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Närvaro- och voteringslista - ledamöter 
Ledamot 
 

Ersättare Parti När-
varo 

Vot § 6 
Ja    Nej 

Andreas Sjölander  S X X  
Lotta Visén Martin Brendan McCarthy  S - X  
Krister McCarthy  S X X  
Nina Skyttberg  S X X  
Magnus Oscarsson  S X X  
Monika Lindberg  S X X  
Johan Nilsson Anne Catherine Genberg S - X  
Monica Fällström  S X X  
Anders Nordin 

 
S X X  

Susanne Forsberg  S X X  
Ann-Kristine Elfvendal  S X X  
Axel Bodo  S X X  
Elisabeth Strömquist Hans Rosengren S - X  
Jörgen Wallin 

 
S X X  

Thomas Andersson  S  X X  
Åke Hamrin  V X X  
Baran Hosseini 

 
V X X  

Alireza Samadi Anders Bergqvist  V - X  
Knapp Britta Thyr  MP X X  
Mattias Sjölander  MP X X  
Helena Elfvendal  MP X X  
Eva-Clara Viklund  M X  X 
Margareta Tjärnlund 

 
M X  X 

Christian Wasell  M X  X 
Ester Sundin Hemström  
§§ 1-10, 12-18 

 M X  X 

Ingemar Ljunggren  M x   X 
Lennart Bolander  M X  X 
Johan Wester  C X  X 
Per-Eric Norberg  C X  X 
Christina Lindberg Dunia Ali C -  X 
Erik Hultin  C X  X 
Olle Löfgren  L X  X 
Ingemar Wiklander  KD X X  
Christina Ögrim  KD X X  
Glenn Sehlin  SD X  X 
Ulrika Jonsson  SD X  X 
Charlotte Bystedt  SD X  X 
Aleksei Landychev Monica Israelsson SD -  X 
Göran Virén Sjögren  SD X  X 
Kenneth Lunneborg Tom stol SD -   
Monica Fahlén  S X X  
Kristoffer Bodin  M X  X 
Göran Norlander  S X X  

 
 
 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
3(32) 

Sammanträdesdatum 
2023-02-27 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

 

Närvaro- och tjänstgöringslista - ersättare 
Ersättare 
 

Parti Närvaro Tjänstgöring 

Ro Blomkvist S - 
 

Martin Brendan McCarthy S X Ann-Charlotte Visen 
Anne-Cathrine Genberg S X Johan Nilsson 
Hans Rosengren S X Elisabeth Strömquist 
Britt-Mari Loggert-Andrén S -  
Mats Höglund S X  
Ann-Catrin Sköld S X  
Rune Danielsson S X  
May Andersson S X  
Anders Bergqvist V X Alireza Samadi 
Helena Grönhagen V -  
Shihab Ghaidaa Naser Shihab MP -  
Mohamed Abdulwahab MP -  
Bengt Wallgren M -  
Ted Sundin M X  
Karin Andersson M X  
Melker Skoglund M X  
Dunia Ali C X Christina Lindberg 
Maria Norberg C X  
Anna Andersson L X  
Tomas Pålsson L X  
Johan Högel KD -  
Nissreen Khaie KD X  
Björn Höglund SD -  
Monika Israelsson SD X Aleksei Landychev 
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§ 1 Dnr 50587  

Ändringar i dagordningen 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa dagordningen med följande 
ändringar: 
ärende 14, valärenden, och ärende 15, avsägelser, byter plats med varandra 
och 
ärende 13, Interpellation – Vad har hänt med kommunens arbete att ersätta 
engångsartiklar i plast? -Svar, utgår.      

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Göran Norlander (S). 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar på de ändringar i dagordningen som framgår av beslutet.      

Beslutsunderlag 
Kallelse med dagordning till dagens möte      
______  
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§ 2 Dnr 32625  

Informationsärenden  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att lägga informationen till handlingarna.  

Bakgrund 
Lars Liljedahl, kommundirektör, informerar om aktuella frågor i kommunen. 
Göran Albertsson, VD Härnösandshus, informerar om Härnösandshus 
verksamhet. 
Lena af Geijerstam Unger, VD Hemab, informerar om Hemabs planer med 
reningsverket i Kattastrand.          
 
______  
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§ 3 Dnr 2023-000006 1.1.1.1 

Allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige 2023 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att lägga informationen till handlingarna.      

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Krister McCarthy (S). 

Bakgrund 
Följande fråga har kommit in till allmänhetens frågestund i 
kommunfullmäktige: 
Status – Förslag på modell för stödbehovsbedömning och resursfördelning 
att användas inom LSS-boenden.  
Frågan besvaras av Krister McCarthy (S).      

Beslutsunderlag 
Allmänhetens fråga - Status – Förslag på modell för stödbehovsbedömning 
och resursfördelning att användas inom LSS-boenden, 2023-02-15      
______  
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§ 4 Dnr 2023-000007 1.1.1.2 

Information från revisionen 2023 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att lägga informationen till handlingarna.      

Bakgrund 
Anders Gäfvert (M), ordförande för revisionen, informerar om revisionens 
arbete.      
______  
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§ 5 Dnr 2022-000210 1.1.1.1 

Motion - Språkkrav inom Socialförvaltningen 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att bordlägga ärendet.  

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

Yrkanden 
Andreas Sjölander (S) yrkar på att mötet ska ajourneras. 
Mötet ajourneras enligt tidsangivelsen på sidan 1.  
Andreas Sjölander (S) yrkar på att ärendet bordläggs.     

Propositionsordning 
Ordföranden finner att det föreligger två förslag till beslut, 
kommunstyrelsens förslag och Andreas Sjölanders (S) förslag.  
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser besluta enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser besluta enligt Andreas 
Sjölanders (S) förslag. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat enligt Andreas 
Sjölanders (S) förslag.      

Bakgrund 
Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till fullmäktige där de lägger 
fram ett antal förslag på språkkrav inom socialförvaltningen. Bland annat 
föreslår de att fullmäktige ska besluta om följande krav för anställda och 
anställning inom socialförvaltningen  
* Goda kunskaper i svenska språket skall vara krav i tal och skrift för alla 
anställda.  
* Införa obligatoriska språktester vid nyanställning.  
* Förvaltningen tar fram en plan för att genomföra språklyft för befintlig 
personal där behov finns.  
* Förvaltningen tar fram relevanta språktester med språkkrav, enligt 
socialstyrelsens rekommendationer, vid nyanställning.  
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* Att rekryterande personal får relevant utbildning för att tolka och bedöma 
den sökandes resultat på språktesterna.  
I socialstyrelsens allmänna råd ”Grundläggande kunskaper hos personal som 
arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre” (SOSFS 2011:12 (S)) framgår att 
personal som arbetar inom detta område som minst bör ha följande 
kunskaper:  
* kunskap om hur sättet att kommunicera kan anpassas till olika situationer 
och till olika individers förutsättningar och behov samt förmåga att omsätta 
kunskapen i det praktiska arbetet  
* förmåga att kommunicera med närstående  
* förmåga att kommunicera med personer ur olika yrkesgrupper  
* förmåga att förstå, tala, läsa och skriva svenska 
Utöver detta gav regeringen under våren 2022 ett uppdrag till socialstyrelsen 
att ta fram ett bedömningsunderlag som kommunerna kan använda för att 
bedöma språkkunskaper hos anställda inom vård- och omsorgen. 
Språkbedömningsstödet är främst tänkt att användas vid nyrekrytering av 
personal men ska också kunna användas för att se om befintlig personal har 
behov av att stärka sina kunskaper i svenska. Socialstyrelsen kommer att 
presentera detta senast februari 2023. 
Socialförvaltningen i Härnösands kommun har i sitt yttrande över motionen 
beskrivit att man redan idag skriver i sina rekryteringsannonser att de 
sökande måste ha tillräckliga kunskaper i svenska språket i tal och skrift. 
Förvaltningen ser utöver detta över på vilket sätt nuvarande personal kan 
stärkas, i de fall kunskaperna i svenska språket anses behöva förbättras. En 
del i den satsning är utbildning av språkombud.  
Kommunstyrelseförvaltningen delar motionens åsikt att det är viktigt att 
personal som arbetar inom socialtjänstens omsorg av äldre kan tala och 
skriva svenska så de kan kommunicera med de äldre och anhöriga men även 
följa skrivna instruktioner och liknande.  
Att däremot, som motionärerna föreslår, införa språkkrav på alla anställda 
inom socialförvaltningen är inte en rimlig åtgärd eftersom det inom 
förvaltningen finns många olika kompetenser där kravet på kunskaper i 
svenska språket varierar kraftigt.  
Kommunstyrelseförvaltningen delar socialförvaltningens åsikt att de insatser 
som redan nu görs är tillräckliga. I och med att socialstyrelsen arbetar med 
att ta fram ett bedömningsunderlag för att ytterligare stärka kommunernas 
arbete i denna fråga är bedömningen att inga andra beslut i dagsläget är 
nödvändiga.  
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Socialt perspektiv 
Kunskap i svenska språket är ett grundläggande behov för att korrekt och 
förståeligt kunna kommunicera med brukare/klienter och medarbetare. 
Ekologiskt perspektiv 
Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv. 
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2023-01-18 § 3 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-11-21 
Socialnämnden, sammanträdesprotokoll, 2022-06-23 §65 
Socialstyrelsens allmänna råd ”Grundläggande kunskaper hos personal som 
arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre” (SOSFS 2011:12 (S)) 
Motion – Språkkrav inom socialförvaltningen, 2022-04-25.  
______  
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§ 6 Dnr 2022-000358 1.1.1.0 

Kommunfullmäktiges arbetsordning 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
att anta Arbetsordning för kommunfullmäktige 2023-2026.      

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Eva-Clara Viklund (M) och Andreas Sjölander (S). 

Yrkanden 
Eva-Clara Viklund (M) framställer samma yrkande som framgår av 
protokollsutdraget för kommunstyrelsen 2023-02-07 § 28, nämligen 
följande: 
Vid det fullmäktigesammanträdet motionen inlämnas ges motionären 
utrymme att kort presentera motionen i plenum. Detta ska ske utan 
följdfrågor och/eller debatt. 
 
Andreas Sjölander (S) yrkar avslag på Eva-Clara Viklunds (M) förslag och 
bifall till kommunstyrelsens förslag.       

Propositionsordning 
Ordföranden finner att det föreligger två förslag till beslut, 
kommunstyrelsens förslag och Eva-Clara Viklunds (M) förslag. 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser besluta enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser besluta enligt Eva-Clara 
Viklunds (M) förslag. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat enligt 
kommunstyrelsens förslag.      

Votering och utfall 
Votering begärs och genomförs. 
Ordföranden ställer följande propositionsordning: den som vill att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag röstar ja och 
den som vill att kommunfullmäktige beslutar enligt Eva-Clara Viklunds (M) 
förslag röstar nej. 
Propositionsordningen godkänns. 
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Hur de enskilda ledamöterna röstat framgår av voteringskolumnen för § 6 på 
sidan 2. 
Med 25 ja-röster mot 17 nej-röster finner ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.      

Bakgrund 
Inför en ny mandatperiod antar kommunfullmäktige en arbetsordning som 
reglerar fullmäktiges sammanträden utöver vad som anges i lagar och 
förordningar.      

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2023-02-07 § 28 
Protokollsutdrag kommunfullmäktiges presidieberedning 2023-02-02 § 2 
Förslag reviderad arbetsordning kommunfullmäktige 2023-2026      
______  
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§ 7 Dnr 2022-000493 1.1.2.1 

Reviderad Arbetsmiljöpolicy 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att anta Arbetsmiljöpolicy,  
att policyn börjar gälla 2023-03-01,  
att uppdra till kommunstyrelsen att genomföra en översyn tillsammans med 
politiska företrädare av arbetsmiljöpolicyn, samt 
att återrapporteringen sker våren 2023.  

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S) och Åke Hamrin (V). 

Yrkanden 
Andreas Sjölander (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med 
följande ändring i attsats 3: att byta ut ordet ”kommundirektör” mot 
”kommunstyrelsen”. 
Åke Hamrin (V) yrkar bifall till Andreas Sjölanders (S) förslag.     

Propositionsordning 
Ordföranden finner att det föreligger två förslag till beslut, 
kommunstyrelsens förslag och Andreas Sjölanders (S) förslag. 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser besluta enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser besluta enligt Andreas 
Sjölanders (S) förslag. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat enligt Andreas 
Sjölanders (S) förslag.     

Bakgrund 
Arbetsmiljöpolicyn för Härnösands kommun reviderades senast 2020-02-17.  
Policyn är det styrande dokument som beskriver arbetsgivarens 
viljeinriktning och förväntningar på arbetsmiljöarbetet och gäller för alla 
förvaltningar, chefer och medarbetare i Härnösands kommun.  
Chefer och medarbetare på alla nivåer skall verka för att arbetsmiljöpolicyns 
syften förverkligas när arbetet planeras och utförs.  
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Arbetsmiljöpolicyn revideras nu för att stämma överens med personalpolitisk 
policy, ange förtydliganden kring arbetsmiljömål och uppföljning, 
nolltolerans mot hot och våld på arbetet och rökfria miljöer. Förslagen till 
revideringarna är samverkade i kommunens centrala skyddskommitté. 
I den personalpolitiska policyn framhävs att kommunen behöver ha ett aktivt 
arbetsmiljöarbete som skapar förutsättningar för ett hållbart arbetsliv i en 
heltidsorganisation, och att arbetsmiljöarbetet behöver vara en naturlig del i 
verksamhetsplaneringen. Som en följd av det görs ett tillägg gällande att 
arbetsmiljömål årligen antas av nämnd.  
Den årliga uppföljningen utifrån arbetsmiljöföreskriften AFS 2001:1 är en 
grund för ständiga förbättringar av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
(SAM). Därför görs ett förtydligande i policyn i syfte att stärka fokus på 
årlig uppföljning av SAM, och genom det stärka förutsättningarna för ett 
arbetsmiljöarbete som ständigt förbättras systematiskt på alla nivåer. 
Ingen medarbetare i Härnösands kommun ska behöva uppleva våld, eller hot 
om våld. Detta lyfts fram i den reviderade policyn som tar sikte både på 
vikten av det förebyggande arbetet samt nödvändigheten av snabb hjälp om 
situation med våld eller hot om våld, trots ett förebyggande arbete, skulle 
uppstå.  
Slutligen förtydligas i arbetsmiljöpolicyn att Härnösands kommun vill arbeta 
långsiktigt och förebyggande med att förverkliga tobakslagens intentioner, 
förbättra hälsan för våra medarbetare och vara ett föredöme för de vi är till 
för. Detta mot bakgrund av det nationella folkhälsoarbetet med rökfria 
miljöer.  
Socialt perspektiv  
Policyn tydliggör arbetsgivarens förhållningssätt till mångfald och 
jämställdhet och att det ska vara en naturlig del av allt internt arbete. Ärendet 
har i övrigt ingen social anknytning.  
Ekologiskt perspektiv 
Ärendet har inte någon påverkan på miljön.  
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Ärendet har inte någon direktpåverkan på ekonomin. Ärendet påverkar inte 
lag och avtal inom området.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2023-01-18 § 5 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-12-29 
Bilaga 1 - Arbetsmiljöpolicy ver 1 med ändringar 
Bilaga 2 - Arbetsmiljöpolicy ver 2 2023 
______  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
16(32) 

Sammanträdesdatum 
2023-02-27 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 8 Dnr 2022-000435 1.2.2.1 

Policy - Systematiskt Brandskydds Arbete (SBA) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att anta reviderad Policy – Systematiskt brandskyddsarbete, version 1:3.  

Bakgrund 
Härnösands kommun har sedan år 2015 en Policy – Systematiskt 
brandskyddsarbete som ska uppdateras varje mandatperiod. Policyn har 
uppdaterats av en arbetsgrupp med representanter från alla förvaltningar 
Räddningstjänsten och de kommunala bolagen. Policyn är densamma som 
tidigare, ett stavfel har dock rättats. 
Socialt perspektiv 
Policyn ger inga konsekvenser ur ett socialt perspektiv. 
Ekologiskt perspektiv 
Policyn ger inga konsekvenser ur ett ekologiskt perspektiv. 
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Ur ekonomiskt perspektiv kommer policyn att generera kostnader gällande 
utbildningar och förbättringar av brandskyddet. 
Policyn ger inga konsekvenser ur juridiskt perspektiv.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2023-01-18 § 9 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-10-28 
Förslag till Policy – Systematiskt brandskyddsarbete 
Policy - Systematiskt brandskyddsarbete med gulmarkerade ändringar 
 
______  
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§ 9 Dnr 2023-000012 1.1.1.4 

Partistöd 2023 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att partistöd utbetalas för år 2023 i enlighet med gällande reglemente för 
kommunalt partistöd i Härnösands kommun.  

Bakgrund 
Kommuner och regioner får enligt kommunallagen ge ekonomiskt stöd till 
politiska partier. Kommunfullmäktige har i reglementet för partistöd beslutat 
om utformning och omfattning: hur reglerna går till och vilka belopp som 
gäller. Kommunfullmäktige ska årligen besluta om partistöd ska betalas ut 
under innevarande år. 
Socialt perspektiv 
Bidrag till politiska partier betalas i syfte att stärka den lokala demokratin. 
Ekologiskt perspektiv 
Ärendet har ingen miljöanknytning. 
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Partistöd regleras i Kommunallagen (2017:725) 4 kap. 29-32 §§ samt i 
kommunens reglemente för partistöd där detaljerna för rekvirering av 
bidraget framgår.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2023-01-18 § 10 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-12-12 
Reglemente – Kommunalt partistöd Härnösands kommun, 2022-04-29, 
KS2022-209 
______  
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§ 10 Dnr 2022-000521 1.1.4.2 

Program för uppföljning av privata utförare 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att anta Program för uppföljning av privata utförare för mandatperioden 
2023-2026.  

Bakgrund 
Kommunfullmäktige ska för varje mandatperiod enligt kommunallagen 5 
kap 3§ anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala 
angelägenheter som utförs av privata utförare. I programmet ska det också 
anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer ska följas upp och hur allmänhetens 
insyn ska tillgodoses. I detta dokument innebär riktlinjer de av kommunens 
styrdokument som är relevanta för uppdraget. 
Programmet ska ange hur fullmäktiges mål och riktlinjer ska följas upp och 
hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. Syftet med att fullmäktige ska lägga 
fast ett program är att lyfta frågorna om uppföljning och insyn till en 
politiskt strategisk nivå, för att där lägga fast grundkrav och omfattning, 
struktur och ansvar samt krav på återkoppling till brukare och allmänhet. 
Fullmäktiges program blir därmed vägledande för hur arbetet ska 
genomföras och vad det ska innehålla. Genomförd uppföljning ger också 
faktabaserade underlag till strategiska diskussioner om privata utförares roll i 
produktionen. 
Varje nämnd ansvarar för uppföljning och kontroll inom sitt ansvarsområde 
och svarar också för att detta regleras i de avtal som träffas med varje 
uppdragstagare. I avtalen ska det säkras att uppdragstagaren biträder 
kommunen vid uppföljning och utvärdering av verksamheten, lämnar och 
rapporterar in nödvändiga uppgifter till kommunen eller, i förekommande 
fall, andra myndigheter. Avtalet ska också reglera hur kommunens 
uppföljningar återrapporteras till utföraren och redovisas för allmänheten. 
Nämndernas uppföljning och kontroll inom sitt ansvarsområde ska redovisas 
i nämndernas verksamhetsberättelser. Därigenom kan kommunstyrelsen och 
fullmäktige granska och följa upp hur nämnderna arbetar i enlighet med 
detta program.  
Socialt perspektiv 
Att de kommunala verksamheter som utförs av privata utförare följs upp och 
lever upp till de kommunövergripande målen är viktigt för att säkerställa att 
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kommunens mål om bla jämställdhet, inflytande och barnperspektivet 
uppfylls.  
Ekologiskt perspektiv 
Härnösands kommun har högt ställda ambitioner på klimat- och 
miljöområdet och det är därför viktigt att de privata utförare som kommunen 
har avtal med lever upp till kommunens målsättningar.  
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Kommunallagen slår fast att fullmäktige ska för varje mandatperiod enligt 
kommunallagen 5 kap 3§ anta ett program med mål och riktlinjer för sådana 
kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. Detta program är 
alltså lagstadgat.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2023-01-18 § 17 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-12-20 
Program för uppföljning av privata utförare 
______  
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§ 11 Dnr 2023-000074 3.1.3.1 

Hemställan från Invest om att förvärva bolag  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna förvärv av bolag enligt bilagt överlåtelseavtal avseende 
”Goldcup 32510 AB”, 559417-4525 namnändras till ”Skeppet 5 & 6 AB” 
som dotterbolag till Invest i Härnösand,  
att köpet finansieras genom kortfristigt lån från Härnösands kommun och 
att uppdra till kommunstyrelsen att återkomma till fullmäktige med förslag 
till ägardirektiv för ”Skeppet 5 & 6 AB”.      

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S), Olle Löfgren (L), Glenn Sehlin 
(SD), Johan Wester (C), Göran Sjögren (SD) och Knapp Britta Thyr (MP).  

Yrkanden 
Andreas Sjölander (S), Glenn Sehlin (SD) och Knapp Britta Thyr (MP) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Olle Löfgren (L) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.     

Propositionsordning 
Ordföranden finner att det föreligger två förslag till beslut, 
kommunstyrelsens förslag och Olle Löfgrens (L) avslagsförslag. 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser besluta enligt 
kommunstyrelsens förslag. 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser besluta enligt Olle 
Löfgrens (L) förslag. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat enligt 
kommunstyrelsens förslag.      

Jäv 
Ester Sundin Hemström (M) anmäler jäv och deltar inte i beredning eller 
beslut i ärendet. 

Bakgrund 
Härnösands kommun planlägger för närvarande kvarteret Skeppet på 
Kronholmen för bostadsändamål. I kvarteret Skeppet ingår fastigheterna 
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Härnösand Skeppet 5 och Härnösand Skeppet 6 som idag är bebyggda med 
en industrilokal. Fastigheterna ägs av Förvaltnings AB Rydgruppen, vars 
avsikt i inledningen av planprocessen var att vara en del bostadsutvecklingen 
i området. Fastighetsägaren har under tidens gång bestämt sig för att istället 
sälja fastigheterna.   
Fastigheterna Härnösand Skeppet 5 och Härnösand Skeppet 6 utgör en viktig 
del för att få till ett sammanhängande bostadskvarter. Fastigheterna ligger i 
ett centralt läge med en god utvecklingspotential för bostäder. För att kunna 
omvandla kvarter Skeppet till ett attraktivt bostadsområde och en 
helhetslösning för området, bör därför kommunen förvärva fastigheterna. 
Fastigheterna Skeppet 5 och 6 är tillsammans 1768 kvm, och är bebyggd 
med en industrilokal, som idag är uthyrd. Hyresintäkterna för fastigheterna 
ligger enligt säljarens uppgifter på cirka 400 000 kr per år i kallhyra. 
Nuvarande hyresgäst lämnar lokalerna den 31 mars.   
Ett värdeutlåtande har upprättats av Mäklarhuset, som bedömt värdet till 
4 050 000 kr. Härnösands kommun och ägaren till fastigheten Härnösand 
Skeppet 5 och Härnösand Skeppet 6, har kommit överens om en köpeskilling 
om 4 150 000 kr.  
Ägaren till fastigheterna vill sälja fastigheterna i bolaget ”Goldcup 32510 
AB”, som efter namnändring benämns ”Skeppet 5 & 6 AB”.   
Styrelsen för Invest i Härnösand AB föreslår att bolaget ”Skeppet 5 & 6 
AB”, ska bildas och ingå som dotterbolag till Invest. Kommunala bolag ska 
enligt ägardirektiven involvera kommunfullmäktige vid beslut av principiell 
beskaffenhet varför Invest nu hemställer om kommunfullmäktiges beslut i 
frågan.  
Ägardirektivet för Invest anger att bolaget ska verka för att näringslivet 
utvecklas i Härnösands kommun. Det ska ske genom att initiera och stödja 
utvecklingsprojekt i linje med kommunens vision och de 
kommungemensamma mål som kommunalfullmäktige fastställt. 
Bedömningen är att bildandet och förvärvet av dotterbolaget ligger i linje 
med föremålet med Invest verksamhet såsom beslutad i kommunfullmäktige. 
 
Invest i Härnösand AB avser låna 4 200 000kr av Härnösands Kommun. 
Lånet löper till 2023-06-30 och är räntefritt. Lånet ska omförhandlas innan 
2023-06-30. 
 
Socialt perspektiv 
Beslutet är av organisatorisk karaktär och har ingen social påverkan. 
 
Ekologiskt perspektiv 
Ingen påverkan. 
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Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Köpet av bolaget kommer att påverka likviditeten för bolaget och därför 
kommer Härnösands kommun att under en inledande tid behöva ge Invest i 
Härnösand AB ett räntefritt lån.      

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2023-02-07 § 29 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-02-03 
Hemställan från styrelsen i invest 2023-02-023 
Protokoll Invest i Härnösand 2023-02-03 
Karta Skeppet 5 och 6      
______  
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§ 12 Dnr 2023-000070 1.1.2.1 

Länsgemensam organisation för företagsfrämjande- 
Bizmaker 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att kommunen ställer sig bakom skapandet av en länsgemensam 
organisation för företagsfrämjande, benämnd BizMaker AB med start  
1 januari 2024 och 
att kommunens årliga medfinansiering av BizMaker AB gäller tills vidare.      

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S) och Olle Löfgren (L). 

Yrkanden 
Andreas Sjölander (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.      

Bakgrund 
I den regionala utvecklingsstrategin finns en prioritering om att utveckla ett 
sammanhållet finansierings-, företags- och innovationsstödsystem. Utifrån 
detta har regionala samverkansrådet1 (RSR) lett en översyn av 
stödstrukturerna för företagsfrämjande i Västernorrlands län. Utifrån 
beredningsgruppens2 förslag har RSR vid sitt möte 2022-12-02 enats om att 
föreslå länets kommuner och region Västernorrland att långsiktigt finansiera 
och engagera sig i en länsgemensam organisation för företagsfrämjande, 
benämnd BizMaker.  
 
Organisationen kommer att bestå av tre affärsområden, inkubator, science 
park och etableringsfrämjande. Den operativa verksamheten kommer att 
skötas av ett aktiebolag som ägs och styrs av en förening där samtliga 
kommuner och regionen genom medlemskap kommer att ha inflytande över 
styrningen av verksamheten. Sammantaget bedöms en gemensam 
organisation öka möjligheterna att koordinera länets främjandesystem och 
förstärka samverkan med organisationer som Bron Innovation, Coompanion, 
Nyföretagarcentrum, ALMI Mitt m.fl 

                                                 
1 Rådet utgör grunden för den politiska dialogen och regional samverkan i Västernorrland. I 
rådet ingår förtroendevalda från majoritet och opposition från samtliga kommuner i länet 
samt från Region Västernorrland. 
2 Gruppen består av kommunernas tillväxt- eller utvecklingschefer, Region Västernorrlands 
tillväxtchef och länsstyrelsen. 
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RSR förslag till finansiering baseras på att science park bekostas av de 
kommuner där de fysiska lokaliseringarna finns och att regionen 
delfinansierar dessa med syfte att verksamheten inom science park ska 
komma hela länet till nytta. Den del av inkubator och High Coast Invest som 
inte regionen finansierar fördelas mellan kommunerna efter invånarantal. 
 

      
 
Även om finansieringsmodellen ovan ökar kostnaderna för kommunerna och 
regionen jämfört med nuvarande kostnader så bedöms följande viktiga 
fördelar uppnås:  
- En tydligare styrmodell där finansiärerna även har ett direkt inflytande 

över hur verksamheten bedrivs. 
- Genom en gemensam och solidarisk finansiering får alla kommuner 

tillgång till alla affärsområdens verktyg, något som inte skulle vara 
möjligt om varje enskild kommun skulle bedriva och finansiera 
verksamheten själv. 

- Finansieringen består inte av kortsiktiga projektmedel utan av en 
långsiktig robust grundfinansiering.  

- En gemensam regional finansiering ökat möjligheten att erhålla 
strategisk finansiering från exempelvis Vinnova. 

 
RSR föreslår att medfinansiering ska villkoras med att BizMaker löpande 
redoviserar sitt verksamhetsutfall och ekonomi till kommunstyrelsen. 
Verksamheterna inom den föreslagna organisationen är till sin karaktär 
långsiktig. För att ge organisationen tid och en rimlig planeringshorisont 
föreslår därför RSR att kommunernas och regionens medfinansiering ska 
gälla tills vidare. Detta bör dock kombineras med en uppsägningsregel som 
reglerar hur kommunerna eller regionen kan lämna organisationen och sina 
åtaganden gentemot den. RSR föreslår 12 månader som tidsperiod mellan 
uppsägning av medlemskap i nämnda förening och när åtagandena slutar 
gälla. Med andra ord startar den nya länsgemensam organisation för 

Bizmaker och High coast invest

Västernorrland Science park Inkubator Summa High cost invest Total
Härnösand 626 304 561 788 1 188 092 307 200 1 495 292
Kramfors 404 333 404 333 221 100 625 433
Sollefteå 422 438 422 438 231 000 653 438
Sundsvall 2 489 314 2 232 886 4 722 200 1 221 000 5 943 200
Timrå 402 688 402 688 220 200 622 888
Ånge 207 379 207 379 113 400 320 779
Örnsköldsvik 1 398 175 1 254 147 2 652 322 685 800 3 338 122
Regionen 1 602 458 397 543 2 000 000 1 000 000 3 000 000

6 116 251 5 883 202 11 999 452 3 999 700 15 999 152
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företagsfrämjande, benämnd BizMaker sin verksamhet under juni 2023.  I 
det sammanhang är det viktigt att notera, som nämns ovan att BizMaker 
tappar en stor del av sin finansiering och High Coast Invest upphör som 
verksamhet i augusti 2023. Den ovan nämnda processen är med andra ord 
tidskritisk. 
 
Beslutet delges 
Länets övriga kommuner samt Region Västernorrland. 
Socialt perspektiv 
Att skapa ett system där företag kan utvecklas men även ett system som 
kontinuerligt jobbar med att förstärka Västernorrland med nya företag utifrån 
kommer att få positiv bäring på arbetsmarknaden och näringslivet. Detta 
kommer i sin tur att få positiva effekter inom de sociala perspektiven när 
flera familjer/personer kan erhålla jobb. Det är också viktigt att flera jobb 
inom det privata näringslivet skapas, på så sätt skapas nya förutsättningar för 
att det offentliga ska kunna leverera en bra skola, vård och omsorg. 

Ekologiskt perspektiv 
Klimatomställningen inom industrin är här och för att kunna ta tillvara på de 
idéer och intressen som finns inom exempelvis elintensiv industri behövs ett 
hållbart stödsystem för näringslivet.  

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Kommunens kostnader kommer att öka eftersom projektbidragen till 
verksamheterna upphör under 2023. Med en god samverkansplattform 
kommer det att skapas förutsättningar för flera hållbara företag och 
förhoppningsvis då också flera arbetstillfällen vilket kommer långsiktigt att 
generera skatteintäkter.      

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2023-02-07 § 30 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-01-13 
Bilaga organisation 
Beskrivning av verksamheter High Coast Invest och Bizmaker     
 ______  
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§ 13 Dnr 2022-000570 1.1.1.1 

Hemställan godkännande av investering ombyggnation 
av Kattastrands ARV 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att godkänna investering för ombyggnation för Kattastrands 
avloppsreningsverk till en projektkostnad om 92 miljoner kronor +/- 10 
procent, samt 
att godkänna kommunal borgen för projektet.  

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S), Knapp Britta Thyr (MP), Per-Eric 
Norberg (C), Åke Hamrin (V) och Glenn Sehlin (SD). 

Yrkanden 
Andreas Sjölander (S), Knapp Britta Thyr (MP), Per-Eric Norberg (C), Åke 
Hamrin (V) och Glenn Sehlin (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag.       

Bakgrund 
Kattastrands avloppsreningsverk fick i februari 2018 ett nytt tillstånd att av 
Länsstyrelsen som är villkorat i fem år. Hemabs styrelse fattade beslut i 
slutet av år 2022 om investering till ombyggnation av avloppsreningsverket 
för att klara och möta upp de skärpta kraven och framtidssäkra 
reningsverket. 
Projektering med tillhörande kostnadsberäkningar har genomförts. Ombyggd 
anläggning ska anpassas till att klara de nya utsläppskraven och vara 
anpassningsbar för eventuella framtida krav som kan komma, såsom kväve – 
eller läkemedelsrening. Reningsverket kommer även att klara av en ökad 
belastning om 5000-6000 personekvivalenter. 
Utifrån omvärldsläget är det svårt att beräkna kostnaden för en sådan 
omfattande ombyggnation som denna. Bedömningen är att ombyggnationen 
kommer att kosta 92 miljoner kronor men att kostnadsförändringarna kan 
innebära +/- 10 procent skillnad från den bedömningen. 
Socialt perspektiv 
Beslutet bedöms inte påverkas i detta perspektiv 
Ekologiskt perspektiv 
Beslutet innebär att anläggningen kommer att få en mer avancerad rening, 
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energieffektivare utrustning samt att de elintensiva blåsmaskinerna kommer 
att användas mindre. För medarbetare i anläggningen innebär 
ombyggnationen att de blir mindre utsatta för svavelväten vid backspolning. 
Den övergripande förändringen innebär att reningsverket klarar de skärpta 
miljömässiga kraven i anläggningen. 
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Beslut om ombyggnation innebär en bedömd investering om 92 miljoner 
kronor. Bedömningen bygger på erhållna offerter och kan komma att 
förändras utifrån det rådande omvärldsläget. Offerterna gäller som oftast i 30 
dagar vilket beror på att materialpriserna förändras hastigt och kraftigt. Av 
den anledningen föreslås ett prisintervall som innebär +/- 10 procent. Ett 
beslut om att godkänna hemställan om att godkänna investeringen innebär att 
den kommunala borgen behöver bli godkänd av kommunfullmäktige.   

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2023-02-07 § 31 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-01-23 
Hemställan samt underlag för investeringsbeslut avseende ombyggnation av 
avloppsreningsverk Kattastrand     
  
______  
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§ 14 Dnr 2023-000008 1.1.1.3 

Avsägelser 2023 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att bevilja avsägelse  
från Britt-Mari Loggert Andrén (S) som ersättare i kommunfullmäktige, 
från Barbro Persson (KD) som ersättare i valnämnden och 
från Åke Hamrin (V) som ledamot i arbetslivsnämnden.       

Bakgrund 
Britt-Mari Loggert Andrén (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige. 
Barbro Persson (KD) har avsagt sig uppdraget som ersättare i valnämnden. 
Åke Hamrin (V) har avsagt sig uppdraget som ledamot i arbetslivsnämnden.     

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Britt-Mari Loggert Andrén (S) 2022-12-27 
Avsägelse från Barbro Persson (KD) 2023-02-09 
Avsägelse från Åke Hamrin (V) 2023-02-27       
______  
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§ 15 Dnr 2023-000009 1.1.1.3 

Valärenden 2023 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
att välja Solveig Hamrin (KD) som ersättare i valnämnden efter Barbro 
Persson (KD) och 
att hos Länsstyrelsen begära att den som står närmast i ordning utses till ny 
ersättare i kommunfullmäktige efter Britt-Mari Loggert Andrén (S).      

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

Tillkommande motioner, interpellationer och frågor  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att motion – Förbättra företagsklimatet (KS2022-559) överlämnas till 
kommunstyrelsen för beredning och 
att interpellation – Krisåtgärder för att motverka konkurser (KS2023-102) 
får ställas och att den besvaras på kommunfullmäktiges nästa sammanträde. 

Beslutsunderlag 
Motion – Förbättra företagsklimatet från Olle Löfgren (L) 2022-12-22, dnr 
KS2022-559 
Interpellation från Johan Wester (C) till kommunstyrelsens ordförande 
Andreas Sjölander (S) 2023-02-20, dnr 2023-102 
  
______  
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§ 17 Dnr 2023-000010 1.1.1.1 

Ärenden för kännedom till kommunfullmäktige 2023 

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

Beslutsunderlag 
Verksamhetsberättelse 2022 skolnämnden 
Verksamhetsberättelse 2022 samhällsnämnden 
Verksamhetsberättelse 2022 arbetslivsnämnden 
Verksamhetsberättelse 2022 kommunfullmäktige 
 
Verksamhetsplan 2023 överförmyndarnämnden 
Verksamhetsplan 2023 socialnämnden 
Verksamhetsplan 2023 skolnämnden 
Verksamhetsplan 2023 samhällsnämnden 
      
______  
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§ 18 Dnr 2023-000011 1.1.1.1 

Korta frågor - korta svar 2023 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
att anse frågorna besvarade.      

Bakgrund 
Olle Löfgren (L) ställer en fråga om ungdomsgård för funktionsnedsatta till 
Krister McCarthy (S).  
Krister McCarthy (S) besvarar frågan.  
Christian Wasell (M) ställer en fråga om kommunen kommer att spara 
pengar på omläggningen från gatuentreprenörer till gatukontor i egen regi på 
sikt. 
Magnus Oskarsson (S) besvarar frågan. 
Göran Sjögren (SD) ställer en fråga om heltidsprojektet och delade turer till 
Andreas Sjölander (S). 
Andreas Sjölander (S) besvarar frågan. 
Dunia Ali (C) ställer en fråga om utförare av personlig assistans till Krister 
McCarthy (S). 
Krister McCarthy (S) besvarar frågan. 
Per-Eric Norberg (C) ställer en fråga om placering av det nya äldreboendet 
till Andreas Sjölander (S). 
Andreas Sjölander (S) besvarar frågan.      
______  
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