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§ 73 Dnr 27802  

Informationsärenden 
Kommunstyrelsen har fått informationsföredragningar enligt följande: 
Bibliotekets stängning för underhåll – Susanne Hägglund, bibliotekschef 
Granskning av IT-stöd – Lena Salomonsson, IT-chef  
Medfinansiering Leader Höga Kusten – Jenny Edvinsson, Leader Höga 
Kusten och Eva-Lotta Öberg, näringslivsutvecklare  
Renhållningsordning – Henrik Petré, utredare 
Försäljning gällande del av fastigheterna Härnösand Saltvik 2:35 och 
Bondsjö 17:1, Logosol – Hanna Viklund, mark- och 
exploateringshandläggare 
Information om tvätteriet – Lars Liljedahl, kommundirektör 
 
______  
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§ 74 Dnr 34746  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att välja Christina Lindberg (C) till justerare för dagens protokoll.  
 
______  
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§ 75 Dnr 2022-000003 1.1.2.1 

Fastställande av föredragningslista 2022 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att fastställa föredragningslistan till dagens sammanträde.      

Bakgrund 
Ordföranden går igenom upprättad föredragningslista för dagens möte.      

Beslutsunderlag 
Dagordning utskickad i handlingarna      
______  
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§ 76 Dnr 2021-000391 1.1.2.1 

Renhållningsordning 2022-2030 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
att anta Renhållningsordning 2022 – 2030 och 
att godkänna miljöbedömningen för Renhållningsordningen 2022 – 2030.  

Bakgrund 
En arbetsgrupp med representation från kommunstyrelse-, 
samhällsförvaltningen och HEMAB har tagit fram en ny renhållningsordning 
som lever upp till Naturvårdsverkets krav på kommunala avfallsplaner och 
föreskrifter. Dokumentet innefattar avfallsföreskrifter och avfallsplan och 
bildar tillsammans förslag till renhållningsordning. 
Syftet med avfallsplaneringen ska vara att bidra till att de globala målen, 
nationella miljökvalitetsmålen, regionala miljömålen med koppling till 
avfallshantering. 
Avfallsplanen har två fokusområden som berör hela kommunen och som 
syftar till att minska avfallsmängderna, minska nedskräpningen, minska 
matsvinnet, öka materialåtervinningen och öka återbruket i kommunen. Till 
fokusområdena finns åtta mål. Avfallsplanen har ett åtgärdsprogram som 
avser till att bidra till avfallsplanens mål och är kopplade till avfallsplanens 
fokusområden. 
Planen ska vara ett verktyg i det kommunala arbetet med avfallsfrågor inom 
till exempel fysisk planering, energi, nedskräpning och resursåtervinning. 
Nuvarande avfallsplan upphör i och med detta beslut. 
Inför beslut om renhållningsordning ska kommunfullmäktige besluta om 
genomförandet antas medföra en betydande miljöpåverkan. Arbetsgruppens 
bedömning är att den inte har en betydande miljöpåverkan.  
Renhållningsordningen har gått på remiss till kommunens politiska partier, 
Länsstyrelsen, regionen, intilliggande kommuner med mer. Remissvar har 
inkommit från Länsstyrelsen och FTI AB. Synpunkterna har sammanställts i 
bilaga 8.   
Socialt perspektiv 
Beslutet om ny renhållningsordning antas inte påverka det sociala 
perspektivet negativt. Renhållningsordningen innehåller flera positiva 
konsekvenser för det sociala perspektivet. I avfallsplanens framtagande har 
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barnens bästa lyfts fram och i en workshop har barn fått möjlighet att ge sina 
förslag på hur vi i kommunen ska förbättra avfallshanteringen.   
Ekologiskt perspektiv 
Beslut om ny renhållningsordningen bedöms inte påverka det ekologiska 
perspektivet negativt. I den miljöbedömning som gjords i arbete med 
renhållningsordningen framkommer det inte sker någon negativ 
miljöpåverkan. De mål och åtgärder som är framtagna bidrar till en positiv 
utveckling inom avfallsområdet.  
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Renhållningsordningen är ett lagstadgat dokument vars innehåll styrs av 
förordningar från Naturvårdsverket.  
Renhållningsordningen förutsätter att alla verksamheter inom kommunen 
ska, utifrån sina möjligheter, bidra till att kommunen uppnår de mål som är 
framtagna. Beslut om renhållningsordningen förutsätter dock inte att 
ytterligare medel krävs för att nå målen.  
Renhållningsordningen innefattar även föreskrifter för hur avfallshanteringen 
ska skötas i kommunen. 
Beslut om Renhållningsordningen 2022 – 2030 följer de lagar och 
förordningar som finns och påverkar inte några andra. Beslut om ny 
renhållningsordning antas inte påverka det ekonomiska och juridiska 
perspektivet.  

Beslutsunderlag 
Tillväxtavdelningens tjänsteskrivelse 
Yttrande från Länsstyrelsen 
Miljöbalken Kapitel 15  
Avfallsförordningen SFS 2020:614 
Naturvårdsverkets förordning NFS 2020:6  
Nationella avfallsplanen och avfallsförebyggande program 2018 – 2023  
______  
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§ 77 Dnr 2022-000160 3.4.2.0 

Medfinansiering Leader Höga Kusten 2023-2029 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att ur kommunstyrelsens budget för 2023 avsätta 300 000 kr avseende 
Leader Höga Kusten programperiod 2023, och 
att årligen i kommunstyrelsens budgetarbete för 2024–2029 beakta 300 000 
kr avseende Leader Höga Kusten programperiod 2024-2029.    

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M). 

Bakgrund 
Leader Höga Kusten är en ideell förening som arbetar med lokalt ledd 
utveckling genom leadermetoden i Höga Kustens kommuner. Metoden 
bygger på samarbete mellan näringslivet, ideella och offentliga parter. 
Leader Höga Kustens verksamhet finansieras av EU-programmen via 
jordbruksverket samt igenom deltagande kommuner i Leaderområdet.  
Härnösands kommun har tidigare medfinansierat ”Leader Höga Kusten” med 
250 tkr per år fram till 2020. Något som möjliggjort resurser och 44 mkr för 
att utveckla landsbygden i Höga kusten under EU:s programperiod 2014–
2020. Programperioden förlängdes med 2 år så även Härnösands kommuns 
medfinansiering. Den medfinansieringen har under EU perioden genererat en 
uppväxlingseffekt i direkta pengar på 5,67 till det tillkommer bland annat 
stora värden av varumärke, attraktiva boende och besöksmiljöer samt en 
attraktiv plats att verka på.  
Med anledning av den nästkommande programperiod ansöker Leader Höga 
Kusten medfinansiering från ägande kommuner samt region Västernorrland.  
En ny lokal utvecklingsstrategi med bred demokratisk förankring är 
framtagen för Höga Kustens Leaderområde.  
För att genomföra den lokala utvecklingsstrategin ska ett äskande för en 
budget på 50 miljoner att göras. Medfinansieringen är nödvändig för att 
växla upp de tillsatta pengarna för Sveriges arbete med 
landsbygdsutveckling av EU och staden. Tillsammans med kommunerna och 
regionens representanter i partnerskapsgruppen har beslutet fattats att begära 
300 tkr i medfinansiering av Härnösands kommun.   
Socialt perspektiv 
Positiv påverkan. Leader Höga Kusten arbetar enligt trepartnerskapet som är 
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en förutsättning att få ta del av medel från Leader Höga Kusten. Offentlig, 
privat och ideell sektor i samverkan har visat sig vara framgångsrikt för att 
skapa hållbara inkluderande insatser. Leader arbetar också särskilt med 
insatser för att inkludera unga i utvecklingsarbete. 
Ekologiskt perspektiv 
Positiv påverkan. Leader Höga Kustens utvecklingsstrategi lyfter hållbarhet 
ur alla tre dimensioner som en förutsättning för allt utvecklingsarbete. 
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Positiv påverkan. Strategin lyfter hållbarhet ur alla tre dimensioner som en 
förutsättning för allt utvecklingsarbete. Härnösands kommun har tidigare 
avsatt 250 000kr per år i projektbudgeten för Leader Höga kusten. Den nya 
finansieringen innebär en ekonomisk påverkan på 50 000 k per år.  

Beslutsunderlag 
Tillväxtavdelningens tjänsteskrivelse 
Medfinansieringsbegäran 2023-2029 
Lokal utvecklingsstrategi Leader Höga Kusten 
______  
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§ 78 Dnr 2022-000159 2.4.2.4 

Borgenstak 2022 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att för 2022 ska borgensavgift tas ut på den faktiska låneskulden för AB 
Härnösandhus, AB Härnösands kommunfastigheter, Härnösands Energi & 
Miljö AB och Härnösands Elnät, 
att från och med 2022, att såsom för egen skuld ingå borgen för AB 
Härnösandshus låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 687 
mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader, 
att från och med 2022, att såsom för egen skuld ingå borgen för AB 
Härnösands kommunfastigheters låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
belopp om 177 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader, 
att från och med 2022, att såsom för egen skuld ingå borgen för Härnösands 
Energi & Miljö AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 
740 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader,  
att från och med 2022, att såsom för egen skuld ingå borgen för Härnösands 
Energi & Miljö AB:s fullgörande av de skyldigheter som åvilar bolaget 
enligt gällande tillstånd med ärendebeteckning (dnr 551-14192-06), samt det 
avhjälpande av en miljöskada och de andra återställningsåtgärder som 
verksamheten kan föranleda, intill ett belopp om 45 mnkr,  
att från och med 2022, att såsom för egen skuld ingå borgen för Härnösands 
Elnät AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 125 mnkr, 
jämte därpå löpande ränta och kostnader, 
att från och med 2022, att såsom för egen skuld ingå borgen för Härnösands 
Folkhögskolas låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 28 mnkr, 
jämte därpå löpande ränta och kostnader, 
att från och med 2022, att såsom för egen skuld ingå borgen för 
Byggn.föreningen Folketshus Viksjö låneförpliktelser upp till ett totalt 
högsta belopp om 0,94 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader,  
att från och med 2022, att såsom för egen skuld ingå borgen för Daghemmet 
Eko-Fröet ekonomiska förening låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
belopp om 0,1 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader,  
att från och med 2022, att såsom för egen skuld ingå borgen för Föreningen 
Stormhatten kooperativa förskola låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 
belopp om 0,21 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader,  
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att från och med 2022, att såsom för egen skuld ingå borgen för 
Föräldrakooperativ Tuvan låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp 
om 0,3 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader,  
att från och med 2022, att såsom för egen skuld ingå borgen för Älandsbro 
Folketshus förening låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 2,93 
mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader,  
att från och med 2022, att såsom för egen skuld ingå borgen för KFA 
Kommunalt förlustansvars låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp 
om 0,18 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader,  
att från och med 2022, att såsom för egen skuld ingå borgen för Öbacka 
Sportcenter låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 2,6 mnkr, 
jämte därpå löpande ränta och kostnader, samt   
att från och med 2022, att såsom för egen skuld ingå borgen för Härnösands 
Orienteringsklubb låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 0,84 
mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.  

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M) och Glenn Sehlin (SD) 

Bakgrund 
För de kommunala bolagens och Härnösands Folkhögskolas lån borgar 
kommunen genom att sätta borgenstak för varje enskilt bolag. Borgenstaket 
anger hur mycket kommunen maximalt borgar för när dessa bolag tecknar 
lån hos kreditgivare, samt för övriga garantier.  
Samråd med kommunens och koncernenbolagens långivare Kommuninvest i 
Sverige AB har skett i beredningen av ärendet. 
Härnösandshus-koncernen 
För Härnösandshus AB föreslås borgenstaket förbli oförändrat jämfört med 
tidigare beslut och ligga kvar på 687 mnkr. Aktuell låneskuld vid årets slut 
(2021-12-31) är 515,8 mnkr.  
För Härnösands kommunfastigheter AB föreslås borgenstaket höjas till 177 
mnkr, en höjning med 80 mnkr. Aktuell låneskuld vid årets slut (2021-12-
31) är 76,5 mnkr.  
HEMAB-koncernen 
För Härnösands Energi & Miljö AB föreslås borgenstaket höjas från 710 
mnkr till 740 mnkr, en höjning med 30 mnkr. Aktuell låneskuld vid årets slut 
(2021-12-31) är 673 mnkr.  
Tidigare har krav om 45 mnkr i ekonomisk säkerhet ställda av Länsstyrelsen 
vid tillståndsgivning enligt miljöbalken att få bedriva deponiverksamhet vid 
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Älands avfallsanläggning ingått i borgenstaket.  Kravet på den ekonomiska 
säkerheten har avsett avhjälpande av eventuell miljöskada och 
återställningsåtgärder som verksamheten kan föranleda. I samråd med 
kommunkoncernens långivare Kommuninvest och med anledning av att den 
ekonomiska säkerheten i dagsläget inte innebär några låneskulder för 
HEMAB föreslås att den ekonomiska säkerheten om 45 mnkr lyfts ur 
borgenstaket avseende låneskulder och behandlas istället i en separat 
beslutsmening formulerad utifrån särskilda anvisningar från Länsstyrelsen, 
på samma sätt som ärendet hanterades 2021. 
För Härnösands Elnät AB föreslås borgenstaket förbli oförändrat på 125 
mnkr. Aktuell låneskuld vid årets slut (2021-12-31) är 118,7 mnkr.  

Bolag 
Aktuell 
låneskuld* Borgenstak 

(mnkr) 2021-12-31 2021 2022 Differens 
AB Härnösandshus 515,82 687,00 687,00 0,00 
AB Härnösands 
kommunfastigheter 76,45 97,00 177,00 80,00 
Härnösands Energi & Miljö AB 673,02 710,00 740,00 30,00 
Härnösand Elnät AB 118,65 125,00 125,00 0,00 
Totalt 1 383,95 1 619,00 1 729,00 110,00 

 
Övriga föreningar/bolag som kommunen borgar för 
Övriga bolag och föreningar som kommunen går i borgen för redovisas i 
nedanstående tabell och förslaget till samlat borgensåtagande för dem uppgår 
totalt till 36,28 mnkr.  

Förening/bolag 
Aktuell 
låneskuld* 

Borgenstak 
2022 

(mnkr) 2021-12-31   
Härnösands Folkhögskola 15,78 28,00 
Byggnadsföreningen Folkets Hus 
Viksjö 0,57 0,94 
Daghemmet Eko-Fröet ek. förening 0,10 0,10 
Fören. Stormhatten kooperativ 
förskola** 0,11 0,21 
Föräldrakooperativet Tuvan 0,10 0,30 
Älandsbro Folkets Husförening 2,26 2,93 
Egna hem (100 avtal 40%) 0,02 - 
Öbacka sportcenter 1,14 2,60 
Härnösands orienteringsklubb 0,60 1,20 
Totalt 20,68 36,28 

*aktuell låneskuld enligt huvudboksbilaga bokslutet 2021 

**Har bytt namn till Regnbåge  
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse      
______  
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§ 79 Dnr 2022-000179 3.7.2.0 

Avgift kost för brukare inom SoL/socialpsykiatri 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
att göra avgift för matkostnad valbar för brukare med boendeinsats 
SoL/socialpsykiatri, samt 
att förändringen gäller från och med 1 juli 2022.  

Bakgrund 
Enligt gällande praxis och avgiftsbeslut i kommunfullmäktige debiteras alla 
brukare med insatsen särskilt boende SoL 4 kap 1§ avgift gällande ”kost” 
som i dagsläget inte är valbar, utan gäller alla brukare med den aktuella 
insatsen.  
Funktionsstöd har två särskilda boenden/socialpsykiatri inom sitt 
verksamhetsområde. Vid dessa verksamheter bor brukare som beviljas 
bistånd utifrån tex långvarig psykisk ohälsa. Brukarnas ålder är varierande i 
ett spann från 43 – 77 år. En del i uppdraget gällande dessa brukare är att 
arbeta rehabiliterande och möjliggöra för brukarens självständighet och 
delaktighet. Med detta avses bland annat att på ett pedagogiskt sätt förbereda 
brukaren för mer självständighet i sitt boende och att kunna tillaga måltider. 
Eftersom alla brukare idag betalar en avgift för kost är utrymmet att inhandla 
råvaror för att träna på matlagning ofta mycket begränsat vilket starkt 
försvårar möjligheterna att tillsammans med personal träna upp dessa 
färdigheter och därmed på sikt kunna flytta till ett eget boende.  
Funktionsstöd ser att en möjlighet att möjliggöra detta skulle vara att brukare 
inom SoL/socialpsykiatri har möjligheten att avstå avgift för kost för att 
istället använda sin budget till att köpa in råvaror och därefter få stöd av 
personal att tillaga måltider.  
För att detta ska vara möjligt behöver det fattas ett beslut i 
kommunfullmäktige att avgiften för kost ska vara valfri. Socialförvaltningen 
har under sin handläggning haft dialog med jurist som menar att det är 
möjligt att göra en sådan lösning. 
Kommunledningskontoret har ingen annan åsikt och föreslår därför 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta att avgiften för kost 
ska vara valfri samt att förändringen träder i kraft från 1 juli 2022.       
Socialt perspektiv 
Beslutet har stor positiv påverkan på de brukare som nu får möjligheten att 
träna upp sina färdigheter och på sikt kan flytta till ett eget boende. 
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Ekologiskt perspektiv 
Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv. 
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Beslutet bedöms inte ha påverkan på detta perspektiv.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 
Socialnämnden, sammanträdesprotokoll, 2022-03-31 §24 
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2022-02-10.  
______  
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§ 80 Dnr 2022-000143 1.1.2.0 

Sammanträdestider 2023 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder kl. 08.15 följande datum: 
24 januari 
14 februari 
14 mars 
18 april 
16 maj 
22 augusti 
19 september 
17 oktober 
14 november 
12 december 
att kommunstyrelsen sammanträder kl. 08.15 följande datum: 
17 januari 
7 februari 
28 februari 
4 april 
3 maj 
30 maj 
5 september 
3 oktober 
31 oktober 
28 november  
Beslutet gäller under förutsättning av fullmäktiges beslut om motsvarande 
sammanträdesdatum för fullmäktige. 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att kommunfullmäktige sammanträder kl.13.15 följande datum: 
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27 februari 
27 mars 
24 april 
22 maj 
19 juni 
25 september 
23 oktober 
20 november 
18 december.  

Bakgrund 
Inför sammanträdesåret 2023 har kommunledningskontoret tagit fram 
förslag på sammanträdesdagar för kommunstyrelsen, dess utskott samt 
kommunfullmäktige. 
Socialt perspektiv 
Bedöms inte påverkas av beslutet. 
Ekologiskt perspektiv 
Bedöms inte påverkas av beslutet. 
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Bedöms inte påverkas av beslutet.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 
Förslag på sammanträdestider för år 2023 
______  
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§ 81 Dnr 2022-000157 1.1.2.0 

Taxa för barn- och skolomsorg 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att fastställa Taxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg, samt 
att förändringarna gäller från och med 1 juli 2022.  

Bakgrund 
Skolnämnden har på sitt sammanträde 2022-03-24 § 35 beslutat att anta nya 
”Riktlinjer för alla huvudmän som bedriver förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg i Härnösands kommun” vilka ersätter de tidigare ”Regler 
och riktlinjer för förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg i 
Härnösands kommun” (SKN 2016-000288) samt ”Regler och riktlinjer för 
fristående förskola, fritidshem (ej knutna till en skola) och pedagogisk 
omsorg i Härnösands kommun” (SKN 2016-000288). 
Som en konsekvens av detta beslut behöver fullmäktige fastställa Taxa för 
förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg, då det enligt kommunallagen är 
fullmäktige som ska besluta i frågor som rör taxor och avgifter (KL 
2017:725 5 kap 1§) 
Barn till föräldralediga och arbetssökande har idag rätt till 25 timmars 
förskola per vecka under skolåret (skolåret följer grundskolans läsårstider). 
Det finns dock en möjlighet för dessa barn att vara på förskolan under lov, 
men då mot en avgift som följer maxtaxan. detta innebär att den befintliga 
taxan behöver kompletteras med tre nya delar: 
1. Barn 1-3 år föräldraledig/arbetssökande 25h lov-fria veckor som även 
önskar 15h lovveckor (val görs för 12 månader)  
      • Barn 1 = 2,2% av inkomsten, max?1167 kronor  
      • Barn 2 = 1,5% av inkomsten, max 778 kronor  
      • Barn 3 = 0,7% av inkomsten, max 389 kronor  
2. Barn 3-5 år föräldralediga/arbetssökande som väljer att även nyttja platsen 
15h per lovvecka.   
      • Barn 1 = 0,6% av inkomsten, max 359 kronor  
      • Barn 2 = 0,45% av inkomsten, max 238 kronor  
      • Barn 3 = 0,22 % av inkomsten, max 119 kronor  
3. Barn?3–5 år allmän förskola 15h/vecka, med lov. 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
19(32) 

Sammanträdesdatum 
2022-05-03 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

      • Barn 1 = 0,6% av inkomsten, max 359 kronor  
      • Barn 2 = 0,45% av inkomsten, max 238 kronor  
      • Barn 3 = 0,22 % av inkomsten, max 119 kronor 
 
Skolnämnden föreslår även att inkomsten för att beräkna maxtaxa sätts till 
>1 kr istället för som idag >7 000 kr. Kringliggande kommuner tillämpar 
samma förfarande och det innebär att den kostnad som uppstår för 
administration till viss del täcks. 
Socialt perspektiv 
De reviderade riktlinjerna tydliggör barnets rätt till utbildning i förskolan. 
Härnösands kommun ger mer tid i förskolan än de lagstadgade 15 timmarna 
för föräldralediga och arbetssökande. Barn i behov av extra stöd och 
stimulans har förtur till plats och rektor kan också besluta om utökad tid för 
barnet om det finns särskilda behov hos barnet.  
Ekologiskt perspektiv 
Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv. 
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
De reviderade riktlinjerna skapar bättre förutsättningar för en hållbar 
långsiktig planering av förskolans behov av bemanning vilket ger bättre 
förutsättningar för personalplanering, främst under lov.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 
Taxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 
Protokollsutdrag skolnämnden 2022-03-24 § 35     
______  
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§ 82 Dnr 2022-000035 1.1.2.0 

Ordförandeförslag - cyklar - uppföljning 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att lägga rapportering av ärendet Ordförandeförslag cyklar till handlingarna, 
samt 
att kommundirektörens uppdrag genom detta anses som slutfört.   

Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade i januari 2022 att uppdra till kommundirektören 
att undersöka alternativa lösningar för att anställda ska kunna införskaffa 
cykel eller elcykel via ett löneavdrag, i enlighet med den av fullmäktige 
bifallna motionen och återkomma till kommunstyrelsens sammanträde i mars 
2022. 
Ett utredningsarbete har påbörjats där upphandlingsenheten nogsamt har 
granskat befintliga avtal, både avseende fordon (Leasplan) och 
Förmånsportalen (Advinans/Epassi) för att identifiera om införskaffande av 
elcykel/cykel via löneavdrag går att möjliggöra genom dessa samarbeten.  
Slutsatsen är att Leasplan enbart hanterar fordon och att Förmånsportalen 
inte har någon leverantör av de önskade produkterna i dagsläget. Det finns 
därmed inte någon färdig lösning i något av avtalen. Däremot finns möjlighet 
att ansluta en eller flera önskade leverantörer till Förmånsportalen för att 
därigenom tillgängliggöra förmånen för hela den stadigvarande personalen.  
Nästa planerade steg i arbetet är att genom en marknadsanalys få en bild av 
vilken leasinglösning inklusive löneavdrag, och vilka produkter som 
Härnösands kommun som arbetsgivare vill erbjuda sina anställda. 
Marknadsanalysen kommer inledningsvis att fokuseras på att jämföra 
befintliga aktörer inom cykelleasings olika leasingkonstruktioner och 
produkter, samt genomlysa de skattetekniska förutsättningarna. Därefter är 
ambitionen att söka lokala samarbeten som, om de kan möta kommunens 
önskemål, kan anslutas till Förmånsportalen.  
Bedömningen är att en lösning ska finnas färdig till hösten 2022.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2022-01-18, §10 
Ordförandeförslag cyklar      
______  
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§ 83 Dnr 2022-000198 3.1.3.2 

Överenskommelse om nyttjande av allmän platsmark, 
del av Härnösand Ön 3:1 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna upprättad överenskommelse om att nyttja allmän platsmark, 
gällande del av fastigheten Härnösand Ön 3:1.     

Bakgrund 
Ett önskemål om att etablera en kajakomat, för uthyrning av kajaker och 
SUP:ar, har inkommit från Point 65 Sweden AB. Det aktuella området ligger 
på mellanholmen, och omfattar en yta om ca 10 kvm, samt rätt att nytta 
kommunens kajakbrygga, se bilaga 1.  
Kajakomaten kommer att ligga på parkmark, som är planlagd som 
allmänplats - park. Kommunen bedömer att kajakomaten kan ställas på 
parkmarken då den kan ses som ett komplement för platsens användning och 
gagnar allmänheten så vem som helst har möjlighet att hyra en kajak eller 
SUP. 
Enligt lag får inte kommunen arrendera ut allmän platsmark, tillstånd att 
använda allmänplats ska ske enligt ordningslagen och lokala föreskrifter. 
Ansökan om tillstånd sker via polismyndigheten. Kommunen har i likande 
fall varit i kontakt med polisens jurist som bedömer att kommunen kan 
upplåta marken genom ett civilrättsligt avtal. Krävs allmänplats tillstånd 
ansvarar nyttjanderättsinnehavaren om att ansökan om detta.  
Tillväxtavdelningen har tagit fram ett förslag på ett avtal avseende nyttjande 
av allmän platsmark. Markområdet kommer att upplåtas under en 3 års 
period, med en årlig avgift på 5 000 kr.  
Socialt perspektiv 
Att etablera en kajakuthyrning är positivt ur både besökande och ett 
boendeperspektiv och för folkhälsan.  
Ekologiskt perspektiv 
En etablering på detta område bedöms inte medföra en betydande inverkan 
på det ekologiska perspektivet. 
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
En etablering av kajakuthyrning kommer att locka besökare från andra städer 
till Härnösand. Detta i sin tur kommer förhoppningsvis att leda till att fler 
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besöker butiker och restauranger i stan. Detta leder i sin tur till ökade 
intäkter för Härnösands företagare, och skatteintäkter till kommunen.     

Beslutsunderlag 
Tillväxtavdelningens tjänsteskrivelse 
Förslag på överenskommelse om nyttjande av allmän platsmark med 
tillhörande kartbilaga      
______  
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§ 84 Dnr 2021-000436 1.1.2.0 

Granskning - IT-stöd 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
att anta Yttrande – Granskning av IT-stöd som sitt eget, samt  
att översända yttrandet till revisionen.  

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

Bakgrund 
KPMG har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer genomfört 
en granskning av kommunens IT-stöd. Granskningen syftar till att på ett 
övergripande plan bedöma om IT-stödet är ändamålsenligt och bedrivs på ett 
effektivt sätt. 
Revisionen önskar att kommunstyrelsen lämnar synpunkter på de slutsatser 
som finns redovisade i rapporten senast 10 maj 2022. Av svaret ska det 
framgå vilka eventuella åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara 
genomförda. 
Revisorernas bedömning 
Av granskningen framgår att den sammanfattande bedömning utifrån 
granskningens syfte är att IT-stödet inte fungerar ändamålsenligt eller kan 
säkerställas att det bedrivs på ett effektivt sätt.  
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar revisorerna 
kommunstyrelsen att 
* Tydliggöra roll och ansvarsfördelningen kring IT-arbetet samt säkerställa 
ett ändamålsenligt stöd på såväl förvaltningsnivå som den politiska nivån. 
* Följa upp och säkerställa arbetet med att implementera en 
systemförvaltarorganisation i hela kommunen. 
* Vidta nödvändiga åtgärder för att systematisera och formalisera en tydlig 
strategisk styrning och ledning av IT-arbetet. 
* Ser över och säkerställer systematisk uppföljning på aggregerad nivå i 
syfte att säkerställa en effektiv och ändamålsenlig IT-verksamhet. 
Kommunstyrelsens synpunkter och svar på rekommendationerna besvaras i 
bifogad bilaga, Yttrande – Granskning av IT-stöd. 
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Socialt perspektiv 
Beslutet om att anta Yttrande – Granskning av IT-stöd antas påverka det 
sociala perspektivet positivt då en förbättrad systematik införs som följer upp 
och säkerställer leveransen.  
Ekologiskt perspektiv 
Beslutet om att anta Yttrande – Granskning av IT-stöd antas inte påverka det 
ekologiska perspektivet negativt.   
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Beslutet om att anta Yttrande – Granskning av IT-stöd antas delvis kunna 
påverka det ekonomiska och juridiska perspektivet positivt genom att det 
systematiska kvalitetsarbetet förbättras.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Yttrande – Granskning av IT-stöd 
Revisionsrapport Granskning av IT-stöd, 2022-02-24.  
______  
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§ 85 Dnr 2022-000208 1.1.2.0 

Uppförandekod för förtroendevalda 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att anta uppförandekod för förtroendevalda i Härnösands kommun.  

Bakgrund 
Det politiska klimatet i Sverige blir allt hårdare och politikernas 
trygghetsundersökning (2021) visar på oro hos många förtroendevalda. 
Syftet med uppförandekoden är att upprätthålla ett fortsatt gott politiskt 
samtalsklimat och vara ett hjälpmedel för att demokratins processer ska 
fungera samt att övergrepp och maktmissbruk ska undvikas. 
Uppförandekoden ger förtroendevalda grundregler hur de ska uppträda på ett 
bra sätt emot varandra samt närvarande tjänstepersoner och besökare och 
därmed visa respekt för alla människors lika värde. Målet med 
uppförandekoden är att varje förtroendevald ska få stöd i eftertänksamt 
handlande.  
Socialt perspektiv 
Syftet med uppförandekoden är att upprätthålla ett fortsatt gott politiskt 
samtalsklimat och vara ett hjälpmedel för att demokratins processer ska 
fungera samt att övergrepp och maktmissbruk ska undvikas. 
Ekologiskt perspektiv 
Ärendet har ingen påverkan på miljön. 
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Ärendet har ingen ekonomisk eller juridisk anknytning.   

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Uppförandekod för förtroendevalda i Härnösands kommun     
______  
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§ 86 Dnr 2022-000217 3.1.3.1 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna köpekontraktet avseende del av fastigheterna Härnösand 
Saltvik 2:35 och Bondsjö 17:1.      

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

Bakgrund 
Logosol AB har under en tid sökt mark alt lokaler för att kunna utveckla sin 
verksamhet.  
Priset för marken är satt till 6 280 000 kr, vilket är beräknat utifrån tidigare 
försäljningar i området samt värdering.  Den byggbara arealen på den 
blivande fastigheten uppskattas till 20 933 kvm efter avstyckning. Tomten är 
belägen på det nya området som i sommar börjar att färdigställas för 
Riksarkivets nya arkivbyggnad.  
Köpet är villkorat med att Logosol AB ska erhålla ett lagakraftvunnet 
bygglov senast 2022-12-31. Om detta krav inte uppfylls återgår fastigheten 
till kommunen som har rätt att sälja fastigheten vidare.  
Logosol AB förbinder sig att inom två år från att bygglovet vunnit laga kraft 
påbörja byggnation av lokal för sin verksamhet. I det fall byggnation inte 
påbörjats inom angiven tid, har kommunen rätt ut begära vite om 500 000 kr.  
Området är idag obebyggt och saknar infartsväg. Härnösands kommun 
kommer via Samhällsförvaltningen att påbörja byggnation av lokalgata 
sommaren 2022, vägen beräknas vara klar för byggtrafik under oktober 
månad 2022.   
 
Socialt perspektiv 
Byggnation av en ny anpassad verksamhetslokal bidrar till att ett 
Härnösandsföretag ges möjlighet att expandera och säkrar därmed 
arbetstillfällen på orten. 
Ekologiskt perspektiv 
En etablering på detta område bedöms inte medföra en betydande inverkan 
på det ekologiska perspektivet.  
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Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Nybyggnation av en anpassad lokal för verksamheten kan leda till ökad 
omsättning och nya arbetstillfällen. För Härnösands kommuns del bidrar 
försäljningen till en positiv effekt utifrån den investering som görs i området.      

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Förslag på köpekontrakt gällande Härnösand Saltvik 2:35 och Bondsjö 17:1, 
med tillhörande karta      
______  
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§ 87 Dnr 2022-000209 1.2.2.2 

Reglemente för kommunalt partistöd Härnösands 
kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att anta Reglemente för kommunalt partistöd Härnösands kommun och 
att reglementet gäller under 2023-2026.      

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

Yrkanden 
Lotta Visén (S) föreslår att giltighetstiden ska framgå av beslutet. 

Propositionsordning 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, förvaltningens 
förslag med Lotta Viséns (S) tilläggsförslag. 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta enligt förvaltningens 
förslag med Lotta Viséns (S) tilläggsförslag. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat enligt förvaltningens 
förslag med Lotta Viséns (S) tilläggsförslag. 

Bakgrund 
Enligt kommunallagen (2017:725) 4 kap 30 § ska kommunfullmäktige 
besluta om partistödets omfattning och formerna för det.  
I Härnösand består partistödet av två delar, dels en fast del och dels en rörlig 
del som baseras på hur många mandat ett parti har i kommunfullmäktige. 
Härnösands kommun tillämpar principen att partistöd endast betalas ut för 
mandat för vilken en ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837). 
Inför varje mandatperiod beslutar fullmäktige om Reglemente för 
kommunalt partistöd. 
Förändringarna i förslaget för reglemente är 

- En höjning av partistöd (avser såväl den fasta delen som den 
mandatbaserade delen) om 10% 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
29(32) 

Sammanträdesdatum 
2022-05-03 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

- En förändring av beräkningsgrunden för det mandatbaserade stödet 
för att göra det mer transparant och liknande andra arvodesregler. 

I dagens reglemente beräknas det mandatbaserade stödet på summan 24 160 
kr. Den summan fastställdes 2017 och den har sedan räknats om årligen 
utifrån förändringar i prisbasbeloppet.  
Istället föreslår kommunledningskontoret att det mandatbaserade beloppet 
knyts direkt till prisbasbeloppet. Detta gör att det blir mer transparant och 
tydligt vilket det faktiska beloppet som utbetalas är. 
Grundsumma enligt reglementet  24 160 kr 
Summa som betalas ut per mandat 2022  26 048 kr 
Summa per mandat med 10% höjning  28 653 kr 
Detta utgör ca 0,6 prisbasbelopp beräknat på 2022 års nivåer (0,6 
prisbasbelopp är 28 980 kr). Kommunledningskontorets förslag är att det 
mandatbaserade beloppet ska utgöra 0,6 prisbasbelopp. 
Samma princip föreslås tillämpas på beräkningen av bidragen till de politiska 
ungdomsorganisationerna.  
I övrigt har reglementet justerats språkligt samt att ett stycke har strukits då 
samma stycke även står med under nästa rubrik. 
Socialt perspektiv 
Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv. 
Ekologiskt perspektiv 
Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv. 
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Beslutet innebär en ökad kostnad för det kommunala partistödet på 134 076 
kr med dagens sammansättning av fullmäktige.  
För ungdomsförbunden innebär förändringen en ökad kostnad om 11 316 
baserat på vilka ungdomsförbund som idag är berättigade stöd. 
Den totala kostnadsökningen, baserat på dagens beräkningsunderlag, är alltså 
145 392 kr.      

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 
Reglemente för kommunalt partistöd       
______  
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§ 88 Dnr 2022-000004 1.1.2.1 

Kommunstyrelsens uppdragsbeslut 2022 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att lägga uppdragslistan till handlingarna.      

Bakgrund 
Kommundirektören redogör för uppdragslistan.       

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens uppdragslista per 2022-05-03       
______  
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§ 89 Dnr 2022-000002 1.1.2.1 

Anmälan av ärenden för kännedom till 
kommunstyrelsen 2022 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att lägga ärenden för kännedom till handlingarna          

Beslutsunderlag 
Attestantförteckning kommunstyrelseförvaltningen 2022-04-26 
E-post Mayors for Peace – Childrens Art Competition 
E-post Mayors for Peace – Protest against nuclear testing 
Protokoll DinTur förbundsmöte 
Protokoll tillgänglighetsrådet 2022-03-23 
Protokollsutdrag samhällsnämnd 2022-04-13 § 71 – Kontroll- och 
verksamhetsplan för livsmedelsområdet 2022 
Överenskommelse om bokstart 
Styrelsemötesprotokoll nr 2 Härnösandshus 2022-03-29 
Styrelsemötesprotokoll nr 2 Härnösands kommunfastigheter 2022-03-29 
Styrelsemötesprotokoll nr 1 HEMAB och HEAB      
______  
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§ 90 Dnr 2022-000005 1.1.2.1 

Frågor och svar 2022 
Anders Gäfvert (M) ställer en fråga om socialförvaltningens 
personalplanering under kommande sommarsemester. 
Andreas Sjölander (S) och Lars Liljedahl, kommundirektör, besvarar frågan. 
Anders Gäfvert (M) ställer en fråga om kommunens bristfälliga 
alkoholhandläggning. 
Lars Liljedahl, kommundirektör, besvarar frågan. 
 
______  
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