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Andreas Sjölander (S), ordförande 
Carl Fredrik Edgren (V), 1:e vice ordförande 
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Håkan Viklund (S) §§ 16-26, 28-34 
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Johan Sundqvist (MP) §§ 16-25, 27-34 
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Ulrika Sundgren (C) 
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Övriga närvarande på plats 
Övriga närvarande på distans 

Anna Bostedt, kanslichef, Johanna Laine, kommunsekreterare 
Lars Liljedahl, kommundirektör, Mia Fälldin, verksamhetscontroller § 16, Malin Ullström, 
verksamhetsutvecklare § 16, Henrik Bjerneld, informationssäkerhetssamordnare § 16, 
samt föredraganden under informationsärenden enligt § 16 nedan 
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Justeringens plats och tid Rådhuset 2022-02-10  
 
Underskrifter 
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 ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2022-02-08 

Datum då anslaget sätts upp 2022-02-11 Datum då anslaget tas ned 2022-03-05 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 16 Dnr 27802  

Informationsärenden 
Kommunstyrelsen har fått information enligt följande: 
Verksamhetsbesök Hemab – Lena af Geijerstam Unger, VD, Ann-Sofi 
Berglund, ordförande, Eva Goes, 1:e vice ordförande och Lennart Bolander, 
2:e vice ordförande 
Information om folkhälsoläget – Nina Nordin, folkhälsostrateg vid Region 
Västernorrland och Jennifer Ålund, folkhälsosamordnare 
Information om hur det har gått med presentkorten – Göran Kejerhag 
Information om nytt särskilt boende – Eric Liljeström, enhetschef 
lokalförsörjning 
Remiss - Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033 – 
Daniel Johansson, övergripande ansvar för kommunens strategiska arbete 
med miljö, hållbarhet och infrastruktur 
Verksamhetsberättelse kommunstyrelsen 2021 – Lars Liljedahl, 
kommundirektör 
 
______  
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§ 17 Dnr 34746  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att välja Ingemar Ljunggren (M) till att justera dagens protokoll.     
______  
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§ 18 Dnr 2022-000003 1.1.2.1 

Fastställande av föredragningslista 2022 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att lägga till ärendet Nostalgidagarna 2022 på dagordningen och 
att fastställa föredragningslistan för dagens möte.      

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S). 

Yrkanden 
Andreas Sjölander (S) föreslår att ärendet Nostalgidagarna 2022 läggs till på 
dagordningen.      

Beslutsunderlag 
Dagordning utskickad i handlingarna till dagens sammanträde      
______  
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§ 19 Dnr 2021-000447 1.1.2.1 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2022 

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

Bakgrund 
Kommunstyrelsens uppgift är att utöva ett helhetsansvar för kommunens 
verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning och tillse att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. Styrelsen ska också se till att internkontrollen är tillräcklig 
samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. 
Kommunstyrelsen och nämnderna ska se till att kommunfullmäktiges beslut 
verkställs. 
Styrelsen samordnar, genom att leda och styra, den kommunala 
verksamheten. Styrelsen leder och fastställer övergripande förutsättningar för 
planering och uppföljning av hela den kommunala verksamheten inklusive 
de kommunala bolagen. Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över övriga 
nämnders verksamhet samt kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala 
bolag, stiftelser och kommunalförbund och besluta i frågor om samordning 
mellan nämnder och gränsdragning mellan nämndernas kompetens när något 
är oklart eller tvistigt. 
Kommunstyrelsen utövar sin uppsiktsplikt genom fördjupad 
verksamhetsuppföljning, verksamhetsredovisningar i kommunstyrelsen, 
genom kvartalsmöten med bolagen, delårsbokslut samt årsberättelse. 
Den bilagda rapporten är resultatet av en fördjupad verksamhetsuppföljning 
genom dialog mellan kommunstyrelseförvaltningens tjänstepersoner och 
samhällsnämndens ordförande och förvaltningschef. 
Socialt perspektiv 
Bedöms inte påverka perspektivet  
Ekologiskt perspektiv 
Bedöms inte påverka perspektivet. 
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
I ett juridiskt perspektiv är det av stor vikt att kommunstyrelsen har uppsikt 
över bolagens verksamhet och föreslår eller rekommenderar förändringar där 
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behov av förändringarna identifieras och som bidrar till kommunens 
utveckling. Genom att dokumentera uppföljningen blir det möjligt för 
verksamheterna, de politiska instanserna samt invånarna att få insyn i hela 
processen och följa de beslut som sedan följer av uppsiktens resultat. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-02-01 
Bilaga - Verksamhetsrapport samhällsnämnden 2022-02-01 
______  
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§ 20 Dnr 2022-000021 1.1.2.1 

Verksamhetsberättelse kommunstyrelsen 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna Verksamhetsberättelse Kommunstyrelse 2021.  

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Ida Skogström (M) och Lars Liljedahl, kommundirektör. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse redovisar det ekonomiska utfallet, 
samt vad som i stora drag har hänt under året och framtida utmaningar 
utifrån omvärldshändelser och invånarnas behov av verksamheternas 
tjänster. I verksamhetsberättelsen redovisas även internkontrollerna för året 
samt måluppfyllelsen för de resultatuppdrag som nämnden tilldelats av 
fullmäktige. 
Kommunstyrelsen visar ett positivt resultat på 14,8 mnkr för verksamhetsåret 
2021. Intäkterna har varit något högre än budgeterat och kostnaderna har 
varit mindre än budgeterat vilket bidrar till det positiva resultatet för året. 
Kommungemensam verksamhet visat ett underskott om 3,2 mnkr för 
verksamhetsåret 2021. Underskottet beror främst på ökade 
pensionskostnader som överskrider budget främst till följd av beslutade 
regelförändringar inom RIPS, riktlinjer för beräkning av pensionsskuld som 
inneburit en resultatpåverkan om 7,8 mnkr. Regelförändringarna beror 
främst på förlängda livslängdsantaganden vilket gör att pensionsskuldens 
storlek ökar då det innebär att framtida pensionsutbetalningar kommer ske 
under en längre tid än tidigare förväntat.  
Kommunfullmäktige har för året 2021 tilldelat kommunstyrelsen ett särskilt 
ansvar för tolv resultatuppdrag. Under året har en omorganisation 
genomförts gällande kostenhetens verksamhet. Detta medför att det 
resultatuppdrag som är kopplat till kostenhetens verksamhet redovisas i 
samhällsnämndens verksamhetsberättelse. Av de elva resultatuppdrag som 
återstår bedöms nio vara helt eller delvis uppfyllda. I två fall kan ingen 
bedömning göras av måluppfyllelsen med anledning av förändringar kopplat 
till den statistik som ligger till grund för bedömningen av måluppfyllnaden. 
De resultatuppdrag där ingen bedömning kan göras är Kommuninvånarnas 
upplevelse av gott bemötande och tillgänglighet vid kontakt med kommunen 
ska öka, samt Andelen enheter med en sjukfrånvaro högre än 
riksgenomsnittet för kommuners sjukfrånvaro ska minska. 
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Under året har kommunstyrelsen haft sex stycken internkontroller med 
tillhörande kontrollmoment. Samtliga kontrollmoment och 
förbättringsåtgärder är genomförda.   
Socialt perspektiv 
Ingen påverkan bedöms 
Ekologiskt perspektiv 
Ingen påverkan bedöms 
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Genom att upprätta bokslut i en verksamhetsberättelse som beskriver resultat 
vid årets slut samt en ekonomisk analys, bidrar kommunstyrelsen till att 
kommunens resurser används effektivt, ändamålsenligt och långsiktigt.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-02-02 
Bilaga - Verksamhetsberättelse kommunstyrelsen 2021 
______  
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§ 21 Dnr 2021-000472 3.4.1.1 

Ansökan om investering - Ramviks folketshusförening 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att under förutsättning att ansökan till boverket godkänns, bevilja Ramviks 
Folkets Hus ekonomiskt bidrag om 255 000 kr samt 
att beviljade medel belastar kommunstyrelsens budget för oförutsett för år 
2022.  

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M), Glenn Sehlin (SD), Andreas 
Sjölander (S), Christina Lindberg (C) och Erik Hultin (C). 

Yrkanden 
Glenn Sehlin (SD), Andreas Sjölander (S), Christina Lindberg (C) och Erik 
Hultin (C) yrkar bifall till liggande förslag.      

Avståenden 
Moderaterna avstår från beslutet. 

Bakgrund 
Ramviks Folkets Hus står inför stora utmaningar när det gäller sina lokaler 
och har därför sökt extern finansiering hos Boverket för att komma ikapp i 
eftersatt underhållet av lokalerna. Investeringsbidraget kräver minst 30 % 
kommunal medfinansiering.  Projektet innebär nytt golv i rotundan, målning, 
rostskyddsmålning av handikapp ramp samt tillgänglighetsanpassa en toalett 
som idag inte är godkänd för rullstolar. 
Socialt perspektiv 
Ramviks Folkets Hus används flitigt för aktiviteter så som boule, yoga, 
körsång och allmänna danser. Folkets hus är en mötesplats för unga och 
gamla från bygden, lokalen uppskattas av både lokala invånare och besökare 
från övriga länet. Insatsen bidrar till tillväxtstrategin genom att stärka ett 
kommundelscentrum som bidrar till platsens personliga livsmiljö och 
mötesplatser på landsbygden.  
Ekonomiskt perspektiv  
Hela ansökan till boverket omfattar 1,1 mkr där 850 tkr av dessa är 
ombyggnad eller standardhöjande reparationer som kräver att kommunen 
medfinansierar 30 % av redovisade kostnader. Medfinansiering från 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
12(35) 

Sammanträdesdatum 
2022-02-08 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

kommunen är således en förutsättning för att få en beviljad ansökan från 
Boverket. Föreningen antas inte ha egna möjligheter att genomföra dessa 
investeringar utan projektetfinansiering från Boverket.  
Föreningen söker också 250 tkr för tillgänglighetsskapande åtgärder, dessa 
kräver ej medfinansiering utan finansieras till 100 % från Boverket vid 
godkänd ansökan.  
Miljömässigt perspektiv 
Ingen påverkan 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-01-22 
Ansökan om investering 
Ansökan Boverket 
Ritning Rotundan 
Ombyggnad handikapptoalett 
Bild 
______  
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§ 22 Dnr 2021-000478 1.1.6.4 

Remiss - Förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att anta remissvaret som sitt eget.  

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

Bakgrund 
Trafikverket har på uppdrag av regeringen remitterat Trafikverkets Förslag 
till nationell plan för transportinfrastrukturen 2020-2033. (TRV2021/79143). 
Planförslaget remitteras från och med den 30 november 2021 med möjlighet 
att lämna synpunkter på förslaget till Regeringskansliet (Infrastruktur-
departementet) senast den 28 februari 2022. 
Den statliga planeringsramen för åtgärder i transportinfrastrukturen uppgår 
till 799 miljarder kronor för perioden 2022–2033, 2021 års prisnivå. Den 
nationella planen för transportinfrastruktur beskriver hur den statliga 
infrastrukturen ska underhållas och utvecklas. Planen omfattar i huvudsak:  

• drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar  
• investeringar i statliga vägar, järnvägar, farleder och slussar  
• åtgärder för att minska infrastrukturens miljöpåverkan  
• stöd till kommuner för att främja hållbara stadsmiljöer 

(stadsmiljöavtal)  
• medel till forskning och innovation 

Planförslaget är utformad så att den i så stor utsträckning som möjligt ska 
bidra till att uppnå syftet såväl avseende de transportpolitiska målen som de 
mål och ambitioner som regeringen i övrigt tagit upp, däribland 
tillgänglighet, klimatmålen, vidgade arbetsmarknadsregioner, regional 
utveckling, sammanhållningen i landet och Sveriges konkurrenskraft. 
I denna tjänsteskrivelse redogörs synpunkter på planförslaget som bör lyftas 
i kommunens samlade yttrande.  
Remissvar – sammanfattning av synpunkterna på en övergripande nivå 
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Inledningsvis lyfts Nya Ostkustbanan fram som en fortsatt central och viktig 
fråga för Härnösand och de norra regionernas utveckling och för att nya 
arbetsmarknadsregioner ska utvecklas i framtiden. 
Härnösands kommun ställer sig bakom yttranden från Nya Ostkustbanan AB 
och Region Västernorrland, där vi särskilt understryker och kompletterar 
med yttranden enligt nedan, beskrivna på en övergripande nivå:  

• Botniska korridoren bör prioriteras i sin helhet, som består av Nya 
Ostkustbanan, Norrbotniabanan och Godsstråket genom Bergslagen, 
och byggandet bör påskyndas. Det skulle kosta staten drygt 60 
miljarder att färdigställa kustjärnvägen mellan Gävle och Luleå 
räknat med de 20 miljarder som är reserverade i den nu gällande 
planen för 2018–2029. En summa som i realiteten kan bli lägre, 
eftersom EU kan medfinansiera med 30–50 procent. 

• Det är av stort vikt att framtida E4 Härnösand namnges i 
planförslaget till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-
2033 för att kunna bearbetas närmare i dialog med Härnösands 
kommun.  

• Förutsättningar i anslutning till E4:an och pågående förberedelser för 
framtida industriinvesteringar i Torsboda och i område söderom 
Härnösand bör samordnas mellan den nationella och regionala nivån 
inom infrastrukturområdet. Yttrande även inspelat till den regionala 
infrastrukturplanen för hur den kan bidra till medfinansiering för att 
skapa förutsättningar för industriutveckling i Härnösands kommun. 

• Härnösands kommun ser behov av att frågan om broförbindelserna 
till Härnön samordnas mellan den nationella och regionala nivån 
inom infrastrukturområdet och att samordningen även behöver beakta 
försvarsmaktens närvaro på Härnön. Yttrande även inspelat till den 
regionala infrastrukturplanen där stöd efterfrågas om att samordna 
yttrandet. 

• Härnösands kommun ser behov av att ramen för regional 
infrastrukturplan kompletteras med ett utökat statligt stöd för att 
frigöra det ekonomiska utrymmet för andra brister och behov som 
finns för att utveckla regionens transportinfrastruktur i den riktning 
som återfinns i den regionala utvecklingsstrategin för 
Västernorrlands län. Detta mot bakgrund att täcka kostnadsökningar 
som regionen har med anledning av geologiska förhållanden till 
framtidens klimat. Yttrandet även inspelat till den regionala 
infrastrukturplanen.  

Synpunkterna beskrivs mer utförligt i förslag till remissvar, bilaga 1. 
Socialt, ekologiskt, ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
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Beslutet om att anta remissvaret har i sig ingen påverkan på perspektiven. 
Planförslagets effekter återfinns under avsnitt 9 från sidan 176 i planförslaget 
- Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-01-27 
Remissvar från Härnösands kommun 
Bilaga - Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 
Bilaga - Missiv förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-
2033 
______  
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§ 23 Dnr 2022-000023 1.1.2.1 

Kulturföreningars bidragsnivåer 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
att räkna upp det totala stödet till kulturföreningar enligt 
konsumentprisindex (KPI) från 2016 vilket blir ca 100 000 räknat på 850 
000 kr. 
att avsätta 100 000 kr från kommunstyrelsens budget för uppräkning till 
föreningar som genomför kulturaktiviteter under 2022. 

Bakgrund 
Kulturföreningar i Härnösand har inte haft någon uppräkning på sina 
föreningsstöd de senaste fem åren.  
Varje år fördelar kulturenheten 850 000 kr till föreningar som genomför 
kulturaktiviteter och ytterligare 500 000 kr till studieförbund. 
Med uppräkningen kan kulturenheten fördela 950 000 kr i stöd till föreningar 
som genomför kulturaktiviteter. Utöver detta fördelas som tidigare 
ytterligare 500 000 till studieförbunden. 
Socialt perspektiv 
Föreningslivets betydelse för samhället kan inte nog understrykas. En ökad 
satsning på föreningslivet i Härnösand bidrar till Kulturprogrammet 
kulturpolitiska dimension. Och främst målet att kultur är en självklar del av 
vardagslivet i Härnösand.  
Föreningslivet är viktigt för olika målgrupper, såväl äldre som barn och 
unga. Det stärker både sociala och demokratiska aspekter och bidrar till både 
utbud, attraktivitet, eget skapande och hälsa.  
Ekologiskt perspektiv 
Ingen påverkan 
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Ett positivt beslut belastar kommunens ekonomi men bidrar till dess 
utveckling genom den stora uppväxling som sker när de omsätter sina bidrag 
i verksamhet som alla erbjuds att ta del av. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-12-09 
Kulturprogram Härnösands kommun 
______  
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§ 24 Dnr 2021-000450 1.1.2.1 

Personalpolitisk policy 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att anta Personalpolitisk policy, samt 
att policyn börjar gälla 2022-03-01. 

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M). 

Bakgrund 
Den nu gällande personalpolitiska policyn förlängdes att gälla ett år, till och 
med 2021-12-31, för att det skulle finnas mer tid för att arbeta igenom en 
revidering.  
Arbetet med att ta fram en reviderad version av policyn påbörjades under 
våren. Kommunstyrelsens arbetsutskott utsåg en bred politisk 
beredningsgrupp som tillsammans med HR stöd har processat och tagit fram 
ett förslag till personalpolitisk policy.  
I tidigt skede kom gruppen fram till att man ville förändra skrivningar så att 
det tydligare skulle framgå vad Härnösands kommun erbjuder och förväntar 
sig som arbetsgivare.  
Beredningsgruppen landade i att organisationskultur och förhållningssätt har 
en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Därför 
fanns ett behov av att identifiera vilken organisationskultur och vilka 
förhållningssätt som ska vägleda oss i vår kommun för att skapa nytta för de 
vi är till för. Revideringen har tagit sikte på att identifiera och formulera 
arbetsgivarens viljeinriktning för att vara en modern och attraktiv 
arbetsgivare. Vilket bland annat har lett fram till nya formuleringar av de 
personalpolitiska områdena där arbetsgivarens viljeinriktning förtydligats.     
Policyn beskriver arbetsgivarens personalpolitiska viljeinriktning och är det 
styrande dokumentet för oss som arbetsgivare.  Policyn gäller för alla 
förvaltningar, chefer och medarbetare i Härnösands kommun. Den föreslås 
följas upp och återrapporteras i respektive nämnds verksamhetsberättelse. 
Ärendet återremitterades på kommunfullmäktiges sammanträde december 
2021 med motiveringen att följande frågor skall vävas in i texten i den nya 
”Personalpolicyn” dvs, Distansarbete, Bisyssla och Visselblåsning. 
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Vad gäller distansarbete har det vävts in i texten gällande ”flexibla 
arbetsmodeller”. 
När det gäller bisyssla och visselblåsning är förslaget att det inte beskrivs 
närmare i policyn utan regleras i lag och avtal utanför policyns område. 
Socialt perspektiv  
Policyn tydliggör arbetsgivarens förhållningssätt till mångfald och 
jämställdhet och att det ska vara en naturlig del av allt internt arbete. Ärendet 
har i övrigt ingen social anknytning.  
Ekologiskt perspektiv 
Ärendet har inte någon påverkan på miljön.  
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Ärendet har inte någon direktpåverkan på ekonomin. Ärendet påverkar inte 
lag och avtal inom området.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-02-02 
Personalpolitisk policy efter återremiss 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag, 2021-12-20 § 144 
______  
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§ 25 Dnr 2021-000466 1.1.2.0 

Granskning av utbetalningsrutiner 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att anta Yttrande – Granskning av utbetalningsrutiner kopplade till 
leverantörsskulder, daterad 2022-02-02 som kommunstyrelsens svar på 
revisionens skrivelse, samt  
att översända yttrandet till revisionen.  

Bakgrund 
KPMG har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer genomfört 
en granskning av kommunens rutiner för utbetalningar kopplade till 
leverantörsskulder. Syftet med granskningen är att kontrollera att rutinerna är 
ändamålsenligt utformade på så sätt att flera personer måste vara involverade 
i processen från att leverantör registreras i leverantörsregistret, att 
leverantörsfakturan registreras i leverantörsreskontran till att fakturan 
betalas. 
Revisionen önskar att kommunstyrelsen lämnar synpunkter på de slutsatser 
som finns redovisade i rapporten senast 25 februari 2022. Av svaret ska det 
framgå vilka eventuella åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara 
genomförda.  
Av granskningen framgår att Härnösands kommuns utbetalningsrutiner 
avseende leverantörsskulder uppfyller Kommunallagen 6 kap § 6 samt 
uppfyller tillämpbara interna regelverk och policys.  
Revisionen rekommenderar att kommunstyrelsen: 
* Löpande kontroller bör införas för att följa upp utförda förändringar i 
leverantörsfakturasystemet avseende ändrade attestanter för att säkerställa att 
inga obehöriga förändringar skett och för att tillse att genomförda 
förändringar är i enlighet med beslut. 
* Kontroller införs för att säkerställa att personer som slutat eller bytt 
avdelning tas bort som användare i leverantörsfakturasystemet Proceedo. 
* Personer med behörighet att ändra i leverantörsfakturaregistret begränsas 
samt att kontroll införs för uppföljning av ändringar i leverantörsregistret. 
* Attestreglementet ses över avseende hur ofta attestförteckningen ska 
godkännas i nämnden samt att det kompletteras med vilka som har rätt att 
teckna kommunens konton.  
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* Betalningar endast kan ske genom två i förening för att minska risken för 
medvetna eller omedvetna fel.  
* Personalen får mer utbildning i programmet för att säkerställa vilka som 
kan göra direktbetalningar via fil från kommunens bankgiro och för att 
kunna sätta upp rätt behörighetsnivåer i systemet. 
Kommunstyrelsens synpunkter och svar på rekommendationerna besvaras i 
bifogad bilaga, Yttrande – Granskning av utbetalningsrutiner kopplade till 
leverantörsskulder.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse  
Bilaga 1 - Yttrande Revisionsrapport Granskning av utbetalningsrutiner  
Revisionsrapport - Granskning av utbetalningsrutiner 
______  
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§ 26 Dnr 2022-000045 1.1.2.1 

Behov av nytt särskilt boende 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att uppdra till kommundirektören att från AB Härnösandshus inhämta 
förslag på hyresavtal omfattande förhyrning av de nya verksamhetslokaler 
som fastställts enligt socialnämndens beslut per 2021-06-17, § 82. 

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S), Anders Gäfvert (M), Christina 
Lindberg (C), Ingemar Ljunggren (M), Harriet Olsén (V), Glenn Sehlin 
(SD), Erik Hultin (C) och Lotta Visén (S).  

Yrkanden 
Andreas Sjölander (S) och Lotta Visén (S) yrkar bifall till liggande förslag. 
Anders Gäfvert (M) yrkar avslag på liggande förslag och föreslår istället 
följande:  
att uppdra till kommundirektören att från minst fem aktörer inom särskilt 
boendebranschen inhämta förslag på hyresavtal omfattande förhyrning av 
de nya verksamhetslokaler som fastställts enligt socialnämndens beslut den 
210617 § 82, samt  
att inkomna förslag ska redovisas i kommunstyrelsen innan beslut, så att 
samtliga KS-ledamöter ges möjlighet att bli insatta i ärendet.    
Christina Lindberg (C) yrkar på att ärendet ska återremitteras med följande 
motivering:  
Beslutsunderlaget ger oss inte möjlighet att ta ställning till vilken ägare som 
lämpar sig för nybyggnation av särskilt boende. Följande behöver 
förtydligas: 
Transparens gällande vilka privata aktörer som samtal har förts med och 
vilket förfrågningsunderlag som används. 
Beslutsunderlaget, Yttrande nytt äldreboende, utgår helt från att 
nybyggnation av äldreboende, korttidsplatser, lokaler för dagverksamhet för 
personer med demenssjukdom, lokaler för nattpatrull samt lokaler för 
hemsjukvård ska inrymmas i en nyproducerad byggnad om ca 7 300 kvm. Vi 
finner inte att Socialnämnden har fattat ett sådant beslut.  
Konsekvensanalys saknas hur kombination av olika verksamheter i samma 
byggnad påverkas. 
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Analys saknas gällande  
- den ekonomiska jämförelsen mellan privata aktörers villkor och AB 

Härnösandshus som sägs erbjuda en lägre hyresnivå om fem till tio 
procent   

- att vid samordning av större enhet kan verksamheten bedrivas mer 
effektivt och till en lägre kostnad.  

Erik Hultin (C) yrkar bifall till Christina Lindbergs (C) förslag.  
Glenn Sehlin (SD) yrkar i första hand bifall till Christina Lindbergs (C) 
förslag och i andra hand bifall till Anders Gäfverts (M) förslag.      

Propositionsordning 
Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut: liggande förslag, 
Anders Gäfverts (M) förslag och Christina Lindbergs (C) förslag om 
återremiss.  
Ordföranden frågar först om ärendet ska avgöras idag och sedan om ärendet 
ska återremitteras. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat att avgöra ärendet idag. 
Votering begärs och genomförs.      

Votering och utfall 1 
Ordföranden ställer följande propositionsordning: ja för att ärendet ska 
avgöras idag och nej för att ärendet ska återremitteras. 
Med 9 ja-röster mot 6 nej-röster finner ordföranden att ärendet ska avgöras 
idag. 
Hur de enskilda ledamöterna röstat framgår av tabellen nedan. 

Ledamot Ersättare Parti § 26 
   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  S X  
Ali Reza Samadi  V X  
Johan Sundqvist Mohammed Abdulwahab MP X  
Ingemar Wiklander  KD X  
Erik Hultin  C  X 
Anders Gäfvert  M  X 
Ida Skogström   M  X 
Ingemar Ljunggren   M  X 
Glenn Sehlin  SD  X 
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Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta enligt liggande 
förslag. 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta enligt Anders 
Gäfverts (M) förslag. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat enligt liggande förslag. 
Votering begärs och genomförs. 

Votering och utfall 2 
Ordföranden ställer följande propositionsordning: ja för liggande förslag och 
nej för Anders Gäfverts (M) förslag. 
Med 9 ja-röster mot 6 nej-röster finner ordföranden att kommunstyrelsen 
beslutat enligt liggande förslag.  
Hur de enskilda ledamöterna röstat framgår av tabellen nedan. 

Ledamot Ersättare Parti § 26 
   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  S X  
Ali Reza Samadi  V X  
Johan Sundqvist Mohammed Abdulwahab MP X  
Ingemar Wiklander  KD X  
Erik Hultin  C  X 
Anders Gäfvert  M  X 
Ida Skogström   M  X 
Ingemar Ljunggren   M  X 
Glenn Sehlin  SD  X 

     

Reservationer 
Moderaterna, Sverigedemokraterna och Centerpartiet reserverar sig till 
förmån för eget förslag. 

Bakgrund 
Efterfrågan på boendeplatser inom särskilt boende för äldre, nedan kallat 
äldreboende, har under de senaste åren ökat. Härnösands kommuns 
ålderspyramid ger vid handen att efterfrågan kommer att fortsätta öka under 
de kommande åren. Efterfrågan gäller såväl inom ordinärt äldreboende som 
boenden med inriktning mot dementa och korttidsboende. Detta har medfört 
att antalet platser i kommunens befintliga äldreboenden är för få och vissa 
tillfälliga lösningar vidtagits för att möta den ökade efterfrågan. 
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Socialnämnden beslutade 2021-06-17 att utöka antalet platser på 
äldreboende till totalt 295 platser för att möta det behovs som finns idag och 
framåt.  
Socialt perspektiv 
Ur ett socialt perspektiv ger förslaget genom att utöka antalet platser i 
äldreboende tillgodoses efterfrågan på denna boendeform. Fler äldre får 
tillgång till en boendemiljö med god tillgänglighet, omsorg och vård vilket 
skapar förutsättningar för dessa att leva ett självständigt liv utifrån vars och 
ens förutsättningar. 
Ekologiskt perspektiv 
Ur ett ekologiskt perspektiv noteras att uppförandet av en ny byggnad alltid 
medför en väsentlig klimatpåverkan, bland annat i samband med 
framställande av byggmaterial, transporter och avfall. Detta motverkas till 
viss del genom att nya byggnader uppförs i enlighet med Härnösands 
kommuns och AB Härnösandshus miljöpolicys som bland annat föreskriver 
användandet av trä som byggmaterial i så stor utsträckning som möjligt. 
Dock medför en ny klimateffektiv byggnad lägre energiförbrukning och 
klimatpåverkan än äldre byggnader vilket långsiktigt medför en minskad 
klimatpåverkan.  
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Ur ett ekonomiskt perspektiv visar en jämförelse mellan privata aktörers 
villkor och AB Härnösandshus att Härnösandshus kan erbjuda en hyresnivå i 
aktuell fastighet som är fem till tio procent lägre än en privat aktör.  
I och med samordning i en större enhet kan verksamheten bedrivas mer 
effektivt till en lägre personalkostnad. 
Ur ett juridiskt perspektiv skapar ett utökat antal boendeplatser inom 
äldreboenden förutsättningar för socialnämnden att erbjuda samtliga 
personer som erhållit beslut om insats avseende plats i äldreboende rätt 
insats. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-01-31 
Yttrande Nytt äldreboende 
______  
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§ 27 Dnr 2022-000052 3.1.3.1 

Försäljning gällande del av fastigheterna Härnösand 
Saltvik 2:35 och Bondsjö 17:1 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att godkänna förslaget köpekontrakt, vilket avser del av fastigheterna 
Härnösand Saltvik 2:35 och Bondsjö 17:1. 

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S). 

Yrkanden 
Andreas Sjölander (S) yrkar bifall till liggande förslag.      

Jäv 
Håkan Viklund (S) anmäler jäv och deltar inte i beslut i ärendet. 

Bakgrund 
I februari 2020 fick Skatteverket markanvisning på del av fastigheterna 
Härnösand Saltvik 2:35 och Bondsjö 17:1. Syftet var att undersöka 
förutsättningarna att uppföra en ny arkivbyggnad. Skatteverket har inte haft 
för avsikt att bygga och äga fastigheten själv, utan gavs möjlighet att 
överlåta markanvisningen till den av dem utsedd fastighetsägare som ska 
bygga och teckna hyreskontrakt med Skatteverket. Det står nu klart att 
Specialfastigheter AB kommer att förvärva markområdet och bygga 
arkivbyggnaden som ska innefatta både Riksarkivets och Skatteverkets 
behov. 
I markanvisningen gavs exploatören möjlighet att förvärva fastigheten den 
dag de erhållit ett lagakraftvunnet bygglov. Köpekontraktet är därför 
villkorat med att tillträde sker när bygglov beviljats.   
Priset för marken är satt till 12 579 000 kr. Priset är beräknad utifrån de pris 
som sattes i markanvisningen uppräknat med de anpassningar som ska göras 
området för kunden.  
Arealen på den nybildade fastigheten uppskattas till 35 560 kvm efter 
avstyckning.  
Området är idag obebyggt och saknar infartsväg. Härnösands kommun 
kommer att påbörja byggnation av lokalgata sommaren 2022, vägen 
beräknas vara klar för byggtrafik under oktober månad 2022.  Pengar för att 
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bygga lokalgata och gc-väg finns i samhällsnämndens investeringsbudget för 
2022. 
Socialt perspektiv 
Arkivetableringen kommer att bidra till nya arbetstillfällen i Härnösands 
kommun. Detta kommer sannolikt att bidra till ökad inflyttning och en 
positiv inverkan på det sociala perspektivet.  
Ekologiskt perspektiv 
En etablering på detta område bedöms inte medföra en betydande inverkan 
på det ekologiska perspektivet. 
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Etableringen möjliggör även för kommunen att kunna erbjuda ytterligare 
industrimark till försäljning på Västra Saltvik. Etableringen kommer att bidra 
till ökade skatteintäkter och fler arbetstillfällen i Härnösand.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-01-26 
Bilaga - Köpekontrakt  
Kartbilaga köpekontrakt 
______  
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§ 28 Dnr 2021-000369 1.1.2.1 

Reglemente ekonomiska ersättningar för 
förtroendevalda 2023-2026 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
att anta reviderat Reglemente – Ekonomiska ersättningar och ledigheter för  
förtroendevalda 2023-2026,  
att utöka styrelsen för Härnösandshus AB från 5 till 7 ledamöter,  
att utöka styrelsen för Technichus i Mittsverige AB från 4 till 5 ledamöter  
att revisionen ska bestå av 1 ledamot från varje parti som finns representerat  
i kommunfullmäktige,  
att i övrigt lämna den politiska organisationen oförändrad, samt  
att förklara beredningens uppdrag avslutat.  

Bakgrund 
Inför varje ny mandatperiod sker en översyn av befintligt reglemente för  
ekonomiska ersättningar och ledigheter för förtroendevalda.  
Beredningen föreslår inga förändringar i den politiska organisationen.  
I reglementet för ekonomiska ersättningar och ledigheter för förtroendevalda  
föreslås en del förändringar.  
Det gäller förtydliganden bland annat av vilka arbetsuppgifter som ingår i  
årsarvoden, förtydligande av vilka uppgifter som åligger gruppledare i  
kommunfullmäktige samt en del uppdateringar vad gäller rätt till teknisk  
utrustning för förtroendevalda.  
I övrigt föreslås förändringar i storleken på styrelsen i Härnösandshus där  
förslaget är en ökning från 5 till 7 ledamöter samt Technichus där förslaget  
är en ökning från 4 till 5 ledamöter. Revisionen föreslås innehålla 1 ledamot  
per parti som finns representerat i fullmäktige, istället för dagens 9  
ledamöter.  
 
Socialt perspektiv  
Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv.  
 
Ekologiskt perspektiv  
Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv.  
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Ekonomiskt och juridiskt perspektiv  
En exakt kostnadsberäkning på förändringarna har inte gjorts men förslaget  
innehåller både uppräkning av befintligt sammanträdesarvode som en  
sänkning av månadsarvodet för ledamöter i bolagsstyrelsen som för  
gruppledarna i kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag Fullmäktiges beredning för översyn av den politiska 
organisationen, 2022-02-03 
Förslag reviderat reglemente ekonomiska ersättningar för förtroendevalda 
2023-2026 
______  
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§ 29 Dnr 2022-000004 1.1.2.1 

Kommunstyrelsens uppdragsbeslut 2022 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att lägga uppdragslistan till handlingarna.      

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Lotta Visén (S).  

Bakgrund 
Kommundirektör Lars Liljedahl redogör för uppdragslistan.     

Beslutsunderlag 
Lista kommunstyrelsens uppdragsbeslut t.o.m. 2022-02-08      
______  
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§ 30 Dnr 2022-000009 1.1.1.3 

Valärenden 2022 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att välja Ali Reza Samadi (V) som ersättare i kommunstyrelsens 
arbetsutskott.     
______  
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§ 31 Dnr 2022-000001 1.1.2.1 

Anmälan av delegationsbeslut 2022 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut.  

Bakgrund 
Delegationsbeslut som redovisats på dagens sammanträde: 

• Delegationsbeslut tf HR-chef    

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-02-01 
______  
 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
32(35) 

Sammanträdesdatum 
2022-02-08 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 32 Dnr 2022-000002 1.1.2.1 

Anmälan av ärenden för kännedom till 
kommunstyrelsen 2022 

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

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2022-02-01 
Arbetslivsnämndens verksamhetsplan 2022   
Samhällsnämndens verksamhetsplan 2022   
Skolnämndens verksamhetsplan 2022   
Socialnämndens verksamhetsplan 2022    
Samhällsnämndens verksamhetsberättelse 2021    
Skolnämndens verksamhetsberättelse 2021   
Grundläggande granskning socialnämnden 
Grundläggande granskning skolnämnden 
Grundläggande granskning helägda bolag 
Technichus protokoll 2021-09-09 
Technichus protokoll 2021-11-16 
Minnesanteckningar Technichus från ägarmöte 18 november 2021  
______  
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§ 33 Dnr 2022-000005 1.1.2.1 

Frågor och svar 2022 
Anders Gäfvert (M) ställer en fråga om när återbruksgallerian öppnar, hur 
mycket kommunen hittills betalat i hyra samt vilken av kommunens 
verksamheter är involverad i gallerian. 
Andreas Sjölander (S) och Lars Liljedahl, kommundirektör, besvarar frågan. 
Christina Lindberg (C) ställer en fråga om behovet av ett formellt uppdrag i 
en väg in för företagarna. 
Andreas Sjölander (S) besvarar frågan. 
Olle Löfgren (L) ställer en fråga om krisberedningsarbetet och när aktuellt 
styrdokument för det ska revideras.  
Lars Liljedahl, kommundirektör, svarar på frågan. 
Ingemar Ljunggren (M) ställer en fråga om avtalet med tvätteriet. 
Lars Liljedahl, kommundirektör, besvarar frågan. 
______  
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§ 34 Dnr 2022-000066 1.1.2.1 

Nostalgidagarna 2022 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att under förutsättning av att Nostalgidagarna 2022 genomförs bevilja 
föreningen Hernö Cruisers ett bidrag om 200 000 kronor, 
att beviljade medel belastar kommunstyrelsens budget för oförutsett för år 
2022, 
att uppdra till kommundirektören att i dialog med föreningen Hernö Cruisers 
och med samverkansavtalet som utgångspunkt, diskutera formerna för 
exponering av Härnösands kommun i samband med evenemanget samt 
att Hernö Cruisers skall vid kommunstyrelsens sammanträde i september 
2022 redovisa hur de beviljade medlen har använts.      

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S), Anders Gäfvert (M), Ida 
Skogström (M), Glenn Sehlin (SD) och Erik Hultin (C). 

Yrkanden 
Andreas Sjölander (S), Glenn Sehlin (SD) och Erik Hultin (C) yrkar bifall på 
liggande förslag. 
Anders Gäfvert (M) föreslår en tilläggsattsats enligt följande:  
att Hernö Cruisers skall vid kommunstyrelsens sammanträde i september 
2022 redovisa hur de beviljade medlen har använts. 
Ida Skogström (M) yrkar bifall på Anders Gäfverts (M) förslag.     

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

Bakgrund 
Föreningen Hernö Cruisers har i en skrivelse ansökt om ett bidrag om 
200 000 kronor för att kunna genomföra Nostalgidagarna 2022. Härnösands 
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kommun erbjuds att vara huvudsponsor för evenemanget och kommer med 
det få stor exponering i samband med evenemangets genomförande.  
Nostalgidagarna är ett årligt återkommande evenemang och har varit 
uppskattade av såväl Härnösandsbor som besökare. På grund av pandemin 
kunde Nostalgidagarna inte genomföras under åren 2020 och 2021. När 
evenemanget senast genomfördes, år 2019, så uppskattade antalet besökare 
till över 30 000 besökare under de fem evenemangsdagarna, varav 7-10 
tusen var tillresta besökare. Under den cruising som genomfördes i slutet av 
Nostalgidagarna så räknades till 2 500 fordon och cirka 18 000 åskådare. 
Nostalgidagarna är således viktiga för Härnösandsborna men också en viktig 
besöksanledning till Härnösand och Höga Kusten. Alla dessa besökare bidrar 
till handel, hotellnätter och restaurang- och cafébesök. Utöver detta är också 
exponeringen i lokal-, regional- och nationell media stor liksom 
exponeringen i sociala medier.   
Föreningen Härnö Cruisers är arrangörer av Nostalgidagarna och de 
genomför evenemanget på ideell basis. Det engagemang som läggs ner är 
något som ska uppskattas och något som också ska uppmuntras. Därför 
föreslår undertecknad tillsammans med den politiska majoriteten att 
kommunstyrelsen beviljar bidraget till Nostalgidagarna 2022 och att 
formerna för exponeringen av Härnösands kommun som huvudsponsor 
konkretiseras i en kommande dialog med föreningen Hernö Cruisers.      

Beslutsunderlag 
Ordförandeförslag 2022-02-07 
Ny version av samverkansavtalet 
Nostalgidagarna budget 2022 
Programförslag Nostalgidagarna 2022      
______  
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