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§ 123 Dnr 27802  

Informationsärenden 

Kommunstyrelsen har fått informationsföredragningar enligt följande: 

• Information om Nostalgidagarna – Kicki Wiklund, ordförande Hernö 

Cruisers  

• Verksamhetsbesök Arbetslivnämnden – Sverker Ågren (KD), 

ordförande, Nina Skyttberg (S), 1:e vice ordförande och Issam Sassi, 

arbetsmarknadschef. 

• Ekonomisk rapport, juli – Anna Bostedt, chef ekonomi- och 

kommunledningsavdelningen 

• Återkoppling Torsboda Industrial Park Sweden– Uno Jonsson, 

tillväxtchef 

• Översiktsplan 2040 – Maja Nordmark, översiktsplanerare, 

samhällsplanerare 

• Gång och Cykelprogram – Maja Nordmark 

• Inköp av skolfartyg – Håkan Öhlund, Yrkeshögskolan 

______  
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§ 124 Dnr 34746  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att välja Christina Lindberg (C) att justerare §§ 123-134, 136-144, samt 

att välja Anders Gäfvert (M) att justera § 135.  

Bakgrund 

På grund av jäv deltar inte Christina Lindberg (C) i handläggningen i ärende 

§ 135.      

Beslutsunderlag 

      

______  
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§ 125 Dnr 2022-000003 1.1.2.1 

Fastställande av föredragningslista 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

att fastställa föredragningslistan för dagens möte.  

Bakgrund 

Ordförande Andreas Sjölander (S) går igenom upprättad föredragningslista.  

Beslutsunderlag 

      

______  
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§ 126 Dnr 2022-000012 1.1.2.1 

Ekonomisk månadsrapport kommunstyrelsen 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.  

Bakgrund 

Kommunstyrelseförvaltningen genom ekonomi- och 

kommunledningsavdelningen 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 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-09-01 

Bilaga - Ekonomisk månadsrapport juni 2022 

Bilaga - Ekonomisk månadsrapport juli 2022 

______  
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§ 127 Dnr 2021-000486 2.1.0.1 

Revidering av dokumenthanteringsplan 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anta föreliggande revideringar i Dokumenthanteringsplan 2020 v. 1.1 för 

kommunstyrelsen. 

Bakgrund 

Dokumenthanteringsplanen är ett styr- och redovisningsinstrument för 

förvaltningens allmänna handlingar. 

Avsnitt 1.4 2.1 beskriver hanteringen av allmänhetens synpunkter som 

inkommer till kommunen. Dessa hanteras dels av Servicecenter när de 

inkommer via kommunens invånardialog på hemsidan, dels av centraldiariet 

som tar hand om synpunkter som inkommer via post/e-post. En revidering 

har gjorts av planen för att tydliggöra hanteringen av medborgarnas insända 

synpunkter. 

Rutinen har alltid varit att diarieföra synpunkter inkomna via post. 

Synpunkter som insänds till kommunens invånardialog skickas regelmässigt 

vidare till berörd handläggare för åtgärd när innehållet är sådant att det är 

påkallat. Därpå kan ett diariefört ärende komma att upprättas hos mottagaren 

av frågan. Frågor och svar publiceras även på externa hemsidan.  

Lagen om kommunal bokföring och redovisning uppdaterades 2018 vilket 

öppnat för något kortare arkiveringstid för gallringsbara verifikationer, från 

10 år till sju år (SFS 2018:597 3 kap. § 13). Planen ändras i enlighet därmed. 

Tre nya avsnitt läggs till i planen, dels för hantering av ägartillskott med 

mera, dels rörande kommunövergripande försäkringar, samt för 

lokalplanering. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-24 

Kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan 2020 v 1.1 

Bilaga - Gjorda ändringar i dokumenthanteringsplan 

______  
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§ 128 Dnr 2022-000330 1.1.2.0 

Revidering av reglementet om ekonomistyrning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta reviderat Reglemente för ekonomistyrning. 

Bakgrund 

I Reglemente för ekonomistyrning i Härnösands kommun framgår under 

rubriken 3.1 och 3.3 att ”Kommunfullmäktige ska senast i juni fastställa mål 

och budget (Årsplan) för kommunen för nästkommande år.” Vidare framgår 

under rubriken 3.3 att ” Nämnderna ska senast i november för kommande 

budgetår för kännedom delge kommunfullmäktige en verksamhetsplan.”.  

Vid valår förändras förutsättningarna för vid vilken/vilka tidpunkter 

Kommunfullmäktige ska fastställa mål och budget (Årsplan) samt när 

nämndernas verksamhetsplan ska delges kommunfullmäktige.  

Årsplanen fastställs vid två tillfällen i valåret, dels i juni samt i november för 

nästkommande år. 

Nämndernas verksamhetsplaner fastställs av respektive nämnd senast i 

november för nästkommande år samt fastställs och delges 

kommunfullmäktige i januari, året som verksamhetsplanen avser. 

Under rubriken 6.2 har ett avsnitt förtydligats gällande nämndernas 

redovisning av fyramånadersrapport samt delårsbokslut som föreslås delges 

kommunfullmäktige för kännedom. Nämndernas verksamhetsberättelse ska 

delges till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för kännedom. 

Socialt perspektiv 

Förslaget behandlar interna processer i organisationen och påverkar inte 

perspektivet. 

Ekologiskt perspektiv 

Förslaget behandlar interna processer i organisationen och påverkar inte 

perspektivet. 
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Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Förslaget behandlar interna processer i organisationen och påverkar inte 

perspektivet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-08-22 

Reviderat Reglemente för ekonomistyrning vers. 3 

______  
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§ 129 Dnr 2022-000204 1.1.2.1 

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

att anta reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen 2019-2022 

version 1.6.  

Bakgrund 

Under våren 2022 genomfördes en omorganisation av 

kommunstyrelseförvaltningen. Med anledning av omorganisationen 

reviderades delegationsordningen för att stämma med organisationens 

förändringar av funktioner och titlar. 

Den nya organisationen är nu fulltalig på alla funktioner och en 

genomlysning har skett av delegationsordningen för att säkerställa att 

delegationerna är utdelade på den nivå som bäst utförs av delegaten.  

De förändringar som föreslås med denna revidering 1.6 gäller vilka 

funktioner i kommunstyrelseförvaltningen som har rätt att fatta 

delegationsbeslut för kommunstyrelsens räkning samt en ändring av 

beloppsgränser vid avgifter av fakturering och kravhantering samt 

utrangeringar och försäljning av finansiella tillgångar och 

anläggningstillgångar (3.3.1 och 3.3.2). 

Socialt perspektiv 

Beslutet bedöms inte påverka detta perspektiv. 

Ekologiskt perspektiv 

Beslutet bedöms inte påverka detta perspektiv. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Beslutet är av vikt i ett juridiskt perspektiv för att säkerställa att rätt funktion 

och rätt beslutsnivå i delegationsbesluten uppnås.  
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-08-26 

Delegationsordning kommunstyrelsen 2018-2022 ver. 1.6 med ändringar 

______  
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§ 130 Dnr 2022-000149 1.1.4.2 

Uppföljning av fördelningsmodell för 
schablonersättning  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna uppföljningen av schablonersättning 2021.   

Yttranden 

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

Bakgrund 

Härnösands kommun har en fördelningsmodell som styr fördelningen av den 

statliga ersättning kommunen får i form av schablonersättning från 

Migrationsverket. Ersättningen avser att täcka vissa kostnader kopplat till 

mottagning, introduktionsinsatser, utbildning, tolkning, ekonomiskt bistånd 

samt insatser för att underlätta etablering.  

Schablonersättningen fördelas internt i kommunen utifrån den beslutade 

fördelningsmodellen. Fördelningsmodellen följs upp årligen och revideras 

vid behov. Mindre förändringar av kostnader mellan åren bör inte föranleda 

en revidering av fördelningsmodellen då arbetet med en sådan är 

omständligt.  

Sammanfattning  

Schablonersättningen från Migrationsverket till Härnösands kommun 

omfattade under 2021 närmare 9,3 miljoner kronor. Förvaltningarnas 

sammanlagda redovisade kostnader kopplat till gruppen som omfattas av 

schablonersättningen är strax över 12,7 miljoner kronor. De kostnader som 

förvaltningarna angett täcks på förvaltningsnivå i hög grad av ersättningen, 

dock är täckningsgraden olika hög för de olika poster som omfattas av 

ersättningen. Att de redovisade kostnaderna överstiger tilldelningen betyder 

inte per automatik att fördelningen av medlen är för låga, detta då 

schablonersättningen inte väntas täcka kommunens hela kostnad kopplat till 

gruppen.  

Samtliga förvaltningar redovisar kostnader som överstiger tilldelningen 

enligt fördelningsmodellen för schablonersättningen. Ingen information har  
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framkommit vid uppföljningen gällande förändringar i andra myndigheters 

regelverk vilka påverkat förvaltningens kostnader kopplat till 

schablonersättningen. 

Den förordning som styr ersättningen (2010:1122) har inte förändrats sedan 

den senaste uppföljningen. Vid jämförelse med den uppföljning som gjordes 

av schablonersättningen för år 2020 (KS 2021-09-07, §144) kan inga tydliga 

återkommande avvikelser ses som påkallar en översyn av 

fördelningsmodellen för ersättningen.  

Bedömning 

Vid uppföljningen har inget framkommit som visar på ett behov att revidera 

fördelningsmodellen för schablonersättningen. Dock bedöms det angeläget 

att de skillnader mellan fördelning och kostnad som framkommit vid 

uppföljningen specifikt beaktas vid nästa uppföljning under våren 2023 med 

syfte att se över om dessa skillnader kvarstår och därmed vid det tillfället 

eventuellt kan utgöra grund för en revidering av fördelningsmodellen.  

Socialt perspektiv 

Genom att följa upp kommunens interna fördelning av schablonersättningen 

skapas förutsättningar för att de tilldelade medlen når effekt för de invånare 

och verksamheter som den avser. 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan.  

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Vid uppföljningen belyses tilldelning och kostnader för respektive 

förvaltning. Genom att se över den ekonomiska fördelningen skapas 

underlag för budget och ekonomisk uppföljning.  

Schablonersättningen styrs av förordning (2010:1122) om statlig ersättning 

för insatser för vissa utlänningar, förordningen har inte förändrats sedan den 

senaste uppföljningen.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-08-15 

Fördelningsmodell Grund- och schablonersättning 

Bilaga - Uppföljning av fördelningsmodell för schablonersättning  

______  
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§ 131 Dnr 2022-000256 3.1.2.1 

Antagande handlingar - Översiktsplan 2040 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta Översiktsplan 2040 med tillhörande bilagor och underlag.  

Yttranden 

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

 

Bakgrund 

Härnösands kommun har sedan 2019 utarbetat ett förslag på översiktsplan. 

Arbetet har utgått ifrån gällande översiktsplan 2011–2025, dialoger med 

myndigheter, näringsliv och invånare samt kommunens styrande dokument, 

program och riktlinjer. Arbetet med att ta fram en översiktsplan är 

omfattande då det är en demokratisk process där alla kommunens invånare 

ska ges möjlighet att påverka förslaget. 

Framtagande av Översiktsplan 2040 

Projektet inleddes januari 2019 med en förvaltningsövergripande workshop 

för att gemensamt ta fram riktningen för framtidens Härnösand. Resultatet 

blev en planeringsstrategi som tillsammans med kommunens tillväxtstrategi 

har varit det övergripande ramverket för det fortsatta arbetet med att ta fram 

planen.  

 

Figur 1: Planprocessen för Översiktsplan. 

Dialoger med invånare, föreningar och företag har genomförts i flera steg. 

Tidiga dialoger genomfördes och tog avstamp i de sju kommundelarnas 

behov och förutsättningar inför framtiden. En riktad gymnasiedialog  
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genomfördes som ett komplement för att engagera unga vuxna i den 

strategiska samhällsplaneringen. Utöver detta fanns det möjlighet för 

allmänheten att lämna synpunkter på olika mässor och offentliga 

arrangemang, men även digitalt i en karttjänst. Dialogerna tillsammans med 

befintligt underlag och utredningar resulterade i ett första utkast på 

översiktsplan, en samrådshandling. 

 

Samrådet av översiktsplanen genomfördes mellan 15 januari – 16 april år 

2021. Inkomna synpunkter under samrådet, besvarades och sammanfattades i 

en samrådsredogörelse. Förslaget reviderades och godkändes för granskning 

av kommunstyrelsen den 30 november 2021, och fanns för granskning till 

den 1 mars 2022. Synpunkter inkomna under granskningen besvarades i ett 

utlåtande och nya revideringar av handlingen genomfördes. Planförslaget 

ansågs inte ha ändrats väsentligt efter granskningen, vilket således inte 

krävde en ny granskningsperiod. Därefter begärdes ett tilläggsyttrande av 

Länsstyrelsen, då förtydliganden i handlingen i större utsträckning kunde 

förväntas tillmötesgå Länsstyrelsens synpunkter i granskningsyttrandet. 

Granskningsyttrande och tilläggsyttrande kommer att bilagas 

översiktsplanen.  

 

Parallellt med översiktsplanearbetet har Härnösands kommun ingått ett 

regionalt samarbete med Sundsvallsregionen för att ta fram en gemensam 

utvecklingsinriktning för översiktsplaneringen. Arbetet har samspelat med 

kommunens eget arbete och resultatet har blivit en del av översiktsplanen.  

 

Härnösands översiktsplan 2011–2025 tillsammans med de två tematiska 

tilläggen: Vindkraft i Härnösand 2013 och Landsbygdsutveckling i 

strandnära läge 2015 kommer att ersättas av den nya kommunövergripande 

översiktsplanen 2040.  

Digital version av översiktsplanen 

Framtagandet av översiktsplanen har varit ett stort steg mot en allt mer 

digitaliserad planeringsprocess för Härnösands kommun. Presentationen av 

handlingen i ett digitalt verktyg har gjort det möjligt att förena karta med text 

på ett tillgängligt sätt i en kartberättelse, www.harnosand.se/op2040.  

Socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv 

Alla tre perspektiven har beaktats och varit en del av avvägningen mellan 

olika intressen vid framtagandet av översiktsplanen. Alla tre perspektiven 

kommer att fortsatt behöva beaktas vid efterföljande planering på en mer 

detaljerad nivå. 

.  

http://www.harnosand.se/op2040
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-06-21 

Bilaga 2 - ÖP2040 - Antagande - Plandokument 

Bilaga 3 - ÖP2040 - Antagande - Plankartor 

Bilaga 4 - ÖP2040 - Antagande - LIS bilaga 

Bilaga 5 - ÖP2040 - Antagande - Handlingsplan  

Bilaga 6 - ÖP2040 - Hållbarhetsbedömning 

Bilaga 7 - ÖP2040 - Utlåtande 

Bilaga 9 - Länsstyrelsens granskningsyttrande 

______  
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§ 132 Dnr 2022-000299 2.4.1.0 

Driftsbidrag till Samordningsförbundets verksamhet 
2023 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att för år 2023 tilldela Samordningsförbundet Härnösand-Timrå en höjning 

av driftsbidrag till förbundets verksamhet med max två procent, motsvarande 

en totalsumma om 478 380 kronor, under förutsättning att Timrå kommun 

bidrar med samma bidragsnivå, samt 

att driftsbidraget enligt gällande rutin även fortsättningsvis finansieras av 

socialnämnd, skolnämnd och arbetslivsnämnd.  

Bakgrund 

Samordningsförbundets syfte är att få samverkan att fungera över tid mellan 

kommuner, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region 

Västernorrland. Samordningsförbundets medlemmar har till uppgift att verka 

för att medborgare ska få stöd och rehabilitering som ger dem möjlighet att 

försörja sig själva. Insatserna ska avse individer som är i behov av 

samordnade rehabiliteringsinsatser. 

Regionen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommunerna 

finansierar Samordningsförbundets verksamhet och projekt. Staten 

finansierar 50 procent, Region Västernorrland 25 procent och kommunerna 

delar på resterande finansiering av de återstående 25 procenten. Lagen om 

finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser beskriver hur finansieringen 

fördelas och vad syftet med finansiell samordning är. Den finansiella 

samordningen syftar ytterst till att uppnå en effektiv resursanvändning. 

Förutsättningarna för den finansiella samordningen är att alla parter bidrar 

till finansieringen av Samordningsförbundet enligt beskriven fördelning i 

lagen.  

Aktiva projekt 2022 där Härnösand tilldelats projektmedel genom 

Samordningsförbundet är: ”Arbetsmarknadstorget i Härnösand, ”Extra 

insatser till utrikesfödda kvinnor, ”SKAPA” och ”Samverkande parter”. 

Historiskt har det främst varit socialnämnden och arbetslivsnämnden som  
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bedrivit projekt i samverkan med parter inom Samordningsförbundet där 

förbundet medfinansierat insatserna i projekten. 

Socialt perspektiv 

Genom att ekonomiskt bidra till Samordningsförbundet och gemensamma 

projekt bidrar Härnösands kommun till att insatser och projekt genomförs för 

personer som står långt från egen försörjning. 

Ekologiskt perspektiv 

Beslutet bedöms inte påverka detta perspektiv 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

En finansiell samordning inom ramen för Samordningsförbundet bidrar 

sannolikt till effektivt resursanvändande. De medel som tilldelas 

Samordningsförbundet kan inte mäta sig med de effekter insatserna har, i ett 

ekonomiskt perspektiv. Varje individ som tillträder den reguljära 

arbetsmarknaden ger ekonomiska effekter både för individ och samhället.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-08-10 

Förfrågan om driftsbidrag för 2023 från Samordningsförbundet  

______  
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§ 133 Dnr 2022-000304 1.1.3.1 

Begäran om utökad investeringsbudget 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna förändring av skolnämndens investeringsbudget för 2022 och 

2023 genom en ökning av investeringsbudgeten för 2022 om 3,0 mnkr och 

motsvarande minskning av investeringsbudgeten för 2023.  

Bakgrund 

Skolnämnden äskar om en utökning av investeringsbudgeten om 2,5 mnkr 

för 2022. Grunden för äskandet är att upphandlingen av ett hyrköp av ett 

skolfartyg till Sjöfartsprogrammet inte kan genomföras enligt 

förhoppningarna från och med hösten 2022, då inga anbud inlämnades. Med 

anledning av det behöver skolnämnden köpa ett skolfartyg för att säkerställa 

ett kvalitativt genomförande av utbildningsmoment i Sjöfartsprogrammet. 

Antalet elever i Sjöfartsprogrammet är idag 66. 

I den beslutade investeringsbudgeten för skolnämnden för år 2022 och 2023 

är det avsatt 5,0 mnkr totalt för hyra och anpassning av skolfartyg.  

Den totala investeringsramen för skolnämnden år 2022 är enligt årsplanen 

8,1 mnkr och för år 2023 är investeringsbudgeten 7,2 mnkr. 

Kanslienheten föreslår att skolnämnden beviljas en utökning av 

investeringsbudgeten för år 2022 om 3,0 mnkr för att säkerställa och ta höjd 

för att investeringsbudgeten täcker kostnaden för inköpet av skolfartyg 2022 

och att investeringsbudgeten minskas med motsvarande belopp 2023. 

Vid bifall av föreslagen förändring blir den totala investeringsbudgeten för 

skolnämnden år 2022 11,1 mnkr och för år 2023 4,2 mnkr. 

Socialt perspektiv 

Beslutet bedöms inte påverka perspektivet. 

Ekologiskt perspektiv 

Beslutet bedöms inte påverka perspektivet. 
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Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Ett beslut enligt förslaget innebär en utökning av investeringsbudget och en 

minskning av densamma för år 2023.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott protokollsutdrag, 2022-08-23 § 32 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-08-04 

Ordförandebeslut, 2022-07-08, SKN/2022-395 

 

______  

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23(44) 

Sammanträdesdatum 

2022-09-06 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 134 Dnr 2022-000289 3.3.7.0 

Antagande - Gång- och cykelprogram för Härnösands 
kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta Gång- och cykelprogram (2022–2040) med tillhörande 

handlingsplan. 

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Karl Rönnkvist (C) och Andreas Sjölander (S). 

Bakgrund 

Processen med att ta fram en ny översiktsplan för Härnösands kommun 

resulterade i övervägande del synpunkter gällande kommunens gång och 

cykelplanering. Detta samt samhällsnämndens beslut om att uppdatera 

befintlig gång- och cykelplan har legat till grund för framtagandet av ett nytt 

gång- och cykelprogram. Dokumentet byter inriktning från en plan till ett 

program för att bättre passa en strategisk och långsiktig produkt som gång- 

och cykelprogrammet ämnar vara. Arbetet med gång- och cykelprogrammet 

har varit ett samarbete mellan kommunstyrelseförvaltningen och 

samhällsförvaltningen, för att inkludera både ett strategiskt och ett detaljerat 

perspektiv.  

GC-programmets mål är att bidra till en ökad andel gående och cyklande i 

kommunen genom välplanerade gång- och cykelvägar. Programmets syfte är 

att fungera som ett underlag för att planera för kommande byggnationer, 

göra prioriteringar och ekonomiska bedömningar. Programmet ska dessutom 

verka som underlag när detaljplaner och planprogram tas fram.  

I uppdraget att ta fram gång- och cykelprogrammet angavs den geografiska 

avgränsningen Härnösands tätort. Programmet pekar även på viktiga gång- 

och cykelstråk utanför tätorten och handlingsplanen tar till viss del hänsyn 

till dessa trots den geografiska avgränsningen. Detta för att skapa en 

helhetsbild av cykelvägnätet och belysa kommunens ambitioner och vilja att 

utveckla dessa stråk.  
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Dialoger 

Dialoger med allmänheten har genomförts genom en digital enkät. 

Målgruppen skolbarn valdes ut för en särskild dialog, för att tillgodose 

behovet av tryggare skolvägar. Dialogerna med skolbarnen genomfördes i 

årskurserna 4–6 på fyra skolor i Härnösands tätort. Ett utkast på handlingar 

har även varit på remiss till berörda aktörer och förvaltningar, se bifogad 

sändlista. Synpunkter har sammanfattats i en remissammanställning som 

bifogas detta förslag till beslut.  

Handlingen 

Gång- och cykelprogrammet består av ett strategiskt dokument och en 

handlingsplan. Strategidokumentet hanterar hur Härnösand ska arbeta 

långsiktigt med gång- och cykelplaneringen. Handlingsplanen visar på 

konkreta platser för åtgärder. Programmet tar sikte på år 2040 och 

handlingsplanen ska uppdateras minst vartannat år eller oftare om det finns 

behov. Handlingarna finns även i en digital kartberättelse som förenklar för 

läsare och handläggare vid kommande planering, www.harnosand.se/gc.  

Socialt perspektiv 

Genomförs åtgärder i enlighet med handlingsplanen och GC-programmet 

skapas många positiva sociala effekter.  

• Folkhälsan blir bättre genom goda förutsättningar för rörelse i staden.  

• Invånare som har som enda alternativ att förflytta sig till fots eller på cykel 

pga. socioekonomiska skäl gynnas av goda GC-vägar.  

• Trygga GC-vägar gör att fler barn själva kan ta sig till och från skolan och 

fritidsaktiviteter. Detta ger barnen mer frihet, självförtroende och godare 

hälsa.  

• Om cykeltrafiken med tiden ersätter bilresande blir trafikmiljön lugnare 

och därmed tryggare.  

Ekologiskt perspektiv 

Effekten av att fler väljer att cykla eller gå istället för att ta bilen innebär 

stora positiva följder för klimatet. Mindre utsläpp, mindre buller, lägre 

slitage på kommunens vägar och mindre mikroplaster från bilens däck.  

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Att öka gång- och cykeltrafiken i en stad ger samhällsekonomiska vinster. 

Ofta är de sammantagna vinsterna av att anlägga och underhålla cykelbanor 

högre än kostnaderna. De samhällsekonomiska vinsterna av en ökad andel 

gående och cyklande beräknas vara tre till fem gånger högre än kostnaderna. 

Vinsterna beror bland annat på bättre hälsa hos människor som går eller 

cyklar, mindre slitage på vägar och däck samt mindre avgaser och buller. Det 
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finns även vinster i form av en minskad andel trafikolyckor samt att den 

negativa klimatpåverkan som skapas av biltrafiken minskas om fler väljer att 

gå och cykla. Kortsiktigt följer en ökad kostnad vid om- och nybyggnation 

av GC-vägarna. En ökad standard på väghållningen bidrar också till en ökad 

kostnad. Långsiktigt kan kostnaden för upprustning pga. slitage på 

kommunens bilvägar minska genom ökad cykeltrafik.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-07-04 

Protokollsutdrag samhällsnämnden, 2022-06-15 § 125 

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-06-03 

Bilaga 1 - GC-program 

Bilaga 2 - Handlingsplan 

Bilaga 3 - Sändlista 

Bilaga 4 - Remissammanställning GC 2022-05-25 

______  
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§ 135 Dnr 2022-000306 1.1.2.1 

Ansökan om verksamhetsbidrag 2023 - Kvinnojouren 
Härnösand 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen besluta  

att bevilja Föreningen Kvinnogemenskap, Härnösands kvinno- och tjejjour 

ansökt belopp om 852 500 kr för verksamhetsåret 2023, 

att bevilja Föreningen Kvinnogemenskap, Härnösands kvinno- och 

tjejjouren ansökt belopp om 100 000 kr för hyreskostnad Skyddat boende,  

att uppdra till kommundirektören att i dialog med Föreningen 

Kvinnogemenskap Härnösands kvinno- och tjejjour, se över alternativ som 

bidrar till en mer långsiktig lösning för föreningens verksamheter, samt 

att bidraget till Föreningen Kvinnogemenskap, Härnösands kvinno- och 

tjejjouren belastar kommunstyrelsens budget för 2023.  

Yttranden 

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

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Christina Lindberg (C) i handläggningen i detta 

ärende. 

Bakgrund 

En ansökan om verksamhetsbidrag för år 2023 har inkommit från 

Föreningen Kvinnogemenskap, Härnösands kvinno- och tjejjouren till 

socialnämnden. Föreningen söker ett bidragsbelopp om totalt 952 500 kr för: 

- 100 % tjänst Kvinnojour 515 000 kr  

- 50 % tjänst på tjejjouren 257 500 kr 

- Verksamhetsbidrag Kvinnojouren 30 000 kr  

- Verksamhetsbidrag Tjejjouren 50 000 kr 

- Hyreskostnader för skyddat boende 100 000 kr   

Socialnämnden beslutade att föreslå kommunstyrelsen att bevilja Föreningen 

Kvinnogemenskap, Härnösands kvinno- och tjejjouren sökt bidrag för 

verksamhetsåret 2023.  
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Föreningen beviljades bidrag för 2022 om 673 000 kr varav 69 000 kr till 

tjejjouren.  

Kanslienheten föreslår kommunstyrelsen besluta att bevilja föreningen det 

sökta beloppet.  

Inför budgetår 2024 bör dialogen upptas mellan Kvinnojouren och 

Härnösands kommun angående former och innehåll som tillser en 

ekonomisk långsiktig lösning, för att bidra till att föreningen kan planera sin 

verksamhet i ett längre perspektiv. 

Socialt perspektiv 

Ett beslut om verksamhets – och hyresbidrag till Kvinnojouren ger 

föreningen förutsättningar att fortsättningsvis stötta våldsutsatta kvinnor och 

barn.  

Utifrån ett barnperspektiv är det viktigt att verksamheter som kvinnojouren 

och tjejjouren finns för att vid behov av skydd omgående tillgodose behovet 

av stöd till barnen och deras mamma.  

Beslutet kommer sannolikt att påverka kommunens arbete med nollvisionen 

av våld i nära relationer.  

Ekologiskt perspektiv 

Bedöms inte påverka perspektivet. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Budget för bidraget till föreningen kommer att belasta kommunstyrelsens 

budgetram 2023.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-08-08 

Bilaga - Balans och resultatrapport 2021 

Bilaga - Verksamhetsberättelse 2021 

Socialnämndens protokollsutdrag, 2022-06-23 § 62  

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-06-10 

 

______  
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§ 136 Dnr 2022-000305 1.1.2.1 

Organisering och finansiering av regionalt 
företagsfrämjande 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ställa sig bakom inriktningsförslaget gällande regionalt 

företagsfrämjande arbete, 

att medfinansiera det regionala företagsfrämjande med totalt 748 000 kr för 

år 2023, 

att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet med 

långsiktig organisering och finansiering av regionalt företagsfrämjande och 

återkomma med ett slutgiltigt förslag, samt 

att finansieringen tas i kommunstyrelsens budget 2023. 

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S). 

Bakgrund 

High Coast Invest och Bizmakers verksamheter har sedan starten varit 

projektfinansierade. Båda parter har bidragit till uppbyggnad av ett affärs- 

och innovationssystem i länet samt att locka internationella investerare till 

Västernorrland.  

Region Västernorrland (hädanefter benämnd som regionen) har tillsammans 

med alla kommuner i länet arbetat för att hitta ett långsiktigt hållbart system 

som inte är beroende av projektmedel. Detta för att motverka svårigheter att 

bibehålla affärsrelationer och kompetens över tid. Att arbeta med 

projektmedel bidrar även till mer administration, att hela tiden behöva skriva 

fram ansökningar och underhålla projekt istället för att fokusera på att 

bedriva verksamhet. Projektfinansiering skapar organisationer som 

begränsas i sin flexibilitet och blir beroende av prioriteringar från 

exempelvis EU. 
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Arbetet med stödstrukturer för företagsfrämjande i Västernorrlands län har 

pågått under en längre tid. Regionala samverkansrådets beredningsgrupp, 

tillika tillväxtcheferna i kommunerna i Västernorrland, har konstaterat att 

regionen och kommunernas ekonomiska stöd till företagsfrämjande behöver 

bli mer långsiktigt och mindre beroende av tidsbegränsade projektmedel.  

Det innebär att regionen och kommunerna behöver förbinda sig att 

öronmärka pengar för en långsiktig grundfinansiering av en 

företagsfrämjande organisation. Utifrån analys av regionens och 

kommunernas nuvarande prioriteringar och åtaganden rörande 

företagsfrämjande har beredningsgruppen kommit fram till att BizMaker och 

High Coast Invest är lämpligast att bygga en långsiktig regional samverkan 

på.  

Av den anledning beslutade Regionala samverkansrådet på sitt möte den 

2022-06-03 att: 

- Respektive aktör förankrar nivån av finansiering och återkopplar till 

beredningsgruppen. 

- Beredningsgruppen ges i uppdrag att återkomma med ett slutligt förslag 

vad gäller plattformens struktur och innehåll. 

 

Kort beskrivning av Bizmaker och High Coast Invest 

Bizmaker är en regional företagsinkubator och science park med uppdraget 

att främja hållbar tillväxt. Organisationen ska verka som motor för 

innovation och stödjer entreprenörer och innovatörer så att företag och 

organisationer kan nå sin fulla utvecklingspotential. Bizmaker ägs idag av en 

ideell förening med ett tillhörande aktiebolag. Verksamheten finansieras 

huvudsakligen av projektmedel från Tillväxtverket och Vinnova, samt av 

medel från kommuner, regionen och genom intäkter från privata företag i 

Västernorrland.   

High Coast Invest är en etableringsfrämjande aktör och drivs idag som ett 

projekt i Härnösand kommuns regi med finansiering från kommuner, 

regionen, Tillväxtverket med flera. High Coast Invest är även en lokal 

partner till Business Sweden med syfte att attrahera utländska etableringar 

och investeringar till länet. Uppdraget är att synliggöra och marknadsföra de 

affärsmöjligheter som Västernorrland kan erbjuda. 

Organisering 

Regionala samverkansrådet har på tidigare möte (2022-04-29) fattat ett 

inriktningsbeslut om att BizMaker och High Coast Invest ska sammanföras i 

en gemensam organisation. Denna ska ha tre affärsområden: Science Park, 

Inkubator samt Etableringsfrämjande. 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

30(44) 

Sammanträdesdatum 

2022-09-06 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Finansiering 

Finansieringsförslaget baseras på att Science Park bekostas av de kommuner 

där de fysiska lokaliseringarna finns och att regionen delfinansierar dessa 

med syfte att verksamheten inom science park ska komma hela länet till 

nytta. Den del av inkubator och High Coast Invest som inte regionen 

finansierar fördelas mellan kommunerna efter invånarantalet.  

Bedömning 

Arbetet med stödstrukturer för företagsfrämjande i Västernorrland har som 

beskrivits pågått under en längre tid. Bakgrunden till detta är att i den 

regionala utvecklingsstrategin finns en prioritering om att utveckla ett 

sammanhållet finansierings-, företags- och innovationsstödsystem. 

Den finansieringsmodell som nu tagits fram bygger på att:  

- Den offentliga medfinansieringen per år ökar från 9 till 12 mnkr. 

- Finansieringen för Inkubatorn sker per capita det vill säga utifrån 

befolkningsandel. 

- Finansieringen ska inte huvudsakligen bestå av så kallade projektmedel 

utan av långsiktig robust basfinansieringen.  

Kostnaden för BizMaker och High Coast Invest för Härnösands kommun 

kommer på helårsbasis från och med 2024 att vara 1,5 mkr. År 2022 

medfinansierar Härnösands kommun olika projekt hos dessa organisationer 

med sammanlagt 622 000 kr. Under 2023 finns det delvis projektmedel 

vilket gör att medfinansieringen för Härnösands kommuns del blir 748 000 

kr. 

Alla berörda aktörer, kommunerna och regionen har påbörjat ett 

förankringsarbete och bereder sig för att fatta beslut om 

finansieringsmodellen ovan. I dagsläget är det allra flesta kommuner 

inklusive regionen positiv till modellen.  

Vidare ska arbetet med struktur och innehåll fortsätta under hösten parallellt 

med den översyn av ägardirektiv i Bizmaker som ägarstyrelsen i Bizmaker 

initierat.   

Verksamheten inom High Coast Invest är helt projektfinansierad och 

verksamheten inom Bizmaker är i stor utsträckning projektfinansierad. 

Projekten löper ut i augusti 2023 vilket gör att verksamheterna då står utan 

finansiering och riskerar att upphöra.  

Tillväxtavdelningens bedömning är detta inte någon önskvärd utveckling och 

menar att de affärsmodeller och kunskaper som finns inom organisationerna 

därför bör tas tillvara enligt förslaget ovan. 
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Socialt perspektiv 

Med en väl fungerade samverkande stödstruktur för det lokala näringslivet 

och ett aktivt arbete för att hitta nya etableringar in till Västernorrland och 

Härnösand bidrar beslutet till att på sikt öka andelen arbetstillfällen i 

regionen vilket skapar en större trygghet för familjelivet och kommer att 

påverka barn och unga i positiv riktning. 

Ekologiskt perspektiv 

Klimatomställningen inom industrin är här och för att kunna ta tillvara på de 

idéer och intressen som finns inom exempelvis elintensiv industri behövs ett 

hållbart stödsystem för näringslivet.  

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

På kort sikt innebär beslutet en kostnadsökning per år för Härnösands 

kommun, vilket bedöms vägas upp mot möjligheten till extern finansiering 

från exempelvis Vinnova vid bildandet av en gemensam finansieringsmodell 

och samverkan i länet.  Skapandet av en långsiktig samverkan och 

överenskommen medfinansieringsmodell mellan aktörer i länet främjar 

företagsetableringar och kan bidra till ökad inflyttning till kommunen, vilket 

på längre sikt ger ekonomiska positiva effekter för Härnösands kommun.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokollsutdrag, 2022-08-23 § 31 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-08-11 

______  
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§ 137 Dnr 2022-000336 3.8.1.0 

Reglemente Överförmyndarnämnden 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta reglemente för Härnösands kommuns och Kramfors kommuns 

gemensamma Överförmyndarnämnd,  

att beslutet gäller under förutsättning att Kramfors kommun fattar 

erforderliga beslut, samt 

att uppdra till kommundirektören att införliva överförmyndarnämndens 

reglemente i gemensamma reglementet för kommunstyrelse och nämnder i 

Härnösands kommun.  

Bakgrund 

Kommunfullmäktige i Härnösands kommun och Kramfors kommun 

beslutade 2022-06-20 att inrätta en gemensam nämnd från och med 2023-01-

01. Härnösands kommun ska enligt beslutet vara värdkommun och Kramfors 

kommun ska vara samarbetskommun. Regelverket för tillsättande av 

gemensam nämnd mellan kommuner framgår i 9 kap. 19–36 §§ 

kommunallagen (2017:72).  

Bakgrunden till beslutet om en gemensam överförmyndarnämnd är att 

Regeringen beslutade den 18 juli 2019 att tillkalla en särskild utredning för 

att göra en översyn över reglerna om gode män och förvaltare. 

Sammanfattningsvis pekar utredningen (SOU 2021:36) mot att 

överförmyndarnämnd ska vara obligatorisk organisationsform, samt att 

överförmyndarnämnden ska åläggas fler och mer komplexa uppgifter. Som 

ett led i fortsatt kvalitets- och utvecklingsarbete genom samarbete beslutade 

respektive kommunfullmäktige i Härnösands och Kramfors att bilda en 

gemensam överförmyndarnämnd. 

Det övergripande syftet med en gemensam Överförmyndarnämnd är att 

åstadkomma förbättringar för de personerna som har behov av 

ställföreträdare och samtidigt stödja och stärka ställningen för huvudmännen 

i linje med SOU 2021:36.  

Reglementet anger den gemensamma överförmyndarnämndens 

ansvarsområden och övergripande uppgifter.  
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Överförmyndarnämnden ska bestå av sju ledamöter och sju ersättare, varav 

Härnösands kommun har fyra ledamöter och fyra ersättare och Kramfors 

kommun har 3 ledamöter och tre ersättare. 

Härnösands kommun utser ordförande och vice ordförande för den 

gemensamma Överförmyndarnämnden. 

Socialt perspektiv 

Beslutet har ingen anknytning till det sociala perspektivet.  

Ekologiskt perspektiv 

Beslutet har ingen anknytning till det ekologiska perspektivet.  

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Beslutet har ingen anknytning till det ekonomiska perspektivet men 

definierar nämndens verksamhetsområde och övergripande ansvar, vilket ur 

rättssäkerhetsaspekten gör ansvaret tydligt för nämnden som helhet, 

förvaltningen samt invånarna i respektive kommun.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-08-26 

Bilaga – Reglemente överförmyndarnämnd Härnösand och Kramfors 

kommun 

Kommunfullmäktige Härnösands kommun protokollsutdrag 2022-06-20 § 61 

Kommunfullmäktige Kramfors kommun protokollsutdrag 2022-06-20 §53      

______  
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§ 138 Dnr 2022-000337 3.8.1.0 

Samarbetsavtal gemensam Överförmyndarnämnd 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att godkänna samarbetsavtalet gällande gemensam Överförmyndarnämnd 

Härnösand Kramfors, 

att avtalet träder ikraft 2023-01-01, samt 

att beslutet gäller under förutsättning att Kramfors kommun fattar 

erforderliga beslut.  

Bakgrund 

Kramfors kommun och Härnösands kommun beslutade 2022-06-20 att 

inrätta en gemensam överförmyndarnämnd där Härnösands kommun är 

värdkommun och Kramfors kommun är samarbetskommun. 

Respektive kommunfullmäktige i samverkande kommuner beslutade att 

uppdra till kommunstyrelsen att återkomma till kommunfullmäktige i 

Härnösand och Kramfors med ett reglemente samt ett samarbetsavtal i 

september 2022. 

2022-02-18 ingick Härnösand och Kramfors kommun ett samverkansavtal 

som beskriver överenskommen samverkan i den gemensamma 

tjänstemannaorganisationen. Samverkansorganisationen har varit i drift 

sedan januari 2022. 

Föreliggande samarbetsavtal reglerar vad respektive kommun ansvarar för. 

Samt: 

• Att det åligger både värdkommun (Härnösand) och 

samarbetskommun (Kramfors) att bidra till införande och 

genomförande för att möjliggöra bildandet av en gemensam nämnd 

inom stipulerad tid. 

• Att reglementet för den gemensamma nämnden fastställs av 

kommunfullmäktige i båda kommunerna. 

• Hur kostnader fördelas och vilken kommun som betalar ut ersättning 

till förtroendevalda i nämnden. 
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• Hur respektive kommunfullmäktige får insyn i förvaltningen, 

ekonomiska ställning samt hur verksamheten utvecklas. 

• Slutarkivering av nämndens dokument och var de förvaras. 

• Inkallelseordning 

• Regressrätten 

• Samt avtalets utformning och förfarande vid eventuell tvist i tolkning 

eller tillämpning av samarbetsavtalet. 

  

Socialt perspektiv 

Bedöms inte påverka detta perspektiv 

Ekologiskt perspektiv 

Bedöms inte påverka detta perspektiv 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Strävan inom den gemensamma organisationen som nämnden ansvarar för är 

att upprätthålla kontinuitet, kompetens, kvalitet (rättssäkerhet) och 

effektivitet. Genom att formalisera samarbetet genom ett samarbetsavtal 

förtydligas respektive och gemensamt ansvar, för förtroendevalda och 

invånare i respektive kommun.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-08-30 

Samarbetsavtal gemensam nämnd Härnösand Kramfors 

______  
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§ 139 Dnr 2022-000297 1.1.2.1 

Laglighetsprövning enligt kommunallagen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att anta yttrandet som sitt eget i mål 2262-22, Förvaltningsrätten, samt  

att skicka yttrandet till Förvaltningsrätten.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Christina Lindberg (C), Glenn Sehlin (SD). 

Avståenden 

Christina Lindberg (C), Erik Hultin (C) och Glenn Sehlin (SD) deltar inte i 

beslutet i detta ärende.  

Bakgrund 

Kommunstyrelsens beslut daterat den 31 maj 2022 §100 har den 14 juni 

2022 överklagats till Förvaltningsrätten i Härnösand. Beslutet ifråga gäller 

kommunstyrelsens bedömning om det kommunala bolaget Hemab:s 

verksamhet under 2021 anses ha varit förenlig med det kommunala 

ändamålet och att dess verksamhet utförts inom ramen för kommunala 

befogenheter.  

Härnösands kommun har den 27 juni 2022 av Förvaltningsrätten i Härnösand 

förelagts att yttra sig över klagandens skrivelse.  

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande där 

kommunens inställning och övriga omständigheter i ärendet framgår.   

Socialt perspektiv 

Beslutet bedöms inte påverka det sociala perspektivet. 

Ekologiskt perspektiv 

Beslutet bedöms inte påverka det ekologiska perspektivet. 
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Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Beslutet har inge påverkan på det juridiska eller ekonomiska perspektivet då 

det hanterar en prövning och kommunens svar på om det kommunala 

beslutet kommit till på laglig väg.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-09-01 

Föreläggande från Förvaltningsrätten i Härnösand 

Yttrande till förvaltningsrätten i mål 2262–22  

Bolagsordning Hemab 

Ägardirektiv Hemab 

Lekmannarevisorernas granskningsrapport Hemab 

Grundläggande granskning helägda bolag, KPMG 

Underlag till kommunstyrelsens prövning, Hemab  

______  
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§ 140 Dnr 2022-000331 1.1.2.0 

Politisk referensgrupp nytt särskilt boende  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att utse en politisk referensgrupp Nytt särskilt boende som föreslås bestå av 

ordförande samt andre vice ordförande från kommunstyrelsen, 

socialnämnden, samhällsnämnden samt från styrelsen i Härnösandshus. 

att utse kommunstyrelsens ordförande samt andra vice ordförande som 

kommunstyrelsens representanter,  

att kommunstyrelsens ordförande är sammankallande till den politiska 

referensgruppens möten, samt 

att överlämna till socialnämnden, samhällsnämnden samt Härnösandshus 

styrelse att utse representanter, 

att uppdra till den politiska referensgruppen att i sitt arbete utgå från de 

övergripande krav och behov som formulerats av Socialförvaltningen i 

bilaga 1, samt 

att samtliga gruppledare informeras om referensgruppens arbete. 

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S), Michael Möller Christensen (V), 

Anders Gäfvert (M), Olle Löfgren (L), Erik Hultin (C), Glenn Sehlin (SD), 

Monica Fahlén (S) och Lotta Visén (S). 

Yrkanden 

Andreas Sjölander (S) yrkar på en femte attsats som lyder: 

att uppdra till den politiska referensgruppen att i sitt arbete utgå från de 

övergripande krav och behov som formulerats av Socialförvaltningen i 

bilaga 1. 

Anders Gäfvert (M) instämmer till Andreas Sjölanders (S) yrkande och yrkar 

på en sjätte attsats som lyder: 

att samtliga gruppledare informeras om referensgruppens arbete. 

Andreas Sjölander (S) instämmer till Anders Gäfverts (M) yrkande.    
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Propositionsordning 

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

Andreas Sjölanders (S) tilläggsattsats samt Anders Gäfverts (M) 

tilläggsattsats. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med 

liggande förslag med Andreas Sjölanders (S) tilläggsattsats samt Anders 

Gäfverts (M) tilläggsattsats. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 

förslag och Andreas Sjölanders (S) samt Anders Gäfverts (M) 

tilläggsattsatser.      

Bakgrund 

Efterfrågan på boendeplatser inom särskilt boende för äldre har under de 

senaste åren ökat och kommer att fortsätta öka under de kommande åren. 

Detta har medfört att antalet platser i kommunens befintliga särskilda 

boenden inte täcker det kommande behovet av platser för målgruppen.  

För att säkerställa ett politiskt medinflytande i arbetsprocessen inför ett nytt 

särskilt boende föreslås att en politisk referensgrupp utses. Referensgruppen 

bör bestå av representanter fån både majoritet och opposition i berörda 

nämnder och styrelser. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens ordförandes förslag, 2022-08-22 - reviderat 

Bilaga - Nytt särskilt boende - Övergripande krav och behov - reviderat 

______  
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§ 141 Dnr 2022-000004 1.1.2.1 

Kommunstyrelsens uppdragsbeslut 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga uppdragslistan till handlingarna.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Lotta Visén (S), Glenn Sehlin (SD), Ingemar Ljunggren 

(M), Lennart Mohlin (S) och Karl Rönnkvist (C). 

Bakgrund 

Lars Liljedahl, kommundirektör går igenom uppdragslistan.  

Beslutsunderlag 

Muntlig redovisning på mötet 

______  
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§ 142 Dnr 2022-000001 1.1.2.1 

Anmälan av delegationsbeslut 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

att godkänna redovisning av delegationsbeslut. 

Ordförandebeslut - Elevråden 

Attestantförteckning KSF 2022-07-06 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-08-30 

 

______  
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§ 143 Dnr 2022-000002 1.1.2.1 

Anmälan av ärenden för kännedom till 
kommunstyrelsen 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ärenden för kännedom läggs till handlingarna.  

Beslutsunderlag 

Regeringen – Utbildningsdepartementet – Uppdrag att inrätta en 

kontorsgemenskap och omlokalisera verksamhet till Härnösands kommun 

Regionfullmäktige 2022-06-22 § 133 – Årsredovisning 2021 

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 

Regional handlingsplan – motverka och förebygga mäns våld mot kvinnor 

och våld i nära relationer 2022-2026 

Fyramånadersrapport arbetslivsnämnden 2022 

Attestantförteckning kommunstyrelseförvaltningen 2022-07-01 

Information från lekmannarevisionen – Angående fördjupad granskning 

Hemab 

Information från lekmannarevisionen – Angående grundläggande granskning 

Hemab 

Ordförandebeslut revidering av delegationsordning samt bilaga 

Kramfors kommun – beslutsexpediering gemensam överförmyndarnämnd 

Kramfors kommun – beslutsexpediering ansvarsfrihet Räddningstjänsten 

Kramfors kommun – beslutsexpediering godkännande av årsredovisning 

Räddningstjänsten 

Din Tur – beslutsexpediering 

- Tertialrapport 

- Utökat resursbehov 

- Dataskyddsombud Din Tur 
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- Protokoll 2022-06-28 med bilaga 

Protokoll kommunala bolag, kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2022 

- Protokoll OKBAB 2022-05-20 årsstämma  

- Protokoll OKBAB 2022-05-20 konstituerande 

- Protokoll HEAB 2022-03-23  

- Protokoll HEMAB 2022-03-23 

- Minnesanteckningar ägarmöte/kvartalsträff Technichus 2022-

05-24 

- Minnesanteckningar kvartalsträff Härnösandshus 2022-06-08 

- Protokoll bolagsstämma Invest i Härnösand AB 2022-05-16 

- Protokoll bolagsstämma Technichus 2022-05-17 

- Protokoll bolagsstämma HEMAB 2022 

- Protokoll HEAB 2022-06-07 

- Protokoll HEAB 2022-05-11 

- Protokoll HEMAB 2022-06-07 

- Protokoll HEMAB 2022-05-11 

- Protokoll Härnösandshus 2022-06-07 

- Protokoll Härnösands kommunfastigheter 2022-06-07 

- Protokoll konstituerande HEAB 2022-05-17 

- Protokoll styrelsemöte Technichus 2022-06-02 

- Protokoll bolagsstämma HEAB 2022-05-17 

 

______  
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§ 144 Dnr 2022-000005 1.1.2.1 

Frågor och svar 2022 

Anders Gäfvert (M) ställer en fråga om ett insänt brev från företagare till 

Härnösands kommun 

Andreas Sjölander (S) besvarar frågan. 

Anders Gäfvert (M) ställer en fråga om LOV. 

Andreas Sjölander (S) besvarar frågan. 

Erik Hultin (C) ställer en fråga om hur det inkomna brevet från företagaren 

har hanterats? 

Andreas Sjölander (S) besvarar frågan. 

Olle Löfgren (L) informerar om att eleverna sjöfartsprogrammet är nöjda 

med det nya skolfartyget. 

Christina Lindberg (C) undrar när Räddningstjänsten ska komma på besök 

till kommunstyrelsen? 

Andreas Sjölander (S) besvarar frågan. 

 

 

______  

 


