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Närvarolista, ledamöter 

Ledamot Ersättare Parti Närvaro Frånvaro 

     

Andreas Sjölander  S x  

Lotta Visén  S x  

Magnus Oscarsson  S x  

Nina Skyttberg  S x  

Krister Fagerström McCarty  S x  

Monica Fahlén   S x  

Håkan Viklund  S x  

Ebba Hansson  Agneta Jonsson S  x 

Ann Catherine Genberg  S x  

Lotten Widmark  S x  

Lennart Mohlin   S x  

Johan Nilsson  S x  

Susanne Forsberg  S x  

Martin Neldén  V x  

Åke Hamrin  V x  

Birgitta Alevård  V x  

Anders Bergqvist  V x  

Knapp Britta Thyr Myriam Estrella Näslund MP  x 

Hibo Abdullahi  MP x  

Per Sander Mohammed 
Abdulwahab 

MP  x 

Ida Skogström  M x   

Anders Gäfvert  M x  

Lennart Bolander  M x  

Margareta Tjärnlund  M x  

Eva-Clara Viklund  M x  

Christian Wasell  M x  

Linda Borg  M x  

Per-Eric Norberg  C x  

Christina Lindberg  C x  

Erik Hultin Dunia Ali C  x 

Anette Nordin  C x  

Karl Rönnkvist Lillemor Andersson C  x 

Olle Löfgren  L x  

Ingemar Wiklander  KD x  

Mai Nahas Chantal Binua KD  x 

Ulrika Jonsson  SD x  

Kenneth Lunneborg Glenn Sehlin SD  x 

Sven Ingemar Vernersson  SD x  

Bo Gidmark Tom stol SD  x 

Anette Åström  SD x  

Eva Olstedt-Lundgren  L x  

Kristoffer Bodin Ingemar Ljunggren M  x 

Göran Norlander  S x  
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Närvaro- och tjänstgöringslista, ersättare 

Ersättare Parti Närvaro Tjänstg. 

    

Agneta Jonsson S x Ebba Hansson 

Mats Höglund S -  

Rune Danielsson S x  

Monica Fällström S x  

Fredrik Olsson S -  

Roland Strömqvist S x  

Ann-Kristine Elfvendal S -  

Michael Möller Christensen V -  

Helena Grönhagen  V x  

Myriam Estrella-Näslund MP x Knapp Britta 
Thyr 

Mohammed Abdulwahab MP x Per Sander 

Bengt Wallgren M -  

Malin Plantin Sjöblom M -  

Ingemar Ljunggren M x Kristoffer Bodin 

Tina Sellgren M -  

Dunia Ali C x Eric Hultin 

Lillemor Andersson C x Karl Rönnkvist 

Ulrika Sundgren C -  

RosMarie Sandin L -  

Tomas Pålsson L -  

Anders Nordström KD -  

Chantal Binua KD x Mai Nahas 

Glenn Sehlin SD x Kenneth 
Lunneborg 

 SD -  

 SD -  
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§ 90 Dnr 32625  

Informationsärenden  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.      

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Christina Lindberg (C), Ulrika Jonsson (SD) och Glenn 

Sehlin (SD). 

Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag 

till beslut, liggande förslag.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med 

liggande förslag.       

Bakgrund 

Sammanträdet inleds med att Mats Kollin, förvaltningschef på 

socialförvaltningen , informerar om socialförvaltningen och dess 

verksamheter.  

Kommundirektör Lars Liljedahl, informerar om augustiprognosen, 

Heltidsprojektet m.m.      

Beslutsunderlag 

Muntlig information från Mats Kollin, förvaltningschef på 

socialförvaltningen och Lars Liljedahl, kommundirektör      

______  
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§ 91 Dnr 2020-000522 1.1.1.1 

Allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

att lägga informationen till handlingarna.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Krister Fagerström McCarthy (S) och Andreas Sjölander 

(S). 

Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag 

till beslut, liggande förslag.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med 

liggande förslag.       

Bakgrund 

Det har inkommit två frågor till Allmänhetens frågestund; 

 Fråga om program för handikappfrågor.  

Frågan besvarades av Krister Fagerström McCarthy (S).  

 Fråga om Telias avveckling av fast telefoni. 

Frågan besvarades av Andreas Sjölander (S).  

Beslutsunderlag 

Allmänhetens fråga – Program för handikappfrågor, 2021-10-07 

Allmänhetens fråga – Telias avveckling av fast telefoni, 2021-10-05 

______  
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§ 92 Dnr 2020-000521 1.1.1.2 

Information från revisionen 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Ingrid Flodin (C), 1:e vice ordförande i revision. 

Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag 

till beslut, liggande förslag.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med 

liggande förslag.       

Bakgrund 

Revisionen bjuds in till kommunfullmäktiges sammanträden för att 

informera om aktuella granskningar.  

Beslutsunderlag 

      

______  
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§ 93 Dnr 2021-000157 1.1.1.1 

Motion - Försvaret och fritiden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen vara besvarad så tillvida att motionens förslag tas med i 

den fortsatta dialogen med försvarsmakten.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S), Olle Löfgren (L) och Åke Hamrin 

(V). 

Yrkanden 

Andreas Sjölander (S) yrkar följande; 

att bifalla motionen så tillvida att motionens förslag tas med i den fortsatta 

dialogen med försvarsmakten. 

Olle Löfgren (S) och Åke Hamrin (V) yrkar bifall till Andreas Sjölander (S) 

förslag.      

Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges ordförande finner att det föreligger två förslag till 

beslut, liggande förslag och Andreas Sjölanders (S) yrkande.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med 

Andreas Sjölanders (S) yrkande.  

Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med 

Andreas Sjölanders (S) yrkande.       

Bakgrund 

Liberalerna har i en motion daterad 2021-03-23 föreslagit att kommunen ska 

inleda samtal med fortifikationsverket om den utökade militära närvaron på 

Härnön och behovet av utökad och förbättrad skyltning i området. 
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I juni 2021 hade kommunen dialog med representanter från I19 Boden och 

Västernorrlandsgruppen i Juni i år specifikt för att prata om de nya 

trafikföreskrifterna som Försvarsmakten har ansökt om att ändra hos 

Länsstyrelsen. 

Utöver detta har kommunen kontinuerlig dialog med Försvarsmakten varje 

höst, vanligtvis i november. Detta är inskrivet i det miljötillstånd som 

försvarsmakten har för övningsområdet på Härnön. I denna dialog har 

tidigare medarbetare från samhällsförvaltningen deltagit men framöver 

kommer även en representant från kommunstyrelseförvaltningen att vara 

med. 

Eftersom dialog redan sker anser kommunledningskontoret att motionen ska 

anses vara besvarad.  

Motionärerna förslår också en rad konkreta åtgärder för att tydliggöra 

informationen om när det är förbjudet att beträda övningsområdena.  

Kommunledningskontoret håller med motionärerna att det är viktigt med 

tydlig och relevant information, dock måste detta ske i dialog med 

försvarsmakten. Därför föreslås att dessa förslag tas med i den fortsatta 

dialogen. 

Socialt perspektiv 

Det är positivt ur många perspektiv om dessa delar av Härnön även fortsatt 

kan vara tillgängliga för allmänheten och att det därför finns relevant och 

tydlig information om när det är förbjudet att tillträda området.  

Ekologiskt perspektiv 

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2021-10-05 § 162 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-08-24 

Motion - Försvaret och fritiden 

______  
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§ 94 Dnr 2021-000156 1.1.1.1 

Motion - Skydda Gäddfabriken 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

att avslå motionen.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Olle Löfgren (L), Per-Eric Norberg (C) och Andreas 

Sjölander (S). 

Yrkanden 

Olle Löfgren (L) yrkar bifall till motionen i sin helhet.  

Per-Eric Norberg (C) yrkar bifall till liggande förslag. 

Andreas Sjölander (S) instämmer till Per-Eric Norbergs (C) yrkande.       

Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges ordförande finner att det föreligger två förslag till 

beslut, liggande förslag och Olle Löfgren (L) yrkande.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med 

Olle Löfgrens (L) förslag.  

Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med 

liggande förslag.        

Bakgrund 

En motion har lämnats till kommunfullmäktige 2021-03.29 av Olle Löfgren 

och Eva Olstedt Lundgren Liberalerna. Motionärerna förslår 

kommunfullmäktige att utreda möjligheten att stänga sjön Kragomsviken i 

Älandsbro för fiske under gäddans lekperiod tillsammans med 

fiskerättsinnehavare. För att informera om detta bör skyltning om förbud 

sättas upp samt uppföljning genom fisketillsyn med bötfällning för de som 

bryter mot förbudet. Utöver dessa åtgärder förslår motionärerna att 
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kommunens dagliga verksamheter ska göra insatser i området som främjar 

gäddans lek.  

Bakgrunden till förslaget är det minskande beståndet av gädda längs 

norrlandskusten som Linnéuniversitet i Kalmar släppt en studie om i vår. 

Varför gäddan minskar i antal vet man inte. Men en orsak tros vara att andra 

rovfiskar har minskat vilket gjort att Spiggen ökat. Spiggen äter gärna rom 

och yngel från andra fiskar vilket kan leda till att föryngringen av gäddan har 

minskat. 

Tillväxtenhetens bedömning 

Sjön Kragomsviken i Älandsbro ingår inte i ett fiskevårdsområde vilket gör 

att sjön har fiskeförbud året om. Endast de med fiskerätt får rätteligen fiska i 

sjön eller de med tillstånd från fiskerättsinnehavare. För att sätta förbud som 

motionärerna menar behöver sjön ingå i ett fiskevårdsområde. För att göra 

sjön till ett fiskevårdsområde krävs oftast en fiskerättsutredning om det 

saknas en förteckning över fiskerättsinnehavare. Vilket det gör för 

Kragomsviken. Lantmäteriet får uppdraget att utföra utredningen vilket 

kostar mellan 50 000 till 100 000 kr beroende omfattning av utredningen 

vilket påverkas av antalet fastigheter som eventuellt har fiskerätt.  

Kostnaden för utredningen betalas av initiativtagaren som i detta fall skulle 

vara kommunen. 

Ut över detta så behöver alla fiskerättsinnehavare godkänna bildandet av 

fiskevårdsområdet och det är dessa personer som kommer att driva förningen 

om som har hand om fiskevårdsområdet. 

Tillväxtkontoret föreslår att motionen avslås mot bakgrund av att 

Kragomsviken har fiskeförbud för alla utom fiskerättsinnehavare. 

Omfattningen av fisket i sjön är svår att uppskatta och vilken påverkan det 

har på beståndet av gäddan vilket gör det svårt att motivera kostnaden för 

utredningen om fiskerätten.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2021-10-05 § 163 

Tillväxtavdelningens tjänsteskrivelse, 2021-06-09 

Motion - Skydda Gäddfabriken 

______  
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§ 95 Dnr 2021-000349 1.1.2.1 

Delårsrapport 2021, Härnösands kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna Delårsrapport 2021 Härnösands kommun.   

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Sigge Tjärnlund (M), ordförande i revisionen, Andreas 

Sjölander (S), Anders Gäfvert (M), Christina Lindberg (C), Margareta 

Tjärnlund (M), Magnus Oscarsson (S), Åke Hamrin (V), Monica Fällström 

(S), ordförande i skolnämnden, Glenn Sehlin (SD) och Olle Löfgren (L). 

Yrkanden 

Andreas Sjölander (S) yrkar bifall till liggande förslag.      

Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag 

till beslut, liggande förslag.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med 

liggande förslag.       

Bakgrund 

Härnösands kommuns delårsrapport har upprättats enligt Lag (2018:597) om 

kommunal bokföring och redovisning.  

Härnösands kommun uppvisar ett resultat om 9,8 mnkr för årets åtta första 

månader och den kommunala koncernen uppvisar ett resultat om 51,8  mnkr.  
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2021-10-05 § 166 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-29 

Bilaga - Delårsrapport 2021 Härnösands kommun 

Revisorernas bedömning av delårsrapport 

Översiktlig granskning Delårsrapport per 2021-08-31 

______  
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§ 96 Dnr 2021-000381 1.1.2.1 

Förändrat finansiellt mål 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att förändra det finansiella målet Kommunens resultat av skatteintäkter och 

generella statsbidrag från 1,0 procent till 0,1 procent, samt  

att tillfälligt avsteg från Reglementet för ekonomistyrning i Härnösands 

kommun görs enligt beskrivning nedan för Socialnämnd, Skolnämnd samt 

Samhällsnämnd för år 2021.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S), Anders Gäfvert (M), Olle Löfgren 

(L), Linda Borg (M), Christina Lindberg (C), Eva Olstedt-Lundgren (L) och 

Glenn Sehlin (SD). 

Yrkanden 

Andreas Sjölander (S) yrkar bifall till liggande förslag. 

Anders Gäfvert (M) yrkar följande; 

Moderaterna yrkar avslag på första- och andra attsatsen, samt 

yrkar bifall till två nya attsatser med följande lydelse: 

att kommunens finansiella mål rörande resultat, skatteintäkter och generella 

statsbidrag kvarstår på tidigare antagen nivå 1,0 procent, samt 

att berörda nämnder snarast vidtar åtgärder för en budget i balans och 

inkommer till fullmäktige med handlingsplaner och eventuella äskanden 

senast till fullmäktiges sammanträde i november år 2021. 

 

Eva Olstedt-Lundgren (L), Glenn Sehlin (SD) och Christina Lindberg (C) 

yrkar bifall till Anders Gäfverts (M) förslag. 

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

Kommunfullmäktiges ordförande finner att det föreligger två förslag till 

beslut, liggande förslag och Anders Gäfverts (M) yrkande.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med 

Anders Gäfverts (M) yrkande.  

Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med 

liggande förslag.  

Votering begärs och verkställs.      

Votering och utfall 

Ordförande ställer följande propositionsordning: den som vill att 

kommunfullmäktige ska bifalla liggande förslag röstar ja och den som vill att 

kommunfullmäktige ska besluta enligt Anders Gäfverts (M) förslag röstar 

nej. 

Med 23 ja-röster mot 19 nej-röster samt en tom stol, så finner ordförande att 

kommunfullmäktige beslutat enligt liggande förslag.  

Ledamot Ersättare Parti § 96 

   Ja Nej 

Andreas Sjölander  S x  

Lotta Visén  S x  

Magnus Oscarsson  S x  

Nina Skyttberg  S x  

Krister Fagerström McCarty  S x  

Monica Fahlén   S x  

Håkan Viklund  S x  

Ebba Hansson  Agneta Jonsson S x  

Ann Catherine Genberg  S x  

Lotten Widmark  S x  

Lennart Mohlin   S x  

Johan Nilsson  S x  

Susanne Forsberg  S x  

Martin Neldén  V x  

Åke Hamrin  V x  

Birgitta Alevård  V x  

Anders Bergqvist  V x  

Knapp Britta Thyr Myriam Estrella Näslund MP x  

Hibo Abdullahi  MP x  

Per Sander Mohammed 
Abdulwahab  

MP x  

Ida Skogström  M  x 

Anders Gäfvert  M  x 

Lennart Bolander  M  x 

Margareta Tjärnlund  M  x 

Eva-Clara Viklund  M  x 
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Christian Wasell  M  x 

Linda Borg  M  x 

Per-Eric Norberg  C  x 

Christina Lindberg  C  x 

Erik Hultin Dunia Ali C  x 

Anette Nordin  C  x 

Karl Rönnkvist Lillemor Andersson C  x 

Olle Löfgren  L  x 

Ingemar Wiklander  KD x  

Mai Nahas Chantal Binua KD x  

Ulrika Jonsson  SD  x 

Kenneth Lunneborg Glenn Sehlin SD  x 

Sven Ingemar Vernersson  SD  x 

Bo Gidmark Tom stol SD - - 

Anette Åström  SD  x 

Eva Olstedt-Lundgren  L  x 

Kristoffer Bodin Ingemar Ljunggren M  x 

Göran Norlander  S x  

 

Reservation 

Moderaterna reserverar sig till förmån för Anders Gäfverts (M) yrkande. 

Sverigedemokraterna reserverar sig  till förmån för Anders Gäfverts (M) 

yrkande. 

Centerpartiet reserverar sig  till förmån för Anders Gäfverts (M) yrkande. 

Liberalerna reserverar sig  till förmån för Anders Gäfverts (M) yrkande. 

 

Bakgrund 

Kommunen har i sin budget för 2021 budgeterat ett överskott på 17,5 

miljoner kronor (1,0 procent av skatter, statsbidrag och utjämning). 

Kommunens prognostiserade resultat för helåret är -1,3 miljoner kronor per 

sista augusti 2021.  

Tre av kommunens nämnder prognostiserar ett underskott som förklaras till 

stora delar av den ansträngande situation som Covid-19 pandemin inneburit 

där liv och hälsa prioriterats under lång tid. Kommunfullmäktige har även 

under året tagit beslut om ytterligare satsning på minskad arbetslöshet som 

belastar resultatet. Utifrån givet läge föreslås att kommunens finansiella mål 

för resultat av skatteintäkter och generella statsbidrag ändras från 1,0 procent 

till 0,1 procent (1,7 mnkr).  

Därutöver så föreslås ett för året tillfälligt avsteg från Reglementet för 

ekonomistyrning i Härnösands kommun för Socialnämnd, Skolnämnd samt 

Samhällsnämnd då de undantas från skrivningen ”Nämnden ansvarar för att 

verksamheten bedrivs inom av den av kommunfullmäktige fastställda 

budgetramen”. 
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Kommunens finanser är så pass starka utifrån den stora tilldelningen av extra 

statsbidrag 2020, vilket kan bära det för året svagare resultatet.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2021-10-05 § 167 

Ordförandeförslag, 2021-10-05 

______  
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§ 97 Dnr 2021-000357 1.1.2.0 

Revidering av Gemensamt reglemente för 
kommunstyrelsen och nämnder i Härnösands kommun  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta reviderat Gemensamt reglemente för kommunstyrelse och nämnder i 

Härnösands kommun version 5.0.  

Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag 

till beslut, liggande förslag.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med 

liggande förslag.       

Bakgrund 

Mot bakgrund av oklarheter kring hantering av hyresavtal och 

lokalanpassning föreslås förändringar i reglementet.  

Genom de förändringar som föreslås och i kombination med förändring av 

respektive nämnds delegationsordning så skapas en tydligare ordning för 

tecknandet av olika avtal i kommunen. 

Förvaltningschef får delegation att teckna avtal upp till tre år eller en årlig 

hyra motsvarande maximalt tio prisbasbelopp.  

Nämnd får rätt att teckna avtal upp till sex år eller en årlig hyra på maximalt 

20 prisbasbelopp. 

För avtal som överstiger sex år eller har en årlig hyra överstigande 20 

prisbasbelopp beslutar kommunstyrelsen. 

Förändringar under gemensamma bestämmelser av lokalförsörjning och rätt 

att teckna avtal: 

§ 41 Styrelse/nämnd ansvarar för planering av nämndens behov av lokaler. 

Behovet ska behandlas i den av kommunstyrelsen utsedda lokalgruppen. 
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I tidigare formulering fastslogs att behovet skulle anmälas till lokalgruppen. 

§ 42 Vid förhyrning av lokaler längre sex (6) år eller en årlig hyra 

överstigande tjugo (20) prisbasbelopp beslutar kommunstyrelsen. 

För tilläggsavtal till befintligt hyresavtal som kommunstyrelsen beslutat om 

och som inte påverkar hyresavtalets löptid gäller en tilläggskostnad 

överstigande tio (10) prisbasbelopp för beslut i kommunstyrelsen. 

Tidigare formulering fastslog tre år respektive 10 prisbasbelopp samt ingen 

reglering av tilläggsavtal fanns. 

§43 Styrelse/nämnd äger rätt att teckna avtal inom sitt verksamhetsområde. 

Vid övriga avtal som inte regleras på andra sätt med en löptid länge än sex 

(6) år eller en årlig kostnad överstigande tjugo (20) prisbasbelopp beslutar 

kommunstyrelsen. 

För tilläggsavtal till befintligt avtal som kommunstyrelsen beslutat om och 

som inte påverkar avtalets löptid gäller en tilläggskostnad överstigande tio 

(10) prisbasbelopp för beslut i kommunstyrelsen. 

I tidigare formulering fastslogs tre år respektive 10 prisbasbelopp samt ingen 

reglering av tilläggsavtal fanns.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2021-10-05 § 170 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-13 

Bilaga - Ändringar - Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och 

nämnder i Härnösands kommun 

Bilaga - Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder för 

Härnösands kommun 

______  
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§ 98 Dnr 2021-000326 1.1.2.0 

Redovisning av obesvarade motioner 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att lägga redovisningen av obesvarade motioner 2021 till handlingarna.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S), Margareta Tjärnlund (M). 

Yrkanden 

Andreas Sjölander (S) yrkar bifall till liggande förslag.      

Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag 

till beslut, liggande förslag.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med 

liggande förslag.       

Bakgrund 

Kommunstyrelsen ska enligt kommunfullmäktiges arbetsordning årligen på 

fullmäktiges oktobersammanträde följa upp motioner där handläggning 

pågår och svar ännu inte lämnats. Fullmäktige har enligt kommunallagen 

möjlighet att avskriva motioner som inte beretts klart inom ett år.  

Socialt perspektiv 

Uppföljningen av obesvarade motioner stärker den demokratiska processen 

och bidrar till en rättssäker ärendehantering så att inlämnade förslag får ett 

svar och inte ligger för länge. Detta är ännu viktigare nu när kommunen för 

tillfället inte har någon kanal in direkt från medborgarna.  

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan ur ett ekologiskt perspektiv  
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Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Kommunallagen förutsätter att fullmäktige följer upp och hanterar motioner 

som inte kan beredas färdigt inom ett år. Kommunstyrelsen har det samlade 

ansvaret för avrapportering och uppföljning sker i en årlig rapport som enligt 

fullmäktiges arbetsordning presenteras i oktober.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2021-10-05 § 173 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-08-17 

Bilaga – Redovisning av obesvarade motioner 

______  
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§ 99 Dnr 2020-000489 1.1.2.1 

Klimatanpassningsplan Härnösands kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta Klimatanpassningsplan 2100 för Härnösands kommun 

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S). 

Yrkanden 

Andreas Sjölander (S) yrkar bifall till liggande förslag.      

Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag 

till beslut, liggande förslag.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med 

liggande förslag.       

Bakgrund 

Processen för beredning till beslut sedan beslut om återremiss 

Klimatanpassningsplanen har varit på information till kommunstyrelsen och 

den politiska referensgruppen* årligen under projektets gång och nu särskilt 

för beredning enligt nedan 

 Politiska referensgruppen för miljö, energi och klimatfrågor - 25 

november 2020 

 Kommunstyrelsen (beredningsärende) - 2 februari 2021 

 Samhällsnämnden (informationsärende) - 25 februari 2021 

 Politiska referensgruppen för miljö, energi och klimatfrågor - 1 mars 

2021 

 Kommunfullmäktige (beslutsärende, återremiss) - 29 mars 2021 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23(32) 

Sammanträdesdatum 

2021-10-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

* Den politiska referensgruppen var aktiv fram till 3 oktober 2018 sedan 

uppstarten år 2015 och återinrättades till ett första möte 25 november 2020 

med fokus på klimatanpassningsplanen. 

Under beredningens gång har det noterats synpunkter med förtydligande till 

riktlinjerna - att i punkt 4 under avsnitt 3.1.2 på sidan 9 - att 

klimatanpassning även ska beaktas i de investeringar (ombyggnation av gata 

och väg, planering bostadsområden etc…) som har en pågående planering 

för genomförande - vilka ingår i samhällsplaneringen. 

Att besluta om klimatanpassningsplanen innebär ett beslut om hur arbetet nu 

kan fortsätta i en kommunkoncernövergripande arbetsgrupp – med stöd av 

framtagen arbetsmodell, fokusområden och riktlinjer för arbetsgruppens 

uppdrag. En stor och viktig fråga där alla partiers deltagande blir fortsatt 

viktig i arbetet med klimatanpassning. 

Bakgrundsbeskrivningen 

Klimatanpassningsplanen har tagits fram på uppdrag av kommunstyrelsen 

genom beslut om medverkan i det multi-nationella EU-projektet CLIMATE 

(Dnr 2016-000432, 2016-10-04).  

Målbilden med klimatanpassningsarbetet i Härnösands kommun är att 

arbetet med klimatförändringar ska bli en naturlig del i beslutsunderlagen vid 

planering, genomförande, kontroll och uppföljning av åtgärder i 

verksamhets- och samhällsutvecklingen. 

Planen inriktar sig i huvudsak för de verksamheter som kommunen har 

rådighet över och de åtgärder som kan genomföras inom rådande 

ekonomiska ramar. Andra aktörers verksamheter har inte analyserats lika 

omfattande. Hänsyn har heller inte tagits till indirekta effekter av 

klimatförändringar i omvärlden. Det innebär att frågor som exempelvis 

ökade migrationsströmmar till Sverige och Härnösand som en följd av 

förändrat klimat inte har tagits med. Detta får bevakas och hanteras inom 

ramen för kommunens översiktsplanering. 

Klimatanpassningsplanen 2100 

Vårt samhälle påverkas redan idag och kommer att påverkas på flera olika 

sätt i framtiden vilket behöver beaktas i både verksamhets- och 

samhällsplaneringen. 

Den absolut viktigaste åtgärden som projektet identifierat är vikten av att 

etablera en kommunkoncernövergripande arbetsgrupp med löpande ansvar 

för samordning av arbetet med klimatanpassning. 

Planen har tagits fram med syfte att klimatförändringarnas negativa 

konsekvenser ska bli så små som möjligt och att vi ska ta tillvara på de 

positiva konsekvenserna på bästa sätt. 
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Klimatanpassningsplanen består av två delar. En del är ett digitalt 

kartverktyg (så kallad Storymap) för att kommunicera planen och beskriva 

hur framtidens klimat kan påverka Härnösand och vad vi kan göra och gör 

för att säkerställa ett fortsatt robust Härnösand i framtiden. Denna del ska 

vara fristående från det styrande dokumentet som ska beslutas.  

Den andra delen, bilaga till beslut, är indelad i två avsnitt.  

I det inledande avsnittet beskrivs mål, syfte och avgränsningar i arbetet med 

klimatanpassning samt hur planen har tagits fram. Här behandlas även 

klimatanpassningens koppling till lagar och andra styrande dokument, 

interna och externa aktörer och sårbara objekt i samhället.  

Det andra avsnittet behandlar genomförandet och fokusområden för arbetet 

med klimatanpassning som arbetsgruppen bör efterleva och dra nytta av. Här 

behandlas även hur åtgärdsplanen är uppbyggd och ett urval åtgärder 

redovisas ur åtgärdsplanen. Därefter kommer du till hur arbetet ska bevakas 

och följas upp. 

Planen har tagits fram av en projektgrupp med tjänstepersoner från 

Kommunstyrelseförvaltningen, Samhällsförvaltningen och det kommunala 

bolaget HEMAB. Övriga förvaltningar och bolag har inte involverats i 

arbetet med planen då initialt fokus har varit inriktat för kommunens arbete 

med samhällsplanering, men kan komma att involveras i framtiden kopplat 

frågor som berör verksamhetsplanering. 

Nu föreslås arbetet fortsätta i en kommunkoncernövergripande arbetsgrupp – 

med stöd av framtagen arbetsmodell, fokusområden och riktlinjer för 

arbetsgruppens uppdrag  

Den av EU-projektet framtagna arbetsmodellen innehåller 5 steg och är en 

iterativ process och återfinns idag på hemsidan www.climate-project.net 

fram till år 2025. För arbetsmodellen finns en beskrivning av varje steg, 

checklistor och olika verktyg (till exempel framtagna mallar, agendor, 

workshops) som är användbara i det fortsatta arbetet (på engelska).  

Projektgruppen har landat i sex fokusområden för Härnösands kommun i 

arbetet med klimatanpassning. Fokusområden är bebyggelse, sårbara 

grupper, tillsyn, vattenskydd, ekosystemtjänster samt teknik och 

infrastruktur.  

Projektgruppen har tagit fram riktlinjer för arbetet med klimatanpassning: 

Arbetsgruppen ska utveckla ett arbetssätt för uppdraget att säkerställa 

genomförandet och revidering genom att efterleva framtagen arbetsmodell 

och fokusområden för klimatanpassning. 

Arbetsgruppen ska föreslå en budget för att stödja genomförandet och 

uppföljning av arbetet. 
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Arbetsgruppen ska fortsätta arbetet med åtgärdsplanen och de åtgärder som 

tagits fram i projekt Climate. 

Arbetsgruppen ska säkerställa att perspektivet klimatanpassning beaktas i 

berörda styrdokument för verksamheterna och i samhällsplaneringen. 

Arbetsgruppen ska bistå med utbildnings- och informationsinsatser för 

tjänstepersoner, chefer och förtroendevalda i kommunens verksamheter och 

bolag och vara ett stöd i arbetet med klimatanpassning. 

Socialt perspektiv 

Arbetet bidrar till att minska miljö- och hälsorisker för både människa och 

miljö, vilket bidrar positivt till hälsa och välbefinnande för invånare och 

företagsamhet i kommunen. 

Ekologiskt perspektiv 

Arbetet inkluderar strategiskt arbete med ekosystemtjänster (den gröna 

infrastrukturen) vilken kan resultera i flera ekologiska vinster. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Klimatanpassning medför oftast en kostnad. I de flesta fall är förebyggande 

planering och investeringar betydligt billigare i ett längre perspektiv, jämfört 

med att ta kostnaderna för konsekvenser i efterhand.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2021-10-05 § 174 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-09-14 

Klimatanpassningsplan 2100 – Antagandehandling förslag 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2021-03-29 § 22 

______  
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§ 100 Dnr 2021-000375 1.1.1.1 

Interpellation - Vem har helhetsansvaret? 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att inse interpellationen besvarad.      

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Krister Fagerström McCarthy (S), Eva Olstedt-Lundgren 

(L). 

Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag 

till beslut, liggande förslag.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med 

liggande förslag.       

Bakgrund 

Eva Olstedt-Lundgren (L) har inlämnat en interpellation, Vem har 

helhetsansvaret, till Krister Fagerström McCarthy (S) som besvarar frågan.      

Beslutsunderlag 

Interpellation – Vem har helhetsansvaret, 2021-09-27 

Svar på interpellation – Vem har helhetsansvaret, 2021-10-22      

______  
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§ 101 Dnr 2020-000519 1.1.1.3 

Avsägelser 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja avsägelsen från Fredrik Olsson (S) som ledamot i socialnämnden, 

samt 

att bevilja avsägelsen från Börje Karlsson (SD) som ersättare i 

socialnämnden.      

Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag 

till beslut, liggande förslag.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med 

liggande förslag.       

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Fredrik Olsson (S), 2021-09-28 

Avsägelse från Börje Karlsson (SD), 2021-10-25       

______  
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§ 102 Dnr 2020-000518 1.1.1.3 

Valärenden 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att välja Ingrid Mähler (S) till ledamot i socialnämnden, samt 

att välja Max Stålnacke (S) till ersättare i socialnämnden. 

Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag 

till beslut, liggande förslag.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med 

liggande förslag.       

Beslutsunderlag 

      

______  
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§ 103 Dnr 2020-000520 1.1.1.1 

Ärenden för kännedom till kommunfullmäktige 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

att lägga ärenden för kännedom till handlingarna.  

Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag 

till beslut, liggande förslag.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med 

liggande förslag.       

Bakgrund 

Ärenden som går för kännedom till fullmäktige: 

Delårsrapport 2021 kommunstyrelsen    

Delårsrapport 2021 samhällsnämnden    

Delårsrapport 2021 arbetslivsnämnden    

Delårsrapport 2021 socialnämnden    

Protokoll socialnämnden 2021-08-26 § 93 – 

Budgetuppföljning juli 2021 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2021-10-14 

Bilaga – Ärenden för kännedom      

______  
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§ 104 Dnr 34630  

Tillkommande motioner, interpellationer och frågor  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

att följande interpellationer får ställas och besvaras nästa sammanträde: 

 Interpellation – Ge bra och snabb service till våra 

invånare/medborgare (KS2021-404), 

 Interpellation – Öppna jämförelser – Hemtjänsten (KS2021-403), 

 Interpellation – Återbruksgallerian (KS2021-414) 

att överlämna följande motion till kommunstyrelsen för beredning: 

 Motion – Svarstid för motioner (KS2021-402).       

Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag 

till beslut, liggande förslag.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med 

liggande förslag.       

Beslutsunderlag 

Interpellation - Ge bra och snabb service till våra invånare/medborgare, 

2021-10-20 

Interpellation -  Öppna jämförelser – Hemtjänsten, 2021-10-20 

Interpellation -  Återbruksgallerian, 2021-10-25 

Motion - Svarstid för motioner, 2021-10-19   

______  
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§ 105 Dnr 2020-000523 1.1.1.1 

Korta frågor - korta svar 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

att anse frågorna besvarade.  

Yttranden 

Per-Eric Norberg (C) ställer en fråga om hur läget är på HEMAB. 

Göran Norlander (S) och Andreas Sjölander (S) besvarar frågan. 

Olle Löfgren (L) ställer en fråga om varför det inte finns något ungdomsråd? 

Andreas Sjölander (S) besvarar frågan. 

Christina Lindberg (C) ställer en fråga om hur många av personalen inom 

omsorgen har utbildning. 

Krister Fagerström McCarthy (S) besvarar frågan. 

Margareta Tjärnlund (M) ställer en fråga om Kristdemokraterna ställer sig 

bakom LOV. 

Ingemar Wiklander (KD) besvarar frågan. 

Ida Skogström (M) ställer en fråga om de färgglada kuberna på torget och 

om de inte skulle passa bättre på någon förskola. 

Andreas Sjölander (S) och Åke Hamrin (V) besvarar frågan. 

Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag 

till beslut, liggande förslag.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med 

liggande förslag.       
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Bakgrund 

Vid kommunfullmäktiges sammanträden har ledamöterna möjlighet att ställa 

frågor till övriga ledamöter i kommunfullmäktige. Frågor får också ställas 

till ordförande, vice ordförande i nämnder, bolag och kommunstyrelsens 

utskott.      

Beslutsunderlag 

      

______  

 


