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Plats och tid Distansmöte via Zoom, som utgår från Fullmäktigesalen i Rådhuset måndagen den 27 
september 2021 kl 13.15-15.40, ajournering kl.14.30-14-45 

Beslutande  
Närvarande på plats 
 
 
 
 
Närvarande på distans 

Ledamöter 

Göran Norlander (S), ordförande §§ 78-81, 83-89 
Kristoffer Bodin (M), 1:a vice ordförande, ordförande § 82 
Eva Olstedt Lundgren (L), 2:a vice ordförande 
 
Övriga ledamöter se närvaro- och voteringslista på sidan 2 

Ej tjänstgörande ersättare 
Närvarande på distans 
 
 
 
 
 
 
 
Övriga närvarande på plats 

Ersättare 

Se närvaro- och tjänstgöringslista på sidan 3 
 
 
 
 
 
Johanna Laine, kommunsekreterare, Anna Bostedt, kanslichef,  
Patrik Pettersson, utvecklare 

  

Justerare Margareta Tjärnlund (M) och Ingemar Wiklander (KD) 

Justeringens plats och tid Rådhuset torsdagen den 30 september kl.10.00  
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 78-89 

 Johanna Laine  

 Ordförande 
  

 Göran  Norlander §§ 78-81, 83-89     Kristoffer Bodin § 82  
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Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 
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Närvaro- och voteringslista ledamöter 
Ledamot 
 

Ersättare Parti När
varo 

Vot1  
§ 80 

 Ja   Nej 

Vot2  
§ 80  

Ja    Nej 

Vot § 82 
Ja    Nej 

Andreas Sjölander  S X X  X  X  
Lotta Visén  S X X  X  X  
Magnus Oskarsson Rune Danielsson S - X  X  X  
Nina Skyttberg  S X X  X  X  
Krister Fagerström McCarty  S X X  X  X  
Monica Fahlén  S X X  X  X  
Håkan Viklund  S X X  X  X  
Ebba Hansson Agneta Jonsson S - X  X  X  
Ann-Cathrine Genberg 

 
S X X  X  X  

Lotten Vidmark  S X X  X  X  
Lennart Mohlin  S X X  X  X  
Johan Nilsson 

 
S X X  X  X  

Susanne Forsberg Mats Höglund S - X  X  X  
Martin Neldén  V  X X  X  X  
Åke Hamrin  V X X  X  X  
Birgitta Alevård 

 
V X X  X  X  

Anders Bergqvist  V X X  X  X  
Knapp Britta Thyr  MP X X  X  X  
Hibo Abdullahi  MP X X  X  X  
Per Sander Myriam Estrella 

Näslund 
MP - X  X  X  

Ida Skogström  M X  X  X  X 
Anders Gäfvert  M X  X  X  X 
Lennart Bolander  M  X  X  X  X 
Margareta Tjärnlund  M X  X  X  X 
Eva-Clara Viklund  M X  X  X  X 
Christian Wasell  M X  X  X  X 
Linda Borg  M X  X  X  X 
Per-Eric Norberg  C X  X  X  Xx 
Christina Lindberg  C X  X  X  X 
Erik Hultin Dunia Ali C -  X  X  X 
Anette Nordin  C X  X  X  X 
Karl Rönnkvist  C X  X  X  X 
Olle Löfgren  L X  X  X  X 
Ingemar Wiklander  KD X X  X  X  
Mai Nahas  KD X X  X  X  
Ulrika Jonsson  SD X  X  X  X 
Kenneth Lunneborg  SD X  X  X  X 
Sven Ingemar Vernersson Glenn Sehlin SD -  X  X  X 
Bo Gidmark  SD X  X  X  X 
Anette Åström  SD X  X  X  X 
Eva Olstedt Lundgren  L X  X  X  X 
Kristoffer Bodin 

 
M X  X  X  X 

Göran Norlander §§ 78-81, 
83-89 

Fredrik Olsson § 82 S X X  X  X  
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Närvaro- och tjänstgöringslista ersättare 
Ersättare 
 

Parti Närvaro Tjänstgöring 

Agneta Jonsson S X Ebba Hansson 
Mats Höglund S X Susanne Forsberg 
Rune Danielsson S X Magnus Oskarsson 
Monica Fällström S -  
Fredrik Olsson S X Göran Norlander § 82 
Roland Strömqvist S X  
Ann-Kristine Elfvendal S -  
Michael Möller Christensen V X  
Helena Grönhagen V -  
Myriam Estrella Näslund MP X Per Sander 
Mohamed Abdulwahab MP X  
Bengt Wallgren M -  
Malin Plantin Sjöblom M -  
Ingemar Ljunggren M X  
Tina Sellgren M -  
Dunia Ali C X Erik Hultin 
Lillemor Andersson C -  
Ulrika Sundgren C -  
RosMarie Sandin L -  
Tomas Pålsson L X  
Anders Nordström KD -  
Chantal Binua KD X  
Glenn Sehlin SD X Sven Ingemar Vernersson 
Vakant SD 

 
 

Vakant SD 
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§ 78 Dnr 2020-000522 1.1.1.1 

Allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
att lägga informationen till handlingarna.  

Propositionsordning 
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 
förslag. 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser besluta i enlighet med 
liggande förslag. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med liggande 
förslag.      

Bakgrund 
Det har inkommit en fråga till allmänhetens frågestund – Bristfällig 
information om byte av trygghetslarm. 
Krister Fagerström McCarthy (S), socialnämndens ordförande, besvarar 
frågan. 
Knapp Britta Thyr (MP), samhällsnämndens ordförande, informerar om 
situationen för bygglovshandläggning.    

Beslutsunderlag 
Allmänhetens fråga – Bristfällig information om byte av trygghetslarm, 
2021-06-18        
______  
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§ 79 Dnr 2020-000521 1.1.1.2 

Information från revisionen 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att mötespunkten utgår från dagens sammanträde.    
 
______  
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§ 80 Dnr 2021-000052 1.1.1.1 

Motion - Om ungas inträde på arbetsmarknaden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att anse motionens första förslag besvarat, samt  
att avslå motionens andra förslag.  

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Ida Skogström (M), Andreas Sjölander (S), Glenn Sehlin 
(SD), Christina Lindberg (C), Knapp Britta Thyr (MP), Olle Löfgren (L), 
Linda Borg (M), Lotta Visén (S) och Anders Gäfvert (M)  

Yrkanden 
Ida Skogström (M) yrkar bifall till motionen i sin helhet.  
Glenn Sehlin (SD), Olle Löfgren (L), Linda Borg (M), Anders Gäfvert (M) 
och Christina Lindberg (C) yrkar bifall till Ida Skogströms (M) förslag. 
Andreas Sjölander (S),  Knapp Britta Thyr (MP) och Lotta Visén (S) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Christina Lindberg (C) yrkar på en tilläggsattsats i enlighet med sitt yrkande 
på kommunstyrelsen 2021-09-07:  
att uppmana skolnämnden i samarbete med arbetslivsnämnden att utreda 
hur sommarskola och sommarjobb kan kombineras och om det är möjligt att 
förlägga sommarskola i annan omfattning än heltid. 
Andreas Sjölander (S) yrkar avslag på Christina Lindbergs (C) 
tilläggsattsats.     

Propositionsordning 1 
Ordföranden finner att det finns 3 förslag till beslut: kommunstyrelsens 
förslag, Ida Skogströms (M) förslag samt ett tilläggsförslag från Christina 
Lindberg (C). 
Ordföranden föreslår att digital acklamation används och ställer följande 
propositionsordning: ja för kommunstyrelsens förslag och nej för Ida 
Skogströms (M) förslag. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
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Votering och utfall 1 
Votering begärs och genomförs. 
Ordföranden ställer följande propositionsordning: ja till kommunstyrelsens 
förslag och nej till Ida Skogströms (M) förslag. Propositionsordningen 
godkänns. 
Med 23 ja-röster mot 20 nej-röster finner ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Hur de 
enskilda ledamöterna röstat framgår av voteringskolumnen på sidan 2. 

Propositionsordning 2 
Ordföranden finner att det föreligger två förslag avseende Christina 
Lindbergs (C) tilläggsförslag: Christina Lindbergs (C) förslag och Andreas 
Sjölanders (S) avslagsyrkande. 
Ordföranden föreslår att digital acklamation används och ställer följande 
propositionsordning: ja för Christina Lindbergs (C) förslag och nej för 
Andreas Sjölanders (S) förslag. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat enligt Andreas 
Sjölanders (S) förslag. 

Votering och utfall 2 
Votering begärs och genomförs. 
Ordföranden ställer följande propositionsordning: ja för Christina Lindbergs 
(C) förslag och nej för Andreas Sjölanders (S) förslag. 
Propositionsordningen godkänns. 
Med 20 ja-röster mot 23 nej-röster finner ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutat enligt Andreas Sjölanders (S) förslag. Hur de 
enskilda ledamöterna röstat framgår av voteringskolumnen på sidan 2.    

Reservation 
Centerpartiet, Moderaterna, Sverigedemokraterna och Liberalerna reserverar 
sig mot beslutet. 

Bakgrund 
Ida Skogström, kommunfullmäktigeledamot, har lämnat in en motion där det 
föreslås att fullmäktige ska besluta, att från sommaren 2021 erbjuda 
sommarskola för alla elever på Härnösands gymnasium som saknar 
fullständiga betyg. Motionsställaren föreslår även att det bör utredas hur 
kommunen inom budgetram, kan öka kraven för gymnasieungdomarnas 
tillgång till kommunens sommarjobb, med exempelvis inlämnande av CV, 
anställningsintervju och/eller godkända betyg i svenska, matematik och 
engelska.  
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Bakgrunden till förslaget om ökade krav för kommunala sommarjobb är att 
ungdomar bör lära sig vad ett jobb innebär och hur arbetsmarknaden 
fungerar. 

Erbjuda sommarskola  
Enligt skollagen ska det, om det framkommer att eleven befaras inte nå 
kunskapskraven, skyndsamt ges stöd i form av extraanpassningar inom 
ramen för ordinarie undervisning. Kompensatoriska insatser under ordinarie 
undervisningstid är individuellt utifrån elevernas specifika behov av stöd. 
Sommarskola är ett erbjudande och frivillig stödundervisning som bedrivs 
mellan höst och vårterminen. I Härnösands kommun har erbjudandet om 
sommarskola utgått till alla elever som befaras inte nå  kunskapskraven i ett 
eller flera ämnen. Alla elever som har sagt ja till erbjudandet har fått 
sommarskola.  
Inför sommaren 2021 var det 35 gymnasielever som tackade ja till 
sommarskola. 

Öka kraven för tillgång till kommunens sommarjobb 
I Sverige finns cirka 150 000 personer mellan 16-29 år som befinner sig i 
livssituationen att varken arbeta eller studera. Gruppen unga som varken 
arbetar eller studerar har ökat under pandemin samtidigt har många av de 
jobb som unga får som första steg in i arbetslivet tillfälligt försvunnit.  
Perioder av arbetslöshet tidigt i livet kan påverka arbetsmarknadssituationen 
under lång tid. Sommarjobbet är för många unga ett första och viktigt steg in 
i arbetslivet. Pandemin har fått negativa konsekvenser för gymnasieelever. 
Konsekvenserna har varit särskilt kännbara för de som redan innan behövde 
olika former av stöd, men även för många andra elever som inte kunnat nå 
sin fulla potential. 
Regeringen har avsatt 180 miljoner kronor under 2021 för att kommunerna 
ska kunna skapa sommarjobb för ungdomar. Det är Arbetsförmedlingen som 
fördelar medlen till kommunerna och de ska eftersträva att hälften av 
pengarna fördelas med hänsyn till ungdomar som lever i hushåll med 
socioekonomiskt låg status. 
Syftet med kommunala sommarjobb är att ungdomar ska skaffa sig 
arbetslivserfarenhet och att genom tidiga och förebyggande insatser riktade 
till ungdomar som lever i hushåll med socioekonomiskt låg status och/eller 
har särskilda sociala skäl bidra till minskad risk för framtida arbetslöshet. 
Detta uppfylls i Härnösands kommuns försorg genom att prioritera 
ungdomar i fallande skala som: 

• Lever i hushåll med socioekonomiskt låg status och/eller har 
särskilda sociala skäl 
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• Har studerat i årskurs 1 på gymnasiet och inte har 
arbetslivserfarenhet 

• Har studerat i årskurs 1 och har arbetslivserfarenhet 

• Studerar i övriga årskurser och inte har arbetslivserfarenhet 

• Studerar i övriga årskurser och har arbetslivserfarenhet 
Inför sommaren 2021 sökte 604 ungdomar sommarjobb. 262 ungdomar fick 
arbete, varav 13 ungdomar fick ungdomsjobb och 201 ungdomar fick 
sommarjobb. 48 ungdomar tackade nej till erbjudet sommarjobb.  
342 ungdomar fick inte sommarjobb eller ungdomsjobb. 
I Härnösands kommun avsätter arbetslivsnämnden drygt 1,3 miljoner kronor 
av skattemedelsramen till kostnaderna för sommarjobben. Utöver 
kommunens finansiering kommer statsbidrag att erhållas innan årets slut. Det 
preliminära statsbidraget uppgår till knappt 480 000 kronor. 
Genom att uppsätta krav på godkända betyg i svenska, engelska och 
matematik uppfylls inte syftet med tidiga och förebyggande insatser för att 
förebygga och minska risken för framtida arbetslöshet. 
Att uppsätta krav på att skriva CV och genomgå anställningsintervju skulle 
kunna vara en viktig övning för ungdomarna, men den administrativa 
kostnaden för att genomföra exempelvis intervjuer av 604 ungdomar, skulle 
bli kostsam. 
I beredningen av motionsvaret har samverkan skett med 
Arbetslivsförvaltningen, Skolförvaltningen samt Arbetsförmedlingen. Under 
beredningen framkom önskemål om att utreda hur sommarskola och 
sommarjobb på olika sätt skulle kunna kombineras och om det vore möjligt 
att förlägga sommarskola i andra omfattningar än heltid. Regeringen har på 
ett tydligt sätt kommunicerat att de gärna ser att kommunerna är kreativa då 
det gäller möjligheterna att kombinera sommarskola och sommarjobb. I 
Härnösands kommun erbjuds idag sommarskola i två veckor med start i 
mitten av juni, medan perioderna för sommarjobb är uppdelade i tre 
perioder, varav den första infaller samma period som sommarskolan 
genomförs.  
Utifrån att sommarskola erbjuds alla elever som bedöms att inte uppnå 
kunskapskraven föreslås att motionsställarens första förslag till beslut anses 
som besvarad. 
Förebyggande insatser i form av att erbjuda sommarjobb till unga kan göra 
stor skillnad för att klara sig bra i livet och etablera sig på arbetsmarknaden. 
Samtidigt är det av vikt att förhindra att fler unga hamnar i livssituationen att 
varken studera eller arbeta. Därför föreslås avslag på förslaget att upprätta 
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kravställande kriterier för att erhålla sommarjobb för att fortsätta prioritera 
gruppen unga med sociala skäl och unga utan arbetslivserfarenhet. 
Arbetslivsnämnden har enligt kommunens reglemente ansvaret för att 
samordna sommarjobben.  

Socialt perspektiv 
I ett socialt perspektiv är det gynnsamt att fördela sommarjobb till de som 
har minst erfarenhet och till dem som lever i socioekonomiskt utsatta 
hushåll. Erbjudandet av frivillig stödundervisning under sommaren är en 
insats som tillsammans med det kompensatoriska stödet i ordinarie 
undervisning, ska erbjudas till alla, för att säkerställa att alla elever ges 
möjlighet att nå kunskapskraven. 

Ekologiskt perspektiv 
Förslaget om motionssvaret bedöms inte påverka perspektivet  

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Förslaget om motionssvaret bedöms inte påverka perspektiven.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-09-07 § 148 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-06-08 
Motion – Om ungas tillträde till arbetsmarknaden. Ida Skogström, 
kommunfullmäktigeledamot 
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2021-02-22 § 15   
______  
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§ 81 Dnr 2021-000315 1.1.2.0 

Kulturprogram 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att anta förslaget till nytt kulturprogram.      

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

Yrkanden 
Andreas Sjölander (S), Knapp Britta Thyr (MP), Christina Lindberg (C) och 
Glenn Sehlin (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.      

Propositionsordning 
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, 
kommunstyrelsens förslag. 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag.     

Bakgrund 
Innevarande kulturplan antogs av kommunfullmäktige 2014-06-16 och 
förlängdes 2019.  
Kulturprogrammet anger målen för hur Härnösands kommun ska jobba med 
kultur fram till och med 2025. Programmet ska fungera som ett stöd vid 
prioriteringar och val.  
 
Ansvaret för ett levande kulturliv kan betraktas som ett partnerskap mellan 
den ideella sektorn, det fria kulturlivet, kulturinstitutionerna och offentliga 
aktörer. Kulturprogrammet är resultatet av många samtal, workshops och 
dialoger med bland annat tjänstepersoner, allmänheten och kulturaktörer 
 
Bifogat till kulturprogrammet finns förslag till kommunövergripande 
ställningstaganden som beskriver vilka insatser Härnösands kommun kan 
genomföra för att nå de mål som beskrivs i kulturprogrammet. De 
övergripande ställningstagandena är till stöd för kommunens förvaltningar 
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som kan omvandla dessa till aktiviteter i respektive förvaltnings 
verksamhetsplan. 
Kulturprogrammet är ett långsiktigt dokument som anger framtida inriktning 
för arbetet med kulturen i Härnösand.  
Det är viktigt att programmet utgör en gemensam plattform för samverkan 
och inspiration för kommunens samtliga förvaltningar såväl som för 
civilsamhällets aktörer, externa samverkansparter och kulturföreningar. 
Parallellt med processen för att arbeta fram ett nytt kulturprogram har 
Härnösands kommun även arbetat med att ta fram en ny översiktsplan. Båda 
styrdokumenten tar ut riktning för framtidens Härnösand. Av den 
anledningen har ett antal dialoger och workshops under 2018-2019 
genomförts där både kulturprogrammet och översiktsplanen har varit fokus 
för samtalen. Dialogerna har skett med deltagande från olika delar av 
samhället, medborgare, kulturaktörer, föreningsliv och kommunala 
tjänstepersoner.  
Programmet samspelar med andra övergripande styrdokument för visionen 
om ett hållbart Härnösand. 

Bedömning 
Arbetet med att skapa ett nytt kulturprogram har tagit avstamp i de många 
dialoger som genomförts under de senaste åren med kulturaktörer, 
kommunens invånare, föreningslivet, och den kommunala organisationen., 
men även genom att en noggrann omvärldsbevakning inom kulturens 
områden som vi förhåller oss till i kulturprogrammet.  
 
Fortsatt implementering av programmet internt och externt är ett ständigt 
pågående arbete. Kulturprogrammet är ett verktyg som används för att 
identifiera och skapa samverkan mellan olika aktörer och mobilisera 
resurser. 

Kulturprogrammets disposition 
Kulturprogrammet belyser konst- och kulturområdet genom tre dimensioner, 
kulturpolitisk, konstpolitisk och samhällspolitisk dimension. Varje 
dimension innehåller ett övergripande mål och ett antal delmål.  
 
Kulturpolitisk dimension 
Huvudmål 
Kultur är en självklar del av vardagslivet i Härnösand.  
Delmål  

1. Kreativa mötesplatser  
2. Ett tillgängligt kulturliv  
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3. Röst och representation  
4. Kulturutbud med bredd och spets  
5. Barn och ungas, tillgång, delaktighet och inflytande 

 
Konstpolitisk dimension 
Huvudmål:  
Den professionella kulturskaparens är en viktig del av Härnösand som en av 
byggstenarna i ett hållbart och demokratiskt samhälle.  
Delmål: 

1. Kvalitet och konstens egenvärde   
2. Verka i Härnösand 

 
Samhällspolitisk dimension 
Huvudmål: 
Härnösand skapar kulturtäta livsmiljöer.  
Delmål: 

1. Samhällsplanering med gemensam kraft  
2. Ett liv mellan husen   
3. Offentlig konst  
4. Kulturmiljöer och kulturarv 

 
Socialt perspektiv 
Följdbeslutet bedöms ge en positiv utveckling för den sociala hållbarheten. 
Programmet betonar bland annat vikten av barn och ungas tillgång, 
delaktighet och inflytandet samt en ökad tillgänglighet till kultur för boende 
och besökare i Härnösands kommun. 

Ekologiskt perspektiv 
Den samhällspolitiska dimensionen i lyfter vikten av varsam hantering av 
olika kulturmiljöer, där hänsyn till eventuell miljöpåverkan bör beaktas.   

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Följdbeslutet kan ge en positiv ekonomisk utveckling till följd att ett 
kulturliv med bredd och spets, till exempel bidra till utveckling av kulturella 
och kreativa näringar.     

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-09-07 § 143 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-06-23 
Kulturprogram 2021 (styrdokumentsformat och populärversion) 
Kommunövergripande ställningstagande      
______  
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§ 82 Dnr 2021-000312 1.1.2.1 

Begäran om gottgörelse från Mellersta Norrlands 
Pensionsstiftelse för år 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att hos Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse begära gottgörelse med  
14,3 miljoner kronor avseende 2020.  

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S), Ida Skogström (M), Christina 
Lindberg (C), Ingemar Wiklander (KD), Olle Löfgren (L), Lotta Visén (S), 
Anders Bergqvist (V), Anders Gäfvert (M) och Johan Nilsson (S). 

Yrkanden 
Andreas Sjölander (S), Ingemar Wiklander (KD), Lotta Visén (S) och 
Anders Bergqvist (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
Ida Skogström (M), Christina Lindberg (C), Olle Löfgren (L) och Anders 
Gäfvert (M) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.      

Propositionsordning 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: kommunstyrelsens 
förslag och Ida Skogströms (M) förslag. 
Ordföranden föreslår att digital acklamation används och ställer följande 
propositionsordning: ja för kommunstyrelsens förslag och nej för Ida 
Skogströms (M) förslag.  
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

Votering och utfall 
Votering begärs och genomförs. 
Ordföranden ställer följande propositionsordning: ja för kommunstyrelsens 
förslag och nej för Ida Skogströms (M) förslag. Propositionsordningen 
godkänns. 
Med 23 ja-röster mot 20 nej-röster finner ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Hur de 
enskilda ledamöterna röstat framgår av voteringskolumnen på sidan 2.      
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Reservation 
Moderaterna och Centerpartiet lämnar in samma skriftliga reservationer som  
gavs in på kommunstyrelsen 2021-09-07. 
Moderaterna reserverar sig mot beslutet med följande motivering:  
Det är bättre att använda pengarna till nya åtaganden i stiftelsen (MNP) än 
att använda dem i driften. Det är också betydligt bättre att bygga upp 
likviditeten i stiftelsen, så att stiftelsen kan bli en framtida aktör vad gäller 
stora och dyra investeringar i kommunen. Vi Moderater ser behovet av 
många och viktiga investeringar, i bl.a. kajer, Nybron, sporthallar, gator och 
vägar för att bara nämna några viktiga investeringar. 
 
Centerpartiet vill utöka stiftelsens pensionsåtagande till anställda och 
tidigare anställda i Härnösands kommun och använda pensionsstiftelsens 
övervärde till att trygga fler årskullar än att begära gottgörelse med 14,3 
mnkr avseende 2020. 
Liberalerna reserverar sig mot beslutet. 

Jäv 
Göran Norlander (S) anmäler sig jävig och deltar varken i genomgång eller i 
beslut i ärendet. 

Bakgrund 
Härnösands kommun bildade Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse enligt 
beslut i kommunfullmäktige 2008-09-29 §131. Det beslutet utgör stiftelsens 
urkund. I urkunden beskrivs att stiftelsen ska möjliggöra att kommunen ska 
kunna begära gottgörelse ur stiftelsen. Gottgörelse från stiftelsen kan endast 
göras då stiftelsens tillgångar inklusive årets avkastning täcker hela 
förpliktelsen. Enligt stiftelsens stadgar och tryggandelagen får gottgörelse 
avse löpande utgifter eller utgifter som arbetsgivaren haft under närmast 
föregående räkenskapsår. Stiftelsens ändamål är att trygga utfästelser om 
pension som givits av Härnösands kommun, åt arbetstagare födda till och 
med 1942 eller deras efterlevande. 
Förvaltningen föreslår att Härnösands kommun begär gottgörelse för 
pensionsutgifter för år 2020. Kommunen har betalt ut 14,3 miljoner kronor i 
pensioner inklusive löneskatt till arbetstagare eller deras efterlevande enligt 
stiftelsens ändamål.  
Stiftelsekapitalet inklusive avkastning avseende Härnösands kommuns andel 
uppgår till 211,4 mnkr och pensionsåtagande till 103,2 mnkr enligt 
årsredovisning 2020. Det möjliggör att kommunen kan begära gottgörelse 
med god marginal.  
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Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-09-07 § 145 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-24 § 43 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-07-07      
______  
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§ 83 Dnr 2021-000196 1.2.3.2 

Reglemente för internkontroll 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att anta reviderat reglemente för internkontroll.  

Propositionsordning 
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, 
kommunstyrelsens förslag. 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag.      

Bakgrund 
Reglementet för internkontroll har reviderats och förtydligats i hur 
internkontrollprocessen är uppdelad i tre olika faser och hur de redovisas. 
Fas ett består av planeringsfasen och utmynnar i ett beslut om 
internkontrollplan i samband med beslut om verksamhetsplan för 
nästkommande år. Fas två är genomförandefasen och består av 
genomförandet av kontrollmoment som redovisas i respektive nämnds 
delårsrapport i form av resultat. Fas tre består av förbättringsåtgärder som 
vidtagits efter analys av kontrollmomentens resultat och redovisas i 
respektive nämnds verksamhetsberättelse. Syftet med att dela upp 
internkontrollprocessen i tre faser är att skapa en gemensam arbetsmetod 
samt för att säkerställa en tillfredställande internkontroll.  
Internkontroll är en arbetsprocess som pågår under hela arbetsåret. Det 
gällande reglementet för internkontroll reviderades senast 2019. Syftet med 
förslaget till revidering är att förtydliga processen samt hur de olika delarna 
redovisas. 
Till reglementet finns tillämpningsanvisningar upprättade. 
Dokumentets gulmarkerade text är den föreslagna nya texten och 
överstruken text är text som föreslås tas bort. 

Socialt perspektiv 
Förbättrad internkontroll säkrar kommunens processer och invånarnas 
leverans av välfärd.  
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Ekologiskt perspektiv 
Här bedöms ingen påverkan. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Internkontroll syftar till att kommunens mål uppfylls genom tillfredställande 
internkontroll. God intern kontroll förebygger, upptäcker och åtgärdar fel 
och brister som hindrar att kommunen kan nå sina mål på ett säkert och 
effektivt sätt. Intern kontroll bidrar till att värna och vårda en stabil, öppen 
och rättssäker verksamhet.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-09-07 § 153 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-04-20 
Reglemente för internkontroll - revidering     
______  
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§ 84 Dnr 2021-000267 1.1.1.1 

Interpellation - Heltidsprojektet, hjälpa eller stjälpa - 
Svar 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
att anse interpellationen besvarad.       

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Krister Fagerström McCarthy (S) och Karl Rönnkvist (C). 

Propositionsordning 
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 
förslag. 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser besluta i enlighet med 
liggande förslag. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med liggande 
förslag.      

Bakgrund 
Karl Rönnkvist (C) har den 14 juni 2021 lämnat en interpellation till 
socialnämndens ordförande Krister Fagerström McCarthy (S). Fullmäktige 
har beslutat att interpellationen ska besvaras på nästa sammanträde; i 
september.      

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2021-06-14 § 76  
Interpellation – Heltidsprojektet, hjälpa eller stjälpa, 2021-06-14      
______  
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§ 85 Dnr 2020-000519 1.1.1.3 

Avsägelser 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att bevilja avsägelserna  
från Elna Lundgren (L) som ersättare i arbetslivsnämnden och 
från Angelica Lindberg (M) som ledamot i skolnämnden.      

Propositionsordning 
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 
förslag. 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser besluta i enlighet med 
liggande förslag. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med liggande 
förslag.      

Bakgrund 
Elna Lundgren (L) har avsagt sig uppdraget som ersättare i 
arbetslivsnämnden. 
Angelica Lindberg (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot i 
skolnämnden.      

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Elna Lundgren (L) 2021-08-03 
Avsägelse från Angelica Lindberg (M) 2021-09-16      
______  
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§ 86 Dnr 2020-000518 1.1.1.3 

Valärenden 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att välja Lennart Molin (S) som ledamot i kommunstyrelsen efter Björn 
Nordling (S), 
att välja Fredrik Olsson (S) som ersättare i kommunstyrelsen efter Lennart 
Molin (S) och  
att välja Thomas Flank (M) som ledamot i skolnämnden efter Angelica 
Lindberg (M). 

Propositionsordning 
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 
förslag. 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser besluta i enlighet med 
liggande förslag. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med liggande 
förslag.      

Bakgrund 
Fullmäktige ska välja nya ersättare och ledamöter efter de förtroendevalda 
som avsagt sig sina uppdrag i nämnderna och i kommunstyrelsen med mera. 
Val av nya ersättare och ledamöter till fullmäktige sker genom begäran hos 
Länsstyrelsen.      
 
______  
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§ 87 Dnr 34630  

Tillkommande motioner, interpellationer och frågor  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att överlämna inkommen motion: Motion om distansarbete i Härnösands 
kommun, dnr 2021-343, till kommunstyrelsen för beredning och 
att interpellationen från Eva Olstedt Lundgren (L) till Krister Fagerström 
McCarthy (S) besvaras på fullmäktiges nästa sammanträde.      

Propositionsordning 
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 
förslag. 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser besluta i enlighet med 
liggande förslag. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med liggande 
förslag.      

Beslutsunderlag 
Motion om distansarbete i Härnösands kommun, 2021-09-15, dnr 2021-343, 
Linda Borg (M) 
Interpellation från Eva Olstedt Lundgren (L) 2021-09-27     
______  
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§ 88 Dnr 2020-000520 1.1.1.1 

Ärenden för kännedom till kommunfullmäktige 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att lägga ärenden för kännedom till handlingarna.  

Propositionsordning 
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 
förslag. 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser besluta i enlighet med 
liggande förslag. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med liggande 
förslag.      

Bakgrund 
Ärenden som gått för kännedom till fullmäktige i september 2021: 
Protokollsutdrag samhällsnämnd 2021-06-17 § 90 – E-förslag Sommarcafé vid 
kajen på Skeppsbron 
 
Protokollsutdrag Kramfors kommunfullmäktige 2021-06-21 § 42 – 
Årsredovisning 2020 för Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen  
 
Protokollsutdrag Sollefteå kommunfullmäktige 2021-06-28 § 69 – Svar på 
hemställan om hantering av särskilda medel från regeringen till 
räddningstjänsten 

Beslutsunderlag 
Bilaga – Ärenden för kännedom 2021-09-27      
______  
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§ 89 Dnr 2020-000523 1.1.1.1 

Korta frågor - korta svar 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att anse frågorna besvarade.  

Yttranden 
Per-Eric Norberg (C) ställer en fråga om situationen på Hemab och ber om 
att Hemabs VD och ordförande ska komma på nästa fullmäktige och svara 
på frågor. 
Eva-Clara Viklund (M) ställer en fråga om ny tingsrätt till Andreas Sjölander 
(S). 
Andreas Sjölander (S) besvarar frågan. 
Anders Gäfvert (M) ställer en fråga till Knapp Britta Thyr (MP) om hästköp 
till kommunen. 
Knapp Britta Thyr (MP) besvarar frågan. 
Ulrika Jonsson (SD) ställer en fråga till Krister Fagerström McCarthy (S) om 
informationen som gått ut om byte av trygghetslarmet. 
Margareta Tjärnlund (M) ställer en fråga till Andreas Sjölander (S) om 
covid-kostnader och om de ska belasta socialnämnden eller om 
kommunstyrelsen kommer att bidra. 
Andreas Sjölander (S) besvarar frågan.  
Olle Löfgren (L) ställer en fråga till Andreas Sjölander (S) om underskottet i 
skolan. 
Andreas Sjölander (S) besvarar frågan. 
Christina Lindberg (C) ställer en fråga till Krister Fagerström McCarthy (S) 
om väntelistan och kön till särskilt boende: när bygget av ett nytt särskilt 
boende planeras ske. 
Krister Fagerström McCarthy (S) besvarar frågan. 
Margareta Tjärnlund (M) ställer fråga om när beslut om nytt särskilt boende 
kommer att tas till Andreas Sjölander (S). 
Andreas Sjölander (S) besvarar frågan. 
Karl Rönnkvist (C) ställer en fråga till Andreas Sjölander (S) om 
barnperspektiv. 
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Andreas Sjölander (S) besvarar frågan. 
Per-Eric Norberg (C) ställer en fråga till Andreas Sjölander (S) om de 60 nya 
jobben som staten lovat till Härnösand. 
Andreas Sjölander (S) besvarar frågan. 
Anders Gäfvert (M) ställer en fråga till Andreas Sjölander (S) om de 200 
försvunna jobben och vilka åtgärder kommunen vidtagit. 
Andreas Sjölander (S) besvarar frågan. 
Christina Lindberg (C) ställer en fråga om kommunens IT-support till 
Andreas Sjölander (S). 
Andreas Sjölander (S) besvarar frågan. 

Propositionsordning 
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 
förslag. 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser besluta i enlighet med 
liggande förslag. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med liggande 
förslag.      

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.     
 
______  
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