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Beslutande Se närvarolistan på s. 2 

Närvarande ej tjänstgörande 
ersättare 

Se närvarolistan på s. 3 

Övriga närvarande Anna Bostedt, chef för ekonomi- och kommunledningsavdelningen, Malin Ullström, Tf. 
kanslichef, Johanna Laine, kommunsekreterare och Jeanette George, 
kommunsekreterare 
Under § 27, deltog Sig-Britt Ahl, ordförande i valnämnden, Fred Nilsson, ordförande i 
Technichus och Marcus Claesson, VD Technichus.  

Justerare Hibo Abdullahi (MP), Margareta Tjärnlund (M) och Eva Olstedt-Lundgren (L) 

Justeringens plats och tid Rådhuset, 2022-04-29 kl. 11:00 
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Närvarolista, ledamöter 

Ledamot Ersättare Parti Närvaro Frånvaro 

     

Andreas Sjölander  S x § 36,37 

Lotta Visén  S x § 37 

Magnus Oscarsson Mats Höglund §§ 27-
32,34-42 

S  x 
 

Nina Skyttberg  S x § 37 

Krister Fagerström McCarty  S x § 37 

Monica Fahlén   S x § 37 

Håkan Viklund  S x § 37 

Agneta Jonsson   S x § 37 

Ann Catherine Genberg  S x § 37 

Lotten Widmark  S x § 34 

Lennart Mohlin  S x § 37 

Johan Nilsson  S x  

Susanne Forsberg  S x § 37 

Martin Neldén Michael Möller 
Christensen §§ 27-
32,34-36, 38-42 

V  x 

Åke Hamrin  V x § 37 

Birgitta Alevård  V x § 37 

Anders Bergqvist  V x § 37 

Knapp Britta Thyr  MP x § 36,37 

Hibo Abdullahi  MP x  

Per Sander Tom stol MP  x 

Ida Skogström  M x § 37 

Anders Gäfvert  M x § 37 

Lennart Bolander  M x § 34 

Margareta Tjärnlund  M x § 37 

Eva-Clara Viklund  M x § 37 

Christian Wasell  M x § 36,37 

Linda Borg  M x  

Per-Eric Norberg  C x § 37 

Christina Lindberg  C x § 36,37 

Erik Hultin Dunia Ali §§ 27-36, 38-
42 

C  X 
 

Anette Nordin  C x § 33 

Karl Rönnkvist Lillemor Andersson C  x 

Olle Löfgren Tomas Pålsson L  x 

Ingemar Wiklander  KD x § 37 

Anders Nordström Ulla Bylund KD  x 

Ulrika Jonsson  SD x § 37 

Kenneth Lunneborg  SD x § 37 

Sven Ingemar Vernersson Glenn Sehlin §§ 27-36, 
38-42 

SD  x 
 

Bo Gidmark Tom stol SD  x 

Anette Åström  SD x  

Eva Olstedt-Lundgren  L x  

Kristoffer Bodin  M x  

Göran Norlander  S x  
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Närvaro- och tjänstgöringslista, ersättare 

Ersättare Parti Närvaro Tjänstg. 

    

Mats Höglund S x Magnus 
Oscarsson 

Rune Danielsson S x  

Monica Fällström S x  

Fredrik Olsson S -  

Roland Strömqvist S -  

Ann-Kristine Elfvendal S   -  

Lars Zetterlund S -  

Michael Möller Christensen V x Martin Neldén 

Helena Grönhagen  V -  

Mikaela Edholm MP -  

Mohammed Abdulwahab MP -  

Bengt Wallgren M x  

Malin Plantin Sjöblom M -  

Ingemar Ljunggren M x  

Anna Davis M -  

Dunia Ali C x Erik Hultin 

Lillemor Andersson C x Karl Rönnkvist 

Ulrika Sundgren C -  

RosMarie Sandin L -  

Tomas Pålsson L x Olle Löfgren 

Lillian Krantz KD -  

Ulla Bylund KD x Anders 
Nordström 

Glenn Sehlin SD x Sven Ingemar 
Vernersson 

Vakant  SD   

Vakant SD   
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§ 27 Dnr 32625  

Informationsärenden  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.  

Bakgrund 

Sammanträdet börjar med att Sig-Britt Ahl, valnämndens ordförande, 

informerar om valet till riksdag, region- och kommunfullmäktige. 

Fred Nilsson, ordförande i Technichus Mitt Sverige AB och Marcus 

Claesson, VD, informerar om Technichus och dess verksamhet.  

Andreas Sjölander, kommunstyrelsens ordförande, informerar om 

Statsbidrag till vissa kommuner och regioner för ekonomi i balans.  

Beslutsunderlag 

Muntlig information, Sig-Britt Ahl, valnämndens ordförande, Fred Nilsson, 

ordförande i Technichus Mitt Sverige AB, Marcus Claesson, VD och 

Andreas Sjölander, kommunstyrelsens ordförande. 

______  
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§ 28 Dnr 2022-000006 1.1.1.1 

Allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

att lägga informationen till handlingarna.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Göran Norlander (S). 

Bakgrund 

Fullmäktiges ordförande informerar om att det har inkommit en 

Allmänhetens fråga men som har besvarats på ett tidigare sammanträde.  

______  
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§ 29 Dnr 2022-000007 1.1.1.2 

Information från revisionen 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att informationen redogörs under ärende Ansvarsfrihet för styrelser, 

nämnder och förtroendevalda i Härnösands kommun verksamhetsåret 2021.        

Yttranden 

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

revision. 

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 ärende, Ansvarsfrihet för 

styrelser, nämnder och förtroendevalda i Härnösands kommun 

verksamhetsåret 2021.      

______  
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§ 30 Dnr 2021-000440 1.1.1.1 

Motion - Blåljuskollen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bifalla motionen, samt 

att uppdra till samhällsnämnden att förbereda organisationen för att ansluta 

till blåljuskollen, samt 

att uppdra till samhällnämnden att ansluta till blåljuskollen när nödvändiga 

åtgärder är vidtagna.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Eva Olstedt-Lundgren (L). 

Yrkanden 

Eva Olstedt-Lundgren (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.      

Bakgrund 

Liberalerna har lämnat in en motion som föreslår att kommunen ska anmäla 

sitt deltagande i Blåljuskollen.  

På lantmäteriets hemsida står följande att läsa om blåljuskollen: 

”Blåljuskollen är en checklista framtagen av Lantmäteriet och Trafikverket 

för Sveriges kommuner. Den pekar ut geodata som är av särskild vikt för 

blåljusaktörerna. Syftet med checklistan är att kvalitetssäkra kommunens 

geodataprocesser så att kommunen skapar och uppdaterar de geodata som 

blåljusaktörer behöver för att hitta rätt.” 

Kommuner kan ansluta till blåljuskollen, i Västernorrland är det hittills 

Sundsvall som är ansluten och Örnsköldsvik har påbörjat processen för att 

ansluta.  

Samhällsförvaltningen har tidigare fört en dialog med blåljuskollen och är 

positivt inställda till att Härnösands kommun ska ansluta sig. Dock krävs ett 

förarbete för att kunna gå med, för att säkerställa att organisationen är 

förberedd och ev brister är åtgärdade.  

Med den bakgrunden föreslår kommunledningskontoret att 

samhällsnämnden ges i uppdrag att förbereda organisationen för att 

Härnösands kommun ska ansluta till blåljuskollen. När detta är gjort 

ansvarar samhällsnämnden för att anmäla in Härnösands kommun till 

blåljuskollen. 
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Socialt perspektiv 

Genom att ansluta till blåljuskollen underlättas blåljusaktörernas möjlighet 

att hitta rätt vid en utryckning.  

Ekologiskt perspektiv 

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Att säkerställa att organisationen är redo att ansluta till blåljuskollen kan 

medföra ökade kostnader men dessa går inte att redovisa i dagsläget.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2022-04-05 § 53 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-24 

Motion Liberalerna, 2021-11-08 

 

______  
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§ 31 Dnr 2021-000402 1.1.1.1 

Motion - Svarstid för motioner 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen vara besvarad.  

Yttranden 

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

Yrkanden 

Andreas Sjölander (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Christina Lindberg (C) yrkar bifall till motionen.      

Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges ordförande finner att det föreligger två förslag till 

beslut, liggande förslag och bifallsyrkande till motionen från Christina 

Lindberg (C).  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med 

bifallsyrkande till motionen från Christina Lindberg (C).   

Ordförande 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 Christina Lindbergs (C) förslag röstar 

nej. 

Med 34 ja-röster mot 6 nej-röster, 1 avstår samt två tomma stolar, så finner 

ordförande att kommunfullmäktige beslutat enligt liggande förslag.  
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Ledamot Ersättare Parti § 31 

   Ja Nej 

Andreas Sjölander  S x  

Lotta Visén  S x  

Magnus Oscarsson Mats Höglund S x  

Nina Skyttberg  S x  

Krister Fagerström McCarty  S x  

Monica Fahlén   S x  

Håkan Viklund  S x  

Agneta Jonsson   S x  

Ann Catherine Genberg  S x  

Lotten Widmark  S x  

Lennart Mohlin   S x  

Johan Nilsson  S x  

Susanne Forsberg  S x  

Martin Neldén Michael Möller 
Christensen 

V x  

Åke Hamrin  V x  

Birgitta Alevård  V x  

Anders Bergqvist  V x  

Knapp Britta Thyr  MP x  

Hibo Abdullahi  MP x  

Per Sander Tom stol MP - - 

Ida Skogström  M avstår avstår 

Anders Gäfvert  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 Dunia Ali C  x 

Anette Nordin  C  x 

Karl Rönnkvist Lillemor Andersson C  x 

Olle Löfgren Tomas Pålsson L  x 

Ingemar Wiklander  KD x  

Anders Nordström Ulla Bylund KD x  

Ulrika Jonsson  SD x  

Kenneth Lunneborg  SD x  

Sven Ingemar Vernersson Glenn Sehlin SD x  

Bo Gidmark Tom stol SD - - 

Anette Åström  SD x  

Eva Olstedt-Lundgren  L x  

Kristoffer Bodin  M x  

Göran Norlander  S x  

            

Reservation 

Centerpartiet reserverar sig till förmån för sitt eget bifallsyrkande till 

motionen.  
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Bakgrund 

Centerpartiet har i en motion till kommunfullmäktige förslagit att motioner 

ska besvaras av kommunfullmäktige inom 6 till 8 månader från att motionen 

väckts. 

Bakgrunden till detta är att motionären menar att svarstiden för motioner 

under flera år varit lång och uppgår vanligtvis till ett år, eller nästan två år 

vid ett tillfälle. 

Svarstiden för motioner regleras i kommunallagens (2017:725) 5 kap §35 där 

det står: 

”En motion eller ett medborgarförslag ska om möjligt beredas på sådant sätt 

att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller 

medborgarförslaget väcktes. 

Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har 

kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. 

Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare 

handläggning.” 

Det har funnits motioner där beslut inte har kunnat fattas inom ett år, detta 

har bland annat berott på att förvaltningarna har varit hårt belastade av 

arbetet med Covid -19 vilket har gjort att handläggning av andra ärenden har 

fått stå tillbaka.  

Ambitionen är att motioner ska handläggas utan dröjsmål, och under det 

senaste året har ett stort arbete gjorts för att kommunfullmäktige ska kunna 

besluta om de motioner som lämnats in. I dagsläget finns det endast 3 

motioner som fortfarande är under beredning, där den äldsta lämnades in på 

fullmäktiges sammanträde i oktober 2021. 

Kommunledningskontorets bedömning är att förvaltningarna redan arbetar 

för att motioner ska beredas på så kort tid som möjligt. Att fastställa en 

kortare tid än vad kommunallagen slår fast riskerar att underlagen blir sämre 

och inte lika genomarbetade. Därför föreslår kommunledningskontoret att 

motionen ska anses vara besvarad. 

Socialt perspektiv 

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv. 

Ekologiskt perspektiv 

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv.  
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2022-04-05 § 54 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-26 

Motion, Centerpartiet, 2021-10-14 

______  
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§ 32 Dnr 2022-000022 1.1.2.1 

Årsredovisning 2021 Härnösands kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige besluta 

att godkänna årsredovisning 2020. 

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S), Anders Gäfvert (M), Knapp Britta 

Thyr (MP), Christina Lindberg (C), Glenn Sehlin (SD), Krister Fagerström 

McCarthy (S) och Monica Fällström (S), ordförande skolnämnden. 

Yrkanden 

Andreas Sjölander (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Krister Fagerström McCarthy (S) instämmer till Andreas Sjölanders (S) 

yrkande.       

Bakgrund 

Årsredovisning 2021 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.  

Måluppföljning:  

Under verksamhetsåret 2021 har flera förändringar genomförts i statistiska 

källor och nationella undersökningar som påverkar möjligheten att följa upp 

de nyckeltal som i Årsplan 2021 kopplats till respektive resultatuppdrag. 

Uppföljningen visar att 16 av kommunens 23 resultatuppdrag kopplade till 

verksamhet bedöms helt eller delvis uppfyllda. Två bedöms inte uppfyllda. 

Det saknas utfall i fem fall. De två resultatuppdrag som kopplats till det 

ekonomiska målet Välskött och stabil ekonomi är båda uppfyllda. 
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De övergripande målen Växande näringsliv med mångsidig arbetsmarknad 

samt Välskött och stabil ekonomi bedöms båda vara uppnådda. Målet 

Kunskapsstaden där alla kan växa är inte uppnått medan övriga fem 

övergripande mål bedöms delvis uppnådda. 

Ekonomiskt resultat:  

Härnösands kommun redovisar ett positivt resultat om 4,8 mnkr och den 

kommunala koncernen uppvisar ett resultat om 46,0 mnkr. Den 

resultatmässiga utvecklingen är i linje med ett normalår för både kommunen 

och koncernen. Förklaringen till lägre resultat jämfört mot föregående år 

beror i synnerhet på att jämförelseperioden bar en betydligt högre ersättning 

för covidkostnader och på koncernnivå även en betydande realisationsvinst 

som effekt av en fastighetsförsäljning.  

Bedömning av god ekonomisk hushållning:  

Såväl kommunen som koncernen bedöms ha uppnått god ekonomisk 

hushållning för året.   

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2022-04-05 § 57 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-17 

Årsredovisning 2021 Härnösands kommun 

 

______  
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§ 33 Dnr 2022-000170 1.1.2.1 

Årsredovisning 2021 Härnösandshus och Härnösands 
kommunfastigheter 

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 2021.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S). 

Yrkanden 

Andreas Sjölander (S) yrkar bifall till liggande förslag.        

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Michael Möller Christensen (V), Anette Nordin 

(C) och Mats Höglund (S) i handläggningen i detta ärende. 

Bakgrund 

Det kommunägda bolaget AB Härnösandshus har upprättat årsredovisning 

med tillhörande handlingar avseende år 2021. I beslutsunderlaget ingår även 

årsredovisning från dotterbolaget Härnösands kommunfastigheter AB. 

Beslut i fullmäktige om ombudsinstruktion till ägarens representant på 

bolagsstämman avser dock enbart AB Härnösandshus eftersom kommunen 

inte är aktieägare i dotterbolaget.   

Revisionen har granskat innehållet och tillstyrkt att ledamöterna i styrelsen 

och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för aktuellt räkenskapsår 

för respektive bolag. Revisionen har även tillstyrkt de övriga punkterna som 

bolagsstämman enligt aktiebolagslagen beslutar om varje år. Ägarens ombud  
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deltar på bolagsstämman och tar för kommunens 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 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2022-04-05 § 58 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-31 

Årsredovisning AB Härnösandshus 2021 

Årsredovisning Härnösands kommunfastigheter AB 2021 

Revisionsberättelse och -rapport för respektive bolag 

Granskningsrapport 2021 Härnösandshus Lekmannarevisorernas 

Granskningsrapport 2021 Kommunfastigheter Lekmannarevisorernas 

Bilaga – Grundläggande granskning 

 

______  
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§ 34 Dnr 2022-000162 1.1.2.1 

Årsredovisning 2021 - HEMAB, HEFAB, HEAB 

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 2021.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S), Glenn Sehlin (SD), Per-Eric 

Norberg (C) och Johan Nilsson (S). 

Yrkanden 

Johan Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Andreas Sjölander (S) instämmer till Johan Nilssons (S) yrkande.      

Jäv 

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

handläggningen i detta ärende. 

Bakgrund 

Det kommunägda bolaget Härnösand Energi & Miljö AB har upprättat 

årsredovisning med tillhörande handlingar avseende år 2021. I 

beslutsunderlaget ingår även årsredovisningarna från dotterbolagen 

Härnösand Elförsäljning AB och Härnösand Elnät AB. Beslut i fullmäktige 

om ombudsinstruktion till ägarens representant på bolagsstämman avser 

dock enbart Härnösand Energi & Miljö AB eftersom kommunen inte är 

aktieägare i dotterbolagen.   
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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. Ägarens ombud deltar på 

bolagsstämman och tar för kommunens 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 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2022-04-05 § 59 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-31 

Årsredovisning 2021 Härnösand Energi & Miljö AB 

Årsredovisning 2021 Härnösand Elförsäljning AB 

Årsredovisning 2021 Härnösand Elnät AB 

Revisionsberättelse och -rapport Härnösand Energi & Miljö AB 

Revisionsberättelse och -rapport Härnösand Elförsäljning AB 

Revisionsberättelse och -rapport Härnösand Elnät AB 
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Granskningsrapport 2021 Hemab Lekmannarevisorernas 

Granskningsrapport 2021 Elförsäljning AB Lekmannarevisorernas 

Granskningsrapport 2021  Härnösands Elnät Lekmannarevisorernas 

Bilaga – Grundläggande granskning 

 

______  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(33) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 35 Dnr 2022-000171 1.1.2.1 

Årsredovisning 2021 - 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 2021.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Åke Hamrin (V). 

Yrkanden 

Åke Hamrin (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.      

Bakgrund 

Kommunala bolaget Technichus i Mitt Sverige AB har upprättat 

årsredovisning med tillhörande handlingar avseende år 2021. 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. 

Socialt perspektiv 

Ärendet är av organisatorisk karaktär och medför inga sociala konsekvenser. 
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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 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2022-04-05 § 60 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-31 

Årsredovisning 2021 Technichus i Mitt Sverige AB 

Revisionsberättelse 

Revisionsrapport 

Granskningsrapport 2021 Technichus Mitt Sverige AB, 

Lekmannarevisorernas 

Bilaga – Grundläggande granskning 

 

______  
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§ 36 Dnr 2022-000123 1.1.2.1 

Årsredovisning 2021 - 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 2021. 

Jäv 

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

Knapp Britta Thyr (MP) och Christian Wasell (M i handläggningen i detta 

ärende. 

Bakgrund 

Kommunala bolaget Invest i Härnösand AB har upprättat årsredovisning 

med tillhörande handlingar avseende år 2021. 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. 

Socialt perspektiv 

Ärendet är av organisatorisk karaktär och medför inga sociala konsekvenser. 
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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 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2022-04-05 § 61 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-31 

Årsredovisning 2021 för Invest i Härnösand Aktiebolag samt 

revisionsberättelser 

Granskningsrapport 2021 Invest Härnösand Aktiebebolag 

Bilaga – Grundläggande granskning 

______  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

25(33) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 37 Dnr 2022-000183 1.1.2.0 

Ansvarsfrihet för styrelser, nämnder och 
förtroendevalda i Härnösands kommun 
verksamhetsåret 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att i enlighet med revisionens förslag, daterad 6 april 2022, bevilja 

ansvarsfrihet för kommunstyrelsen samt enskilda förtroendevalda i detta 

organ för verksamhetsåret 2021,  

att enlighet med revisionens förslag, daterat 6 april 2022, bevilja 

ansvarsfrihet för krisledningsnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta 

organ för verksamhetsåret 2021, 

att enlighet med revisionens förslag, daterat 6 april 2022, bevilja 

ansvarsfrihet för arbetslivsnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta 

organ för verksamhetsåret 2021, 

att i enlighet med revisionens förslag, daterad 6 april 2022, bevilja 

ansvarsfrihet för samhällsnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta 

organ för verksamhetsåret 2021,  

att i enlighet med revisionens förslag, daterad 6 april 2022, bevilja 

ansvarsfrihet för skolnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta organ 

för verksamhetsåret 2021,  

att i enlighet med revisionens förslag, daterad 6 april 2022, bevilja 

ansvarsfrihet för socialnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta organ 

för verksamhetsåret 2021,  

att i enlighet med revisionens förslag, daterad 6 april 2022, bevilja 

ansvarsfrihet för valnämnden samt enskilda förtroendevalda i detta organ för 

verksamhetsåret 2021, samt  

att i enlighet med revisionens förslag, daterad 6 april 2022, bevilja 

ansvarsfrihet för överförmyndaren samt enskilda förtroendevalda i detta 

organ för verksamhetsåret 2021.  
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Yttranden 

I ärendet yttrar sig Sigge Tjärnlund, revisionens ordförande. 

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) 

Lennart Mohlin (S) 

Michael Möller Christensen (V) 

Anders Gäfvert (M) 

Ida Skogström (M) 

Eva-Clara Viklund (M) 

Ingemar Ljunggren (M) 

Christina Lindberg (C) 

Ingemar Wiklander (KD) 

Glenn Sehlin (SD) 

Ulla Bylund (KD) 

 

Krisledningsnämnd – jäviga 

Andreas Sjölander (S) 

Lotta Visén (S) 

Christina Lindberg (C) 

Ingemar Wiklander (KD) 

Lennart Mohlin (S) 

Håkan Viklund (S) 

Susanne Forsberg (S) 

Michael Möller Christensen (V) 

Anders Gäfvert (M) 

 

Valnämnden – jäviga 

Michael Möller Christensen (V) 

 

Samhällsnämnden – jäviga  

Knapp Britta Thyr (MP) 

Ann-Cathrine Genberg (S) 

Christian Wasell (M) 

Per-Eric Norberg (C) 

Anders Bergqvist (V) 
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Lillemor Andersson (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) 

Dunia Ali (C) 

Glenn Sehlin (SD) 

Tomas Pålsson (L)     

Bakgrund 

Revisorerna har granskat de kommunala verksamheterna under året 2021 

och presenterat resultaten i den ingivna revisionsberättelsen. Revisorerna har 

tillstyrkt att fullmäktige ska bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och 

samtliga nämnder. Fullmäktige har nu att ta ställning till frågan om 

ansvarsfrihet för förtroendevalda i dessa organ. Kommunfullmäktiges 

presidium noterar att revisionen inte har riktat några anmärkningar på vare 

sig styrelsen eller nämnderna avseende verksamhetsåret 2021 och finner 

ingen grund för någon självständig anmärkning från fullmäktige.  

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges presidieberedning, 2022-04-14 § 24 

Revisionsberättelse 2021 

Redogörelse 2021 

______  
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§ 38 Dnr 2022-000008 1.1.1.3 

Avsägelser 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

att bevilja avsägelsen från Mikaela Edholm (MP) som ersättare i 

kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Avsägelse Mikaela Edholm (MP), 2022-04-25      

______  
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§ 39 Dnr 2022-000009 1.1.1.3 

Valärenden 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

att hos Länsstyrelsen begära att den som står närmast ordning utses till 

ersättare i kommunfullmäktige efter Mikaela Edholm (MP),  

att välja Mattias Sjölander (MP) som ledamot i Stiftelsen Länsmuseet 

Västernorrland, 

att välja Louise Solin (S) som ledamot i socialnämnden, 

att välja Raymond Rinnan (S) som ersättare i socialnämnden, 

att välja Lena Johansson (S) som ersättare i Technichus Mitt Sverige AB,  

att välja Eva Melander (S) som nämndeman i Ångermanlands Tingsrätt, 

samt 

att välja Brendan McCarthy (S) till ledamot i arbetslivnämnden 

Bakgrund 

Fullmäktige ska välja nya ersättare och ledamöter efter de förtroendevalda 

som avsagt sig sina uppdrag i nämnderna och i kommunstyrelsen. Val av nya 

ersättare och ledamöter till fullmäktige sker genom begäran hos 

Länsstyrelsen.  

Beslutsunderlag 

      

______  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

30(33) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 40 Dnr 34630  

Tillkommande motioner, interpellationer och frågor  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna följande motioner till kommunstyrelsen för beredning: 

• Motion – Jämställdhetsstrategi (KS2022-206), samt 

• Motion – Språkkrav inom socialförvaltningen (KS2022-210).      

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Göran Norlander (S). 

Beslutsunderlag 

Motion – Jämställdhetsstrategi, 2022-04-25 

Motion – Språkkrav inom socialförvaltningen, 2022-04-25      

______  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

31(33) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 41 Dnr 2022-000010 1.1.1.1 

Ärenden för kännedom till kommunfullmäktige 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att ärenden för kännedom läggs till handlingarna.  

Bakgrund 

Kommunfullmäktige erhåller förteckning över de handlingar som inkommit 

till kommunfullmäktige och ej föranlett någon åtgärd. Krisledningsnämndens 

beslut ska enligt gällande reglemente anmälas vid närmast följande 

fullmäktigesammanträde. 

Ekonomisk uppföljning Socialnämnden februari 2022 

Ekonomisk uppföljning Skolnämnden februari 2022    

Årsredovisning för Nya Ostkustbanan 2021 

Revisionsberättelse Ostkustbanan 

Skrivelse angående tillgodohavande i Kramfors kommuns 

koncernkontosystem 

Svar på skrivelse angående tillgodohavande i Kramfors kommuns 

koncernkontosystem 

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige  

Beslutsunderlag 

Bilaga – Ärenden för kännedom till kommunfullmäktige 2022-04-25 

______  
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§ 42 Dnr 2022-000011 1.1.1.1 

Korta frågor - korta svar 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anse frågorna besvarade.  

Bakgrund 

Anders Gäfvert (M) informerar om invigningen av minnesmärke för fred, 

som äger rum den 29 maj 2022. 

Andreas Sjölander (S) besvarar informationen. 

Per-Eric Norberg (C) ställer en fråga om hur det går med de utlovade 80 

statliga tjänsterna? 

Andreas Sjölander (S) besvarar frågan. 

Glenn Sehlin (SD) ställer en fråga om kommunen ställer sig bakom 

mottagande av fartyg innehållande asbest? 

Andreas Sjölander (S) besvarar frågan. 

Christina Lindberg (C) ställer en fråga hur lång väntetiden är för de som 

ansöker om bygglov? 

Knapp Britta Thyr (MP) besvarar frågan. 

Per-Eric Norberg (C) ställer en fråga om Ukrainakriget, hur ser situationen ut 

i kommunen? Hur många har kommit? och hur går det med mottagandet? 

Andreas Sjölander (S) besvarar frågan. 

Monica Fällström (S), skolnämndens ordförande, informerar om skolbarnen 

från Ukraina. 

Christina Lindberg (C) ställer en fråga om det går med byggandet av det nya 

äldreboendet? 

Andreas Sjölander (S) besvarar frågan. 

Lillemor Andersson (C) ställer en fråga om hur kommunen jobbar med att 

öka antalet kommuninvånare. 

Andreas Sjölander (S) besvarar frågan. 
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Christina Lindberg (C) ställer en fråga om kommunen jobbar med 

servicelöften? Isåfall vad är det?  

Andreas Sjölander (S) besvarar frågan.       

Beslutsunderlag 

      

______  

 


