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§ 91 Dnr 27802  

Informationsärenden 
Kommunstyrelsen har fått informationsföredragningar enligt följande: 
Information om Nostalgidagarna – Linda Gradin, näringslivsutvecklare och 
Kicki Wiklund, ordförande Hernö Cruisers 
Information om flyttundersökning – Ola Nilsson, näringslivsutvecklare 
Säkerhetsprövningar av ledamöter – Per Jonsson, beredskapssamordnare 
Information från HR: semesterbemanning på socialförvaltningen och 
samverkansavtal – Marie Englund, t.f. HR-chef 
Remiss Kulturplan för Västernorrland 2023-2026, Elisabeth Oxelhöjd, 
kulturchef 
Ägardirektiv Restore Höga kusten AB, Uno Jonsson, tillväxtchef 
10-årig investeringsplan – Anna Bostedt, chef för ekonomi- och 
kansliavdelningen och Lars Liljedahl, kommundirektör 
Fyramånadersrapport kommunstyrelsen - Lars Liljedahl, kommundirektör  
Fyramånadersrapport kommunen - Anna Bostedt, chef för ekonomi- och 
kansliavdelningen 
 
______  
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§ 92 Dnr 34746  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att välja Christina Lindberg (C) till justerare för dagens protokoll.  
______  
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§ 93 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 
Dagordning utskickad i handlingarna till dagens möte.      
______  
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§ 94 Dnr 2021-000362 1.1.2.1 

E-förslag - Rökförbud badstränder 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att avslå E-förslaget.  

Bakgrund 
Ett E-förslag har lämnats till kommunfullmäktige där förslagsställaren 
föreslår att Härnösands kommun inför rökförbud på allmänna badplatser. 
Den så kallade Tobakslagen eller Lag (2018:2088) om tobak och liknande 
produkter, anges i kapitel 6, vilka platser som det råder rökförbud på. I 
lagtexten finns inte allmänna badplatser eller kommunala badplatser 
beskrivet. Det är därför inte möjlig att med stöd av tobakslagen förbjuda 
rökning på allmänna badplatser.  
Rökförbud på allmänna platser ska tillgodose förutsägbarhet, tydlighet och 
preciserat av vem som är ansvarig för att rökförbudet följs. Att applicera 
dessa föreutsättningar på allmänna badplatser är svårt, framförallt på 
allmänna badplatser som kommunen inte har rådighet över.    
Finns det kommunalt drivna lekplatser eller restauranger på badplatsen så 
föreskriver lagen att, inom detta område så råder det rökförbud. Ansvaret för 
att rökförbudet följs ligger på den som äger lokalen, utrymmet eller området 
utomhus. Det är den som har rådigheten som har skyldighet att se till 
bestämmelser om rökförbud följs. 
Förslagsställaren skriver att andra kommuner har infört rökförbud på 
badplatser. Det finns kommuner som infört rökförbud men då på kommunala 
badplatser. Allmänna badplatser som kommunen inte har rådighet över kan 
inte kommunen besluta om rökförbud för.  
Det finns inget stöd i tobakslagen för att införa rökförbud på kommunala 
badplatser. För att veta om kommunala badplatser skulle kunna anses som 
områden för rökförbud krävs det en dom i domstol. Det finns än så länge 
ingen dom som säger att rökning på kommunala badstränder är förbjuden.  
Det finns dock möjlighet för kommunen att uppmana eller ombe personer 
som röker att inte göra det på badplatser genom skyltning. Till exempel 
Karlshamn och Varbergs kommuner har vidtagit en sådan åtgärd.  
Tobakslagens krav på skyltning beskrivs som allmänt formulerat och ger 
möjligheter att individuellt anpassa skyltningen. En skyltning med 
uppmaning om visa hänsyn genom att inte röka på platsen, eller enbart på 
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särskilt angivna platser skulle kunna ge minskad rökning på kommunens 
badplatser och ge liknande effekt som ett förbud. 
Tillväxtenhetens bedömning är att det inte finns stöd i lagen för att införa 
förbud mot rökning på allmänna badplatser eller på kommunala badplatser 
med nuvarande lagstiftning då frånvarande av en dom i domstol som skulle 
kunna vara vägledande i tolkningen av tobakslagen. Det Härnösands 
kommun skulle kunna göra är att genom skyltning uppmana att inte röka på 
kommunens badplatser.  
I framtagning av tjänsteskrivelsen har samhällsförvaltningens Trafik och 
fritidsavdelningen deltagit. 
Socialt perspektiv 
Beslutet antas inte påverka det sociala perspektivet negativt.  
Ekologiskt perspektiv 
Beslutet antas inte påverka det ekologiska perspektivet negativt. Att minska 
nedskräpningen av fimpar skulle kunna vara en positiv konsekvens av att 
införa rökförbud men bedöms inte som möjlig.   
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Det ekonomiska och juridiska perspektivet påverkas inte av beslutet.  

Beslutsunderlag 
Tillväxtavdelningens tjänsteskrivelse, 2021-11-18 
E-förslag - Rökförbud badstränder 
Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter kapitel 6    
______  
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§ 95 Dnr 2021-000479 1.1.2.1 

E-förslag - Konst vid resecentrum 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att e-förslaget tas med i framtida planering. 

Bakgrund 
Ett e-förslag har inkommit till Härnösands kommun där förslagsställen 
föreslår en utsmyckning av gångtunneln vid resecentrum. 
Härnösands kommun jobbar aktivt för att utveckla konst i det offentliga 
rummet. De senaste åren har kommunen beviljat förslag från medborgare om 
tillskapandet av nya konstverk. Utöver det har offentliga konstverk skapats 
med så kallade 1% medel i samband med nybyggnationer, fler 1% projekt är 
också under planering.  
Härnösands kommun visar med dessa satsningar tydligt att konstnärlig 
gestaltning är viktigt i offentliga miljöer och att kultur är en självklar del av 
vardagslivet i Härnösand.  
Gångtunneln vid resecentrum 
Härnösands resecentrum har en enhetlig arkitektur där både byggnad, 
inredning och utemiljö har inkluderats i nuvarande gestaltning. Det är därför 
viktigt att helheten beaktas vid eventuella förändringar som frångår och 
påverkar den arkitektoniska tanken. 
Vid en eventuell konstnärlig gestaltning i tunneln är det därför av vikt att den 
konstnär/konstnärsgrupp som eventuellt får uppdraget har kompetens och 
kunskap kring det. Att som trafikant bli hänvisad till en tunnel ställer 
särskilda krav på gestaltning och upplevd trygghet i tunneln. 
Ansvaret för gångtunneln vid resecentrum är delat mellan Härnösands 
kommun och Trafikverket enligt ett genomförandeavtal.  
Bedömning 
Vi är angelägna om att Härnösand berikas av ännu fler av omsorgsfullt 
gestaltade miljöer. Därför är det viktigt att ett eventuellt uppdrag att utforma 
en ny konstnärlig gestaltning ska tilldelas yrkesverksamma kulturskapare 
och att utformningen av processen för upphandling av konst baseras på 
KRO:s (konstnärernas riksorganisation) rekommendationer för konstnärliga 
gestaltningsuppdrag.  



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
10(52) 

Sammanträdesdatum 
2022-05-31 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Under kommande år finns ett antal befintliga konstverk som kräver 
omfattande och kostnadskrävande reparationer, bland annat planeras 
renovering av bassängen för skulpturen ”Fiskafänget” i Domkyrkoparken.  
Härnösand växer och utvecklas och när vi bygger skapas projekt för offentlig 
konst via 1% principen. Dessa projekt kräver omfattande planering och tar 
stora resurser, såväl personella som ekonomiska, i anspråk.  
Förslaget om att tillskapa ett nytt konstverk i gångtunneln vid resecentrum 
rekommenderas därför ingå i en strategisk flerårsplanering som omfattar 
reparation/underhåll av befintliga verk, ny offentlig gestaltning där förslag 
från medborgare beaktas, samt kommande 1% projekt. Denna planering görs 
i samråd med samhällsförvaltningen och andra berörda aktörer. 
Socialt perspektiv 
Miljöer med framträdande estetiska och konstnärliga värden ökar trivseln 
och därmed människors livskvalitet, vilket har grundläggande betydelse för 
människors hälsa och välbefinnande. En känsla av tillhörighet och stolthet 
över den gemensamma miljön bidrar till att bygga ett samhälle som håller 
ihop. Gestaltningen av den byggda miljön är därför en fråga om jämlikhet i 
samhället. På så sätt skapas med gemensam kraft kulturtäta miljöer, vilket är 
i linje med kommunens kulturprogram och intentionen för 
samhällsplaneringen.  
Barnperspektiv 
Kvalitet i arkitektur, form, design och konst skapar värde för samhället och 
framtida generationer. Barn rör sig i offentliga miljöer och tar på så sätt del 
av gestaltade miljöer. Vi önskar att barn i Härnösand får tillgång till så 
många kvalitativt gestaltade miljöer som möjligt.  
Ekologiskt perspektiv 
Ingen påverkan 
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Ett beslut i enlighet med förslagsställaren skulle belasta kommunens 
ekonomi men bidrar samtidigt till dess utveckling genom ett ökat 
samhällsekonomiskt värde. 
En utlysning av uppdraget att genomföra ett konstverk bidrar till fler 
arbetstillfällen för yrkesverksamma konstnärer. Tillskapandet av fler 
offentliga konstverk skapar också fler arbetstillfällen för professionella 
kulturutövare, vilket även det är i linje med kommunens kulturprogram. 
Under 2022 skapas ett konstverk för att hedra de kvinnor och andra som föll 
offer under de så kallade häxprocesserna på 1600-talet. 
Under 2022 utreds renoverings- och underhållsbehov för flera konstverk.  
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-18 
E-förslag - Konst vid resecentrum 
______  
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§ 96 Dnr 2022-000163 1.1.1.1 

Motion - Snabbladdare för elfordon 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att anse motionen besvarad.  

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Christina Lindberg (C) och Ulrika Sundgren (C). 

Yrkanden 
Christina Lindberg (C) och Ulrika Sundgren (C) yrkar bifall till motionen.      

Propositionsordning 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, 
kommunstyrelseförvaltningens förslag och Christina Lindbergs (C) förslag. 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta enligt Christina 
Lindbergs (C) förslag. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat enligt 
kommunstyrelseförvaltningens förslag. 

Reservation  
Centerpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för Christina Lindbergs 
(C) förslag. 

Bakgrund 
Erik Hultin (C) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att uppdra 
åt HEMAB, alt att möjliggöra för annan leverantör, att sätta upp 
snabbladdare för vanliga elbilar i direkt närhet till stadskärnan. Att uppdra åt 
HEMAB, alt. att möjliggöra för annan leverantör, att sätta upp snabbladdare 
för last- och transportfordon i närhet av innerstaden. 
Sammanfattning av ärendet 
Intentionen i motionärens förslag är befogad. Härnösands kommun arbetar 
med frågan idag och har för avsikt att vara proaktiva även fortsättningsvis. 
Vad gäller snabbladdare för vanliga elbilar i direkt närhet till stadskärnan 
bedöms tillgången idag vara tillräckligt god. Och tillsammans med 
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destinationsladdare som finns idag så har Härnösands kommun en mycket 
god tillgång till laddare för laddbara bilar.  
Härnösands kommun utreder just nu kapacitetsgränser för när kommunen 
bör verka för att fler laddplatser bör sättas upp i tid, för både 
destinationsladdare och snabbladdare. Detta inom pågående projekt 
Mellersta Norrland, som drivs av BioFuel Region där Härnösands kommun 
är en av flera medlemsorganisationer.  
McDonalds i Härnösand och Recharge planerar just nu för en 
supersnabbladdare för laddning av laddbara fordon med en effekt upp till 
150 kW, fördelat på tre platser för tre laddbara fordon. Om tre fordon laddar 
samtidigt fördelas effekten mellan fordonen. Supersnabbladdarna beräknas 
vara på plats nu i sommar. Fler laddare med lägre effekt planeras också. 
Etableringen har skett i nära dialog med kommunens mark- och 
exploateringsutvecklare. 
Vad gäller snabbladdare för last- och transportfordon så pågår ett proaktivt 
arbete vilken också kommer att utökas. Härnösands kommun arbetar sedan 
år 2021 tillsammans med flera samhällsaktörer i regionen för att skapa 
förutsättningar för att sätta upp snabbladdare för last - och transportfordon 
inom ramen för Västernorrlands elektrifieringslöfte, inom vilken Härnösands 
kommun medverkar. 
I dialog med HEMAB och andra aktörer har kommunen arbetat för att 
säkerställa förutsättningar till elanslutning, markåtkomst och strategisk 
placering för regionala elektrifieringspiloter för laddning av last- och 
transportfordon, i Saltvik och vid pågående utveckling av rastplats Mörtsal. 
Översikt över antal laddbara fordon och tillgång till laddplatser i 
Härnösand 
I Härnösand fanns det i slutet av januari 2021 135 elbilar och 227 
laddhybrider. Det motsvarar omkring 3 procent av alla personbilar i 
kommunen. Andelen i hela landet ligger på cirka 6 procent.  
Härnösand noterade dock en kraftigare ökning än i hela landet under det 
fjärde kvartalet 2021 i försäljning av laddbilar i Sverige. I Härnösand var 59 
procent av alla nya bilar elbilar eller laddhybrider under fjärde kvartalet, i 
hela landet 54 procent.  
I Härnösand finns det idag 77 publika laddplatser. Att kvantifiera 
laddbehovet för en kommun är vanskligt. Men utgår vi från laddplatser i 
relation till några av de mål och riktlinjer som föreslagits av dels EU, dels 
organisationer i branschen (Bil Sweden och Chargeup Europe) så överträffar 
Härnösand alla dessa idag. Härnösand ligger bättre än rikssnittet som är på 
14 fordon per laddplats. I Härnösand har vi fem bilar per laddpunkt mot 
riktlinjen tio fordon per laddplats.  
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Socialt, ekologiskt, ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Det föreslagna beslutet bedöms inte ha någon direkt påverkan på 
perspektiven. Däremot kan perspektiven påverkas av följdbeslut beroende av 
vilka åtgärder som blir aktuella. 

Beslutsunderlag 
Tillväxtavdelningens tjänsteskrivelse, 2022-05-09 
Bilaga - Laddrapporten-2021-Q1Härnösands kommun 
Motion - Snabbladdare för elfordon 
______  
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§ 97 Dnr 2022-000211 1.1.2.1 

Fyramånadersrapport Kommunstyrelsen 2022 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
att godkänna kommunstyrelsens fyramånadersrapport 2022.      

Bakgrund 
Kommunstyrelsens fyramånadersrapport för 2022 har upprättats enligt 
reglemente för ekonomistyrning med tillhörande anvisningar.  
Resultatet per den sista april uppvisar för kommunstyrelseförvaltningen ett 
överskott om 6,3 mnkr, och för kommungemensam verksamhet ett överskott 
om 2,8 mnkr. 
Kommunstyrelseförvaltningens överskott härrör främst till lägre 
personalkostnader och till att kostnader för heltidsprojektet inte upparbetats 
som förväntat. Överskottet i kommungemensam verksamhet förklaras genom 
den kompensation för pensioner som kommunen erhållit från Regionen.  
Prognosen för helåret visar ett överskott om 7,4 mnkr för 
kommunstyrelseförvaltningen samt ett överskott om 8,6 mnkr för 
kommungemensam verksamhet. För kommunstyrelseförvaltningen väntas 
ökade intäkter genom det samverkansavtal som upprättats mellan 
överförmyndarenheten i Härnösand och Kramfors kommun. Vidare bedöms 
personalkostnader och kostnader för heltidsprojektet vara fortsatt lägre än 
budget vid årets slut. Det prognostiserade överskottet för kommungemensam 
verksamhet härrör till den pensionskompensation kommunen mottagit från 
Regionen. 
Socialt perspektiv 
Ingen påverkan 
Ekologiskt perspektiv 
Ingen påverkan 
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Överblick av resultat och prognostiserat resultat vid årets slut bidrar till att 
kommunens resurser används effektivt, ändamålsenligt och långsiktigt.       

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-16 
Fyramånadersrapport kommunstyrelsen 2022      
______  
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§ 98 Dnr 2022-000214 1.1.2.1 

Fyramånadersrapport Härnösands kommun 2022 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att godkänna Fyramånadersrapport Härnösands kommun 2022.      

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

Bakgrund 
Reglementet för ekonomistyrning anger att kommunstyrelsen ansvarar för att 
sammanställa en fyramånadersrapport för kommunen. Rapporten ska 
tillställas kommunfullmäktige senast vid junisammanträdet.  
Härnösands kommun uppvisar ett resultat om 9,5 mnkr för årets fyra första 
månader vilket är att betrakta som ovanligt bra för kommunen. Det förklaras 
i synnerhet av lägre kostnader i kombination med ökade skatteintäkter och 
generella statsbidrag jämfört mot motsvarande period föregående år.  
 
Avvikelsen mellan budget och prognos uppgår till -11,5 mnkr och beror i 
huvudsak på högre förväntade kostnader i förhållande till ökade intäkter. 
 
Socialt perspektiv 
Ingen påverkan. 
 
Ekologiskt perspektiv 
Ingen påverkan. 
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Översikten av ackumulerat och prognostiserat resultat vid årets slut bidrar 
kommunen till att resurser används effektivt, ändamålsenligt och långsiktigt.      

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-24 
Fyramånadersrapport Härnösands kommun 2022     
______  
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§ 99 Dnr 2021-000447 1.1.2.1 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2022 - Socialnämnden 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att lägga verksamhetsuppföljningen av socialnämnden till handlingarna. 

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Christina Lindberg (C). 

Bakgrund 
Kommunstyrelsens uppgift är att utöva ett helhetsansvar för kommunens 
verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning och tillse att den bedrivs 
i enlighet med gällande föreskrifter samt de mål och riktlinjer som 
kommunfullmäktige har beslutat. Styrelsen ska också se till att den interna 
kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredställande sätt. 
Kommunstyrelsen och nämnderna ska se till att kommunfullmäktiges beslut 
verkställs. 
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 bland annat fördjupad 
verksamhetsuppföljning, verksamhetsredovisningar i kommunstyrelsen, 
genom kvartalsmöten med bolagen, delårsbokslut samt årsberättelse. 
Bilagd rapport är resultatet av verksamhetsuppföljning genom dialog mellan 
kommunstyrelseförvaltningens tjänstepersoner och socialnämndens 
ordförande, förvaltningschef samt chef för Utvecklings- och 
kunskapsstyrningsenheten. 
Socialt perspektiv 
Bedöms inte påverka perspektivet.  
Ekologiskt perspektiv 
Bedöms inte påverka perspektivet. 
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Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Det är av juridisk vikt att kommunstyrelsen har uppsikt över nämndernas och 
bolagens verksamhet och vid behov föreslår eller rekommenderar 
förändringar för att bidra till kommunens utveckling. Dokumentationen 
möjliggör insyn i processen och uppföljning av de beslut som sedan följer. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-04-04 
Verksamhetsrapport Socialnämnden 2022 
Riktlinje för fullgörande av kommunstyrelsen uppsiktsplikt 
______  
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§ 100 Dnr 2022-000104 1.1.2.1 

Uppsiktsplikt kommunala bolag 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att verksamheten som bedrivits i Hemab (Härnösand Energi & Miljö AB) 
under år 2021 anses ha varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet och att verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna, 
att verksamheten som bedrivits i Hefab (Hemab Elförsäljning AB) under år 
2021 anses ha varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och 
att verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna, 
att verksamheten som bedrivits i Heab (Härnösand Elnät AB) under år 2021 
anses ha varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och att 
verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna, 
att verksamheten som bedrivits i AB Härnösandshus under år 2021 anses 
ha varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och att 
verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna, 
att verksamheten som bedrivits i AB Härnösands kommunfastigheter 
under år 2021 anses ha varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet och att verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna, 
att verksamheten som bedrivits i Invest i Härnösand AB under år 2021 
anses ha varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och att 
verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna, 
att verksamheten som bedrivits i Technichus i Mittsverige AB under år 
2021 anses ha varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och 
att verksamheten har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna 
och 
att skicka ärendet till kommunfullmäktige för kännedom.   

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

Yrkanden 
Christina Lindberg (C) yrkar på avslag på kommunstyrelseförvaltningens 
förslag avseende första attsatsen.       
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Propositionsordning 
Ordföranden finner att det avseende första attsatsen finns två förslag för 
beslut, kommunstyrelseförvaltningens förslag och Christina Lindbergs (C) 
förslag om avslag. 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta enligt 
kommunstyrelseförvaltningens förslag avseende första attsatsen. 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta enligt Christina 
Lindbergs (C) förslag avseende första attsatsen. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat enligt 
kommunstyrelseförvaltningens förslag avseende första attsatsen. 

Votering 
Votering begärs och genomförs. 
Ordföranden ställer följande propositionsordning: ja för 
kommunstyrelseförvaltningens förslag och nej för Christina Lindbergs (C) 
förslag.  
Med 12 ja-röster och 3 nej-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutat enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag. Hur de enskilda 
ledamöterna röstat framgår av tabellen nedan. 

Ledamot Ersättare Parti § 100 
   Ja Nej 
Andreas Sjölander  S X  
Carl Fredrik Edgren  V X  
Christina Lindberg  C  X 
Lotta Visén  S X  
Lennart Mohlin  S X  
Monica Fahlén  S X  
Håkan Viklund Susanne Forsberg S X  
Ali Reza Samadi  V X  
Johan Sundqvist Mattias Sjölander  MP X  
Ingemar Wiklander  KD X  
Erik Hultin Ulrika Sundgren C  X 
Anders Gäfvert  M X  
Ida Skogström   M X  
Ingemar Ljunggren   M X  
Glenn Sehlin  SD  X 

 

Reservation  
Centerpartiet och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Christina Lindbergs (C) förslag. Christina Lindberg (C) lämnar in 
följande skriftliga reservation:  
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Centerpartiet känner sig inte övertygad eller trygg med att kommunens bolag 
Hemab tar emot miljöfarligt avfall, asbest, från utlandet eller att detta är 
förenligt inom det kommunala ändamålet eller att verksamheten utförs inom 
ramen för de kommunala befogenheterna. Att Hemab bedriver tjänsteexport 
(regleras i Lag 2009:47) finns inte med i bolagsordningen och rättsläget 
anges oklart. Här krävs klarhet innan beslut fattas liksom genomgång av 
tolkning av ägardirektiv. Centerpartiet anser att en opartisk juridisk analys 
görs för att bringa klarhet i om detta har varit förenligt med det fastställda 
kommunala ändamålet inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Bakgrund 
Ärendet handlar om kommunstyrelsens förstärkta uppsiktsplikt mot de 
kommunala bolagen. Till skillnad från beslut i kommunens övriga 
verksamheter kan inte de kommunala bolagens beslut överklagas och 
komma att prövas rättsligt. Att kommunstyrelsen i beslut tar ställning till 
innehållet i bolagens verksamhet öppnar upp för möjligheten att redovisa 
bolagens kompetensenlighet inför fullmäktige och inför 
kommunmedborgarna. Prövningen skapar en viktig transparens i de 
kommunala bolagens verksamhet som finns till för att i första hand tjäna 
medborgarna. 
Kommunstyrelsens årliga prövning av de kommunala bolagens verksamhet 
går ut på att se tillbaka och bedöma om bolagens verksamhet varit i linje 
med de uppgifter som antagits i bolagsordningen; det kommunala ändamålet. 
Prövningen ska vara övergripande och även ta ställning till om 
verksamheterna i stora drag hållit sig inom de grundläggande 
begränsningarna som gäller för all kommunal verksamhet; de kommunala 
befogenheterna. Prövningen syftar således inte till att följa upp bolagens 
måluppfyllelse varken verksamhetsmässigt eller finansiellt.  
Socialt perspektiv 
Ärendet har ingen social anknytning utan handlar enbart om formalia. 
Ekologiskt perspektiv 
Ärendet handlar om formalia och beslutet om verksamheternas 
kompetensenlighet har ingen ekologisk anknytning eller koppling till natur 
eller miljö, även om bolagens verksamheter i flera fall har det. 
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Att kommunstyrelsen ska följa upp verksamheten i de kommunala bolagen 
regleras i Kommunallagen (2017:725) 6 kap. 1 och 9 §§. Kravet på att vidta 
nödvändiga åtgärder vid behov framgår av 10 § samma lag. Det som ska 
säkerställas, det vill säga detaljerna för innehållet i uppföljningen, anges i 
kommunallagens 10 kap. 3-5 §§. Ärendet handlar i första hand inte om en 
ekonomisk uppföljning och har därmed ingen direkt koppling till 
kommunens ekonomi.  



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
22(52) 

Sammanträdesdatum 
2022-05-31 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Hemab-koncernen 
Bolagen Hemab, Hefab och Heab följer i stort ägardirektivens krav att 
löpande skicka protokoll från styrelsesammanträden och anteckningar från 
kvartalsmöten med kommunledningen. Årsredovisning med tillhörande 
handlingar har skickats in. Lekmannarevisionen har bedömt att bolagens 
verksamhet under året skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt.  
Kommunstyrelsens prövning ska vara övergripande och inte hamna på en för 
detaljerad nivå. Den bör dock vara tillräckligt omfattande för att möjliggöra 
en bedömning av om verksamheten som helhet haft en sådan inriktning och 
bedrivits på ett sådant sätt att den varit kompetensenlig (HFD 2018 ref.33). 
Kanslienheten bedömer därför att en viss nytänkande affärsutveckling kan 
vara lämplig att ingå i den övergripande granskningen. Även revisionen har 
rekommenderat att nedan följande verksamhet ska prövas i ärendet. 
Bakgrund 
Hemab har under 2021 utvecklat sin deponiverksamhet i Älandsbro där 
bolaget hanterar miljöfarligt avfall och utövar tjänsteexport genom att 
erbjuda slutförvaring av asbest även på den internationella marknaden. 
Tjänsteexport regleras i Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter 
där det i 5 kap 1 § framgår att kommuner får direkt eller indirekt (dvs via 
kommunala bolag) tillhandahålla kunskap och erfarenhet som finns i den 
kommunala verksamheten för export. Endast befintlig verksamhet kan 
komma i fråga, man får alltså inte skapa en helt ny verksamhet bara med 
syfte på att göra utlandsaffärer. I Hemabs fall är det den befintliga 
erfarenheten och den kommunala spetskompetensen i avfallshantering som 
är föremålet för export genom mottagning av miljöfarligt avfall från 
utomlands, under 2021 specifikt från Grekland och Italien. Hemab har på 
kanslienhetens begäran och på revisionens rekommendation lämnat in en 
skriftlig redogörelse för hur bolaget ser på kompetensenligheten av den 
aktuella verksamheten. Bland annat framgår det av skrivelsen att det råder 
brist på professionella aktörer på affärsområdet i Europa vilket leder till att 
alla som har expertisen och möjligheten att bidra behöver ta sitt långsiktiga 
miljöansvar även internationellt.  
Bedömning  
Kanslienheten bedömer sammantaget att Hemabs verksamhet gällande 
hantering av miljöfarligt avfall och bedrivande av tjänsteexport såsom den 
sett ut under 2021 faller inom den kommunala kompetensen. 
Avfallshantering är en kommunal angelägenhet enligt Miljöbalken och ingår 
i Hemabs bolagsordning som en av bolagets kommunala ändamål. Rättsläget 
är oklart i fråga om rätten att bedriva tjänsteexport behöver anges i 
bolagsordningen. Det kan dock konstateras att aktuell export avser befintlig 
kommunal verksamhet som i enlighet med kommunallagens 3 kap 11 § 
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överlåtits till det kommunala bolaget, och som framgår av bolagsordningen. 
Därutöver har kommunala bolag enligt ovan uttryckligen rätt att 
tillhandahålla kunskap och erfarenhet som finns i den kommunala 
verksamheten för export. 
Vad de kommunala befogenheterna gäller så är tjänsteexport enligt Lag 
(2009:47) om vissa kommunala befogenheter 1 kap 3 § undantagen från 
skyldigheten att följa lokaliseringsprincipen som för övrigt gäller i all 
kommunal verksamhet. Verksamheten bedrivs affärsmässigt i enlighet med 
lagkraven men konkurrerar inte ut privat näringsverksamhet eller på annat 
sätt sneddriver konkurrensen inom området (proportionalitetsprincipen). 
Verksamheten strider inte heller mot förbudet att ta sig an uppgifter som 
enbart ankommer på någon annan (KL 2 kap 2 §).  
Av ägardirektivets stycke 6 framgår att bolaget ska arbeta för att nå EU:s 
miljömål. Bolaget ska även stimulera och underlätta för intressenter att 
minska negativ miljöpåverkan och bidra till en bättre miljö. Utöver detta 
tillkommer krav på affärsmässighet och de ekonomiska grundkraven på 
lönsamhet. Det förutsätts och uppmuntras i ägardirektivet att bolaget ska 
vara innovativt och effektivt vilket i praktiken leder till att viss kreativitet 
bör vara tillåtet i verksamheten.  
Härnösandshus och kommunfastigheter  
Bolagen följer i stort ägardirektivens krav att löpande skicka protokoll från 
styrelsesammanträden och anteckningar från kvartalsmöten med 
kommunledningen. Årsredovisning med tillhörande handlingar har skickats 
in. Lekmannarevisionen har bedömt att bolagets verksamhet under året 
skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande 
sätt.  
Invest i Härnösand och Technichus 
Bolagen följer i stort ägardirektivens krav att löpande skicka protokoll från 
styrelsesammanträden och anteckningar från kvartalsmöten med 
kommunledningen. Årsredovisning med tillhörande handlingar har skickats 
in. Lekmannarevisionen har bedömt att bolagets verksamhet under året 
skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande 
sätt.  
Kommunens upphandlade revision, KPMG, har i sin grundläggande 
granskning av de kommunala bolagen uttryckt att det eventuellt skulle kunna 
finnas risk för att viss affärsverksamhet som Technichus driver faller utanför 
den kommunala kompetensen. Vilken verksamhet det är som ligger i 
farozonen har inte specificerats. Noteras kan även att lekmannarevisionen 
inte fäst någon betydelse vid denna eventualitet. Kanslienheten har inhämtat 
uppgifter från Technichus och bedömer sammantaget att Techichus skött sin 
verksamhet kompetensenligt och inom befogenheterna.  
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Beslutsunderlag 
Kommunallag (2017:725) 
Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter 
Bolagsordning Hemab, Hefab, Heab, AB Härnösandshus, Härnösands 
Kommunfastigheter, Invest i Härnösand AB, Technichus i Mittsverige AB 
Ägardirektiv Hemab, AB Härnösandshus, Invest i Härnösand AB, 
Technichus i Mittsverige AB 
Lekmannarevisorernas granskningsrapporter Hemab, Hefab, Heab, AB 
Härnösandshus, Härnösands Kommunfastigheter, Invest i Härnösand AB, 
Technichus i Mittsverige AB 
Grundläggande granskning helägda bolag, KPMG 
Underlag till kommunstyrelsens prövning, Hemab 
______  
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§ 101 Dnr 2022-000204 1.1.2.1 

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
att anta reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen 2019-2022 
version 1.5.     

Bakgrund 
Under våren genomfördes en omorganisation av 
kommunstyrelseförvaltningen. Med anledning av den nya organisationen har 
funktionen chef för Ekonomi- och kommunledningsavdelningen tillkommit, 
och funktionerna ekonomichef, kanslichef, upphandlingschef samt HR-chef 
fått nya namn i form av chef för ekonomienheten chef för kanslienheten, 
chef för upphandlingsenheten samt chef för HR-avdelningen.  
Mot bakgrund av den nya organisationen och de nya titlarna har 
kommunstyrelsens delegationsordning reviderats.  
Ett förtydligande har gjorts i dokumentet under punkt 8.9.5 samt 8.9.6 
gällande vilken typ av förhandling som avses inom ramen för 10§ MBL, 
revideringen är i övrigt av redaktionell karaktär.  
Socialt perspektiv 
Ingen påverkan. 
Ekologiskt perspektiv 
Ingen påverkan. 
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Genom revideringen av dokumentet följer titlarna i kommunstyrelsens 
delegationsordning kommunstyrelseförvaltningens titlar. Ur ett juridiskt 
perspektiv är överensstämmelsen mellan den formella delegationsordningen 
och organisationens titlar av vikt.   

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Delegationsordning Kommunstyrelsen 2019-2022, version 1.4 
______  
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§ 102 Dnr 2022-000243 2.6.1.2 

Hyresavtal - Murbergets och Tullportens förskolor 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att uppdra till kommundirektören att teckna nya hyresavtal för Murbergets 
förskola samt Tullportens förskola.  

Bakgrund 
Fastighetsägaren SBB har sagt upp hyresavtalet för Murbergets förskola 
inom fastigheten Hopparen 1 för villkorsändring och begärt en höjning av 
hyran till 1 000 kr per kvadratmeter och år jämfört med nuvarande hyra som 
uppgår till 811 kr per kvadratmeter och år. 
I samband med förhandlingar kring uppsägningen har en parallell dialog 
inom skolförvaltningen kring vilka lokaler som långsiktigt förhyras för 
förskoleverksamheten. Bland annat har det framkommit att Murbergets 
förskola och även Tullportens förskola inom fastigheten Oxen 1 har 
attraktiva lägen och lokaler. Dock är lokalerna slitna och i behov av 
modernisering. Förhandlingarna med SBB har utmynnat i ett förslag där 
lokalerna renoveras och anpassas till dagens lokalkrav samt att hyresavtalen 
förlängs. 
Föreslagna förändringar 
Förhandlingarna med SBB har utmynnat i följande förslag till förändringar: 
Båda förskolorna renoveras avseende samtliga ytskikt, snickerier, WC, 
skötrum och elinstallationer. Utgångspunkten är att nå motsvarande nivå som 
förskolan Ankaret som invigdes under våren 2021. Detta medför bland annat 
ny belysning, jordade elinstallationer med jordfelsbrytare, ljuddämpande 
mattor och tak samt nytt porslin i WC. Vidare utförs en del ombyggnationer 
och anpassningar för att svara upp mot dagens pedagogiska krav på 
förskolemiljön samt åtgärder för att förbättra ventilationen inom lokalerna. 
Efter genomförda förändringar bedöms lokalerna vara anpassade för 
verksamheten för lång tid framöver. Mot denna bakgrund föreslås de nya 
hyresavtalen löpa på 15 år från och med 2023-01-01. Ny hyra uppgår till 
1 406 kr per kvadratmeter och år vilket är i samma nivå som förskolan 
Ankaret.  
Socialt perspektiv 
Ur ett socialt perspektiv, ingen påverkan. 
Ur ett barnperspektiv blir inom- och utomhusmiljön trevligare och säkrare i 
och med att lokalerna renoveras. De renoverade och ombyggda förskolorna 
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ger en bättre lärmiljö än tidigare och är anpassade till förskolans läroplan. 
Detta ger en mer likvärd förskola och skapar goda förutsättningar för alla 
förskolebarnens utveckling. 
Ekologiskt perspektiv 
Ur ett ekologiskt perspektiv medför förändringarna av 
ventilationsanläggningarna en sänkt energiförbrukning. 
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Ur ett ekonomiskt perspektiv medför de nya hyresavtalen en ökad 
hyreskostnad för de aktuella förskolorna. Detta bedöms rymmas inom 
skolförvaltningens budgetramar med hänvisning till planerade sänkta 
hyreskostnader genom förtätningar inom andra förskolor.  
Ur ett juridiskt perspektiv, ingen påverkan.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-19 
Lokalgruppens beslut 2022-02-11 pkt 3 A 
Protokollsutdrag skolnämnden 2025-05-25 §75 
Utkast 1 Hyresavtal kv Hopparen 
Oxen utkast hyresförslag 2  
______  
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§ 103 Dnr 2022-000250 3.8.1.0 

Gemensam överförmyndarnämnd Härnösand - 
Kramfors 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att en gemensam överförmyndarnämnd tillsammans med Kramfors kommun 
inrättas från och med 2023-01-01, 
att Härnösands kommun är värdkommun för den gemensamma nämnden, 
att uppdra till kommunstyrelsen att på kommunfullmäktige i september 
återkomma med samarbetsavtal samt reglemente och 
att beslutet gäller under förutsättning att Kramfors kommun fattar 
erforderliga beslut.      

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

Yrkanden 
Anders Gäfvert (M) och Andreas Sjölander (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelseförvaltningens förslag.      

Bakgrund 
Överförmyndaren är en lagfäst kommunal tillsyn- och 
förvaltningsmyndighet med det huvudsakliga uppdraget att se till att den som 
har god man eller förvaltare, och barn som står under förmynderskap, inte 
lider några rättsförluster på grund av ställföreträdarskapet. 
Överförmyndarens verksamhet är juridiskt komplex och ställer höga krav på 
rättssäkerhet, juridisk kompetens och verksamhetsmässig kontinuitet.  
Den 1 januari 2022 bildades en gemensam förvaltningsorganisation för 
överförmyndarverksamheterna i Härnösand och Kramfors. Värdkommun för 
den gemensamma förvaltningsorganisationen är Härnösands kommun.  

Nuläge 
De uppgifter som ligger under överförmyndaren kan inte läggas under en 
annan nämnd. Att så är fallet följer av att föräldrabalkens bestämmelser inte 
ändrades i samband med 1991 års kommunallag. Därmed gäller 
föräldrabalkens bestämmelser att i varje kommun ska det finnas en 
överförmyndare eller överförmyndarnämnd om kommunfullmäktige väljer 
den formen.  I Härnösands kommun har fullmäktige beslutat om ensam 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
29(52) 

Sammanträdesdatum 
2022-05-31 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

överförmyndare med ersättare, och Kramfors kommun har motsvarande en 
överförmyndarnämnd. Kommuner har dock möjlighet att inrätta gemensam 
överförmyndarnämnd. Regelverket för tillsättande av gemensam nämnd 
mellan kommuner framgår i 9 kap. 19–36 §§ kommunallagen (2017:72).  

Kommande förutsättningar 
Regeringen beslutade den 18 juli 2019 att tillkalla en särskild utredning för 
att göra en översyn över reglerna om gode män och förvaltare. Utredningen 
utmynnande sedermera i betänkandet SOU 2021:36. ”Gode män och 
förvaltare – en översyn”1. Av betänkande framgår bland annat förslag till lag 
om ändring av föräldrabalken vad gällande obligatorisk organisationsform 
överförmyndarnämnd. Förslaget innebär således att kommuner inte längre 
ska kunna välja ensam överförmyndare med ersättare som politisk 
organisation.  
I SOU 2021:36 har underlag inför utredningens förslag inhämtats från bland 
annat sju Länsstyrelser, nyckelpersoner inom SKR, förtroendevalda hos 12 
överförmyndare med olika organisationsformer, erfarna ställföreträdare samt 
adekvata intresseföreningar. Av underlaget har utredningen dragit följande 
slutsats: 
”Det är av central betydelse att överförmyndaren är organiserad på ett sätt 
som ger förutsättningar för hög rättssäkerhet och kvalitet i verksamheten. 
Det finns starka skäl som talar för att överförmyndarnämnd är att föredra 
som organisationsform framför ensam överförmyndare. Nämndformen 
medför att förtroendevalda med olika kompetenser och erfarenheter kan 
engageras för uppgifterna och det skapas förutsättningar för ökad 
rättssäkerhet i myndighetsutövningen. Verksamheten blir också mindre 
sårbar och risken minskar för kompetensförluster vid ändrade 
majoritetsförhållanden eller frivilliga avgångar. Nämnd som 
organisationsform går vidare hand i hand med en professionell 
tjänstemannaorganisation och kvaliteten i många verksamheter har ökat när 
man gått över till överförmyndarnämnd. Risken för jäv minskar. Vidare 
markeras överförmyndarens viktiga uppdrag genom nämndorganisationen, 
och verksamheten blir mer lik annan kommunal verksamhet. Detta har 
betydelse inte minst eftersom överförmyndarverksamheten fortfarande ofta 
är eftersatt och har låg status i vissa kommuner.”  
Av SOU 2021:36 framgår vidare förslag om att fler och mer komplexa 
uppgifter ska flyttas från vad som idag åligger domstolen. Dessa förslag 
sammanfattas: 

                                                 
1https://www.regeringen.se/499223/contentassets/06374997eb454ef1be68ded6856f5952/go
de-man-och-forvaltare--en-oversyn-sou-2021-36.pdf, s 363-364 
 

https://www.regeringen.se/499223/contentassets/06374997eb454ef1be68ded6856f5952/gode-man-och-forvaltare--en-oversyn-sou-2021-36.pdf
https://www.regeringen.se/499223/contentassets/06374997eb454ef1be68ded6856f5952/gode-man-och-forvaltare--en-oversyn-sou-2021-36.pdf
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• ”Beslutanderätt i ärenden om anordnande, jämkning och upphörande 
av godmanskap enligt 11 kap. 4 § föräldrabalken ska flyttas från 
domstol till överförmyndaren på så sätt att ärendena som 
utgångspunkt ska prövas av överförmyndaren. Om någon som är 
behörig att yttra sig i ärendet motsätter sig anordnande, jämkning 
eller upphörande ska överförmyndaren överlämna ärendet till rätten 
för prövning. Detta innebär att handläggningen i dessa ärenden alltid 
ska inledas hos överförmyndaren. Bestämmelser om detta tas in i 
paragraferna 11 kap. 4 a §, 19 b § andra stycket och 23 § andra 
stycket föräldrabalken. 

• I ärenden där överförmyndaren är behörig att fatta beslut om 
anordnande och jämkning av godmanskap ska myndigheten få 
besluta interimistiskt i frågorna. Bestämmelser om detta tas in i 11 
kap. 18 a § och 23 a § andra stycket föräldrabalken. 

• Överförmyndarens beslut ska kunna överklagas till tingsrätten. 

• Bestämmelsen i 11 kap. 17 § föräldrabalken om rättens skyldighet att 
i vissa fall inhämta läkarintyg och annan likvärdig utredning om den 
enskildes hälsotillstånd ska även gälla för handläggningen hos 
överförmyndaren. Det ska också göras andra ändringar i 
handläggningsreglerna i 11 kap. föräldrabalken, som en följd av att 
överförmyndaren får beslutanderätt i ärenden om godmanskap.”2 

Av utredningen (se bilaga ”Förslag till gemensam överförmyndarnämnd”) 
framhålls följande punkter: 

• Bättre förutsättningar för kompentensutveckling i nämndarbetet och 
därmed bättre kvalitet till invånarna i Kramfors- och Härnösands 
kommun. 

• Framtidssäkra nämndarbetet utifrån de ökade kraven som SOU 
2021:36 pekar mot. 

• Bättra förutsättningar för ett långsiktigt strategiskt förvaltningsarbete 
som också skulle bidra till en effektivare förvaltning. 

Det övergripande syftet med gemensam nämnd 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.  

                                                 
2 Som ett led i fortsatt kvalitets- och utvecklingsarbete genom samarbete föreslås att nu även 
överförmyndarens respektive politiska organisation i Härnösand och Kramfors bildar en 
gemensam nämnd, s. 384 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
31(52) 

Sammanträdesdatum 
2022-05-31 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Sammanfattningsvis pekar 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 föreslås därav att överförmyndarens 
respektive politiska organisation i Härnösand och Kramfors bildar en 
gemensam överförmyndarnämnd. 

Socialt perspektiv 
Medborgarens nyttoperspektiv är en fundamental aspekt att väga in vid 
upprättande av en gemensam överförmyndarnämnd. Ett sammangående av 
Härnösands och Kramfors överförmyndare innebär flera verksamhetsfördelar 
såsom förutsättning att bygga en robust överförmyndarnämnd med bättre 
möjligheter att möta kommande utmaningar såsom digitaliseringsbehov, 
lagförändringar och kompetenskontinuitet i nämnden. En väl rustad och 
stabil överförmyndarnämnd minskar individberoende och leder till generell 
ökad kvalitet, rättssäkerhet och tillgänglighet för medborgaren.  

Ekologiskt perspektiv 
Ärendet handlar om organisationsfrågor och har ingen anknytning till 
miljöfrågor.  

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Var kommun behåller ansvaret för arvodering för kommunens politiker. För 
värdkommun tillkommer kostnader att förknippa med funktion för 
nämndsekreterare samt övriga kostnader för nämndarbete. För 
samverkanskommun tillkommer resekostnader för politiker vid 
sammanträden.       

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-24 
Förslag till gemensam överförmyndarnämnd      
______  
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§ 104 Dnr 2022-000173 1.1.6.4 

Remiss Kulturplan för Västernorrland 2023-2026 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att anta bifogat remissvar till – Regional kulturplan för Västernorrland 
2023–2026. 

Bakgrund 
Härnösands kommun har av Region Västernorrland beretts möjlighet att 
senast den 24 juni 2022 yttra sig över remissversion för Regional kulturplan 
för Västernorrland 2023–2026.  
Föreslagen Regional Kulturplan för Västernorrland 2023–2026 
Nämnden för hållbar utveckling fattade den 31 mars 2022 beslut om att 
fastställa remissversion av den nya regionala kulturplanen. 
Arbetet med att ta fram en ny regional kulturplan utgår från Förordningen 
(2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kultur. Region 
Västernorrland har sedan våren 2021 haft samråd, dialoger och samtal om 
den kommande kulturplanen med kulturskapare, civilsamhälle och 
kulturinstitutioner. 
Regionen vill främst ha synpunkter på ambitionsnivåer för föreslagna 
målområden, om de konst- och kulturområdesspecifika målen har tillräcklig 
bredd och styrning för genomförande av kulturplanen samt om något 
ytterligare perspektiv saknas. 
Efter remisshanteringen kommer dokumentet att fastställas av 
Regionfullmäktige. 
Bedömning 
Kulturplan för Västernorrland 2023–2026 ska samla de gemensamma 
prioriteringar och målsättningar för hur vi i Västernorrland tillsammans vill 
arbeta för att utveckla kulturen under den kommande fyraårsperioden.  
Med kulturplanen som grund beslutar Statens kulturråd om det statsbidrag 
som regionen ska fördela. 
Att de regionala prioriteringarna har en direkt koppling till de kulturpolitiska 
målen blir därför viktiga. 
Då kulturplanen är del av Västernorrlands regionala utvecklingsstrategi, är 
det även av stor vikt att det blir tydligt i dokumentet hur kulturplanen bidrar 
till att uppfylla RUS visioner och målområden, då kulturplanen och dess 
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prioriteringar utgör ett styrdokument vid hantering av anslag och tillfälliga 
stöd. 
Kommunstyrelseförvaltningens tillväxtavdelning föreslår att 
kommunstyrelsen antar bifogat remissvar till – Regional Kulturplan för 
Västernorrland 2023–2026. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-18 
Remissvar - Regional kulturplan för Västernorrland 2023-2026 
Remiss - Kulturplan för Västernorrland Dnr 21NHU202 
 
______  
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§ 105 Dnr 2022-000247 3.4.2.0 

Ägardirektiv Restore i Höga Kusten AB 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att anta Ägardirektiv Restore i Höga Kusten AB 2022-2023.   

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

Yrkanden 
Anders Gäfvert (M) yrkar på ett tillägg i ägardirektivens punkt 12 så att det 
även läggs till kommunfullmäktige där det står kommunstyrelsen.  
Andreas Sjölander (S) och Christina Lindberg (C) yrkar bifall till Anders 
Gäfverts (M) förslag.     

Propositionsordning 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, 
kommunstyrelseförvaltningens förslag med Anders Gäfverts (M) 
tilläggsförslag. 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta enligt 
kommunstyrelseförvaltningens förslag med Anders Gäfverts (M) 
tilläggsförslag. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat enligt 
kommunstyrelseförvaltningens förslag med Anders Gäfverts (M) 
tilläggsförslag.      

Bakgrund 
Bolaget Restore i Höga Kusten AB är ett nystartat bolag som ägs av 
Härnösands kommun och är ett dotterbolag till Invest i Härnösand AB. 
Bolaget är därmed en del av kommunens verksamhet. Kommunallagen 
förutsätter att alla kommunala bolag har gällande ägardirektiv. 
Ägardirektivet utgår från Sveriges kommuner och regioners (SKR) mall för 
ägardirektiv för kommunala bolag. 
I ägardirektivet framgår att bolaget ska drivas som ett socialt företag med 
avtal med Arbetslivsförvaltningen och/eller andra arbetsmarknadsaktörer på 
arbetsmarknaden, verksamheten utgörs av att driva försäljning av 
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återbrukade och hållbara varor samt uthyrning av lokaler och därmed 
förenlig verksamhet. 
Bolagets styrelse ställer sig bakom förslaget till ägardirektiv.  
Socialt perspektiv 
Bolaget drivs som ett socialt företag med samarbete och avtal med 
Arbetslivsförvaltningen och/eller andra arbetsmarknadsaktörer vilket 
bedöms vara positivt ur ett socialt perspektiv.  
Ekologiskt perspektiv 
Bolaget ska driva försäljning av återbrukade och hållbara varor. Allt som 
säljs i gallerian ska vara återbrukat, återvunnet eller hållbart producerat. 
Bolaget ska vidare stimulera och inspirera till att återbruka varor och till 
produktlivsförlängning genom exempelvis renovering. 
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Kommunallagen förutsätter att kommunala bolag har gällande ägardirektiv. 
Beroende på bolagsform ska därutöver även annan relevant lagstiftning 
följas, i detta fall aktiebolagslagen. Kommunala bolag ska ha välskött 
ekonomi men inte i första hand drivas i vinstsyfte och ska i större 
ekonomiska beslut alltid involvera kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-18 
Ägardirektiv Restore i Höga Kusten AB 2022-2023 
______  
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§ 106 Dnr 2021-000466 1.1.2.0 

Granskning av utbetalningsrutiner 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att anta yttrandet angående revisionsrapporten ”Granskning av 
utbetalningsrutiner” som sitt eget, samt 
att översända yttrandet i sin helhet till revisionen.  

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Ulrika Sundgren (C).  

Bakgrund 
Revisionen har begärt in ett kompletterande svar av kommunens yttrande 
daterat 2021-11-11 och av bilagan framgår vilka kompletteringar som 
efterfrågas av revisionen.  
Socialt perspektiv 
Det finns inget socialt perspektiv att beakta i detta ärende. 
Ekologiskt perspektiv 
Det finns inget ekologiskt perspektiv att beakta i detta ärende.  
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Detta ärende har ett juridiskt perspektiv då ärendet berör områden som 
systembehörigheter, attestreglemente samt rutinerna kring utbetalningar.    

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-18 
Kommunstyrelsens yttrande på revisionsrapport Granskning av 
utbetalningsrutiner 
Begäran om komplettering från revisionen      
______  
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§ 107 Dnr 2022-000205 1.1.2.1 

Granskning av bokslut och årsredovisning 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att anta kommunstyrelseförvaltningens yttrande angående 
revisionsrapporten ”Granskning av bokslut och årsredovisning 2021” som 
sitt eget, samt 
att översända yttrandet i sin helhet till revisonen.   

Bakgrund 
KPMG har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer genomfört 
en granskning av kommunens bokslut och årsredovisning per 2021-12-31 för 
att pröva om räkenskaperna är rättvisande samt att resultatet i 
årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. 
Revisionen önskar att kommunstyrelsen lämnar synpunkter på de slutsatser 
som finns redovisade i rapporten senast den 10 juni 2022. 
Revisionskriterierna för bedömningsgrund: 

• Kommunallag (KL) och lag om kommunal bokföring och 
redovisning (LKBR) 

• God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal 
Redovisning (RKR) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 

• Interna regelverk och instruktioner 

• Fullmäktigebeslut 
Följande rekommendationer har lämnats i rapporten: 
Revisionen anser att: 

• Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse ska ingå i 
koncernredovisningen.  

• Kommunen bör redovisa verksamhetsfastigheterna som finansiell 
leasing. 

• Avstämning bör förtydligas angående bedömningen av 
koncernbolagens mål. 

• Kommunen bör utverka mål med betydelse för god ekonomisk 
hushållning för kommunkoncernen. 
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Socialt perspektiv 
Ingen påverkan  
Ekologiskt perspektiv 
Ingen påverkan 
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Yttrande över revisionsrapporten utgår från kommunstyrelsens avsikt att 
följa nämnda lagar, rekommendationer och praxis.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-04-27 
Kommunstyrelsens yttrande på revisionens slutsatser i revisionsrapport 
Granskning av bokslut och årsredovisning 2021 
Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 
______  
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§ 108 Dnr 2022-000175 1.1.2.1 

Ansvarsfrihet 2021 - Räddningstjänsten Höga Kusten 
Ådalen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att i enlighet med revisionens förslag bevilja förbundsdirektionen och de 
enskilda förtroendevalda i densamma ansvarsfrihet för år 2021. 

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Christina Lindberg (C). 

Jäv 
Lennart Molin (S), Ingemar Wiklander (KD), Anders Gäfvert (M) och 
Ingemar Ljunggren (M) anmäler sig jäviga och deltar inte i beredning och 
beslut i ärendet. 

Bakgrund 
Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen är ett kommunalförbund mellan 
Sollefteå, Kramfors och Härnösand. Förbundet styrs av en direktion som 
består av 2 ledamöter och 2 ersättare från respektive medlemskommun. 
Förbundet har upprättat årsredovisning för år 2021 som granskats av 
revisionen. Revisionen har påpekat att direktionens internkontroll inte varit 
tillräcklig under året och att 3 av de 4 verksamhetsmålen inte uppnåtts. Dock 
har samtliga finansiella mål uppnåtts. Revisionen har tillstyrkt att respektive 
kommuns fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen.  
Socialt perspektiv 
Ärendet handlar om formalia och har ingen social anknytning. 
Ekologiskt perspektiv 
Ärendet har ingen påverkan på natur eller miljö. 
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Ansvarsfrihet för kommunalförbund med direktion regleras i 
Kommunallagen (2017:725) 9 kap 13 §. Då det inte uttryckligen anges vem 
som ska godkänna årsredovisningen innan beslut om ansvarsfrihet tas av 
medlemmarnas fullmäktige får det antas att uppgiften faller på direktionen 
som är den beslutande församlingen för förbundet. Årsredovisningen har 
godkänts av direktionen och granskats av revisionen. Fullmäktige har nu att 
ta ställning till frågan om ansvarsfrihet. 
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Beslutsunderlag 
Kanslienhetens tjänsteskrivelse, 2022-05-09 
Revisionsberättelse RST 2021 
Rapport bokslut och årsredovisning 2022 
______  
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§ 109 Dnr 2022-000174 1.2.3.3 

Ansvarsfrihet 2021 - Kommunalförbundet 
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län (KTM) 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att i enlighet med revisionens förslag bevilja förbundsdirektionen och de 
enskilda förtroendevalda i densamma ansvarsfrihet för år 2021. 

Bakgrund 
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 
(KTM) ansvarar för den regionala kollektivtrafiken i Västernorrland. 
Förbundet styrs av en direktion som består av 2 ordinarie ledamöter och 
ersättare från Region Västernorrland samt en ledamot och en ersättare från 
samtliga medlemskommunerna Härnösand, Kramfors, Sundsvall, Sollefteå, 
Ånge, Timrå och Örnsköldsvik. 
Förbundet har upprättat årsredovisning för år 2021 och den har granskats av 
revisionen. Revisionen noterar att direktionen inte uppnått några finansiella 
eller verksamhetsmål vilket dock förklaras med att verksamheten påverkats 
kraftigt av Covid-19. Revisionen konstaterar att det fortfarande saknas beslut 
om förstärkt uppsikt men att internkontrollen i övrigt är tillräcklig. 
Revisionen har inte lämnat några formella anmärkningar utan har tillstyrkt 
att respektive medlems fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen 
samt de enskilda förtroendevalda i densamma. 
Socialt perspektiv 
Ärendet handlar om formalia och har ingen social anknytning. 
Ekologiskt perspektiv 
Ärendet har ingen påverkan på natur eller miljö. 
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Ansvarsfrihet för kommunalförbund med direktion regleras i 
Kommunallagen (2017:725) 9 kap 13 §. Då det inte uttryckligen anges vem 
som ska godkänna årsredovisningen innan beslut om ansvarsfrihet tas av 
medlemmarnas fullmäktige får det antas att uppgiften faller på direktionen 
som är den beslutande församlingen för förbundet. Årsredovisningen har 
godkänts av direktionen och granskats av revisionen. Fullmäktige har nu att 
ta ställning till frågan om ansvarsfrihet. 

Beslutsunderlag 
Kanslienhetens tjänsteskrivelse, 2022-05-09 
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Revisionsberättelse 2021 - Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten 
i Västernorrlands län 
Årsredovisning 2021 
Revisionsrapport delår KTM 2021  
Revisionsrapport - Grundläggande granskning KTM 
Revisionsrapport årsredovisning 2021-12-31- KTM  
Revisionsberättelse Norrtåg AB 
Granskningsrapport år 2021 för Norrtåg AB 
Revisionsberättelse 2021 Bussgods Västernorrland - undertecknad 
Granskningsrapport 2021 Bussgods 2021 signerad  
Revisionsberättelse 2021 Västernorrlands Läns Trafik AB 
Granskningsrapport 2021 Västernorrlands Läns Trafik AB 
Revisionsberättelse 2021 Transitio signerad 
Granskningsrapport 2021 Transitio AB signerad 
 
______  
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§ 110 Dnr 2022-000186 1.1.1.1 

Ansvarsfrihet 2021 - Samordningsförbundet Härnösand 
Timrå 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att i enlighet med revisionens förslag bevilja förbundsstyrelsen och de 
enskilda förtroendevalda i densamma ansvarsfrihet för år 2021.  

Bakgrund 
Ett samordningsförbund är till skillnad från ett kommunalförbund en 
samarbetsorganisation mellan stat, region och kommun. Finansiell 
samordning får bedrivas mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, 
kommun och region för att uppnå en effektiv resursanvändning. Insatserna 
skall avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser 
och skall syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra 
förvärvsarbete.  
I Samordningsförbundet Härnösand Timrå ingår förutom de två 
kommunerna Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region 
Västernorrland. Förbundet leds av en förbundsstyrelse som består av en 
ledamot samt en ersättare från varje medlem.  
Förbundsdirektionen har upprättat årsredovisning för år 2021 och revisionen 
har efter granskningen tillstyrkt att respektive medlem beviljar ansvarsfrihet 
för styrelsen och de enskilda förtroendevalda i densamma.  
Socialt perspektiv 
Ärendet handlar enbart om formalia och ha ingen social anknytning. 
Ekologiskt perspektiv 
Ärendet handlar enbart om formalia och har ingen koppling till natur eller 
miljö. 
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Samordningsförbund regleras i Lag (2003:1210) om finansiell samordning 
av rehabiliteringsinsatser. Av § 26 3:e stycket framgår att 
förbundsmedlemmarna ska var för sig pröva frågan om ansvarsfrihet för 
styrelsen.   

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-10 
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Revisionsberättelse 2021 Samordningsförbundet Härnösand-Timrå, 
förtroendevalda revisorer utsedda av Härnösands och Timrå kommun samt 
Region Västernorrland 
Revisionsberättelse KPMG 
Grundläggande granskning EY – Samordningsförbundet Härnösand-Timrå 
2021 
Årsredovisning 2021 Samordningsförbundet Härnösand-Timrå 
______  
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§ 111 Dnr 2022-000212 1.1.2.0 

Årsrapport barnkonventionen 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att lägga rapporten Årsrapport 2021 - Barnrättsarbete i Härnösands 
Kommun till handlingarna och  
att skicka rapporten till kommunfullmäktige för kännedom. 

Bakgrund 
Barnkonventionen blev genom riksdagsbeslut svensk lag den 1 januari år 
2020. Den har samma status och värde som annan lagstiftning och har 
företräde framför förordningar, föreskrifter, rekommendationer och 
riktlinjer. 
Barnkonventionen har så kallad vertikal verkan vilket innebär att det som 
regleras i lagen är det allmännas ansvar gentemot de människor som i dagligt 
tal kallas för barn. Härnösands kommun har, precis som all annan offentlig 
verksamhet, ansvar för att förverkliga barns rättigheter inom ramarna för sin 
rådighet. 
I och med att lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om 
barnets rättigheter träde i kraft, tog Härnösands kommun fram en 
handlingsplan och genomförandestrategi för arbetet med barnkonventionen. 
Handlingsplanen och genomförandestrategin ska följas upp i en årlig rapport. 
Bifogad rapport är den andra rapporten om Härnösands kommuns 
barnrättsarbete sedan barnkonventionen blev lag. 
Årsrapporten för 2021 fokuserar främst på uppföljning av Härnösands 
kommuns handlingsplan och genomförandestrategi för arbetet med 
Barnkonventionen.  
I Härnösands kommun påbörjades en kommunövergripande implementering 
av barnkonventionen under 2019. Mellan 1 juni år 2020 och 14 januari 2022 
var det demokratiutvecklaren på kommunledningskontoret som hade 
uppdraget att stödja förvaltningarna i implementeringen av 
barnkonventionen. Varje förvaltning och bolag har ansvar för att lagen följs 
inom de egna verksamheterna.  
Genom att följa svensk lag generellt kan det antas att Härnösands kommun i 
dagsläget lever upp till barnkonventionens minimikrav. Samtliga 
förvaltningar har verksamhet och projekt som direkt berör barn. På vilket sätt 
barn berörs och i vilken utsträckning är olika från förvaltning till förvaltning, 
och från verksamhet till verksamhet. Ett övergripande barnrättsperspektiv, i 
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enlighet med det övergripande målet i handlingsplanen, finns i dagsläget inte 
i Härnösands kommun. 
Socialt perspektiv 
Rapporten förmedlar kunskap och insikter om barnrättsarbetet i Härnösands 
kommun, vilket i förlängningen ger förutsättningar för att åtgärda brister i 
barnrättsarbetet och att nå det kommunövergripande målet nummer 5. 
Beslutet att lägga rapporten till handlingarna ger i sig självt ingen effekt ur 
ett socialt perspektiv. 
Ekologiskt perspektiv 
Beslutet bedöms inte ha någon effekt ur ett ekologiskt perspektiv. 
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Beslutet får inga konsekvenser för kommunens nuvarande budget eller 
kommuninvånarnas ekonomi. 
Rapporten förmedlar kunskap om barnkonventionen som lag. Kunskap om 
barnkonventionen som rättsligt dokument är en förutsättning för att den ska 
kunna tillämpas på ett rättssäkert sätt. Beslutet att lägga rapporten till 
handlingarna får i sig självt inga juridiska konsekvenser eller ger någon 
följdverkan på kommunens styrdokument.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-17 
Årsrapport 2021 Barnrättsarbete i Härnösands kommun 
Bilaga - En vägledning till Barnkonventionen 
______  
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§ 112 Dnr 2022-000228 1.1.2.1 

Årsredovisning donationsstiftelser 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
att godkänna årsredovisningen för Svenning Anderssons donationsstiftelse, 
att godkänna årsredovisningen för L M Altins donationsstiftelse, 
att godkänna årsredovisningen för Härnösands allmänna samstiftelse, 
att godkänna årsredovisningen för Sjökaptenen Johan Nybergs 
donationsstiftelse, 
att godkänna årsredovisningen för Johan Nybergs donationsstiftelse för 
bostäder, 
att godkänna årsredovisningen för Stiftelsen syskonen Lindstedts minne, 
att godkänna årsredovisningen för Hilma Svedboms donationsstiftelse, 
att godkänna årsredovisningen för Härnösands sociala samstiftelse, 
att godkänna årsredovisningen för Härnösands skolstiftelse nr 1, 
att godkänna årsredovisningen för Härnösands skolstiftelse nr 2, 
att godkänna årsredovisningen för Johan Haslums donationsstiftelse, 
att godkänna årsredovisningen för F Swedbom-Limnells donationsstiftelse, 
att godkänna årsredovisningen för Sidnerska donationsstiftelsen, 
att godkänna årsredovisningen för Härnösands skolstiftelse nr 3, 
att godkänna årsredovisningen för Härnösands skolstiftelse nr 4, 
att godkänna årsredovisningen för J C Kempes minnesstiftelse, 
att godkänna årsredovisningen för Wilhelm Svedboms donationsstiftelse, 
att godkänna årsredovisningen för Dynäs AB:s jubileumsstiftelse, 
att godkänna årsredovisningen för Yrkeshögskolans donationsstiftelse, samt 
att godkänna årsredovisningen för Ing.föreningen THL donationsstiftelse.  

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Christina Lindberg (C).   

Bakgrund 
I år lämnas likt ifjol årsredovisningar för varje enskild donationsstiftelse.  
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Kommunens donationsstiftelser gick med ett överskott om 249,6 tkr samt att 
det har delats ut medel motsvarande 90,0 tkr till olika ändamål under 2021.  
Socialt perspektiv 
Bedöms inte påverka. 
Ekologiskt perspektiv 
Bedöms inte påverka. 
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Genom att upprätta årsredovisningar som beskriver resultat vid årets slut 
bidrar kommunen till att kommunens stiftelser används effektivt, 
ändamålsenligt och långsiktigt.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Årsredovisning 2021 för respektive i ärendet aktuell stiftelse      
______  
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§ 113 Dnr 2022-000004 1.1.2.1 

Kommunstyrelsens uppdragsbeslut 2022 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att lägga uppdragslistan till handlingarna.  

Bakgrund 
Lars Liljedahl, kommundirektör, redogör för uppdragslistan.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens uppdragslista       
______  
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§ 114 Dnr 2022-000001 1.1.2.1 

Anmälan av delegationsbeslut 2022 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-05-24 
Ordförandebeslut – Inrättande av tjänst som systemförvaltare (dnr KS2022-
237)  
Ordförandebeslut – Stigsjö IK (dnr KS2022-258) 
______  
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§ 115 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.  

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Ingemar Ljunggren (M). 

Beslutsunderlag 
För kännedom allmänt 
Fyramånadersrapport 2022 samhällsnämnd 
Fyramånadersrapport 2022 skolnämnd 
Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen rapport delår 2021-08-31 
Samverkansplan Torsboda Industrial Park 
Granskning av äldreboendeplatser 
Protokollsutdrag socialnämnden 2022-04-28 Rapport ej verkställda beslut 
fjärde kvartalet 2021 
Bilaga rapport ej verkställda beslut fjärde kvartalet 2021 
Protokoll Nya Ostkustbanan 2022-03-18 
Protokoll Nya Ostkustbanan 2022-02-24 
Sammanträdesplan för Sveriges kommuner och regioner 2023 
 
Länsmuseet Västernorrland: 
Protokoll Länsmuseet Västernorrland 2022-05-20 
Föredragningslista Länsmuseet 
Bilaga 6  
Bilaga 7 (protokoll AU) 
Bilaga 9 a Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2021 Länsmuseet 
Bilaga 9 b Verksamhetsberättelse Länsmuseet 
Bilaga 10 delegationsärenden 
Bilaga 11 Delårsrapport med resultatrapport 
Bilaga 12 Analys av fritidsbåtsmuseet 
Bilaga 13 Analys av uppdragskonserveringen 
 
För kännedom under kommunstyrelsens förstärkta uppsiktsplikt 2022 
Protokoll Härnösands kommunfastigheter 2022-05-04      
______  
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§ 116 Dnr 2022-000005 1.1.2.1 

Frågor och svar 2022 
Anders Gäfvert (M) ställer en fråga om Hemabs kommande styrelsemöte. 
Andreas Sjölander (S) besvarar frågan. 
Christina Lindberg (C) ställer en fråga om läget i rekryteringen av 
personalchef och varför man valt att inte svara på remissen om småskalig 
gårdsförsäljning av alkoholdrycker.  
Andreas Sjölander (S), Anna Bostedt, chef för ekonomi- och kanslienheten 
och Lars Liljedahl, kommundirektör, svarar på frågorna. 
 
______  
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