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Närvaro- och voteringslista KF, ledamöter 
Ledamot 
 

Ersättare Par-
ti 

När-
varo 

 Vot 1 § 67 
Ja Nej Avs 

 Vot 2 § 67 
Ja Nej Avs 

 Vot 3 § 67 
Ja Nej Avs 

 Vot 4 § 67 
Ja Nej Avs 

 Vot 1 § 69 
Ja Nej Avs 

Andreas Sjölander  S X   X   X X    X  X   
Lotta Visén  S X   X   X X    X  X   
Magnus Oskarsson  S X   X   X X    X  X   
Nina Skyttberg  
§§ 62-71, 73-77 

 S X   X   X X    X  X   

Krister Fagerström 
McCarty 

 S X   X   X X    X  X   

Monica Fahlén  S X   X   X X    X  X   
Håkan Viklund  S X   X   X X    X  X   
Ebba Hansson Lotten Vidmark S -   X   X X    X  X   
Ann-Cathrine Genberg Agneta Jonsson S -   X   X X    X  X   
Björn Nordling Mats Höglund  

§§ 62-71, 73-77 
S -   X   X X    X  X   

Lennart Mohlin  
§§ 62-69, 71-77 

 S X   X   X X    X  X   

Johan Nilsson 
 

S X   X   X X    X  X   
Susanne Forsberg Rune Danielsson S -   X   X X    X  X   
Martin Neldén  V  X   X   X X    X  X   
Åke Hamrin  V X   X   X X    X  X   
Birgitta Alevård Michael Möller 

Christensen 
V -   X   X X    X  X   

Anders Bergqvist  V X   X   X X    X  X   
Knapp Britta Thyr  
§§ 62-70 

Mohammed 
Abdulwahab §§71-77 

MP X   X   X X    X  X   

Hibo Abdullahi  MP X   X   X X    X  X   
Per Sander Myriam Estrella 

Näslund 
MP -   X   X X    X  X   

Ida Skogström  M X   X X    X    X X   
Anders Gäfvert Ingemar Ljunggren §§ 

62-69, 71-77 
M -   X X    X    X X   

Lennart Bolander  M  X   X X    X    X X   
Margareta Tjärnlund §§ 
62-71, 73-77 

 M X   X X    X    X X   

Eva-Clara Viklund  M X   X X    X    X X   
Christian Wasell  
§§ 62-70, 72-77 

 M X   X X    X    X X   

Linda Borg  M X   X X    X    X X   
Per-Eric Norberg  C X X     X   X   X X   
Christina Lindberg  C X X     X   X   X X   
Erik Hultin  C X X     X   X   X X   
Anette Nordin Dunia Ali C - X     X   X   X X   
Karl Rönnkvist Ulrika Sundgren C - X     X   X   X X   
Olle Löfgren  L X   X X    X    X X   
Ingemar Wiklander  
§§ 62-69, 71-77 

 KD X   X   X X    X  X   

Mai Nahas  KD X   X   X X    X  X   
Ulrika Jonsson §§ 62-67  SD X  X   X    X   X    
Kenneth Lunneborg  SD X  X   X    X   X  X  
Sven Ingemar Vernersson Glenn Sehlin SD -  X   X    X   X  X  
Bo Gidmark  SD X  X   X    X   X  X  
Anette Åström  SD X  X   X    X   X  X  
Eva Olstedt Lundgren  L X   X X    X    X X   
Kristoffer Bodin 

 
M X   X X    X    X X   

Göran Norlander   S X   X   X X    X  X   
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Närvaro- och tjänstgöringslista ersättare 
Ersättare 
 

Parti Närvaro Tjänstgöring 

Lotten Vidmark S X Ebba Hansson 
Agneta Jonsson S X Ann-Cathrine Genberg 
Mats Höglund S X Björn Nordling 
Rune Danielsson S X Susanne Forsberg 
Monica Fällström S -  
Fredrik Olsson S -  
Roland Strömqvist S X  
Michael Möller Christensen V X Birgitta Alevård 
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 Anders Gäfvert 
Tina Sellgren M -  
Dunia Ali C X Anette Nordin 
Lillemor Andersson C -  
Ulrika Sundgren C X Karl Rönnkvist 
RosMarie Sandin L X  
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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Ordföranden inleder mötet med parentation över Björn Nordling (S). 
 
 
____________ 
 
 
 
Kommundirektör Lars Liljedahl uppdaterar läget med covid-19. 
 
 
 
 
___________ 
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§ 62 Dnr 2020-000522 1.1.1.1 

Allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige 2021 
Inga frågor har inkommit till dagens frågestund.  
______  
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§ 63 Dnr 2020-000521 1.1.1.2 

Information från revisionen 2021 
Revisionen har ingen information att presentera på dagens möte. 
 
______  
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§ 64 Dnr 2021-000208 1.1.2.1 

Fyramånadersrapport Härnösands kommun 2021  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna Fyramånadersrapport 2021 för Härnösands kommun.  

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S). 

Yrkanden 
Andreas Sjölander (S) 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 
Enligt reglemente för ekonomistyrning i Härnösands kommun är det 
kommunstyrelsen som ansvarar för att sammanställa en fyramånadersrapport för 
kommunen  Rapporten ska tillställas kommunfullmäktige senast vid 
junisammanträdet.  
Fyramånadersrapporten för 2021 har sammanställts utifrån gällande reglemente. 
I rapporten framgår att Härnösands kommun uppvisar ett resultat om -41,6 mnkr 
(-39,1 mnkr).  
Den ekonomiska utvecklingen visar att kommunen har ett betydligt högre 
bidragsberoende jämfört med motsvarande period föregående år. Verksamhetens 
kostnader visar en betydande ökning om 53,4 mnkr vilken förklaras till 84 
procent av entreprenader och köp av huvudverksamhet, tjänster, löner, 
ersättningar och sociala avgifter. Dock utgör bara covid-19 som kostnadsdrivare 
om 29 procent, det innebär alltså att den största kostnadsökningen inte kan 
förklaras i termer av covid-19.  
Betalningsförmågan på lång och kort sikt är dock i linje med vad som kan anses 
vara en god trend för kommunen, även om den relativt låga investeringstakten 
bidrar till en god likviditet. 
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Socialt perspektiv 
Rapporten innehåller en uppföljning av insatser och arbete under årets första fyra 
månader kopplat till social hållbarhet. 

Ekologiskt perspektiv 
Rapporten innehåller en uppföljning av insatser och arbete under årets första fyra 
månader kopplat till miljö och klimat. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Genom att upprätta en fyramånadersrapport som beskriver ackumulerat resultat 
och prognostiserat resultat vid årets slut bidrar kommunen till att kommunens 
resurser används effektivt, ändamålsenligt och långsiktigt.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-06-01 § 113 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse  
Fyramånadersrapport 2021 Härnösands kommun      
______  
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§ 65 Dnr 2020-000099 1.1.2.1 

Måltidspolicy för Härnösands kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att anta Måltidspolicy för Härnösands kommun. 

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S), Erik Hultin (C), Christina Lindberg 
(C), Olle Löfgren (L), Eva Olstedt Lundgren (L), Glenn Sehlin (SD), Knapp 
Britta Thyr (MP), Åke Hamrin (V), Ida Skogström (M), Krister Fagerström 
McCarty (S), Magnus Oskarsson (S) och Ingemar Ljunggren (M) 

Yrkanden 
Andreas Sjölander (S), Knapp Britta Thyr (MP), Åke Hamrin (V), Krister 
Fagerström McCarty (S), Magnus Oskarsson (S), Ida Skogström (M) och Eva 
Olstedt Lundgren (L)  yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.   
Erik Hultin (C) yrkar bifall till liggande förslag samt på en tilläggsattsats enligt 
följande: att rekommendera skolnämnden och socialnämnden att arbeta för mer 
närlagad mat i kommunens verksamheter. 
Christina Lindberg (C), Glenn Sehlin (SD), Ida Skogström (M), Eva Olstedt 
Lundgren (L) och Ingemar Ljunggren (M) yrkar bifall till Erik Hultins (C) 
förslag.  
Andreas Sjölander (S) och Krister Fagerström McCarty (S) yrkar avslag till Erik 
Hultins (C) förslag. 
Ida Skogström (M) begär ajournering. Mötet ajourneras för 5 minuter.   

Propositionsordning 
Ordföranden finner att det föreligger två förslag till beslut, kommunstyrelsens 
förslag och Erik Hultins (C) tilläggsattsats.  
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser att besluta enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens 
förslag. 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser att besluta enligt Erik Hultins 
(C) tilläggsattsats och föreslår att digital acklamation används. 
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Ordföranden ställer följande propositionsordning: den som vill att fullmäktige 
ska avslå Erik Hultins (C) tilläggsattsats svarar ja och den som vill att 
fullmäktige ska godkänna Erik Hultins (C) tilläggsattsats svarar nej genom att 
trycka på respektive knapp i voteringsfunktionen.  
Propositionsordningen godkänns och digital acklamation genomförs.  
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Erik Hultins (C) 
tilläggsattsats.     

Bakgrund 
En måltidspolicy syftar till att ge en övergripande vision av kommunens 
måltidsverksamhet. Den gäller alla kommunens verksamheter där mat tillagas 
och /eller serveras.  
Uppföljning av måltidspolicyn sker genom de resultatuppdrag som tas fram i 
samband med antagandet av kommunens årsplan. 
De enskilda nämnderna ansvarar för att relevanta handlingsplaner och riktlinjer 
tas fram för att uppnå måltidspolicyns ambitioner inom sina respektive 
verksamhetsområden.  
Måltidspolicyn ska fungera som en kommunövergripande viljeinriktning där 
nämnderna sedan kan välja att gå ännu längre i sina målsättningar.  
Inför beslut har policyn varit ute på remiss för att få in synpunkter. Nedan följer 
en sammanfattning av de remissvar som inkommit. 

Socialnämnden 
Socialnämnden vill på många ställen lägga in text som är verksamhetsspecifik 
för nämndens ansvarsområden. Mycket har lagts in, men eftersom policyn ska 
vara övergripande har det som är allt för verksamhetsdetaljerat inte tagits med, 
och där rekommenderar kommunledningskontoret att nämnden istället tar fram 
egna styrdokument. 

Skolnämnden 
Skolnämnden har inga synpunkter på innehållet, men vill lägga till 
barnperspektivet som ett eget perspektiv i policyn. Detta har inte gjorts, 
framförallt eftersom policyn ska vara övergripande för alla kommunens 
verksamheter. Ska det läggas in ett barnperspektiv borde även andra perspektiv 
beaktas separat. Däremot har skrivningar om barn- och ungas möjligheter att 
påverka matsedel och matsituation genom t.ex. matråd förstärkts och utökats. 

Kommunala pensionärsrådet 
KPR anser att för mycket fokus i dokumentet ligger på barn och ungas mat. 
Därför har man valt att komma med förslag på ett antal ändrade skrivningar. En 
del av dessa har förts in i förslaget. 
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Elever 
Ungdomsrådet har inte haft några möten under den här perioden, istället har 
dialog förts med elevrådet på Wendela Hellman-skolan, årskurs 5 på Brunne 
skola samt elever från restaurangsskolan år 3.  
På Wendela Hellman svarar eleverna att det är bra med klimatfokus men det får 
inte vara viktigare än att maten är god. Elevrådet saknar skrivningar om att barn 
och unga ska ges möjligheter att påverka matsedelns utformning. De tycker inte 
skrivningarna om måltiden som en stund för lärande är bra, utan vill att lunchen 
ska få vara avkoppling och att andra saker än aktivt lärande borde vara fokus, tex 
social samvaro. 
Restaurangskolan år 3 tycker överlag att förslaget är bra, eleverna tycker att det 
är bra att den understryker att maten ska vara hållbart producerad och 
klimatsmart. Dock saknar de att policyn inte tydligt nämner att maten bör vara 
närproducerad och det bör uttryckas tydligare i policyn att maten ska vara lagad 
från grunden och att hel- och halvfabrikat bör undvikas helt. 
Brunneskolan årskurs 5 skulle vilja vara mer inkluderade och delaktiga i 
utformningen av skolmenyn. Eleverna tar även upp att de ibland upplever att de 
serveras ”vuxenmat” och önskar att maten ska vara anpassad efter vad barn 
generellt tycker om.  
Efter elevernas synpunkter har skrivningarna om elevernas möjligheter att 
påverka matsedeln omformulerats och stärkts. Vad gäller den pedagogiska 
måltiden har skrivningen kompletterats med att detta ska anpassas till elevernas 
ålder.  

Navet 
Navet har i sitt svar dels lyft praktiska frågor om läkarintyg för specialkost och 
även önskemål om schemalagda luncher. Detta är mer detaljfrågor som bör tas 
upp i de riktlinjer som respektive nämnd ska ta fram för att uppfylla policyn. 

Socialt perspektiv 
Måltider är en väldigt viktig aspekt när det gäller många delar av det sociala 
perspektivet. Genom att servera god och näringsriktig mat påverkas folkhälsan 
positivt. Kan måltiden bli en stund av social samvaro påverkar även det hälsan 
positivt. 
Barn och ungas perspektiv lyfts genom ökade möjligheter till inflytande över 
matsedelns innehåll och matsalarnas utformning.  

Ekologiskt perspektiv 
Måltidspolicyn har ett tydligt ställningstagande för en minskad klimatpåverkan. 
Genom smarta val av råvaror och ett aktivt arbete för ett minskat matsvinn kan vi 
skapa en positiv påverkan ur ett ekologiskt perspektiv. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
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Det finns en risk att måltidspolicyn man medföra ökade kostnader för 
kostenheten. Detta då man ska välja råvaror med låg klimatpåverkan vilket kan 
bli dyrare.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-06-01 § 117 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 
Förslag Måltidspolicy Härnösands kommun 
Yttrande från socialnämnden 
Yttrande från skolnämnden 
Yttrande från Wendela Hellmanskolan elevråd 
Yttrande Restaurangskolan åk 3 
Yttrande Brunne skola åk 5 
Remissvar från KPR Härnösand 
Yttrande från Navet     
______  
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§ 66 Dnr 2021-000174 3.4.2.0 

Tillväxtstrategi Mitt Härnösand -den företagsamma platsen 
med den trygga och personliga livsmiljön 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
att anta förslaget för revidering av tillväxtstrategi.     

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S), Christina Lindberg (C), Ingemar 
Ljunggren (M), Eva Olstedt Lundgren (L), Magnus Oskarsson (S), Knapp Britta 
Thyr (MP), Ida Skogström (M) och Glenn Sehlin (SD). 

Yrkanden 
Andreas Sjölander (S), Ingemar Ljunggren (M), Christina Lindberg (C), Magnus 
Oskarsson (S), Knapp Britta Thyr (M), Ida Skogström (M), Eva Olstedt 
Lundgren (L) 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 
Beskrivning av ärendet 
Gällande tillväxtstrategi antogs av kommunfullmäktige 2017-02-06.  
Denna revidering görs enligt plan men även utifrån en stor omvärlds-händelse, 
pandemin Covid-19, vilket utmanat och påverkat samhället sedan början av 
2020. 
Samtliga av kommunens förvaltningar och bolag samt näringslivet har inbjudits 
att inkomma med synpunkter under revideringen. 

Bakgrund 
Tillväxtstrategi mot 2030 hade sin utgångspunkt i framtidsarbetet som startade 
2013 efter Mittuniversitetets beslut att lämna Härnösand. Strategin togs fram i en 
bred process med deltagande från olika delar av samhället - medborgare, 
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näringslivet, myndigheter, politik och kommunala tjänstemän. Sedan strategin 
antogs har den varit vägledande för Härnösands utvecklingsarbete.  

Bedömning 
Arbetet med att revidera strategin har tagit avstamp i de många dialoger som 
genomförts under de senaste åren bl.a. med näringslivet, kommunens invånare, 
föreningslivet, myndigheter och den kommunala organisationen. Men även 
genom att noga bevaka förändringar som vi upplevt, sett och förutspår både i vår 
närvärld och i vår omvärld.  
Revideringen av den övergripande målbilden tar sikte på år 2040 ”Mitt 
Härnösand 2040 – Tillsammans i en kreativ och företagsam livsmiljö”. 
Till målbilden har tillförts två kvantitativa mål kring befolkningstillväxt (30 000 
år 2040) och antal arbetstillfällen (11 500 år 2040). De tillhörande delstrategierna 
har även reviderats med utvecklande perspektiv enligt nedan: 

Delstrategi 1 - Gemensam kraft 
Utvecklade perspektiv: Digitalisering, rustade för möjligheter, ta modiga beslut. 

Delstrategi 2 - Utbildning som får människor att växa 
Delstrategins benämning: Tidigare benämning - Utbildning som grundar. För att 
visa på utbildningssystemets bredd och visa på attraktionskraft är benämningen 
förändrad.  
Utvecklade perspektiv: Modiga utbildningsaktörer, Från förskola till 
företagsamhet, Kreativa arenor för livslångt lärande. 

Delstrategi 3 - Företagsamhet  
Utvecklade perspektiv: Företagsamhet utvecklas i en tillåtande och inkluderande 
kultur, Alla kan vara företagsamma, Tillsammans,  Digitalisering, 
Förutsättningar genom gott företagsklimat. 

Delstrategi 4 – Den trygga och personliga livsmiljön 
Utvecklade perspektiv: Trygg och personlig livsmiljö som välkomnar alla, 
Digitalisering, Tillsammans attraherar vi fler. 

Delstrategi 5 - Hållbarhet genomsyrar allt  
Utvecklade perspektiv: Helhetsperspektiv, Attraktionskraft, Föregångare och 
leder hållbarhetsarbetet, människa i balans med miljön. 

Delstrategi 6 - Infrastruktur – Basen för utveckling 
Nya perspektiv: Utbyggd Ostkustbana, Robusta flexibla lösningar. 
Fortsatt implementering av strategin internt och externt är ett ständigt pågående 
arbete. Strategin är ett verktyg som används för att mobilisera aktörer och 
resurser. 
De olika aktiviteterna i den fortsatta genomförandeprocessen bygger 
attraktionskraft för Härnösand och för hela regionen. Strategin ger tyngd och 
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trovärdighet och skapar i sig sammanhang och betydelse för lokal, regional och 
nationell utveckling. 
Uppföljning av kvantitativa mål och dess delstrategier följs upp genom 
handlingsplaner samt i kommunstyrelsens verksamhetsberättelse. 

Socialt perspektiv 
Ingen påverkan. Följdbeslutet bedöms ge en positiv utveckling för alla 
dimensioner. 

Ekologiskt perspektiv 
Ingen påverkan. Följdbeslutet bedöms ge en positiv utveckling för alla 
dimensioner. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Ingen påverkan. Följdbeslutet bedöms ge en positiv utveckling för alla 
dimensioner.      

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-06-01 § 114 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse  
Tillväxtstrategi mot 2040      
______  
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§ 67 Dnr 2021-000207 1.1.2.0 

Mål, budget och skattesats 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att fastställa den kommunala skattesatsen 2022 till 23,34 kronor,   

att anta majoritetens förslag till mål och budget 2022 enligt bilaga, 

att fastställa resultatuppdrag för kommunstyrelse och nämnder i enlighet med 
bilaga, 

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 2022 rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens 
långfristiga skulder, med totalt 50 mnkr samt 

att ge kommunstyrelsen rätt att under 2022 omsätta lån, d.v.s. låna upp belopp 
motsvarande belopp för de lån som förfaller till betalning under 2022.     

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S), Christina Lindberg (C), Ida Skogström 
(M), Glenn Sehlin (SD), Ingemar Wiklander (KD), Knapp Britta Thyr (MP), Eva 
Olstedt Lundgren (L), Martin Neldén (V), Ann Charlotte Visén (S) och Magnus 
Oskarsson (S).  

Yrkanden 
Andreas Sjölander (S) yrkar bifall till reviderat budgetförslag från majoriteten. 
Ingemar Wiklander (KD), Knapp Britta Thyr (MP), Martin Neldén (V) och Ann 
Charlotte Visén (S) yrkar bifall till Andreas Sjölanders (S) förslag.  
Christina Lindberg (C) yrkar bifall till Centerpartiets förslag. 
Ida Skogström (M) och Eva Olstedt Lundgren (L) yrkar bifall till Moderaternas 
och Liberalernas förslag. 
Glenn Sehlin (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag.         
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Propositionsordning 
Ordföranden finner att det föreligger fem förslag till beslut, kommunstyrelsens 
förslag, Andreas Sjölanders (S) förslag, Centerpartiets förslag, Moderaternas och 
Liberalernas förslag samt Sverigedemokraternas förslag.  
Ordföranden ställer förslagen mot varandra.   
Ordföranden finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag.     

Votering och utfall 
Votering begärs och genomförs. 
Ordföranden meddelar att kommunstyrelsens förslag är huvudförslag.  

Votering 1 – förberedande omröstning 
För att utse motförslag till huvudförslaget ställer ordföranden Centerpartiets 
förslag mot Sverigedemokraternas förslag. Den som vill att fullmäktige ska välja 
Centerpartiets förslag till motförslag röstar ja och den som vill att fullmäktige 
ska välja Sverigedemokraternas förslag till motförslag röstar nej.   
Med 5 ja-röster mot 5 nej-röster och 31 som avstår finner ordföranden att 
resultatet ska avgöras genom lottning. Hur de enskilda ledamöterna röstat 
framgår av tabellen på s.2. 
Sekreteraren lägger in en lapp som det står C på och en lapp som det står SD på i 
valurnan. Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande drar utan att se upp en lott 
som det står SD på. Ordföranden finner att kommunfullmäktige utser 
Sverigedemokraternas förslag till motförslag i den förberedande omröstningen. 

Votering 2 – förberedande omröstning 
För att utse motförslag till huvudförslaget ställer ordföranden Moderaternas och 
Liberalernas förslag mot Sverigedemokraternas förslag. Den som vill att 
fullmäktige ska välja Moderaternas och Liberalernas förslag till motförslag röstar 
ja och den som vill att fullmäktige ska välja Sverigedemokraternas förslag till 
motförslag röstar nej.   
Med 10 ja-röster mot 5 nej-röster och 28 som avstår finner ordföranden att 
fullmäktige valt Moderaternas och Liberalernas förslag till motförslag i den 
förberedande omröstningen. Hur de enskilda ledamöterna röstat framgår av 
tabellen på s.2. 

Votering 3 – förberedande omröstning 
För att utse motförslag till huvudförslaget ställer ordföranden Andreas Sjölanders 
(S) förslag mot Moderaternas och Liberalernas förslag. Den som vill att 
fullmäktige ska välja Andreas Sjölanders (S) förslag som motförslag i 
huvudomröstningen röstar ja och den som vill att fullmäktige ska välja 
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Moderaternas och Liberalernas förslag som motförslag i huvudomröstningen 
röstar nej. 
Med 23 ja-röster mot 10 nej-röster och 10 som avstår finner ordföranden att 
fullmäktige valt Andreas Sjölanders (S) förslag som motförslag i 
huvudomröstningen. Hur de enskilda ledamöterna röstat framgår av tabellen på 
s.2. 

Votering 4 – Huvudomröstning 
Ordföranden ställer Andreas Sjölanders (S) förslag mot kommunstyrelsens 
förslag. Den som vill att fullmäktige ska besluta enligt kommunstyrelsens förslag 
röstar ja och den som vill att fullmäktige ska besluta enligt Andreas Sjölanders 
(S) förslag röstar nej. 
Med 23 nej-röster mot 20 som avstår finner ordföranden att fullmäktige beslutat 
enligt Andreas Sjölanders (S) förslag. Hur de enskilda ledamöterna röstat 
framgår av tabellen på s.2.     

Reservation 
Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna reserverar sig 
till förmån för egna förslag.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-06-01 § 118 
Ordförandeförslag kommunstyrelsens ordförande 
Majoritetens förslag till Årsplan 2022 – reviderad 2021-06-14 
Budget 2022 Moderaterna och Liberalerna 
Mål och budget 2022 Centerpartiet 
En Sverigedemokratisk budget för Härnösand 2022      
______  
 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
20(34) 

Sammanträdesdatum 
2021-06-14 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 68 Dnr 2021-000219 1.1.2.1 

Hemställan om hantering av särskilda medel från 
regeringen från och med 2021 för utökat åtagande 
angående operativ ledning av räddningstjänsten 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att avslå räddningstjänstförbundets hemställan om att erhålla medlen för år 2021.  

Bakgrund 
Direktionen för Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen (HKÅ) skriver till 
ägarkommunerna och hemställer om hantering av särskilda medel från 
regeringen från och med 2021 för utökat åtagande angående operativ ledning av 
räddningstjänsten.  
Staten har, som finansiering enligt den kommunala finansieringsprincipen, 
tillskjutit 4,32 kr/inv. år 2021 via de generella statsbidragen till kommunerna. 
Baserat på en befolkning om 25 111 invånare den 1/11 2020 uppgår statsbidraget 
för 2021 till 108 572 kr. Beroende på Härnösands kommuns 
befolkningsförändring relativt riket förändras statsbidragets storlek från 2022 
och framåt. 

Ställningstagande 
Härnösands kommun har i sina förslag till budgetunderlag 2022 från 
förvaltningen utökat medlemsbidraget till RHKÅ så att det inkluderar även de 
särskilda medlen från regeringen för finansiering av det utökade åtagandet 
angående operativ ledning av räddningstjänsten.  
Räddningstjänstförbundet önskar även erhålla anslaget för innevarande budgetår 
2021. Eftersom restriktion bör tillämpas vid revideringar av budget för 
innevarande år samt eftersom Räddningstjänstförbundet hade ett starkt positivt 
resultat för 2020 föreslås begäran avseende år 2021 avslås.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-06-01 § 127 
Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse 
Inkommen hemställan från Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen om 
hantering av särskilda medel från regeringen från och med 2021 för utökat 
åtagande angående operativ ledning av räddningstjänsten. 
  
______  
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§ 69 Dnr 2021-000211 1.1.2.1 

Presentkort till personalen i Härnösands kommun 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att dela ut presentkort från HÄR till månadsanställda samt timanställda som 
arbetat minst 40 % av heltid under perioden feb-april 2021 i Härnösands 
kommun till ett värde av 500 kr/person, samt  
att kostnaden om 1,3 mnkr belastar årets resultat.  

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S) och Glenn Sehlin (SD). 

Yrkanden 
Andreas Sjölander (S) yrkar bifall till kommunfullmäktiges presidiums förslag.  
Glenn Sehlin (SD) yrkar på ändring av förslaget enligt följande: att dela ut 500 
kr till anställda i nästkommande lönebesked.       

Propositionsordning 
Ordföranden finner att det föreligger två förslag till beslut, kommunstyrelsens 
presidiums förslag och Glenn Sehlins (SD) förslag. 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att fullmäktige beslutat 
enligt kommunfullmäktiges presidiums förslag.     

Votering och utfall 
Votering begärs och genomförs.  
Ordföranden ställer följande propositionsordning: Den som vill att fullmäktige 
ska besluta enligt kommunstyrelsens presidiums förslag röstar ja och den som 
vill att fullmäktige ska besluta enligt Glenn Sehlins (SD) förslag röstar nej. 
Med 38 ja-röster mot 4 nej-röster och 1 tom stol finner ordföranden att 
fullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens presidiums förslag.     

Reservation 
Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Bakgrund 
Det är många i kommunorganisationen som arbetet hårt under lång tid, pandemin 
har satt verksamheten under ett helt annat tryck än vad vi nånsin kunnat vänta 
oss. För att visa uppskattning till våra medarbetare för alla insatser som görs i 
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kommunens verksamheter föreslås att kommunen delar ut en sommarpresent i 
form av ett presentkort till alla månadsanställda samt timanställda som arbetat 
minst 40 % av heltid under perioden februari-april 2021.  
Syftet är också att uppmuntra till att handla lokalt i Härnösand och på så vis 
bidra till att mildra de negativa effekterna som drabbat företag till följd av 
Coronapandemin. Genom denna insats stöttar kommunen lokala handlare och 
krögare. Inför sommaren respektive julledigheten 2020 delades också presentkort 
ut till kommunens anställda. Aktiviteterna bidrog till att mildra effekterna på 
handeln i Härnösand under Coronapandemin och inspirerade även andra företag 
och myndigheter i kommunen att göra liknande satsning för sina anställda.   
Medarbetaren får ett presentkort hos HÄR Handel och Möte till värde av 500 kr 
att använda för att handla hos anslutna butiker och restauranger i Härnösand. I 
princip alla handlare i Härnösands centrum är anslutna till HÄR. I maj 2021 var 
41 butiker och restauranger anslutna.  
Presentkortet delas ut till alla som har en tillsvidareanställning eller en 
månadsanställning samt timanställda som arbetat minst 40 % av heltid under 
februari-april. Under perioden har det varit 1 837 tillsvidareanställda, 311 
visstidsanställda, 214 anställda med BEA-avtal och 245 timanställda som arbetat 
minst 40 % av heltid i kommunen. Kommunens kostnader beräknas till 1,3 mnkr. 
HÄR Handel och Möten AB är en näringsdriven organisation som har till syfte 
att verka för handelns utveckling i Härnösand och därigenom arbeta för 
medlemsföretagens intressen. HÄR arbetar med aktiviteter, presentkort och 
marknadsföring. Härnösands kommun stöttar årligen HÄR med ett driftsbidrag 
för att de ska kunna driva sin verksamhet. 
Presentkortet ges ut i samarbete med Mastercard och är i princip ett förbetalt 
Mastercard-kort. Det är Mastercards nätverk och säkerhetsstandard som används. 
Kortet gäller i anslutna butiker/företag i Härnösand. 
Under 2021 kan anställda få gåvor skattefritt från arbetsgivaren upp till ett värde 
av 2 000 kronor. 

Socialt perspektiv 
Under pandemitiden har många anställda både påverkats och arbetat hårt. 
Presentkortet är arbetsgivarens sätt att visa uppskattning för det väl genomförda 
arbetet under året. Handeln är viktig för vår kommun och genom utdelning av ett 
så stort antal presentkort så kan Härnösands kommun stötta den lokala handeln i 
kommunen.  

Ekologiskt perspektiv 
Ingen påverkan på perspektivet. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Pandemin har slagit hårt mot handeln i Sverige. De insatser som gjordes av 
Härnösands kommun under 2020 fick tydliga positiva effekter. Generellt kan 
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man räkna med att 1 kr presentkort genererar 1,40 kr i handeln, då man oftast 
handlar för mer än vad presentkortet är värt.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunfullmäktiges presidieberedning 2021-06-04 § 40 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-06-01 § 129 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
  
______  
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§ 70 Dnr 2021-000188 1.1.2.1 

Årsredovisning och ansvarsfrihet 2020 - 
Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna årsredovisning 2020 för Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen, 
samt 
att i enlighet med revisionens förslag bevilja förbundsdirektionen och de 
enskilda förtroendevalda i densamma ansvarsfrihet för år 2020.    

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.      

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

Bakgrund 
Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen är ett kommunalförbund mellan 
Sollefteå, Kramfors och Härnösand och styrs av en direktion som består av 2 
ledamöter och 2 ersättare från respektive medlemskommun. Förbundet har 
upprättat årsredovisning för år 2020 och den har granskats av revisionen. 
Revisionen har lämnat synpunkter på internkontrollen och måluppfyllelsen men 
tillstyrkt att respektive kommuns fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
direktionen.  

Socialt perspektiv 
Ärendet handlar om formalia som inte har någon social påverkan. 

Ekologiskt perspektiv 
Ärendet har ingen ekologisk anknytning. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
I 9 kap 13 § kommunallagen finns bestämmelser om revisionsberättelser som 
gäller kommunalförbund med direktion. Revisorerna i förbundet lämnar efter 
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upprättad årsredovisning sin revisionsberättelse till respektive medlemskommuns 
fullmäktige som sedan beslutar om ansvarsfrihet för direktionen. Innan 
medlemskommunernas fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet ska de enligt 11 
kap 21 § och 5 kap 24 § kommunallagen godkänna årsredovisningen.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-06-01 § 123 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 
Årsredovisning 2020 Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen 
Revisionsberättelse  
Granskning av bokslut och årsredovisning 2020 
Granskning av ekonomirutiner   
______  
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§ 71 Dnr 2021-000159 1.1.2.1 

Årsredovisning och ansvarsfrihet 2020 - 
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i 
Västernorrlands län (KTM) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna årsredovisning 2020 för Kommunalförbundet 
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, samt 
att i enlighet med revisionens förslag bevilja förbundsdirektionen och de 
enskilda förtroendevalda i densamma ansvarsfrihet för år 2020.   

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.      

Jäv 
Christian Wasell (M) anmäler sig jävig och deltar inte i beredning eller beslut i 
ärendet. 

Bakgrund 
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län (KTM) 
ansvarar för den regionala kollektivtrafiken i Västernorrland. Förbundet har 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 2020 och den har granskats av 
revisionen. Revisionen har noterat brister i måluppfyllelsen och i hanteringen av 
skuldförda bidrag samt att det saknas beslut om förstärkt uppsikt. Revisionen har 
dock inte lämnat några formella anmärkningar utan har tillstyrkt att respektive 
medlems fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda 
förtroendevalda i densamma. 
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Socialt perspektiv 
Ärendet handlar om formalia som inte har någon social påverkan. 

Ekologiskt perspektiv 
Ärendet har ingen ekologisk anknytning. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
I 9 kap 13 § kommunallagen finns bestämmelser om revisionsberättelser som 
gäller kommunalförbund med direktion. Revisorerna i förbundet lämnar efter 
upprättad årsredovisning sin revisionsberättelse till respektive medlemskommuns 
fullmäktige som sedan beslutar om ansvarsfrihet för direktionen. Innan 
fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet ska den enligt 11 kap 21 § och 5 kap 24 § 
kommunallagen godkänna årsredovisningen.   

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-06-01 § 124 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 
Årsredovisning 2020 Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i 
Västernorrlands län 
Revisionsberättelse med tillhörande bilagor     
______  
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§ 72 Dnr 2021-000184 1.1.2.1 

Årsredovisning och ansvarsfrihet 2020 - 
Samordningsförbundet Härnösand Timrå 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna årsredovisning 2020 för Samordningsförbundet Härnösand Timrå 
samt 
att i enlighet med revisionens förslag bevilja förbundsstyrelsen och de enskilda 
förtroendevalda i densamma ansvarsfrihet för år 2020.   

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.      

Jäv 
Nina Skyttberg (S), Mats Höglund (S) och Margareta Tjärnlund (M) anmäler sig 
jäviga och deltar inte i beredning eller beslut i ärendet. 

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. 
Förbundet har upprättat årsredovisning för år 2020 och revisionen har efter 
granskningen tillstyrkt att respektive medlem beviljar ansvarsfrihet för styrelsen 
och de enskilda förtroendevalda i densamma. 

Socialt perspektiv 
Ärendet avser formalia och har ingen social anknytning. 
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Ekologiskt perspektiv 
Ärendet har ingen ekologisk anknytning. 

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. Innan fullmäktige 
beslutar om ansvarsfrihet ska den enligt 11 kap 21 § och 5 kap 24 § 
kommunallagen godkänna årsredovisningen.     

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-06-01 § 125 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse  
Årsredovisning 2020 Samordningsförbundet Härnösand Timrå 
Revisionsberättelse 2020 Samordningsförbundet Härnösand Timrå  
Skrivelse från de förtroendevalda revisorerna i Samordningsförbundet 
Härnösand Timrå 
Grundläggande granskning av Samordningsförbundet Härnösand Timrå 2020      
______  
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§ 73 Dnr 2020-000519 1.1.1.3 

Avsägelser 2021 
Inga avsägelser finns att ta upp på dagens möte. 
______  
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§ 74 Dnr 2020-000518 1.1.1.3 

Valärenden 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att välja Charlotte Bystedt (SD) som nämndeman vid Ångermanlands tingsrätt 
efter Elise Bystedt (SD) och 
att välja Linda Borg (M) som ersättare för överförmyndaren under tiden 
ordinarie ersättare Anders Gäfvert (M) är förhindrad att tjänstgöra.  

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 
Nomineringar från berörda partier      
______  
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§ 75 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.      

Beslutsunderlag 
Granskningsrapport Hemab Elförsäljning AB 
Granskningsrapport Hemab 
Granskningsrapport Härnösands Elnät 
Granskningsrapport Härnösandshus 
Granskningsrapport Invest i Härnösand AB 
Granskningsrapport Härnösands Kommunfastigheter 
Granskningsrapport Servanet AB 
Granskningsrapport Technichus 
Protokollsutdrag Sollefteå kommun – Ansvarsfrihet Räddningstjänsten Höga 
Kusten 2020 
Fyramånadersrapport kommunfullmäktige 2021 
Fyramånadersrapport skolnämnden 2021 
      
______  
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§ 76 Dnr 34630  

Tillkommande motioner, interpellationer och frågor  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att interpellationen ”Heltidsprojektet - hjälpa eller stjälpa” till socialnämndens 
ordförande Krister Fagerström McCarthy (S) får ställas och  
att svar anges på nästa möte.      

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 
En interpellation, Heltidsprojektet – hjälpa eller stjälpa, dnr 2021-267, har 
inkommit från Karl Rönnkvist (C) 2021-06-14.       
______  
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§ 77 Dnr 2020-000523 1.1.1.1 

Korta frågor - korta svar 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att anse frågorna besvarade.  

Yttranden 
Olle Löfgren (L) ställer en fråga om de utlovade statliga jobben till Andreas 
Sjölander (S). 
Andreas Sjölander (S) besvarar frågan. 
Magnus Oskarsson (S) ställer en fråga om vad kommunen gör åt de högljudda 
bilträffarna i centrum på helgerna till Andreas Sjölander (S). 
Andreas Sjölander (S) besvarar frågan. 
Christina Lindberg (C) ställer en fråga om rekrytering av omvårdnadspersonal 
över sommaren till Krister Fagerström McCarty (S). 
Krister Fagerström McCarty (S) besvarar frågan. 
Margareta Tjärnlund (M) ställer en fråga om flytt av kvinnojouransvaret från 
socialnämnden till kommunstyrelsen, 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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