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Beslutande Ledamöter 

Se närvarolistan på s. 2 

Närvarande ej tjänstgörande 
ersättare 

Ersättare 

Se närvarolistan på s. 3 

Övriga närvarande Lars Liljedahl, kommundirektör, Malin Ullström, Tf. kanslichef, Johanna Laine, 
kommunsekreterare och Jeanette George, kommunsekreterare 

Justerare Andreas Sjölander (S) och Olle Löfgren (L) 

Justeringens plats och tid Rådhuset, 2022-06-23, kl. 11:00 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 57-74 
 Jeanette George  

 Ordförande 

  

 Göran Norlander  

 Justerare 

  

 Andreas Sjölander Olle Löfgren  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2022-06-20 

Datum då anslaget sätts upp 2022-06-23 Datum då anslaget tas ned 2022-07-15 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 
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 Jeanette George  
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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 §§57–

63, 65–74 

 

Krister Fagerström McCarty  S x  

Monica Fahlén   S x  

Håkan Viklund  S x  

Agneta Jonsson   S x  

Ann Catherine Genberg  S x  

Lotten Widmark  S x  

Lennart Mohlin  S x §§57–

64, 66–74 
 

Johan Nilsson Mats Höglund §§57–63, 
65–74 

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  MP x §§57–

64, 66–74 
 

Hibo Abdullahi  MP x  

Per Sander  MP x  

Ida Skogström Bengt Wallgren M  x 

Anders Gäfvert  M x §§57–

64, 66–74 
 

Lennart Bolander  M x  

Margareta Tjärnlund  M x §§57–

63, 65–74 
 

Eva-Clara Viklund Ingemar Ljunggren 
§§57–64, 66–74 

M  x 

Christian Wasell Tom stol M  x 

Linda Borg Tom stol M  x 

Per-Eric Norberg  C x  

Christina Lindberg  C x  

Erik Hultin  C x  

Anette Nordin Lillemor Andersson §§ 
57-60 
Dunia Ali §§ 61-74 

C  x 

Karl Rönnkvist  C x  

Olle Löfgren  L x  

Ingemar Wiklander  KD x §§57–

64, 66–74 
 

Anders Nordström Tom stol KD  x 

Ulrika Jonsson Glenn Sehlin SD  x 

Kenneth Lunneborg  SD x  

Sven Ingemar Vernersson  SD x  

Bo Gidmark Tom stol SD  x 

Anette Åström Tom stol SD  x 

Eva Olstedt-Lundgren  L x  

Kristoffer Bodin  M x  

Göran Norlander  S x  
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Närvaro- och tjänstgöringslista, ersättare 

Ersättare Parti Närvaro Tjänstg. 

    

Mats Höglund S x Johan Nilsson 

Rune Danielsson S x  

Monica Fällström S x  

Fredrik Olsson S -  

Roland Strömqvist S x  

Ann-Kristine Elfvendal S   -  

Lars Zetterlund S x  

Michael Möller Christensen V x  

Helena Grönhagen  V -  

Mikaela Edholm MP -  

Mohammed Abdulwahab MP -  

Bengt Wallgren M x Ida Skogström 

Ingemar Ljunggren M x Eva-Clara 
Viklund 

Anna Davis M -  

Vakant M -  

Dunia Ali C x Annette Nordin 

Lillemor Andersson C x Annette Nordin 

Ulrika Sundgren C -  

RosMarie Sandin L -  

Tomas Pålsson L -  

Lillian Krantz KD -  

Ulla Bylund KD -  

Glenn Sehlin SD x Ulrika Jonsson 

Vakant  SD   

Vakant SD   
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§ 57 Dnr 50587  

Ändringar i dagordningen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna följande ändring i dagordningen: 

Ärende 3, Information från revisionen 2022, utgår från dagens möte.      

Yttranden 

I ärendet yttrar sig ordförande Göran Norlander (S). 

Yrkanden 

Ordförande föreslår att ärendet Information från revisionen 2022 utgår från 

dagens möte.       

Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges ordförande finner att det endast föreligger ett förslag 

till beslut, ordförandes förslag.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med 

ordförandes förslag.  

Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med 

ordförandes förslag.      

Bakgrund 

Ärendet utgår på grund av att revisionen inte hade något att informera.      

______  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6(40) 

Sammanträdesdatum 

2022-06-20 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 58 Dnr 32625  

Informationsärenden  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.  

Bakgrund 

Lars Liljedahl, kommundirektör, informerar om arbetslösheten, 70 statliga 

arbeten till Härnösand, platsvarumärket, sommarsemestrarna, 

heltidsinförandet, Personalpolitiska policyn, Ostkustbanan och ekonomin.  

Beslutsunderlag 

Muntlig information Lars Liljedahl, kommundirektör 

______  
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§ 59 Dnr 2022-000006 1.1.1.1 

Allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

att lägga informationen till handlingarna.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Göran Norlander (S). 

Bakgrund 

Det har inte inkommit någon Allmänhetens fråga.  

Beslutsunderlag 

     

______  
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§ 60 Dnr 2022-000163 1.1.1.1 

Motion - Snabbladdare för elfordon 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad. 

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Erik Hultin (C), Andreas Sjölander (S) och Knapp Britta 

Thyr (MP). 

Yrkanden 

Erik Hultin (C) yrkar bifall till motionen. 

Andreas Sjölander (S) yrkar bifall till liggande förslag. 

Knapp Britta Thyr (MP) instämmer till Andreas Sjölanders (S) yrkande.     

Propositionsordning 

Ordföranden finner att det föreligger två förslag till beslut, 

kommunstyrelsens förslag och Erik Hultins (C) yrkande.  

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser besluta enligt 

kommunstyrelsens förslag.  

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser besluta enligt Erik Hultins 

(C) yrkande. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat enligt 

kommunstyrelsens 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 Erik Hultin (C) förslag röstar nej. 

Med 32 ja-röster mot 5 nej-röster, samt fem tomma stolar, så finner 

ordförande att kommunfullmäktige beslutat enligt liggande förslag.  
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Ledamot Ersättare Parti § 60 

   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  

Agneta Jonsson   S x  

Ann Catherine Genberg  S x  

Lotten Widmark  S x  

Lennart Mohlin   S x  

Johan Nilsson Mats Höglund 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  MP x  

Hibo Abdullahi  MP x  

Per Sander  MP x  

Ida Skogström Bengt Wallgren M x  

Anders Gäfvert  M x  

Lennart Bolander  M x  

Margareta Tjärnlund  M x  

Eva-Clara Viklund Ingemar Ljunggren M x  

Christian Wasell Tom stol M - - 

Linda Borg Tom stol M - - 

Per-Eric Norberg  C  x 

Christina Lindberg  C  x 

Erik Hultin  C  x 

Anette Nordin Lillemor Andersson C   

Karl Rönnkvist  C  x 

Olle Löfgren  L x  

Ingemar Wiklander  KD x  

Anders Nordström Tom stol KD - - 

Ulrika Jonsson Glenn Sehlin SD x  

Kenneth Lunneborg  SD x  

Sven Ingemar Vernersson  SD x  

Bo Gidmark Tom stol SD - - 

Anette Åström Tom stol SD - - 

Eva Olstedt-Lundgren  L  x 

Kristoffer Bodin  M x  

Göran Norlander  S x  

            

Reservation 

Centerpartiet reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande. 
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Bakgrund 

Erik Hultin (C) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att uppdra 

åt HEMAB, alt att möjliggöra för annan leverantör, att sätta upp 

snabbladdare för vanliga elbilar i direkt närhet till stadskärnan. Att uppdra åt 

HEMAB, alt. att möjliggöra för annan leverantör, att sätta upp snabbladdare 

för last- och transportfordon i närhet av innerstaden. 

Sammanfattning av ärendet 

Intentionen i motionärens förslag är befogad. Härnösands kommun arbetar 

med frågan idag och har för avsikt att vara proaktiva även fortsättningsvis. 

Vad gäller snabbladdare för vanliga elbilar i direkt närhet till stadskärnan 

bedöms tillgången idag vara tillräckligt god. Och tillsammans med 

destinationsladdare som finns idag så har Härnösands kommun en mycket 

god tillgång till laddare för laddbara bilar.  

Härnösands kommun utreder just nu kapacitetsgränser för när kommunen 

bör verka för att fler laddplatser bör sättas upp i tid, för både 

destinationsladdare och snabbladdare. Detta inom pågående projekt 

Mellersta Norrland, som drivs av BioFuel Region där Härnösands kommun 

är en av flera medlemsorganisationer.  

McDonalds i Härnösand och Recharge planerar just nu för en 

supersnabbladdare för laddning av laddbara fordon med en effekt upp till 

150 kW, fördelat på tre platser för tre laddbara fordon. Om tre fordon laddar 

samtidigt fördelas effekten mellan fordonen. Supersnabbladdarna beräknas 

vara på plats nu i sommar. Fler laddare med lägre effekt planeras också. 

Etableringen har skett i nära dialog med kommunens mark- och 

exploateringsutvecklare. 

Vad gäller snabbladdare för last- och transportfordon så pågår ett proaktivt 

arbete vilken också kommer att utökas. Härnösands kommun arbetar sedan 

år 2021 tillsammans med flera samhällsaktörer i regionen för att skapa 

förutsättningar för att sätta upp snabbladdare för last - och transportfordon 

inom ramen för Västernorrlands elektrifieringslöfte, inom vilken Härnösands 

kommun medverkar. 

I dialog med HEMAB och andra aktörer har kommunen arbetat för att 

säkerställa förutsättningar till elanslutning, markåtkomst och strategisk 

placering för regionala elektrifieringspiloter för laddning av last- och 

transportfordon, i Saltvik och vid pågående utveckling av rastplats Mörtsal. 

Översikt över antal laddbara fordon och tillgång till laddplatser i Härnösand 

I Härnösand fanns det i slutet av januari 2021 135 elbilar och 227 

laddhybrider. Det motsvarar omkring 3 procent av alla personbilar i 

kommunen. Andelen i hela landet ligger på cirka 6 procent.  
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Härnösand noterade dock en kraftigare ökning än i hela landet under det 

fjärde kvartalet 2021 i försäljning av laddbilar i Sverige. I Härnösand var 59 

procent av alla nya bilar elbilar eller laddhybrider under fjärde kvartalet, i 

hela landet 54 procent.  

I Härnösand finns det idag 77 publika laddplatser. Att kvantifiera 

laddbehovet för en kommun är vanskligt. Men utgår vi från laddplatser i 

relation till några av de mål och riktlinjer som föreslagits av dels EU, dels 

organisationer i branschen (Bil Sweden och Chargeup Europe) så överträffar 

Härnösand alla dessa idag. Härnösand ligger bättre än rikssnittet som är på 

14 fordon per laddplats. I Härnösand har vi fem bilar per laddpunkt mot 

riktlinjen tio fordon per laddplats.  

Socialt, ekologiskt, ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Det föreslagna beslutet bedöms inte ha någon direkt påverkan på 

perspektiven. Däremot kan perspektiven påverkas av följdbeslut beroende av 

vilka åtgärder som blir aktuella. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2022-05-31 § 96 

Tillväxtavdelningens tjänsteskrivelse, 2022-05-09 

Bilaga - Laddrapporten-2021-Q1Härnösands kommun 

Motion - Snabbladdare för elfordon 

 

______  
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§ 61 Dnr 2022-000250 3.8.1.0 

Gemensam överförmyndarnämnd Härnösand - 
Kramfors 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att en gemensam överförmyndarnämnd tillsammans med Kramfors kommun 

inrättas från och med 2023-01-01, 

att Härnösands kommun är värdkommun för den gemensamma nämnden, 

att uppdra till kommunstyrelsen att på kommunfullmäktige i september 

återkomma med samarbetsavtal samt reglemente och 

att beslutet gäller under förutsättning att Kramfors kommun fattar 

erforderliga beslut. 

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S). 

Yrkanden 

Andreas Sjölander (S) yrkar bifall till liggande förslag.      

Bakgrund 

Ärendet inleds med information från Jonas Nyberg, enhetschef 

Överförmyndarenheten. 

Överförmyndaren är en lagfäst kommunal tillsyn- och 

förvaltningsmyndighet med det huvudsakliga uppdraget att se till att den som 

har god man eller förvaltare, och barn som står under förmynderskap, inte 

lider några rättsförluster på grund av ställföreträdarskapet. 

Överförmyndarens verksamhet är juridiskt komplex och ställer höga krav på 

rättssäkerhet, juridisk kompetens och verksamhetsmässig kontinuitet.  

Den 1 januari 2022 bildades en gemensam förvaltningsorganisation för 

överförmyndarverksamheterna i Härnösand och Kramfors. Värdkommun för 

den gemensamma förvaltningsorganisationen är Härnösands kommun.  
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Nuläge 

De uppgifter som ligger under överförmyndaren kan inte läggas under en 

annan nämnd. Att så är fallet följer av att föräldrabalkens bestämmelser inte 

ändrades i samband med 1991 års kommunallag. Därmed gäller 

föräldrabalkens bestämmelser att i varje kommun ska det finnas en 

överförmyndare eller överförmyndarnämnd om kommunfullmäktige väljer 

den formen.  I Härnösands kommun har fullmäktige beslutat om ensam 

överförmyndare med ersättare, och Kramfors kommun har motsvarande en 

överförmyndarnämnd. Kommuner har dock möjlighet att inrätta gemensam 

överförmyndarnämnd. Regelverket för tillsättande av gemensam nämnd 

mellan kommuner framgår i 9 kap. 19–36 §§ kommunallagen (2017:72).  

Kommande förutsättningar 

Regeringen beslutade den 18 juli 2019 att tillkalla en särskild utredning för 

att göra en översyn över reglerna om gode män och förvaltare. Utredningen 

utmynnande sedermera i betänkandet SOU 2021:36. ”Gode män och 

förvaltare – en översyn” . Av betänkande framgår bland annat förslag till lag 

om ändring av föräldrabalken vad gällande obligatorisk organisationsform 

överförmyndarnämnd. Förslaget innebär således att kommuner inte längre 

ska kunna välja ensam överförmyndare med ersättare som politisk 

organisation.  

I SOU 2021:36 har underlag inför utredningens förslag inhämtats från bland 

annat sju Länsstyrelser, nyckelpersoner inom SKR, förtroendevalda hos 12 

överförmyndare med olika organisationsformer, erfarna ställföreträdare samt 

adekvata intresseföreningar. Av underlaget har utredningen dragit följande 

slutsats: 

”Det är av central betydelse att överförmyndaren är organiserad på ett sätt 

som ger förutsättningar för hög rättssäkerhet och kvalitet i verksamheten. 

Det finns starka skäl som talar för att överförmyndarnämnd är att föredra 

som organisationsform framför ensam överförmyndare. Nämndformen 

medför att förtroendevalda med olika kompetenser och erfarenheter kan 

engageras för uppgifterna och det skapas förutsättningar för ökad 

rättssäkerhet i myndighetsutövningen. Verksamheten blir också mindre 

sårbar och risken minskar för kompetensförluster vid ändrade 

majoritetsförhållanden eller frivilliga avgångar. Nämnd som 

organisationsform går vidare hand i hand med en professionell 

tjänstemannaorganisation och kvaliteten i många verksamheter har ökat när 

man gått över till överförmyndarnämnd. Risken för jäv minskar. Vidare 

markeras överförmyndarens viktiga uppdrag genom nämndorganisationen, 

och verksamheten blir mer lik annan kommunal verksamhet. Detta har 

betydelse inte minst eftersom överförmyndarverksamheten fortfarande ofta 

är eftersatt och har låg status i vissa kommuner.”  
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Av SOU 2021:36 framgår vidare förslag om att fler och mer komplexa 

uppgifter ska flyttas från vad som idag åligger domstolen. Dessa förslag 

sammanfattas: 

• ”Beslutanderätt i ärenden om anordnande, jämkning och upphörande 

av godmanskap enligt 11 kap. 4 § föräldrabalken ska flyttas från 

domstol till överförmyndaren på så sätt att ärendena som 

utgångspunkt ska prövas av överförmyndaren. Om någon som är 

behörig att yttra sig i ärendet motsätter sig anordnande, jämkning 

eller upphörande ska överförmyndaren överlämna ärendet till rätten 

för prövning. Detta innebär att handläggningen i dessa ärenden alltid 

ska inledas hos överförmyndaren. Bestämmelser om detta tas in i 

paragraferna 11 kap. 4 a §, 19 b § andra stycket och 23 § andra 

stycket föräldrabalken. 

• I ärenden där överförmyndaren är behörig att fatta beslut om 

anordnande och jämkning av godmanskap ska myndigheten få 

besluta interimistiskt i frågorna. Bestämmelser om detta tas in i 11 

kap. 18 a § och 23 a § andra stycket föräldrabalken. 

• Överförmyndarens beslut ska kunna överklagas till tingsrätten. 

• Bestämmelsen i 11 kap. 17 § föräldrabalken om rättens skyldighet att 

i vissa fall inhämta läkarintyg och annan likvärdig utredning om den 

enskildes hälsotillstånd ska även gälla för handläggningen hos 

överförmyndaren. Det ska också göras andra ändringar i 

handläggningsreglerna i 11 kap. föräldrabalken, som en följd av att 

överförmyndaren får beslutanderätt i ärenden om godmanskap.”1 

Av utredningen (se bilaga ”Förslag till gemensam överförmyndarnämnd”) 

framhålls följande punkter: 

• Bättre förutsättningar för kompentensutveckling i nämndarbetet och 

därmed bättre kvalitet till invånarna i Kramfors- och Härnösands 

kommun. 

• Framtidssäkra nämndarbetet utifrån de ökade kraven som SOU 

2021:36 pekar mot. 

• Bättra förutsättningar för ett långsiktigt strategiskt förvaltningsarbete 

som också skulle bidra till en effektivare förvaltning. 

Det övergripande syftet med gemensam nämnd är att åstadkomma 

förbättringar för de personerna som har behov av ställföreträdare och 

                                                 
1 Som ett led i fortsatt kvalitets- och utvecklingsarbete genom samarbete föreslås att nu även 

överförmyndarens respektive politiska organisation i Härnösand och Kramfors bildar en 

gemensam nämnd, s. 384 
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samtidigt stödja och stärka ställningen för huvudmännen i linje med SOU 

2021:36.  

Sammanfattningsvis pekar SOU 2021:36 mot att överförmyndarnämnd ska 

vara obligatorisk organisationsform, samt att överförmyndarnämnden ska 

åläggas fler och mer komplexa uppgifter. Som ett led i fortsatt kvalitets- och 

utvecklingsarbete genom samarbete föreslås därav att överförmyndarens 

respektive politiska organisation i Härnösand och Kramfors bildar en 

gemensam överförmyndarnämnd. 

Socialt perspektiv 

Medborgarens nyttoperspektiv är en fundamental aspekt att väga in vid 

upprättande av en gemensam överförmyndarnämnd. Ett sammangående av 

Härnösands och Kramfors överförmyndare innebär flera verksamhetsfördelar 

såsom förutsättning att bygga en robust överförmyndarnämnd med bättre 

möjligheter att möta kommande utmaningar såsom digitaliseringsbehov, 

lagförändringar och kompetenskontinuitet i nämnden. En väl rustad och 

stabil överförmyndarnämnd minskar individberoende och leder till generell 

ökad kvalitet, rättssäkerhet och tillgänglighet för medborgaren.  

Ekologiskt perspektiv 

Ärendet handlar om organisationsfrågor och har ingen anknytning till 

miljöfrågor.  

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Var kommun behåller ansvaret för arvodering för kommunens politiker. För 

värdkommun tillkommer kostnader att förknippa med funktion för 

nämndsekreterare samt övriga kostnader för nämndarbete. För 

samverkanskommun tillkommer resekostnader för politiker vid 

sammanträden.    

Beslutsunderlag 

Muntlig information Jonas Nyberg, enhetschef Överförmyndarenheten 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2022-05-31 § 103 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-24 

Förslag till gemensam överförmyndarnämnd      

 

______  
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§ 62 Dnr 2022-000247 3.4.2.0 

Ägardirektiv Restore i Höga Kusten AB 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta Ägardirektiv Restore i Höga Kusten AB 2022-2023. 

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S). 

Yrkanden 

Andreas Sjölander (S) yrkar bifall till liggande förslag.      

Bakgrund 

Bolaget Restore i Höga Kusten AB är ett nystartat bolag som ägs av 

Härnösands kommun och är ett dotterbolag till Invest i Härnösand AB. 

Bolaget är därmed en del av kommunens verksamhet. Kommunallagen 

förutsätter att alla kommunala bolag har gällande ägardirektiv. 

Ägardirektivet utgår från Sveriges kommuner och regioners (SKR) mall för 

ägardirektiv för kommunala bolag. 

I ägardirektivet framgår att bolaget ska drivas som ett socialt företag med 

avtal med Arbetslivsförvaltningen och/eller andra arbetsmarknadsaktörer på 

arbetsmarknaden, verksamheten utgörs av att driva försäljning av 

återbrukade och hållbara varor samt uthyrning av lokaler och därmed 

förenlig verksamhet. 

Bolagets styrelse ställer sig bakom förslaget till ägardirektiv.  

Socialt perspektiv 

Bolaget drivs som ett socialt företag med samarbete och avtal med 

Arbetslivsförvaltningen och/eller andra arbetsmarknadsaktörer vilket 

bedöms vara positivt ur ett socialt perspektiv.  

Ekologiskt perspektiv 

Bolaget ska driva försäljning av återbrukade och hållbara varor. Allt som 

säljs i gallerian ska vara återbrukat, återvunnet eller hållbart producerat.  
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Bolaget ska vidare stimulera och inspirera till att återbruka varor och till 

produktlivsförlängning genom exempelvis renovering. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Kommunallagen förutsätter att kommunala bolag har gällande ägardirektiv. 

Beroende på bolagsform ska därutöver även annan relevant lagstiftning 

följas, i detta fall aktiebolagslagen. Kommunala bolag ska ha välskött 

ekonomi men inte i första hand drivas i vinstsyfte och ska i större 

ekonomiska beslut alltid involvera kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2022-05-31 § 105 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-18 

Ägardirektiv Restore i Höga Kusten AB 2022-2023 

 

______  
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§ 63 Dnr 2022-000214 1.1.2.1 

Fyramånadersrapport Härnösands kommun 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna Fyramånadersrapport Härnösands kommun 2022. 

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Christina Lindberg (C), Andreas Sjölander (S), Åke 

Hamrin (V) och Anders Gäfvert (M). 

Yrkanden 

Andreas Sjölander (S) yrkar bifall till liggande förslag.   

Åke Hamrin (V) instämmer till Andreas Sjölanders (S) yrkande.      

Bakgrund 

Reglementet för ekonomistyrning anger att kommunstyrelsen ansvarar för att 

sammanställa en fyramånadersrapport för kommunen. Rapporten ska 

tillställas kommunfullmäktige senast vid junisammanträdet.  

Härnösands kommun uppvisar ett resultat om 9,5 mnkr för årets fyra första 

månader vilket är att betrakta som ovanligt bra för kommunen. Det förklaras 

i synnerhet av lägre kostnader i kombination med ökade skatteintäkter och 

generella statsbidrag jämfört mot motsvarande period föregående år.  

Avvikelsen mellan budget och prognos uppgår till -11,5 mnkr och beror i 

huvudsak på högre förväntade kostnader i förhållande till ökade intäkter. 

Socialt perspektiv 

Ingen påverkan. 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Översikten av ackumulerat och prognostiserat resultat vid årets slut bidrar 

kommunen till att resurser används effektivt, ändamålsenligt och långsiktigt. 
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2022-05-31 § 98 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-24 

Fyramånadersrapport Härnösands kommun 2022 

 

______  
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§ 64 Dnr 2022-000186 1.1.1.1 

Ansvarsfrihet 2021 - Samordningsförbundet Härnösand 
Timrå 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att i enlighet med revisionens förslag bevilja förbundsstyrelsen och de 

enskilda förtroendevalda i densamma ansvarsfrihet för år 2021. 

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Göran Norlander (S). 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Nina Skyttberg (S) och Margareta Tjärnlund (M) 

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

Bakgrund 

Ett samordningsförbund är till skillnad från ett kommunalförbund en 

samarbetsorganisation mellan stat, region och kommun. Finansiell 

samordning får bedrivas mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, 

kommun och region för att uppnå en effektiv resursanvändning. Insatserna 

skall avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser 

och skall syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra 

förvärvsarbete.  

I Samordningsförbundet Härnösand Timrå ingår förutom de två 

kommunerna Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region 

Västernorrland. Förbundet leds av en förbundsstyrelse som består av en 

ledamot samt en ersättare från varje medlem.  

Förbundsdirektionen har upprättat årsredovisning för år 2021 och revisionen 

har efter granskningen tillstyrkt att respektive medlem beviljar ansvarsfrihet 

för styrelsen och de enskilda förtroendevalda i densamma.  

Socialt perspektiv 

Ärendet handlar enbart om formalia och ha ingen social anknytning. 
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Ekologiskt perspektiv 

Ärendet handlar enbart om formalia och har ingen koppling till natur eller 

miljö. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Samordningsförbund regleras i Lag (2003:1210) om finansiell samordning 

av rehabiliteringsinsatser. Av § 26 3:e stycket framgår att 

förbundsmedlemmarna ska var för sig pröva frågan om ansvarsfrihet för 

styrelsen.   

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2022-05-31 § 110 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-10 

Revisionsberättelse 2021 Samordningsförbundet Härnösand-Timrå, 

förtroendevalda revisorer utsedda av Härnösands och Timrå kommun samt 

Region Västernorrland 

Revisionsberättelse KPMG 

Grundläggande granskning EY – Samordningsförbundet Härnösand-Timrå 

2021 

Årsredovisning 2021 Samordningsförbundet Härnösand-Timrå 

______  
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§ 65 Dnr 2022-000175 1.1.2.1 

Ansvarsfrihet 2021 - Räddningstjänsten Höga Kusten 
Ådalen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att i enlighet med revisionens förslag bevilja förbundsdirektionen och de 

enskilda förtroendevalda i densamma ansvarsfrihet för år 2021. 

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Göran Norlander (S). 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Lennart Mohlin(S), Ingemar Wiklander (KD), 

Anders Gäfvert (M) och Ingemar Ljunggren (M) i handläggningen i detta 

ärende. 

Bakgrund 

Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen är ett kommunalförbund mellan 

Sollefteå, Kramfors och Härnösand. Förbundet styrs av en direktion som 

består av 2 ledamöter och 2 ersättare från respektive medlemskommun. 

Förbundet har upprättat årsredovisning för år 2021 som granskats av 

revisionen. Revisionen har påpekat att direktionens internkontroll inte varit 

tillräcklig under året och att 3 av de 4 verksamhetsmålen inte uppnåtts. Dock 

har samtliga finansiella mål uppnåtts. Revisionen har tillstyrkt att respektive 

kommuns fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen.  

Socialt perspektiv 

Ärendet handlar om formalia och har ingen social anknytning. 

Ekologiskt perspektiv 

Ärendet har ingen påverkan på natur eller miljö. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Ansvarsfrihet för kommunalförbund med direktion regleras i 

Kommunallagen (2017:725) 9 kap 13 §. Då det inte uttryckligen anges vem 

som ska godkänna årsredovisningen innan beslut om ansvarsfrihet tas av 
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medlemmarnas fullmäktige får det antas att uppgiften faller på direktionen 

som är den beslutande församlingen för förbundet. Årsredovisningen har 

godkänts av direktionen och granskats av revisionen. Fullmäktige har nu att 

ta ställning till frågan om ansvarsfrihet.   

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2022-05-31 § 108 

Kanslienhetens tjänsteskrivelse, 2022-05-09 

Revisionsberättelse 

Årsredovisning 2021 Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen    

______  
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§ 66 Dnr 2022-000174 1.2.3.3 

Ansvarsfrihet 2021 - Kommunalförbundet 
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län (KTM) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att i enlighet med revisionens förslag bevilja förbundsdirektionen och de 

enskilda förtroendevalda i densamma ansvarsfrihet för år 2021. 

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Göran Norlander (S). 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Knapp Britta Thyr (MP) i handläggningen i detta 

ärende. 

Bakgrund 

Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 

(KTM) ansvarar för den regionala kollektivtrafiken i Västernorrland. 

Förbundet styrs av en direktion som består av 2 ordinarie ledamöter och 

ersättare från Region Västernorrland samt en ledamot och en ersättare från 

samtliga medlemskommunerna Härnösand, Kramfors, Sundsvall, Sollefteå, 

Ånge, Timrå och Örnsköldsvik. 

Förbundet har upprättat årsredovisning för år 2021 och den har granskats av 

revisionen. Revisionen noterar att direktionen inte uppnått några finansiella 

eller verksamhetsmål vilket dock förklaras med att verksamheten påverkats 

kraftigt av Covid-19. Revisionen konstaterar att det fortfarande saknas beslut 

om förstärkt uppsikt men att internkontrollen i övrigt är tillräcklig. 

Revisionen har inte lämnat några formella anmärkningar utan har tillstyrkt 

att respektive medlems fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen 

samt de enskilda förtroendevalda i densamma. 

Socialt perspektiv 

Ärendet handlar om formalia och har ingen social anknytning. 
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Ekologiskt perspektiv 

Ärendet har ingen påverkan på natur eller miljö. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Ansvarsfrihet för kommunalförbund med direktion regleras i 

Kommunallagen (2017:725) 9 kap 13 §. Då det inte uttryckligen anges vem 

som ska godkänna årsredovisningen innan beslut om ansvarsfrihet tas av 

medlemmarnas fullmäktige får det antas att uppgiften faller på direktionen 

som är den beslutande församlingen för förbundet. Årsredovisningen har 

godkänts av direktionen och granskats av revisionen. Fullmäktige har nu att 

ta ställning till frågan om ansvarsfrihet.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2022-05-31 § 109 

Kanslienhetens tjänsteskrivelse, 2022-05-09 

Revisionsberättelse 2021 - Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten 

i Västernorrlands län 

Årsredovisning 2021 

Revisionsrapport delår KTM 2021  

Revisionsrapport - Grundläggande granskning KTM 

Revisionsrapport årsredovisning 2021-12-31- KTM  

Revisionsberättelse Norrtåg AB 

Granskningsrapport år 2021 för Norrtåg AB 

Revisionsberättelse 2021 Bussgods Västernorrland - undertecknad 

Granskningsrapport 2021 Bussgods 2021 signerad  

Revisionsberättelse 2021 Västernorrlands Läns Trafik AB 

Granskningsrapport 2021 Västernorrlands Läns Trafik AB 

Revisionsberättelse 2021 Transitio signerad 

Granskningsrapport 2021 Transitio AB signerad 

 

______  
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§ 67 Dnr 2022-000220 2.4.1.0 

10-årig investeringsplan 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta 10-årig investeringsplan,  

att uppdra till kommunstyrelsen att årligen revidera planen i samband med 

budgetarbetet och återkomma till kommunfullmäktige, samt 

att uppdra till kommunstyrelsen att säkerställa att strategiska projekt 

föreläggs kommunfullmäktige för beslut 

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S), Christina Lindberg (C), Knapp 

Britta Thyr (MP), Åke Hamrin (V), Anders Gäfvert (M), Olle Löfgren (L), 

Anders Bergqvist (V), Per-Eric Norberg (C), Ingemar Wiklander (KD), 

Glenn Sehlin (SD) och Magnus Oscarsson (S). 

Yrkanden 

Andreas Sjölander (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Christina Lindberg (C), Knapp Britta Thyr (MP), Åke Hamrin (V), Anders 

Gäfvert (M), Olle Löfgren (L), Anders Bergqvist (V), Per-Eric Norberg (C), 

Ingemar Wiklander (KD), Glenn Sehlin (SD) och Magnus Oscarsson (S) 

instämmer till Andreas Sjölanders (S) yrkande.      

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-23, i ärende §90 Mål, budget och 

skattesats 2021, att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en 10-årig 

investeringsplan. Beslutet syftar till att säkerställa en god planering som ger 

ekonomiska förutsättningar för att kunna genomföra de investeringar som 

kommer vara nödvändiga, eller av vikt för kommunens utveckling, att 

genomföra. Den långsiktiga investeringsplanen är framtagen för att ge bra 

planeringsunderlag för kommunen, varje investeringsprojekt behöver 

därutöver beslutas i särskild ordning utifrån mer detaljerade underlag inför 

genomförande. 
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Investeringsplanen (bilaga 1) innehåller förutom de normalt förekommande 

investeringar för kommunens verksamhet ett antal större strategiska 

investeringsprojekt. Arbetet med att ta fram förslag på de strategiska 

investeringsprojekten påbörjades 2020, arbetet har sedan dess bedrivits med 

representanter för alla partier samt berörda tjänstemän med syfte att skapa en 

bred förankring. 

Strategiska investeringsprojekt 

 

Investeringsprojekt 

(tkr) Budget 2023-2032 

Utsprångskajen 120 000 

Nybrogatan 54 000 

Nybron 122 000 

Skeppsbron 60 000 

Muddring Nattviken 6 000 

Kanaludden 12 000 

Västra Saltvik 2 o 3 11 500 

Industrimark Antjärn/Kittjärn 12 500 

Totalt 398 000 

 

Utsprångskajen - reparation för att iordningställa till lika utseende och 

funktion som innan stängning, inkluderas gör även säkring och renovering 

av kustbevakning- och skolkaj.  

Nybrogatan - trafiksäkerhetsåtgärder för alla trafikslag samt 

trafiksäkerhetsåtgärder och utrymmen vid busshållplats Rådhuset. Därutöver 

gestaltning och genomgående ny gata från grunden till ytskikt samt att 

intilliggande gator anpassas. 

Nybron - ny öppningsbar bro med gång- och cykelbana på båda sidor, där 

den nya bron ska klara BK4 (74 ton). 

Skeppsbron - renoverad kaj och gata på sträckan från Nybron till 

Utsprångskajen med trafiksäkerhetshöjande åtgärder för alla trafikslag. 

Nattviken - muddring av farleden till ett djup av två meter och med en längd 

på 780 meter. Arbetet genomförs i samband med muddring för Nybrons 

brofästen. 

Kanaludden - utveckling av grönområdet på sträckan från Simhallen till 

Bryggaren Strand, så som spontanytor och gångvägar samt boulebanor och 

minigolfytor. 

Västra Saltvik 2 och 3 - iordningställande inför etablering på fastigheten av 

extern aktör, med gata, cykelväg och busshållplats samt utredningsmedel för 

detaljplanearbete. 
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Industrimark Antjärn/Kittjärn - projektering och iordningställande inför 

etablering på fastigheten av extern aktör. 

För att klara av den väsentligt utökade investeringsvolymen kommande år 

framför allt utifrån de strategiska investeringsprojekten visar de ekonomiska 

analyserna att kommunen behöver ta nya lån för att säkerställa god likviditet 

framöver.  Se bilaga 3 för förslag på vilka investeringsprojekt som ska 

finansieras via lån och vilka som föreslås finansieras med skattemedel. 

Socialt perspektiv 

Flera av investeringarna i den tioåriga investeringsplanen är nödvändiga för 

att bibehålla en välfungerande infrastruktur under de kommande 50 till 80 

åren. De är därmed strategiskt viktiga för såväl invånare som besökare och 

därför även viktiga ur ett socialt perspektiv. Några investeringar syftar till att 

möjliggöra framtida etableringar som i sin tur kommer att generera 

arbetstillfällen vilket i sin tur kan väntas bidra till en minskande arbetslöshet. 

Varje investeringsprojekt kommer analyseras enskilt utifrån perspektivet 

inför beslut. 

Ekologiskt perspektiv 

Några av investeringarna – i synnerhet Skeppsbron, Nybron och Nybrogatan 

- syftar bland annat till att skapa en säkrare trafikmiljö för alla trafikslag 

något som i sin tur skapar förutsättningar för fler att förflytta sig per cykel 

eller till fots. 

Varje investeringsprojekt kommer analyseras enskilt utifrån perspektivet 

inför beslut. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Den ekonomiska kalkylen (bilaga 3) för investeringsplanen är framtagen 

utifrån ett antal grundantaganden. Utifrån omvärldsläget är dock osäkerheten 

stor kring den ekonomiska utvecklingen kommande år. Kalkylen grundar sig 

i att kommunen uppnår ett resultat årligen på 2 procent av skatter och 

generella statsbidrag och att några av de strategiska investeringsprojekten 

lånefinansieras. För den del av ny upplåning som föreslås så har en räntenivå 

på 3 procent uppskattats och en amorteringstakt i nivå med avskrivningstid 

använts. 
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Lånefinansierade investeringsprojekt 

(tkr) 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2031 2032 

Utsprångskajen 3 000 6 000 63 000 48 000 0 0 0 0 0 

Nybrogatan 7 000 24 000 23 000 0 0 0 0 0 0 

Nybron 2 000 24 000 60 000 36 000 0 0 0 0 0 

Skeppsbron 0 0 0 0 5 000 25 000 30 000 0 0 

Totalt årligen 12 000 54 000 146 000 84 000 5 000 25 000 30 000 0 0 

      

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2022-06-07 § 121 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-06-02 

Bilaga 1 - 10-årig investeringsplan 

Bilaga 2 - Presentation Strategiska projekt 

Bilaga 3 - Ekonomisk kalky 

 

______  
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§ 68 Dnr 2022-000216 2.4.1.0 

Ramjustering 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

att fördela medel för löneöversyn 2022 enligt förslag,  

att tilldela skolnämnden 11,5 mnkr skattemedel för uteblivna statsbidrag, 

att tilldela samhällsnämnden 3,46 mnkr för ökade kostnader för busstrafik 

samt uteblivna intäkter på grund av coronapandemin, samt 

att budgeterade investeringsmedel 2021 för samhällsnämnden om 3,6 mnkr 

överförs till investeringsbudget 2022.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S), Christina Lindberg (C), Per-Eric 

Norberg (C) och Åke Hamrin (V). 

Yrkanden 

Andreas Sjölander (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Åke Hamrin (V) instämmer till Andreas Sjölanders (S) yrkande. 

Christina Lindberg (C) yrkar avslag på attsats tre och föreslår två 

tilläggsattsatser som lyder; 

att tilldela Samhällsnämnden 1,2 mnkr för uteblivna intäkter på grund av 

coronapandemin, samt 

att uppdra till Samhällsnämnden att se över prissättning för busskort på 

grund av det prognostiserade underskottet.   

Per-Erik Norberg (C) instämmer till Christina Lindbergs (C) yrkande.    

Propositionsordning 

Ordföranden finner att det föreligger två förslag till beslut, 

kommunstyrelsens förslag och Christina Lindbergs (C) yrkande.  

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser besluta enligt 

kommunstyrelsens förslag.  
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Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser besluta enligt Christina 

Lindbergs (C) yrkande. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat enligt 

kommunstyrelsens förslag.       

Reservation 

Centerpartiet reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande. 

Bakgrund 

I beslutet om årsplan 2022 så budgeterades att medel för löneöversyn 2022 

centralt för att senare fördelas ut till respektive nämnd när löneöversynen var 

klar. Det budgeterades 18,2 mnkr för 2022 års löneöversyn. Resultatet för 

2022 år löneöversyn är 17,2 mnkr, 1,0 mnkr bättre än budget. 

I årsplan 2022 har nämndernas budgetramar fördelats utifrån behov av 

skattemedel, i beräkningarna har hänsyn tagits till externa intäkter. För 

skolnämndens verksamhet förändrades omfattningen av riktade statsbidrag 

väsentligt under hösten 2021, vilket gav nämnden andra förutsättningar än 

vad kommunfullmäktiges budgetbeslut angav. Utifrån de förändrade 

förutsättningarna, som ligger utanför skolnämndens möjlighet att påverka, 

föreslås att de tilldelas 11,5 mnkr extra skattemedel för 2022 som 

kompensation för uteblivna statsbidrag.  

Samhällsnämnden utökade kollektivtrafikens linjenät och utökade 

kvällstrafiken under 2021, för det ändamålet tilldelades nämnden utökad ram 

för 2021. Kostnaden för att kvarhålla ambitionsnivå ger nämnden 2,4 mnkr i 

utökat skattemedelsbehov även 2022. Utifrån det föreslås att nämnden 

tilldelas 2,4 mnkr i extra skattemedel för 2022 som kompensation för ökade 

kostnader.  

Pandemin har påverkat intäkterna vid Härnösands simhall, och även om 

pandemin nu är i alla väsentlighet är över så är intäktsbortfallet fortfarande 

synligt. Samhällsnämndens ramtilldelning 2022 bygger på en viss nivå av 

budgeterade intäkter. Prognosen per sista april visar att intäkterna förväntas 

bli 3,5 mnkr lägre än budget. Utifrån de effekter som pandemin haft på 

simhallens intäkter och att denna faktor ligger utanför nämndens möjlighet 

att påverka, så förslås att nämnden delvis kompenseras för det förväntade 

uteblivna intäkterna med 1,0 mnkr i extra skattemedel 2022. 

 

Ramtilldelning nämnder 2022 

(tkr) Tidigare beslutad 
ram nov 2021 

Löneöversyn 
2022 

Extra 
ramtilldelning 
2022 

Ny ram juni 
2022 

Kommunfullmäktige 6 873,0 0,0  6 873,0 
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Kommunstyrelse 182 077,0 1 706,3  183 783,3 

Kommungemensamt 64 981,0 0,0  64 981,0 

Arbetslivnämnden 68 041,0 956,4  68 997,4 

Samhällsnämnden 184 798,0 854,8 3 462,0 189 114,8 

Skolnämnden 621 411,0 8 016,1 11 500,0 640 927,1 

Socialnämnden 638 898,0 5 719,9  644 617,9 

Totalt 1 767 079,0 17 253,5 14 962,0 1 799 294,5 

 

Investeringsram 2022 

Efter en genomgång av investeringsprojekt 2021 inom samhällsnämnden 

finns behov av att föra över budgeterade investeringsmedel från 2021 till 

2022, för några sent på året påbörjade men inte avslutade projekt inom 

budgetåret 2021.  

 

Budgeterade/påbörjade investeringar 2021 

(mnkr) Belopp 

Hållplatsåtgärder 0,6 

Belysning elljusspår Vårdkasen 0,6 

Re Eksjödammen 0,6 

Förstärkning Skeppsbron norra 1,5 

Åtgärder Gerestabäcken 0,2 

GC-väg Hellzéngatan/Ångströmsgatan 0,2 

Total summa att överföra 3,6 

 

Investeringsmedel om 3,6 mnkr från 2021 föreslås att överföras till 

investeringsbudget 2022 för att undvika/minska obudgeterade 

investeringsutgifter, och ny investeringsram för samhällsnämnden 2022 

föreslås bli 88,1 mnkr. 

Socialt perspektiv 

Inte aktuellt. 

Ekologiskt perspektiv 

Inte aktuellt. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

I årsplan 2022 budgeterades för att skattemedel, generella statsbidrag och 

utjämning skulle uppgå till 1 819,4 mnkr. Den senaste skatteprognosen från 
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april 2022 visar en ökning på 27,4 mnkr i jämförelse med Årsplan 2022 och 

förväntas uppgå till 1 846,8 mnkr för 2022. 

Kommunen budgeterar med ett resultat på 36,0 mnkr för året. Efter årets 

första fyra månader visar helårsprognosen på ett resultat på 24,5 mnkr, -11,5 

mnkr i jämförelse mot budget. Underskottet beror framför allt på ett 

prognosticerat underskott vid två nämnder, nämndernas handlingsplaner 

förväntas ge effekt och att underskotten minskar. Löneöversynen 2022 

prognosticerades till 18,2 mnkr (i enlighet med budget), resultatet på 17,2 

mnkr är 1,0 mnkr bättre än budget. Det ger en förbättring på kommunens 

prognosticerade resultat för 2022 till 25,5 mnkr. 

Utifrån ovan nämnda beräknas kommunen kunna uppnå sitt budgeterade 

resultat för 2022 trots den extra tilldelningen av skattemedel till 

skolnämnden och samhällsnämnden.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2022-06-07 § 120 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-23   

______  
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§ 69 Dnr 2022-000242 1.1.2.1 

Mål, budget och skattesats 2023 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa den kommunala skattesatsen 2023 till 23,34 kronor.    

att anta majoritetens Årsplan 2023, 

att fastställa resultatuppdrag för kommunstyrelse och nämnder i enlighet 

med majoritetens Årsplan 2023, 

att fastställa särskilda uppdrag till kommunstyrelse och nämnder i enlighet 

med politiska prioriteringar i majoritetens Årsplan 2023, 

att bemyndiga kommunstyrelsen att förvärva och försälja fast egendom 

inom ramen 10 mnkr per objekt, 

att bemyndiga kommunstyrelsen att för eventuellt tillkommande brådskande 

investeringar disponera rörelsekapital inom ramen 10 mnkr per objekt, 

att ge kommunstyrelsen under 2023 rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens 

långfristiga skulder, med totalt 50 mnkr, samt 

att ge kommunstyrelsen rätt att under 2023 omsätta lån, d.v.s. låna upp 

belopp motsvarande belopp för de lån som förfaller till betalning under 2023. 

Yttranden 

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

Lindberg (C), Åke Hamrin (V), Knapp Britta Thyr (MP), Ingemar Wiklander 

(KD), Eva Olstedt-Lundgren (L), Erik Hultin (C), Krister Fagerström 

McCarthy (S), Per Sander (MP), Margareta Tjärnlund (M), Lotta Visén (S) 

och Olle Löfgren (L). 

Yrkanden 

Andreas Sjölander (S) yrkar bifall till majoritetens budgetförslag 2023.  

Åke Hamrin (V), Knapp Britta Thyr (MP), Ingemar Wiklander (KD), Per 

Sander (MP), Krister Fagerström McCarthy (S), Lotta Visén (S) instämmer 

till Andreas Sjölanders (S) yrkande. 

Anders Gäfvert (M) yrkar bifall till Moderaternas budgetförslag 2023. 
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Margareta Tjärnlund (M) instämmer till Anders Gäfverts (M) yrkande. 

Christina Lindberg (C) yrkar bifall till Centerpartiets budgetförslag 2023. 

Erik Hultin (C) och Per-Eric Norberg (C) instämmer till Christina Lindbergs 

(C) yrkande. 

Glenn Sehlin (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag 

2023. 

Eva Olstedt-Lundgren (L) yrkar bifall till Liberalernas budgetförslag 2023.  

Olle Löfgren (L) instämmer till Eva Olstedt-Lundgren (L) yrkande.      

Propositionsordning 

Ordföranden finner att det föreligger fem förslag till beslut, Majoritetens 

förslag, Moderaternas förslag, Centerpartiets förslag, och Liberalernas 

förslag samt Sverigedemokraternas förslag.  

Ordföranden ställer förslagen mot varandra.   

Ordföranden finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag.      

Reservation 

Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna reserverar 

sig till förmån för sina egna yrkanden.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2022-06-07 § 122 

Ordförandeförslag, 2022-06-07 

Majoritetens Årsplan 2023 

Centerpartiet budget 2023 

Moderaternas budget 2023 

Liberalernas budget 2023 

Sverigedemokraternas budget 2023 

 

______  
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§ 70 Dnr 2022-000008 1.1.1.3 

Avsägelser 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att från och med 2022-08-31 bevilja avsägelse från Carl Fredrik Edgren (V) 

i följande uppdrag; 

• Ledamot samt som vice ordförande i kommunstyrelsen 

• Ägarrepresentant/stämombud i Ostkustbanan AB 

• Ledamot samt vice ordförande i Invest i Härnösand AB 

• Ombud/ersättare i Kommunförbundet Västernorrland 

• ledamot i Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland,  

att bevilja avsägelse från Linda Borg (M) som ledamot i 

kommunfullmäktige, 

att från och med 2022-08-31 bevilja avsägelse från Michael Möller 

Christensen (V) som; 

• ledamot och ordförande i Härnösandshus AB och Härnösands 

kommunfastigheter och 

• ledamot i valnämnden.     

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Göran Norlander (S). 

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Carl Fredrik Edgren (V), 2022-06-15 

Avsägelse från Linda Borg (M), 2022-06-02 

Avsägelse från Michael Möller Christensen, 2022-06-17, 2022-06-20      

______  
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§ 71 Dnr 2022-000009 1.1.1.3 

Valärenden 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

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

ledamot i kommunfullmäktige efter Linda Borg (M),  

att välja Alexandra Viberg (M) som ledamot i socialnämnden,  

att välja Sören Hällström (S) som ersättare i arbetslivsnämnden, 

att från och med 2022-09-01 välja Anders Bergqvist (V) som ledamot och 

ordförande i Härnösandshus AB och Härnösands kommunfastigheter, 

att från och med 2022-09-01 välja Michael Möller Christensen (V) i 

följande uppdrag; 

• Ledamot och vice ordförande i kommunstyrelsen, 

• Ledamot och vice ordförande i Invest i Härnösand AB 

• Ombud/ersättare i Kommunförbundet Västernorrland 

• Ledamot i Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland 

• Ägarrepresentant/stämombud i Ostkustbanan AB, samt 

att välja Keith Bryant (V) som ledamot i valnämnden. 

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Göran Norlander (S). 

Bakgrund 

Fullmäktige ska välja nya ersättare och ledamöter efter de förtroendevalda 

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

ersättare och ledamöter till fullmäktige sker genom begäran hos 

Länsstyrelsen.  

Beslutsunderlag 

      

______  
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§ 72 Dnr 34630  

Tillkommande motioner, interpellationer och frågor  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlämna inkomna motionen – om principbeslut om att skydda 

åkermark i Härnösands kommun (KS 2022–291), till kommunstyrelsen för 

beredning.     

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Göran Norlander (S) 

Beslutsunderlag 

Motion från Per-Eric Norberg (C) och Lillemor Andersson (C), 2022-06-20      

______  
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§ 73 Dnr 2022-000010 1.1.1.1 

Ärenden för kännedom till kommunfullmäktige 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att lägga ärenden för kännedom till handlingarna. 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige erhåller förteckning över de handlingar som inkommit 

till kommunfullmäktige och ej föranlett någon åtgärd. Krisledningsnämndens 

beslut ska enligt gällande reglemente anmälas vid närmast följande 

fullmäktigesammanträde. 

Ärenden som gått för kännedom till fullmäktige på dagens sammanträde: 

• Protokollsutdrag kommunstyrelsen, 2022-05-31 – Uppsiktsplikt 

kommunala bolag 

• Protokollsutdrag socialnämnden, 2022-04-28 – Rapportering av ej 

verkställda gynnande beslut fjärde kvartalet, med bilagor 

• Protokollsutdrag socialnämnden, 2022-05-31 – Ej verkställda gynnande 

beslut 2022, med bilagor 

• Protokollsutdrag socialnämnden, 2022-05-31 – Fyramånadersrapport 2022, 

med bilagor 

• Protokollsutdrag Samhällsnämnden, 2022-05-19 – Fyramånadersrapport 

2022, med bilagor 

• Översiktlig granskning delårsrapport per 2021-08-31 – Räddningstjänst 

Höga Kusten Ådalen 

• Revisionsrapport granskning av äldreboendeplatser 

• Protokollsutdrag kommunstyrelsen, 2022-05-31 – Årsrapport 

barnkonventionen 2021, med bilagor 

Beslutsunderlag 

Bilaga - Ärenden för kännedom till kommunfullmäktige 2022-06-20 

______  
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§ 74 Dnr 2022-000011 1.1.1.1 

Korta frågor - korta svar 2022 

Inga frågor ställdes på dagens möte.  

______  

 


