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§ 35 Dnr 27802  

Informationsärenden 
Kommunstyrelsen har fått informationsföredragningar enligt följande: 
Verksamhetsbesök Härnösandshus – Michael Möller Christensen (V), 
ordförande, Catrine Rehnström (S), 1:a vice ordförande, Carl Einar Björner 
(M), 2:e vice ordförande, Göran Albertsson, VD 
Medborgarundersökning 2021 – Malin Ullström, verksamhetsutvecklare 
Samarbetsavtal – Operastudion, Kapellsberg – Elisabeth Oxelhöjd, 
kulturchef  
Planeringsförutsättningar 2023 – Anna Bostedt, kanslichef och Lars 
Liljedahl, kommundirektör 
Ordförandeförslag – cyklar, uppföljning – Marcus Selin, t.f. enhetschef 
löneenheten 
 
______  
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§ 36 Dnr 34746  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att välja Ingemar Ljunggren (M) till justerare för dagens protokoll.  

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M). 

Yrkanden 
Anders Gäfvert (M) föreslår Ingemar Ljunggren (M) till justerare.      
______  
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§ 37 Dnr 2022-000003 1.1.2.1 

Fastställande av föredragningslista 2022 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att på dagordningen lägga till ärende: Samverkansavtal Torsboda 
industripark och 
att fastställa föredragningslistan till dagens sammanträde.      

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S). 

Yrkanden 
Andreas Sjölander (S) föreslår att ärendet Samverkansavtal Torsboda 
industripark läggs till på dagordningen.      

Beslutsunderlag 
Kallelse med dagordning till dagens sammanträde      
______  
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§ 38 Dnr 2021-000447 1.1.2.1 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2022 - 
Verksamhetsrapport arbetslivsnämnden 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att lägga verksamhetsuppföljningen av arbetslivsnämnden till handlingarna, 
samt 
att uppdra till kommundirektören att genomföra en översyn och dialog runt 
hur kommunens arbete med arbetslöshetsfrågor på förvaltningsnivå kan 
utvecklas och effektiviseras.  

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Christina Lindberg (C) och Andreas Sjölander (S). 

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. 
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 
arbetslivsnämndens ordförande och förvaltningschef. 
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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 arbetslivsnämnden 2022 
Riktlinje för fullgörande av kommunstyrelsens uppsiktsplikt      
______  
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§ 39 Dnr 2022-000095 1.1.2.0 

Planeringsförutsättningar 2023 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att fastställa planeringsförutsättningarna för 2023 med preliminär tilldelning 
av skattemedel, i enlighet med kommunstyrelseförvaltningens förslag.      

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

Bakgrund 
Kommunstyrelsen ska enligt reglementet för ekonomistyrning delge 
nämnderna planeringsförutsättningar (se bilaga 1). Förslaget har utarbetats i 
en gemensam process med kommunledningsgruppen. En av 
utgångspunkterna har varit de omvärldsfaktorer som påverkar kommunen på 
kort och lång sikt (se bilaga 2).  
För att säkra den ekonomiska hållbarheten behöver kommunen fortsatt verka 
för kostnadseffektiviseringar, bland annat inom styrning och ledning och 
digitalisering. Samtidigt måste ambitionen inom utvecklingsarbetet höjas för 
att inhämta den utvecklingsskuld som upparbetats som en konsekvens av 
pandemin. För att uppnå hållbar ekonomisk hushållning har förslaget 
utverkats med målet att nå en resultatnivå om 2,5%.  
Skattemedel, generella statsbidrag och utjämning beräknas till 1873,6 mnkr 
2023. Enligt föreliggande förslag anges resultatet för 2023 till 46,8 mnkr 
vilket motsvarar 2,5% av skattemedel och statsbidrag. Investeringsutrymmet 
föreslås bli 105,6 mnkr.      

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 
Omvärldsanalys 2022-2030 
Planeringsförutsättningar 2023      
______  
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§ 40 Dnr 2022-000055 1.1.1.4 

Partistöd 2022 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att partistöd utbetalas för år 2022 i enlighet med gällande reglemente för 
kommunalt partistöd i Härnösands kommun.      

Bakgrund 
Kommuner och regioner får enligt kommunallagen ge ekonomiskt stöd till 
politiska partier. Kommunfullmäktige har i reglementet för partistöd beslutat 
om utformning och omfattning: hur reglerna går till och vilka belopp som 
gäller. Kommunfullmäktige ska årligen besluta om partistöd ska betalas ut 
under innevarande år. 
Socialt perspektiv 
Bidrag till politiska partier betalas i syfte att stärka den lokala demokratin. 
Ekologiskt perspektiv 
Ärendet har ingen miljöanknytning. 
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Partistöd regleras i Kommunallagen (2017:725) 4 kap. 29-32 §§ samt i 
kommunens reglemente för partistöd där detaljerna för rekvirering av 
bidraget framgår.      

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 
Reglemente – Kommunalt partistöd Härnösands kommun 2019-02-25, 
KS2019-50       
______  
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§ 41 Dnr 2022-000083 1.1.6.1 

Samarbetsavtal - Operastudion, Kapellsberg 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
att ingå avtal med Härnösand Folkhögskola gällande Operastudion 
Kapellsberg under tiden 2022-01-01 – 2024-12-31, 
att Härnösands Folkhögskolas operaverksamhet erhåller ett verksamhetsstöd 
om 500 000 kr per år där första året är inräknat i 2022 års budget och 
att medel för åren 2023 och 2024 tas med i kommunstyrelsens kommande 
budgetarbete.      

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

Bakgrund 
Under många år har Härnösands kommun bidragit till Härnösands 
folkhögskolas verksamhet genom olika avtal: 

• Ett generellt driftsavtal omfattade 500 000 kr per år. 

• Ett samarbetsavtal gällande operautbildningen och 
operafestival/akademi, avtalet omfattade i sin helhet 150 000 kr per 
år. 

Hösten 2021 sades båda avtalen upp i syfte att se över stödet och förnya 
samarbetet på en strategisk nivå. Båda avtalen upphörde att gälla 2022-01-
01. 
I Västernorrland saknas högskoleutbildningar inom kulturområdet. 
Härnösands Folkhögskola är därför extra viktig för Härnösand och regionen, 
inte minst som kulturinstitution och säte för konstnärlig utbildning. De bidrar 
till bildning och lärande både på grundläggande och avancerad nivå.  
Folkhögskolans operautbildningar skiljer sig något i upplägg jämfört med de 
andra programmen på folkhögskolan, då eleverna behöver en väldigt hög 
andel enskild undervisning för att nå den kvalité i utbildningen som krävs 
vilket gör den extra kostnadskrävande.  
För att stärka operaverksamheten har kommunen de senaste åren haft ett 
samarbetsavtal avseende;  
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• operautbildning och dess produktionsverksamhet i syfte att främja 
operautbildningen och erbjuda högkvalitativa operaföreställningar för 
barn och vuxna i kommunen och länet. 

• operafestival/akademi. Operafestivalen är av både regionalt, 
nationellt och internationellt intresse. Festivalen lyfter och gör synligt 
en unik konstform för stora publikgrupper. Och skapar unika 
tillfällen för besökare att ta del av fantastiska föreställningar på 
många olika platser. 

 Nu fortsätter operaverksamheten att utvecklas med ytterligare två projekt:  

• Young opera for young people, med mål att vara ledande i 
utvecklande av en mångsidig barnoperarepertoar.  

• Young Opera Artist Program, som riktar sig till operasångare och 
pianister som genomfört högskoleutbildningar i sina konstformer. 
Målet är att kunna ge vidare den specifika kunskap om hur man blir 
en riktigt bra operasångare eller operarepetitör till nästa generation 
och återskapa den storhetstid vi har haft som sångarnation under 
modern tid. 

Som en del i Operastudions utveckling finns behov av en långsiktig plan för 
finansiering, långsiktigheten är en förutsättning för att skolan ska kunna 
bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. Skolan söker även extern 
finansiering för operaverksamheten.  
Stödet bidrar till fortsatt utveckling inom såväl befintlig verksamhet som nya 
projekt där ena projektet väcker lusten till opera hos unga människor, och det 
andra projektet riktar sig till nyutbildade operasångare och pianister tar 
folkhögskolan ansvar för hela utbildningskedjan inom konstformen.  
Folkhögskolan medverkar på så sätt stort till utveckling i enlighet med flera 
av de mål som är beslutade i Härnösands kulturprogram 2021–2025. De 
bidrar också till tillväxtstrategins delmål gemensam kraft och kommunens 
prioriterade mål, utbildning som grundar och minskad arbetslöshet. 
Detta överensstämmer också med den ambitionen om att stärka kulturella 
utbildningar i länet som finns i Kulturplan Västernorrland 2019–2022, 
skolorna är viktiga kulturcentra i regionen.   

Socialt perspektiv 
Folkhögskolan är en viktig bildnings- och kulturinstitution.  
Det stärker både sociala och demokratiska aspekter och bidrar till både 
utbud, attraktivitet, eget skapande och hälsa. 
Stödet bidrar till Kulturprogrammets mål ”Kultur är en självklar del av 
vardagslivet i Härnösand” och ”Den professionella kulturskaparens är en 
viktig del av Härnösand som en av byggstenarna i ett hållbart och 
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demokratiskt samhälle”. Barn och unga får möjlighet att ta del av 
föreställningar. Young opera for young people erbjuder unga att utvecklas 
inom konstformen. 

Ekologiskt perspektiv 
Ingen miljö- och klimatpåverkan.  

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Det nya avtalet innebär en besparing på 150 000 kr per år jämfört med 
tidigare avtal. 
Investeringen belastar på kort sikt kommunens budget men bidrar till att fler 
kan leva och verka som konstnärer i Härnösand vilket stärker 
arbetsmarknaden och inflyttningen till Härnösand. Invånare och besökare i 
Härnösands kommun erbjuds fler möjligheter att ta del av 
operaföreställningar. Folkhögskolan är en uppskattad samarbetspartner till 
många och bidrar stort till den kulturella infrastrukturen. Satsningen bidrar 
till den kulturella infrastrukturen och skapar fler besöksanledningar till 
kommunen vilket är positivt för kommunen och den lokala besöksnäringen.  
Medel för 2022 finns reserverade i budget.      

Beslutsunderlag 
Tillväxtavdelningens tjänsteskrivelse 
Avtal – Samarbetsavtal mellan Härnösands Folkhögskola, Operastudion 
Kapellsberg och Härnösands kommun 
Härnösands kommuns Kulturprogram 2021–2025 
Tillväxtstrategi Härnösand 2021–2040     
______  
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§ 42 Dnr 2021-000246 1.1.2.1 

Arbete med platsvarumärke 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att uppdra till kommundirektören att påbörja arbetet med platsvarumärket 
för Härnösands kommun samt 
att kommundirektören delrapporterar arbetet till kommunstyrelsen i maj 
2022.  

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S), Anders Gäfvert (M) och Christina 
Lindberg (C). 

Yrkanden 
Andreas Sjölander (S) föreslår att platsen i första attsatsen ska heta 
Härnösands kommun.      

Propositionsordning 
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 
förslag med Andreas Sjölanders (S) tilläggsförslag. 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med 
liggande förslag samt Andreas Sjölanders (S) tilläggsförslag. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 
förslag samt Andreas Sjölanders (S) tilläggsförslag. 

Bakgrund 
Härnösand fastslog i juni 2021 en reviderad tillväxtstrategi, strategin har en 
tydlig målbild mot 2040. Under hösten har ett nytt kulturprogram beslutats 
och under våren 2022 planeras en ny översiktsplan att antas.  
Översiktsplanen hanterar kommunens mark- och vattenanvändning.   
Härnösand som plats är ett varumärke redan idag och en av Norrlands äldsta 
städer. Varumärket Härnösand saknar ett långsiktigt strategiskt perspektiv 
och det värdeskapande arbetet ger därför inte de kringeffekter som ett starkt 
platsvarumärke har möjligheten att ge.  Det som saknas är en helhetsbild 
som sätter samman alla delar, starka som svaga, på ett tydligt sätt. 
Att ta fram ett platsvarumärke för något så mångfacetterat och komplext som 
en plats, måste få ta sin tid. Det kan ta upp till 3 år innan platsen kan se något 
resultat av arbetet med en platsvarumärkesprocess och upp till 5 år innan 
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platsvarumärket ”sitter i musklerna” hos bärarna av platsvarumärket. 
Platsvarumärkesprocessen är dynamisk och i det ligger vår utmaning och 
våra möjligheter. Genom ett strukturerat arbete skapas ett tydligt arbetssätt. 
Syftet med platsvarumärkesprocessen är att hitta helhetsbilden, som genom 
ett långsiktigt arbete gör platsvarumärket Härnösand starkt. Ett tydligt 
platsvarumärke som med gemensam kraft bidrar till en kreativ och 
företagsam livsmiljö där alla invånare är kulturbärare. Ur ett långsiktigt 
perspektiv bidrar det starka platsvarumärket till möjligheten att attrahera fler 
till vår plats. Samt ökar möjligheterna att nå den strategiska målbilden i 
tillväxtstrategin för 2040. 
Arbetet med platsvarumärket kommer att projektledas från 
tillväxtavdelningen men i mycket nära samarbetet med 
kommunikationsavdelningen. 
Socialt perspektiv 
De värden och värderingar som förknippas med en plats är viktiga för hur 
invånarna upplever och uppfattar sin egen ort (eller område, region, land). 
De är viktiga för hur företag utvärderar en eventuell etablering eller 
expansion på platsen och de är viktiga för hur besökare jämför platsens 
attraktioner med andra platsers. Syftet med arbetet är att stärka platsens 
attraktivitet och intresset för Härnösand. I slutändan ska arbetet generera 
flera arbetstillfällen och inflyttare, vilket kommer att påverka det sociala 
perspektivet positivt. Barn i grupp kan påverkas positivt indirekt i och med 
platsens utveckling.   
 
Ekologiskt perspektiv 
Tillväxtstrategin ligger som grund i detta arbetet och delstrategin hållbarhet 
genomsyrar allt ger positiva synergier i platsvarumärkesarbetet.  
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Eventuell extern finansiering av detta ska hanteras inom 
kommunstyrelseförvaltningens budget 2022 och tas i beaktning i kommande 
års budgetarbete.  

Beslutsunderlag 
Tillväxtavdelningens tjänsteskrivelse 
Tillväxtstrategi  
______  
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§ 43 Dnr 2022-000047 1.1.4.2 

Uppföljning av E-förslag 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att de inlämnade förslagen måste få 50 röster för vidare politisk hantering,  
att samma eller snarlik fråga inte får ställas under det närmaste 24 
månaderna samt 
att röstningstiden för e-förslagen ska vara 30 dagar.     

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S), Olle Löfgren (L), Christina 
Lindberg (C), Anders Gäfvert (M) och Ingemar Wiklander (KD). 

Yrkanden 
Andreas Sjölander (S) föreslår att följande attsats läggs till i beslutet: att 
röstningstiden för e-förslagen ska vara 30 dagar.      

Propositionsordning 
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 
förslag med Andreas Sjölanders (S) tilläggsförslag. 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med 
liggande förslag samt Andreas Sjölanders (S) tilläggsförslag. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 
förslag samt Andreas Sjölanders (S) tilläggsförslag.      

Bakgrund 
Den 18 januari 2021 infördes möjligheten för de som är folkbokförda i 
Härnösands kommun att lämna e-förslag. Detta ersatte de medborgarförslag 
som förut fanns. 
I beslutet om att införa e-förslag fanns även ett beslut om att systemet skulle 
utvärderas efter ett år. Rapporten innehåller också rekommendationer inför 
det fortsatta arbetet.  
All statistik som finns i rapporten baserar sig på förslag lämnade 2021-01-18 
- 2022-01-26.      



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
16(23) 

Sammanträdesdatum 
2022-03-01 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunfullmäktiges presidieberedning 2022-02-14 § 5 
Rapport – Uppföljning av e-förslag 2022-02-11      
______  
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§ 44 Dnr 2022-000004 1.1.2.1 

Kommunstyrelsens uppdragsbeslut 2022 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att lägga uppdragslistan till handlingarna.       

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Johan Sundqvist (MP), Anders Gäfvert (M), Christina 
Lindberg (C), Andreas Sjölander (S) och Lotta Visén (S).  

Bakgrund 
Kommundirektör Lars Liljedahl redogör för uppdragslistan.      

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens uppdragslista per 2022-03-01       
______  
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§ 45 Dnr 2022-000001 1.1.2.1 

Anmälan av delegationsbeslut 2022 
Inga delegationsbeslut har anmälts till dagens sammanträde. 
______  
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§ 46 Dnr 2022-000002 1.1.2.1 

Anmälan av ärenden för kännedom till 
kommunstyrelsen 2022 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att lägga ärenden för kännedom till handlingarna.      

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Christina Lindberg (C), Andreas Sjölander (S) och Glenn 
Sehlin (SD). 

Beslutsunderlag 
Förordnande av begravningsombud för Härnösands kommun 
Länsmuseet – Samlingsförvaltningspolicy 
Länsmuseet – Styrelsemötesprotokoll 2022-02-15 
Länsmuseet – Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2021 
Medborgarlöften 2022-2023 
Revisionsplan Härnösand 2022 
Samverkansavtal gemensam överförmyndarförvaltning Härnösand – 
Kramfors 
Skrivelse till kommunstyrelsen – Pumpbacksgatan 3 E 
Skrivelse till kommunstyrelsen – Välfärd 
Verksamhetsberättelse arbetslivsnämnden 2021 
Verksamhetsberättelse socialnämnden 2021 
Beslut Länsstyrelsen – Inspektion hos överförmyndaren 2021      
______  
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§ 47 Dnr 2022-000005 1.1.2.1 

Frågor och svar 2022 
Anders Gäfvert (M) ställer en fråga om samtalen med Kriminalvården.  
Anders Gäfvert (M) ställer en fråga om ett marint regemente. 
Andreas Sjölander (S) besvarar frågorna.  
Olle Löfgren (L) ställer en fråga om krisberedskap. 
Lars Liljedahl, kommundirektör, besvarar frågan. 
 
______  
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§ 48 Dnr 2022-000113 3.4.2.0 

Samverkansplan Torsboda industripark 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att ställa sig bakom förslaget att Härnösands kommun blir en mer aktiv part i 
arbetet med industrisatsningen i Torsboda, 
att uppdra till kommundirektören att ta fram ett förslag på ett avtal, 
att uppdra till kommundirektören att säkerställa finansiering om 1 050 tkr 
för 2022 samt 
att delegera till kommunstyrelsens ordförande att underteckna avtalet.      

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M) och Christina Lindberg (C).  

Yrkanden 
Anders Gäfvert (M) föreslår att beloppet ”1 050 tkr” läggs till i tredje 
attsatsen.    

Propositionsordning 
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 
förslag med Anders Gäfverts (M) tilläggsförslag. 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med 
liggande förslag samt Anders Gäfverts (M) tilläggsförslag. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 
förslag samt Anders Gäfverts (M) tilläggsförslag.      

Bakgrund 
Timrå kommun via Timrå Invest har tillsammans med Sundsvalls kommun 
jobbat med en industrietablering i Torsboda norr om Timrå.  
Timrå kommun detaljplanelägger just nu industriområdet på ca 80 ha i 
Torsboda. Området är beläget ca 2,5 km väster om Söråkers centrum. 
Planområdet ligger strategiskt nära E4, flygplats, järnväg och hamn. 
Möjligheten till att försörja en industrietablering med stora mängder el är 
särskilt goda inom detta planområde. 
En elintensiv industri i Torsboda kommer att kunna vara en banbrytare för 
hela regionen. Batteribranschen är på stark frammarsch i och med den 
utveckling som bland annat sker inom bilindustrin. Man kan konstatera att 
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flera nya fabriker inom segmentet elintensiv industri kommer att byggas i 
Europa och världen under närmaste åren. Industriområdet i Torsboda 
bedöms ha mycket goda förutsättningar för en etablering av en elintensiv 
industri, liknande det som just nu byggs/planeras i Skellefteå och Göteborg.  
Timrå Invest har tagit fram ett förslag på samverkansplan mellan 
kommunerna Timrå, Sundsvall och Härnösand.  
Förslaget till plan innehåller: 
Syfte:  
Att genom fördjupad samverkan stärka regionens erbjudande ytterligare. 
Mål:  
Attrahera större etablering/-ar med till Torsboda Industripark som skapar 
tillväxt i hela regionen. 
 
Uppdrag:  
Torsboda Industripark är det område som kommunerna gemensamt fokuserar 
på att marknadsföra för ”den stora etableringen” i regionen framför andra 
områden.  
 
Arbetet skall ske i samverkan mellan Sundsvall, Timrå och Härnösands 
kommuner. 
 
Avgränsning: 
Respektive kommun fortsätter själv att marknadsföra och arbeta med 
industrimark för andra ändamål/typer av etableringar parallellt med 
samverkansarbetet kring Torsboda Industripark. 
Samverkan sker mellan Timrå, Sundsvall och Härnösands kommun för att nå 
det gemensamma målet.  
 
Det operativa arbetet leds av en arbetsgrupp bestående av: 
- Projektledare Sundsvalls väg framåt 
- Tillväxtchef Härnösand 
- Näringslivschef Timrå 
- VD Timrå Invest AB  
 
Arbetsgruppen fokuserar på att marknadsföra och attrahera en större 
etablering, bolaget fokuserar på att skapa fysiska förutsättningar för en 
exploatering av Torsboda Industripark. 
 
I uppdraget ingår ett gemensamt ansvar för samverkan, finansiering och 
resurssättning.    
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Styrning av samverkansarbetet sker genom dialogmöten mellan 
kommunchefer/kommundirektörer och kommunstyrelsernas respektive 
ordförande.  
 
Respektive representant i arbetsgruppen informerar om det löpande arbetet i 
sin organisation samt nyttjar eventuella interna resurser efter behov. 
 
Bedömningen är att en etablering i Torsboda kommer att ha mycket positiva 
effekter på Härnösands kommun och förslaget är därför att vi ska ingå i 
arbetet. 

Socialt perspektiv 
Bedömningen är att en lyckad etablering i Torsboda kommer att spilla över 
på alla kommuner i närområdet och generera många arbetstillfällen i 
regionen. Arbetet bedöms inte initialt påverka barnperspektivet. 

Ekologiskt perspektiv 
Grön el skapar möjligheter till nya etableringar av t ex batterifabriker som i 
sin tur kommer att bidra till en omställning av fordonsflottan i hela världen.  

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Kortsiktigt beräknas arbetet kosta Härnösands kommun ca 1 mnkr utöver de 
personella resurser som kommer att läggas på utvecklingsarbetet. Långsiktigt 
kan detta generera en stor utveckling till hela regionen där Härnösand 
bedöms bli en av de största vinnarna.      

Beslutsunderlag 
Tillväxtavdelningens tjänsteskrivelse 2022-02-28      
______  
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