

Barnkonventionen har så kallad vertikal verkan. Det innebär att det som 

regleras i lagen är det allmännas ansvar gentemot de människor som i dagligt 

tal kallas för barn. Härnösands kommun har alltså, precis som all annan  
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offentlig verksamhet, ansvar för att förverkliga barns rättigheter inom 

ramarna för sin rådighet. 

Inför att lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets 

rättigheter skulle träda i kraft, togs en handlingsplan och 

genomförandestrategi för arbetet med barnkonventionen fram i samverkan 

mellan Kommunstyrelseförvaltningen, Socialförvaltningen, 

Skolförvaltningen och Samhällsförvaltningen. Handlingsplanen och 

genomförandestrategin ska följas upp i en årlig rapport. Bifogad rapport är 

den första rapporten om Härnösands kommuns barnrättsarbete sedan 

barnkonventionen blev lag. 

I rapporten beskrivs viktiga händelser och exempel på barnrättsarbete i ett 

nationellt och lokalt perspektiv, och handlingsplanen följs upp. 

Nationellt har olika organisationer och institut kunnat se en ökad utsatthet 

hos barn och minskad möjlighet för barn att få sina rättigheter tillgodosedda 

under år 2020. Detta på grund av den alltjämt pågående pandemin. Det är 

svårt att med säkerhet säga vilka långsiktiga konsekvenser detta kommer att 

få, men det står klart att lidandet för enskilda barn under pandemins första år 

har varit stort. 

Regeringen tillsatte år 2018 en särskild utredare för att belysa hur svensk 

lagstiftning och praxis stämmer överens med barnkonventionen. 

Barnkonventionsutredningen (SOU 2020:63) redovisade sitt slutbetänkande i 

slutet av förra året. Utredaren fastslår att svensk lagstiftning oftast är 

samstämmig med barnkonventionen, även om det finns vissa undantag. 

Utredaren pekar dock på brister i tillämpningen av barnkonventionen och 

annan lagstiftning, vilket av utredaren antas bero på okunskap om svensk 

lagstiftning i allmänhet och barnkonventionen i synnerhet. Utredaren pekar 

vidare på att lagstiftningen i sig inte är nog för att barn ska få sina rättigheter 

tillgodosedda. En kulturförändring behövs där barnets åsikter börjar ses som 

viktiga och relevanta. Först då kan bestämmelserna i barnkonventionen få 

fullt genomslag, menar utredaren. 

I Härnösands kommun har en kommunövergripande implementering av 

barnkonventionen påbörjats under föregående år. Sedan 1 juni år 2020 är det 

demokratiutvecklaren på kommunledningskontoret som har uppdraget att 

stödja förvaltningarna i implementeringen av barnkonventionen. Varje 

förvaltning och bolag har ansvar för att lagen följs inom de egna 

verksamheterna. Under hösten år 2020 togs ett förslag till grundutbildning i 

barnkonventionen fram av kommunledningskontoret. På grund av pandemin 

och det pressade läget var det bara en förvaltning som genomförde 

utbildningen under föra året – Arbetslivsförvaltningen. 

Genom att följa svensk lag generellt kan det antas att Härnösands kommun i 

dagsläget lever upp till barnkonventionens minimikrav. Samtliga 
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förvaltningar har under år 2020 haft verksamhet och projekt som direkt berör 

barn. På vilket sätt barn berörs och i vilken utsträckning är naturligtvis olika 

från förvaltning till förvaltning, och från verksamhet till verksamhet. Det 

framstår dock som tydligt att olika förvaltningar och olika verksamheter intar 

olika perspektiv i frågor som rör barn. Ett övergripande barnrättsperspektiv, i 

enlighet med det övergripande målet i handlingsplanen, finns i dagsläget inte 

i Härnösands kommun. 

Socialt perspektiv 

Rapporten förmedlar kunskap och insikter om barnrättsarbetet nationellt och 

i Härnösands kommun, vilket i förlängningen ger förutsättningar för att 

åtgärda brister i barnrättsarbetet och att nå det kommunövergripande målet 

nummer 5. Beslutet att lägga rapporten till handlingarna ger i sig självt ingen 

effekt ur ett socialt perspektiv. 

Ekologiskt perspektiv 
Beslutet bedöms inte ha någon effekt ur ett ekologiskt perspektiv. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Beslutet får inga konsekvenser för kommunens nuvarande budget eller 

kommuninvånarnas ekonomi. 

Rapporten förmedlar kunskap om barnkonventionen som lag. Kunskap om 

barnkonventionen som rättsligt dokument är en förutsättning för att den ska 

kunna tillämpas på ett rättssäkert sätt. Beslutet att lägga rapporten till 

handlingarna får i sig självt inga juridiska konsekvenser eller ger någon 

följdverkan på kommunens styrdokument.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-04-07 § 70 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse  

Årsrapport 2020 Barnrättsarbete i Härnösands kommun 

Handlingsplan och genomförandestrategi för arbetet med barnkonventionen 

(2020). Kommunstyrelseförvaltningen, Härnösands kommun. 

Lag (2018:1197) om Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter 

Årsplan 2021(2021). Kommunstyrelseförvaltningen. Härnösands kommun.  

______  
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§ 40 Dnr 2020-000085 1.1.1.1 

Motion - Företagens perspektiv 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla motionen så till vida att kommunstyrelsen får i uppdrag att 

formulera en rutin som beaktar näringslivets perspektiv i de ärenden där det 

är relevant.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Ida Skogström (M), Andreas Sjölander (S), Olle Löfgren 

(L), Magnus Oscarsson (S), Christina Lindberg (C), Åke Hamrin (V), Erik 

Hultin (C), Lotta Visén (S) och Ulrika Jonsson (SD). 

Yrkanden 

Ida Skogström (M) yrkar bifall till liggande förslag. 

Christina Lindberg (C), Erik Hultin (C) och Ulrika Jonsson (SD) instämmer 

till Ida Skogströms (M) yrkande. 

Andreas Sjölander (S) yrkar på följande attsats: 

att bifalla motionen så till vida att kommunstyrelsen får i uppdrag att 

formulera en rutin som beaktar näringslivets perspektiv i de ärenden där det 

är relevant. 

Magnus Oscarsson (S), Lotta Visén (S) och Åke Hamrin (V) instämmer till 

Andreas Sjölanders (S) yrkande.       

Propositionsordning 

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

och Andreas Sjölanders (S) förslag.  

Ordföranden föreslår att digital acklamation används då mötet genomförs på 

distans och ställer följande propositionsordning: den som vill att fullmäktige 

ska besluta enligt liggande förslag svarar ja och den som vill att fullmäktige 

ska besluta enligt Andreas Sjölanders (S) förslag svarar nej genom att trycka 

på respektive knapp i voteringsfunktionen.  

Propositionsordningen godkänns och digital acklamation genomförs.  
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Ordföranden finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med 

Andreas Sjölanders (S) förslag.   

Votering begärs och verkställs.       

Votering och utfall 

Ordförande ställer följande propositionsordning: den som vill att 

kommunfullmäktige ska bifalla liggande förslag röstar ja och den som vill att 

kommunfullmäktige ska besluta enligt Andreas Sjölanders (S) förslag röstar 

nej. 

Med 20 ja-röster mot 23 nej-röster, så finner ordförande att 

kommunfullmäktige beslutat enligt Andreas Sjölanders (S) förslag.  

Ledamot Ersättare Parti §  

   Ja Nej 

Andreas Sjölander  S  x 

Lotta Visén  S  x 

Magnus Oscarsson  S  x 

Nina Skyttberg  S  x 

Krister Fagerström McCarty  S  x 

Monica Fahlén   S  x 

Håkan Viklund  S  x 

Ebba Hansson  Lotten Widmark S  x 

Ann Catherine Genberg  S  x 

Björn Nordling  S  x 

Lennart Mohlin   S  x 

Johan Nilsson Agneta Jonsson  S  x 

Susanne Forsberg Mats Höglund  
 

S  x 

Martin Neldén  V  x 

Åke Hamrin  V  x 

Birgitta Alevård  V  x 

Anders Bergqvist Michael Möller  
Christensen  

V  x 

Knapp Britta Thyr  MP  x 

Hibo Abdullahi  MP  x 

Per Sander Myriam Estrella Näslund 
 

MP  x 

Ida Skogström  M x  

Anders Gäfvert Ingemar Ljunggren M x  

Lennart Bolander  M x  

Margareta Tjärnlund  M x  

Eva-Clara Viklund  M x  

Christian Wasell  M x  

Linda Borg  M x  

Per-Eric Norberg  C x  

Christina Lindberg  C x  

Erik Hultin  C x  

Anette Nordin Dunia Ali  C x  

Karl Rönnkvist  C x  

Olle Löfgren  L x  

Ingemar Wiklander  KD  x 
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Mai Nahas  KD  x 

Ulrika Jonsson  SD x  

Kenneth Lunneborg  SD x  

Sven Ingemar Vernersson  SD x  

Lennart Bergström Bo Gidmark SD x  

Anette Åström  SD x  

Eva Olstedt-Lundgren Tomas Pålsson L x  

Kristoffer Bodin  M x  

Göran Norlander  S  x 

    

Reservation 

Ida Skogström (M) lämnar in följande reservation från Moderaterna, 

Liberalerna och Centerpartiet: 

Vår mening är att varje politiskt beslut skall föregås av ett beslutsunderlag 

och en tjänsteskrivelse där det gjorts en bedömning av näringslivets 

perspektiv i ärendet.  

 

"Det är viktigt att vi med tydlighet i varje beslut tar hänsyn till de 

konsekvenser besluten vi har att fatta får för näringslivet. På så vis bereds 

politikerna åtminstone möjlighet att väga för- och nackdelar mot varandra, 

ett exempel kan vara i beslut om vägombyggnationer så kan där finnas ett 

eller flera företag vars verksamhet bedrivs längs vägen som då kan komma 

att bli påverkade av vägombyggnationen eller ej, detta måste då tas i 

beaktande -oavsett om politikerna finner att beslutet ändå måste tas eller ej. 

Vi vill helt enkelt riskminimera att företagsperspektivet tappas bort vid 

beslutsfattande. Givetvis finns det inte i varje beslut konsekvenser för 

företagande i det närmsta, och i de fallen ska i så fall den eller de som tagit 

fram beslutsunderlagen kunna beskriva just detta - att företag ej blir 

uppenbart påverkade av beslutet.  

 

Den linje som majoriteten väljer att gå är inte tillräcklig för att säkerställa att 

företagens perspektiv faktiskt vägs in i våra kommande beslutsunderlag 

heller på det sätt som motionen beskriver och som vi i oppositionen har 

önskat. Därmed reserverar vi oss till förmån för vårt eget förslag. ”   

 

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 
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Bakgrund 

En motion har lämnat till kommunfullmäktige 2020-02-20 av Ida Skogström 

(M). Motionären föreslår: 

Att ta in ”näringslivets perspektiv” i politikens beslutsunderlag, samt 

Att i alla ärenden som kan röra näringslivet och företagande alltid beakta de 

konsekvenser som företagen i Härnösands kommun får av politikens och 

tjänstepersoners beslut. 

Bakgrunden är det idag finns tre olika perspektiv som särskilt ska belysas i 

beslutsunderlagen och motionären önskar att även näringslivets perspektiv 

särskilt ska belysas inför beslut som ska fattas. 

Tillväxtavdelningen delar motionärens tanke om att näringslivets perspektiv 

är viktigt och därför arbetar kommunen redan idag aktivt internt i 

kommunen, men även via externa samarbeten, för att lyfta näringslivets 

perspektiv. Det är viktigt att göra rätt insatser och satsa resurserna på 

relevanta åtgärder som kan göra skillnad. Det pågår ett arbete för att utveckla 

dialogen med företagen och dess branschorganisationer. Under föregående år 

har kommunens ledande politiker mött företagens branschorganisationer 

regelbundet och stundtals i princip varje vecka för att diskutera och 

analysera vilka åtgärder som behövs och kan göras för att möta företagens 

behov under den pågående pandemin. Mötena har även uppmärksammat 

andra frågeställningar som behöver lyftas till andra myndigheter och 

berörda. 

I tjänsteskrivelserna lyfts idag ett antal perspektiv som är viktiga att belysa 

när beslutsunderlag tas fram, dessa perspektiv ska alltid hanteras i en 

beredningsprocess av ett ärende. Dessa är 

Socialt perspektiv. Här ska konsekvenserna av beslutet analyseras ur ett 

socialt perspektiv. I det ligger t.ex. jämlikhet, tillgänglighet och folkhälsa. I 

alla beslut som rör barn ska det redogöras för hur det har tagits hänsyn till 

barns bästa och en bedömning av barns bästa ska finnas i beslutsunderlagen. 

Ekologiskt perspektiv. Här ska konsekvenserna av beslutet analyseras ur ett 

ekologiskt perspektiv, d.v.s. eventuell miljö- och klimatpåverkan.  

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv. Här ska konsekvenserna av beslutet 

analyseras ur ett ekonomiskt och juridiskt perspektiv. Det ekonomiska 

perspektivet handlar om påverkan på kommunens budget, på både kort och 

lång sikt. Även ekonomiska konsekvenser för invånarna ska tas med här. Det 

juridiska perspektivet kan bl.a. handla om vilken lagstiftning som styr 

beslutet och hur beslutet påverkar kommunens andra styrdokument. 

Tillväxtavdelning delar förslagsställarens förslag om att dessa perspektiv 

gärna kan kompletteras med företagens perspektiv. Hur detta på bästa sätt 

kan ske, antingen via en egen rubrik eller om det integreras i ett av de 
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befintliga perspektiven, överlämnar tillväxtavdelningen till ansvarig för 

kommunens dokumentmallar att bedöma.  

Tillväxtavdelningen delar i grunden förslagsställarens intentioner om att 

konsekvenser för företagen alltid ska beaktas i besluten som fattas av politik 

och tjänstepersoner. Inför varje beslut som ska fattas görs en, för förslaget, 

relevant bedömning om vilka konsekvenser det föreslagna beslutet kommer 

att få för kommunens invånare och andra aktörer så som t.ex. företag. 

Genom att lyfta in företagens perspektiv bland de perspektiv som särskilt ska 

belysas kommer detta att ske varje gång en tjänsteskrivelse tas fram. Därför 

är bedömningen att motionens andra att-sats ska anses vara besvarad. 

Socialt perspektiv 

Förslaget påverkar inte det sociala perspektivet. 

Ekologiskt perspektiv 
Förslaget påverkar inte det ekologiska perspektivet. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Förslaget påverkar inte det ekonomiska perspektivet.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-03-02 § 44 

Tillväxtavdelningens tjänsteskrivelse, 2021-02-17 

Motion diarienummer 2020-000085 datum 2020-02-20.  

______  
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§ 41 Dnr 2020-000455 1.1.2.1 

Införa avgift för medboende i särskilt boende 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att införa avgift för kost och förbrukning för medboende i särskilt boende i 

enlighet med den taxa som gäller för den som beviljats bistånd i form av 

boende i särskilt boende.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Krister Fagerström McCarthy (S). 

Yrkanden 

Krister Fagerström McCarthy (S) yrkar bifall till liggande förslag.       

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Bakgrund 

Socialnämnden har fattat beslut om en ny riktlinje för medboende i särskilt 

boende, 2020-12-17 § 166. I samband med beslutet föreslår de 

kommunfullmäktige att besluta om att införa avgift för kost och förbrukning 

för medboende i särskilt boende i enlighet med den taxa som gäller för den 

som beviljats bistånd i form av boende i särskilt boende.              

2012 förändrades socialtjänstlagen (SoL) genom att rätten till medboende 

infördes med propositionen 2011/12:147 Rätten att få åldras tillsammans. 

Det innebär att äldre människor som varaktigt levt tillsammans och 

sammanbott ska kunna fortsätta göra det även om den ene har behov av 

särskilt boende. 
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Idag finns det ett fåtal som är beviljade särskilt boende och medboende i 

Härnösands kommun vilket innebär att den ena parten har ett beviljat 

biståndsbeslut på särskilt boende medan den andra har valt att flytta med. 

Det saknas idag beslut om att ta ut avgifter för medboende vilket resulterar i 

att medboende idag inte kan debiteras för kommunens ökade kostnader. 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar 

Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att det utifrån 

likställighetsprincipen är angeläget att även medboende omfattas av avgifter.  

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Det saknas idag beslut om att ta ut avgifter för medboende vilket resulterar i 

att medboende idag inte kan debiteras för kommunens ökade kostnader. 

När make/maka flyttar in som medboende ska denna betala en avgift för kost 

och förbrukning enligt samma avgift som insatsen kost och förbrukning på 

särskilt boende.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-04-0 § 64 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 

Beslut-2020000226 Socialnämnden § 166 

Riktlinjen - Riktlinjer medboende i särskilt boende 

______  
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§ 42 Dnr 2021-000165 1.1.2.0 

Delegation för upprättande av tillfällig föreskrift enligt 
Förordning om särskilda begränsningar för att 
förhindra spridning av sjukdomen Covid - 19 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att delegera rätten att besluta om tillfälliga föreskrifter enligt Förordning 

(2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av 

sjukdomen Covid – 19 i kommunfullmäktiges ställe till kommunstyrelsen.  

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Bakgrund 

För att hindra spridning av sjukdomen Covid-19 har regeringen beslutat om 

förordning  (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning 

av sjukdomen Covid – 19. I förordningen ges en kommun rätten att meddela 

tillfälliga föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller 

på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en 

påtaglig risk för trängsel.  

För att kunna fatta beslut inom rimlig tid om ett behov skulle uppstå, anser 

kommunledningskontoret att det är lämpligt att delegera rätten att meddela 

föreskrifter till kommunstyrelsen. 

Ett beslut om tillfälliga föreskrifter om förbud att vistas på vissa platser bör 

dock vara en sista utväg då vi inte ser att några andra förebyggande åtgärder 

fungerar. Ett sådant beslut bör fattas i samverkan med andra kommuner för 

att säkerställa att vi inte flyttar ett problem till någon annan genom våra 

åtgärder.  
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Innan beslut fattas ska även folkhälsomyndigheten och smittskyddet i 

Västernorrland erbjudas en möjlighet att yttra sig om beslutet. 

Även polisen har en viktig roll för att se till att beslutet efterlevs, varför även 

de bör erbjudas möjlighet att yttra sig. 

Socialt perspektiv 

En inskränkning i rätten att vistas på allmänna platser påverkar det sociala 

perspektivet och nyttan behöver vägas mot den inskränkning som ett sådant 

beslut innebär. 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Ett beslut om tillfälliga föreskrifter om förbud att vistas på vissa platser kan 

innebära en negativ ekonomisk påverkan på näringsidkare som är aktiva i 

anslutning till den berörda platsen. 

Rätten att meddela den här typen av föreskrifter är ny, och någon juridisk 

praxis finns inte i någon större omfattning vilket kan innebär att det sker 

förändringar i tolkningen eller i de formkrav som omger denna rätt.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-04-07 § 77 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 

______  
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§ 43 Dnr 2019-000410 1.1.1.0 

Felparkeringsavgifter inom Härnösands kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att avgiften för parkering på plats avsedd för rörelsehindrad utan giltigt 

tillstånd fastställs till 1300 kr, 

att fastställa övriga felparkeringsavgifter till 800 kr, 

att avgifterna även ska tillämpas på den kvartersmark som kommunen äger 

eller förfogar över och som bevakas med stöd av lag (1984:318) om 

kontrollavgift vid olovlig parkering, samt 

att förändringen börjar gälla 1 januari 2022.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Knapp Britta Thyr (MP). 

Yrkanden 

Knapp Britta Thyr (MP) yrkar bifall till liggande förslag.       

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Bakgrund 

18 februari 2021 § 16 beslutade samhällsnämnden att föreslå 

kommunfullmäktige: 

att fastställa felparkeringsavgifter att gälla från och med 1 januari 2022 samt 
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avgiftsbeloppen även ska tillämpas på den kvartersmark som kommunen 

äger eller förfogar över och som bevakas med stöd av lag (1984:318) om 

kontrollavgift vid olovlig parkering från och med 1 januari 2022 

att parkering på plats avsedd för rörelsehindrad utan giltigt tillstånd fastställs 

till 1300 kr samt att fastställa övriga felparkeringsavgifter till 800 kr 

Ärendet har tidigare återremitterats till samhällsnämnden av 

kommunfullmäktige, 2019-11-25 § 147. Anledningen till återremitteringen 

var ”på grund av att felparkeringsavgifterna bör ses över om 

datumparkeringsföreskrifterna ändras”. 

Samhällsförvaltningens kommentarer angående återremitteringen 

Samhällsförvaltningen anser dock att felparkeringsavgifternas storlek inte 

har någon avgörande koppling till bestämmelserna om datumparkering. En 

felparkeringsavgift kan endast utfärdas då en överträdelse ägt rum. När det 

sker en ändring av viss föreskrift eller parkeringsbestämmelse så ändras 

givetvis även grunden för när en överträdelse sker eller inte sker. 

Om justering av avgifter 

Nuvarande avgifter har varit oförändrade under lång tid (de fastställdes av 

kommunfullmäktige 2007-05-28 § 61). Samtidigt har vissa nya slag av 

parkeringar tillkommit sedan nuvarande avgifter antogs däribland laddplatser 

för elfordon. 

Samhällsförvaltningen har gjort en jämförelse av felparkeringsavgifter i 

några andra kommuner. Sammanställningen visar att Härnösands 

felparkeringsavgifter ligger på jämförbara nivåer men övriga kommuner i 

jämförelsen har högre felparkeringsavgift vid otillåten parkering på plats 

reserverad för rörelsehindrad. 

Utifrån ovanstående föreslås en förändring av avgifternas storlek. 

Samhällsförvaltningen gör bedömningen att felparkeringsavgiften bör vara 

högre vid otillåten parkering på platser för rörelsehindrade än vad som gäller 

vid andra överträdelser. Om dessa parkeringar inte är tillgängliga riskerar 

personer som har behov av dessa särskilda platser att begränsas i utövandet 

av sitt vardagsliv.  

Kommunledningskontorets kommentarer 

Kommunledningskontoret noterar samhällsförvaltningens svar angående 

återremitteringen och har inget att erinra. 

Kommunledningskontoret gör bedömningen att en justering är rimlig utifrån 

de skäl samhällsförvaltningen redogör för samt att det är motiverat att 

avgiften för parkering på plats avsedd för rörelsehindrad utan giltigt tillstånd 

är högre. 
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Vad gäller nivån på avgifterna konstaterar kommunledningskontoret att 

samhällsnämnden föreslår en smärre förändring utifrån 

samhällsförvaltningens förslag, men har i övrigt inga kommentarer.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-04-07 § 65 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 

Protokollsutdrag samhällsnämnden 2021-02-18 § 16 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-11-25 § 147 

Protokollsutdrag samhällsnämnden 2019-09-19 § 128 

______  
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§ 44 Dnr 2021-000115 1.1.2.1 

Satsning för minskad arbetslöshet 2021 - återremiss 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att avsätta ytterligare 8,0 mnkr under 2021 för åtgärder för minskad 

arbetslöshet i kommunen, totalt 10,0 mnkr, 

att arbetslivsnämnden kan ta medlen i anspråk efter ansökan hos 

kommunstyrelsen, samt 

att medlen tas på årets resultat.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S), Ida Skogström (M), Olle Löfgren 

(L). 

Yrkanden 

Andreas Sjölander (S) yrkar bifall till liggande förslag. 

Ida Skogström (M) yrkar på följande: 

att avsätta 8 mnkr under 2021 för åtgärder för minskad arbetslöshet i 

Härnösand, 

att arbetslivsnämnden kan ta medlen i anspråk efter äskande hos 

kommunfullmäktige, samt 

att medlen skall tas från årets (2021) resultat. 

Olle Löfgren (L) instämmer till Ida Skogströms (M) yrkande.      

Propositionsordning 

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

och Ida Skogströms (M) förslag.  

Ordföranden föreslår att digital acklamation används då mötet genomförs på 

distans och ställer följande propositionsordning: den som vill att fullmäktige 

ska besluta enligt liggande förslag svarar ja och den som vill att fullmäktige 

ska besluta enligt Ida Skogströms (M) förslag svarar nej genom att trycka på 

respektive knapp i voteringsfunktionen.  
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Propositionsordningen godkänns och digital acklamation genomförs.  

Ordföranden finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med 

liggande förslag.   

Votering begärs och verkställs.       

Votering och utfall 

Ordförande ställer följande propositionsordning: den som vill att 

kommunfullmäktige ska bifalla liggande förslag röstar ja och den som vill att 

kommunfullmäktige ska besluta enligt Ida Skogströms (M) förslag röstar nej. 

Med 28 ja-röster mot 15 nej-röster, så finner ordförande att 

kommunfullmäktige beslutat enligt liggande förslag.  

Ledamot Ersättare Parti §  

   Ja Nej 

Andreas Sjölander  S x  

Lotta Visén  S x  

Magnus Oscarsson  S x  

Nina Skyttberg  S x  

Krister Fagerström McCarty  S x  

Monica Fahlén   S x  

Håkan Viklund  S x  

Ebba Hansson  Lotten Widmark S x  

Ann Catherine Genberg  S x  

Björn Nordling  S x  

Lennart Mohlin   S x  

Johan Nilsson Agneta Jonsson  S x  

Susanne Forsberg Mats Höglund  
 

S x  

Martin Neldén  V x  

Åke Hamrin  V x  

Birgitta Alevård  V x  

Anders Bergqvist Michael Möller  
Christensen  

V x  

Knapp Britta Thyr  MP x  

Hibo Abdullahi  MP x  

Per Sander Myriam Estrella Näslund 
 

MP x  

Ida Skogström  M  x 

Anders Gäfvert Ingemar Ljunggren M  x 

Lennart Bolander  M  x 

Margareta Tjärnlund  M  x 

Eva-Clara Viklund  M  x 

Christian Wasell  M  x 

Linda Borg  M  x 

Per-Eric Norberg  C x  

Christina Lindberg  C x  

Erik Hultin  C x  

Anette Nordin Dunia Ali  C x  

Karl Rönnkvist  C x  

Olle Löfgren  L  x 

Ingemar Wiklander  KD x  
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Mai Nahas  KD x  

Ulrika Jonsson  SD  x 

Kenneth Lunneborg  SD  x 

Sven Ingemar Vernersson  SD  x 

Lennart Bergström Bo Gidmark SD  x 

Anette Åström  SD  x 

Eva Olstedt-Lundgren Tomas Pålsson L  x 

Kristoffer Bodin  M  x 

Göran Norlander  S x  

       

Reservation 

Ida Skogström (M) lämnar följande reservation: Vi är inte emot att mer 

pengar satsas för att arbetslösheten ska minska, det vill vi tydligt poängtera. 

Vi vill däremot hävda att en så här stor satsning är att se som en justering av 

budgetramen och ska därför till fullmäktige för beslut i frågan. Det handlar 

om nämndens ansvar för sitt uppdrag gentemot fullmäktige. Det är inte KS 

uppdrag att skicka resurser till nämnderna och justera deras budgetramar. 

Fullmäktige sammanträder lika ofta som kommunstyrelsen sett över året och 

bör därför inte utgöra ett hinder i en effektiv hantering av ärendet.  

Olle Löfgren (L) reserverar sig mot beslutet. 

Ulrika Jonsson (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2021-03-29 att 

återremittera ärendet till kommunstyrelsen med motiveringen: 

För att där ge ledamöterna en gedigen genomgång av satsningen från berörd 

förvaltning. Samt att handlingar/bildspel skickas ut i god tid före mötet så att 

ledamöterna har en schysst chans att sätta sig in i ärendet, dvs kontrollera 

uppgifter m.m. samt att kunna ställa relevanta frågor allt för att kunna fatta 

ett bra beslut som flertalet kan ställa sig bakom. 

Ärendet har kompletterats med den presentation som gavs under 

kommunfullmäktigessammanträde av förvaltningschefen för 

arbetslivsförvaltningen samt att en muntlig information är inplanerad till 

kommunstyrelsens sammanträde där även möjlighet till att ställa frågor 

kommer att ges. 

I övrigt har inga ändringar genomförts av det förslag till beslut som 

kommunstyrelsens ordförande föreslog vid kommunstyrelsens sammanträde 

2021-03-02. 

I årsplan 2021 har i kommunstyrelsens budgetram avsatts 2,0 mnkr för 

arbetet med att minska arbetslösheten. Dessa medel är destinerade till 

arbetslivsnämndens operativa arbete kring att minska arbetslösheten och för 

att kunna erbjuda de Härnösandsbor som idag står längst ifrån 
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arbetsmarknaden ett gott stöd i strävan efter en egen försörjning. Förslaget är 

att utöka dessa medel med ytterligare 8,0 mnkr, till totalt 10,0 mnkr. 

Arbetslivsnämnden kan ta medlen i anspråk efter ansökan hos 

kommunstyrelsen. 

Arbetslösheten i kommunen är fortsatt hög och inför 2022 har kommunens 

ledningsgrupp i planeringsförutsättningarna 2022 föreslagit en prioritering 

av arbetet som tillskjutits 6,0 mnkr. I den politiska beredningsprocessen som 

strax påbörjas kan belopp komma att justeras.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-04-07 § 78 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2021-03-29 § 21 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-03-02 § 55 

Förslag – Satsning för minskad arbetslöshet  

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 

______  
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§ 45 Dnr 2021-000158 1.1.1.1 

Interpellation - Hur rekryterar och behåller Härnösands 
kommun vård- och omsorgspersonal? - Svar 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anse interpellationen besvarad.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Krister Fagerström McCarthy (S), Christina Lindberg (C), 

Andreas Sjölander (S), Karl Rönnkvist (C) och Ulrika Jonsson (SD). 

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Bakgrund 

Christina Lindberg (C) har på fullmäktiges mars-sammanträde lämnat in en 

interpellation till socialnämndens ordförande Krister Fagerström McCarthy 

(S). Fullmäktige beslutade att interpellationen skulle besvaras på dagens 

sammanträde.  

Beslutsunderlag 

Svar på interpellation 2021-04-23 

Interpellation – Hur rekryterar och behåller Härnösands kommun vård- och 

omsorgspersonal?, 2021-03-29 

______  
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§ 46 Dnr 2020-000519 1.1.1.3 

Avsägelser 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja avsägelse från Lennart Bergström (SD) som ledamot i 

kommunstyrelsen, samt 

att bevilja avsägelse från Lennart Bölin (M) som ledamot i styrelsen 

Härnösands Energi och Miljö  AB och Härnösand Elnät AB.      

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Lennart Bergström (SD), 2021-04-23 

Avsägelse från Lennart Bölin (M), 2021-04-23 

      

______  
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§ 47 Dnr 2020-000518 1.1.1.3 

Valärenden 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att välja Thomas Flank (M) som ersättare i samhällsnämnden efter Önne 

Norberg (M),  

att välja Glenn Sehlin (SD) som ledamot i kommunstyrelsen,  

att välja Charlotte Bystedt (SD) som ersättare i kommunstyrelsen, samt 

att välja Ester Hemström (M) som ledamot i styrelsen Härnösands Energi 

och Miljö AB och Härnösands Elnät AB..  

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

______  
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§ 48 Dnr 2020-000520 1.1.1.1 

Ärenden för kännedom till kommunfullmäktige 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige besluta 

att lägga ärenden för kännedom till handlingarna.  

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Bakgrund 

Ärenden som går för kännedom till fullmäktige: 

 Protokollsutdrag KF presidieberedning 2021-02-09 § 9 – 

Kommunfullmäktiges verksamhetsplan 2021 

 Kammarrätten i Sundsvalls dom meddelad 2021-03-22 i mål 77-19 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets förslag, 2021-04-16      

______  
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§ 49 Dnr 34630  

Tillkommande motioner, interpellationer och frågor  

Inga nya motioner, interpellationer eller frågor har inkommit för att tas upp 

på dagens möte. 

______  
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§ 50 Dnr 2020-000523 1.1.1.1 

Korta frågor - korta svar 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

att anse frågorna besvarade.  

Yttranden 

Ingemar Ljunggren (M) ställer en ekonomisk fråga om Räddningstjänsten 

och om dess redovisning. 

Lars Liljedahl, kommundirektör besvarar frågan. 

Karl Rönnkvist (C) ställer en fråga om nybyggnation av Nybron. 

Knapp Britta Thyr (MP) besvarar frågan. 

Åke Hamrin (V) besvarar en fråga från föregående sammanträde gällande 

skolnämndens arbetsmiljö. 

Ulrika Jonsson (SD) ställer en fråga om skolnämndens handlingar. 

Bakgrund 

Vid kommunfullmäktiges sammanträden har ledamöterna möjlighet att ställa 

frågor till övriga ledamöter i kommunfullmäktige. Frågor får också ställas 

till ordförande, vice ordförande i nämnder, bolag och kommunstyrelsens 

utskott 

 

______  

 


