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Plats och tid Digitalt möte via Zoom, tisdagen den 18 januari 2022, kl. 08.15-14.10 
Ajournering kl.09.10-09.25, 10.25-10.30, 10.52-13.30 

Beslutande 
Närvarande på plats 
 
 
 
Närvarande på distans 

Ledamöter 

Andreas Sjölander (S), ordförande 
Carl Fredrik Edgren (V), 1:e vice ordförande 
Christina Lindberg (C), 2:e vice ordförande 
Ann-Charlotte Visén (S) 
Monica Fahlén (S) 
Håkan Viklund (S) 
Lennart Molin (S) 
Johan Sundqvist (MP) 
Ingemar Wiklander (KD) 
Alireza Samadi (V) 
Erik Hultin (C) 
Anders Gäfvert (M) 
Ida Skogström (M) 
Ingemar Ljunggren (M) 
Glenn Sehlin (SD) 

Ej tjänstgörande ersättare 
Närvarande på distans 

Ersättare 

Susanne Forsberg (S) 
Ann Kristine Elfvendal (S) 
Ulla Bylund (KD) 
Karl Rönnkvist (C) 
Eva-Clara Viklund (M) 
Harriet Olsén (V) 
Natalia Sjöberg (V) 

Övriga närvarande, på plats 
På distans 

Anna Bostedt, kanslichef, Johanna Laine, kommunsekreterare,  
Lars Liljedahl, kommundirektör, Mia Fälldin, verksamhetscontroller och Malin Ullström, 
verksamhetsutvecklare § 1, samt föredraganden enligt § 1 nedan 

Justerare Anders Gäfvert (M) 

Justeringens plats och tid Rådhuset 2022-01-19  
  
Underskrifter Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 1-14 

 Johanna Laine  

 Ordförande 
  

 Andreas Sjölander  

 Justerare 
  

 Anders Gäfvert    
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2022-01-18 

Datum då anslaget sätts upp 2022-01-19 Datum då anslaget tas ned 2022-02-10 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 
 

Underskrift 
  

 Johanna Laine 
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Plats och tid Kommunstyrelsesalen tisdagen den 18 januari 2022 kl.14.10-14.30 
 

Beslutande 
Närvarande på plats 
 
 
 
 

Ledamöter 

Andreas Sjölander (S), ordförande 
Carl Fredrik Edgren (V), 1:e vice ordförande 
Christina Lindberg (C), 2:e vice ordförande 
 

Övriga närvarande Johan Bölenius, upphandlare och Johanna Laine, kommunsekreterare 

Justerare Christina Lindberg (C) 

Justeringens plats och tid Rådhuset 2022-01-18 direkt efter mötet 
  
Underskrifter Sekreterare 

 
Paragrafer § 15 

 Johanna Laine  

 Ordförande 
  

 Andreas Sjölander  

 Justerare 
  

 Christina Lindberg   
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2022-01-18 

Datum då anslaget sätts upp 2022-01-19 Datum då anslaget tas ned 2022-02-10 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 
 

Underskrift 
  

 Johanna Laine 
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§ 1 Dnr 27802  

Informationsärenden 
Kommunstyrelsen har fått information enligt följande: 
God och nära vård – Mats Collin, förvaltningschef socialförvaltningen och 
Ingrid Dahlstedt Klint, projektledare 
Omvärldsspaning – Petra Werner 
Regional handlingsplan avseende mäns våld mot kvinnor – Anna-Karin 
Hasselborg, våldsförebyggande samordnare  
Handlingsplan för ett växande näringsliv och ett bättre företagsklimat 2021-
2025 – Petra Forsström, näringslivschef 
Regional infrastrukturplan – Daniel Johannsson, strateg miljö, hållbarhet och 
infrastruktur 
______  
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§ 2 Dnr 34746  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att välja Anders Gäfvert (M) till justerare för dagens protokoll.  
 
______  
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§ 3 Dnr 2022-000003 1.1.2.1 

Fastställande av föredragningslista 2022 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att lägga till ett nytt ärende: Ordförandeförslag – cyklar, på dagordningen 
och  
att fastställa dagordningen till dagens sammanträde.       

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S). 

Yrkanden 
Andreas Sjölander (S) föreslår att ett nytt ärende: Ordförandeförslag – 
cyklar, läggs till på dagordningen.       

Beslutsunderlag 
Dagordning utskickad i handlingarna till dagens möte 
Ordförandeförslag – cyklar 2022-01-18      
______  
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§ 4 Dnr 2021-000417 1.1.2.1 

Bildande av dotterbolag till Invest i Härnösand - 
Restore AB - Återremiss 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att återremissens frågeställningar kring ärendet hemställan om bildande av 
dotterbolag till Invest i Härnösand ses som besvarade, 
att godkänna bildandet av ”Restore AB” som dotterbolag till Invest i 
Härnösand och 
att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att återkomma till fullmäktige 
med upprättat ägardirektiv för ”Restore AB”. 

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

Bakgrund 
Styrelsen för Invest i Härnösand föreslår att den nya återbruksgallerian 
”Restore AB” ska drivas som ett dotterbolag till Invest. Kommunala bolag 
ska enligt ägardirektiven involvera kommunfullmäktige vid beslut av 
principiell beskaffenhet varför Invest begärde kommunfullmäktiges beslut i 
frågan om bildande av dotterbolag för ”Restore”.  
Styrelsen i Invest har ansett att huvuduppdrag för bolaget går i linje med den 
typen av verksamhet som återbruksgallerian ”Restore” kommer att driva. 
Kommunledningskontoret instämmer i bedömningen och konstaterar att 
”Restore AB”s verksamhet inte heller strider mot den kommunala 
kompetensen såsom den är beskriven i bolagsordningen.  
Hemställan behandlades i kommunfullmäktige 2020-11-22 § 116 som 
beslutade att återremittera ärendet utifrån begäran om besvarande av följande 
frågeställningar: 

• Hur ser bolagets budget ut? Här kommer en sammanställning av 
bolagets budget för år 2022: 
 

Kostnader: Summa Övrigt 

Lokaler 1 500 tkr Lokaler och 
driftskostnader  
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Kassa och system    200 tkr  

Marknadsföring    200 tkr Reklam, webb mm 

Adm.avg    200 tkr Redovisningstjänst, 
system, försäkringar 
mm 

Personal    800 tkr Avser 
verksamhetsansvarig 

Summa 2 900 tkr  

   

Intäkter:   

Egen butik och webb    330 tkr  

Serviceavgifter     870 kr Från företag och 
privatpersoner i 
gallerian 

Finansiering från 
arbetslivsförvaltningen 

1 700 tkr Ska minska över tid. 

Summa intäkter 2 900 tkr  

 

• Hur ser ägardirektivet ut för bolaget? Förslag på ägardirektiv finns 
som bilaga 1. Ägardirektiv beslutas i kommunfullmäktige först när 
bolaget är bildat. 

• Vad är syftet med att bilda ett bolag? Långsiktigt anser styrgruppen 
för återbruksgallerian att verksamheten ska kunna avyttras till en 
annan huvudman. Genom att bilda ett dotterbolag blir detta enklare 
och tydligare för en tänkbar köpare.  

• Kommer bolaget att stå för hyreskontraktet i ”Återbruksgallerian”? 
Kontraktet är idag tecknat med Härnösands kommun genom 
Arbetslivsförvaltningen. Det är möjligt att kontraktet överlåts men 
det är en förhandlingsfråga med hyresvärden. 

• Hur stora blir hyresförlusterna innan ”Återbruksgallerian” öppnar? 
Hyran är 118 850 kr/månaden. 

• Kostnad för kassasystem, vem betalar? Avtalet med leverantör för 
kassasystem är klart. Hårdvaran kostar ca 65 500 kr och 
månadskostnaden för kassasystemet ca 1 500 kr räknat på 5 kassor. 
De företagare som finns i gallerian och använder tjänsten 
”kassasystem”, ska betala för tjänsten. 
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• Vad blir kostnaderna för VD, styrelse och platsansvarig? 
Förvaltningschefen från arbetslivsförvaltningen alt 
verksamhetsansvarig för ”Restore” axlar rollen som VD i bolaget. 
Det innebär att någon extra ersättning på grund av bildande av bolag 
inte utgår. Rollen som verksamhetsansvarig finns och den kommer 
att finnas oavsett driftsform. 
Ersättning till styrelsen utgår enligt kommunens reglemente till 
förtroendevalda.  

Får man bolagsnamnet godkänt om inte vad händer då? Att jobba med olika 
namn på bolaget och verksamheten/driften är ganska vanligt när man jobbar 
med handel, vi ser inga problem med det. Bolagets namn kan säkerställas 
först när bolaget bildas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen 2022-01-12 
Ägardirektiv Restore 
Bolagsordning Restore AB 
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2021-11-22 § 116 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-11-02 § 199 
Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen 2021-10-27 
Hemställan om att bilda dotterbolag från Invest i Härnösands styrelse 
  
______  
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§ 5 Dnr 2021-000413 1.1.1.1 

Svar på revisionsrapport "Granskning av delårsrapport 
per 2021-08-31" 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att anta kommunstyrelseförvaltningens yttrande angående 
revisionsrapporten ”Granskning av delårsrapport 2021-08-31” som sitt eget, 
samt 
att översända yttrandet i sin helhet till revisonen.     

Bakgrund 
KPMG har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer genomfört 
en granskning av kommunens bokslut och årsredovisning per 2021-08-31. 
Kommunens revisorer ska enligt kommunallagen 12 kap bedöma om 
resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat.  
Revisionen önskar att kommunstyrelsen lämnar synpunkter på de slutsatser 
som finns redovisade i rapporten senast den 24 januari 2022. Av svaret bör 
det framgå vilka eventuella åtgärder som ska vidtas och när dessa beräknas 
vara genomförda.  
Revisorernas bedömning 
Av granskningen framgår att Härnösands kommuns delårsbokslut, i allt 
väsentligt, är upprättat i enlighet med lagen om kommunal bokföring och 
redovisning.  
Revisionens rekommendationer  
I granskningen framkommer tre rekommendationer från revisionen. 

• Revisionen rekommenderar att klassificeringen av statsbidrag ses 
över och korrigeras till årsbokslutet. 
 

Kommunstyrelsen avser att omklassificera ovan nämnda 
statsbidrag som generella istället för riktade enligt RKRs 
uppmaning 

 
• Revisorernas bedömning är att hyresavtal vad gäller 

verksamhetsfastigheter många gånger ska klassificeras som finansiell 
leasing och inte som operationell.   

 
Kommunstyrelsen har uppmärksammat att flera av de 
kommuner som implementerat någon form av finansiell 
leasing kraftigt försämrat den rättvisande bilden i sina 
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räkenskaper samt försvårat efterföljande ekonomistyrning. 
Strategin från kommunstyrelsen har varit att invänta den 
omfattande idéskriften som RKR gav ut vid årsskiftet inför 
sin bedömning. Efter dialog med en av Sveriges ledande 
experter inom ämnet har kommunen sett vidare behov av 
förtydliganden från RKR vilka förväntas komma under 2022. 

 
• Revisorerna anser att Mellersta Norrlands Pensionsstiftelse ska ingå i 

koncernredovisningen enligt lagen om kommunal bokföring och 
redovisning (LKBR). 

 
Nuvarande bedömning och hantering av pensionsstiftelsen i 
kommunens räkenskaper har sin grund i kommunstyrelsens 
löpande kontakter med RKR, Sveriges ledande experter inom 
pensionsstiftelser under dryga två års tid samt proposition 
2017/18:149.  
 

Kommunstyrelsen har begärt kompletterande normering från RKR varav de 
har uppmuntrat kommunstyrelsen att fortsatt förhålla sig passiva gällande 
hanteringen av pensionsstiftelsen i räkenskaperna till dess att de kommit med 
ett utlåtande vilket förväntas ske under 2022. Kommunstyrelsen ämnar 
ompröva sin bedömning så snart RKR gjort ett utlåtande.      

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-10 
Kommunstyrelsens yttrande på revisorernas granskning av delårsrapport per 
2021-08-31 
Revisionsrapport - Granskning av delårsrapport per 2021-08-31      
______  
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§ 6 Dnr 2021-000390 1.1.6.4 

Regional infrastrukturplan för Västernorrland 2022-
2033 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att anta remissvaret som sitt eget. 

Bakgrund 
Beskrivning av ärendet 
Region Västernorrland har erbjudit kommunerna i länet att yttra sig om 
förslag till regional infrastrukturplan för åren 2022 - 2033. I denna 
tjänsteskrivelse redogörs synpunkter på planförslaget som bör lyftas i 
kommunens samlade yttrande. Yttrandetiden sträcker sig till den 28 januari 
2022. 
Remissvar – sammanfattning av synpunkterna på en övergripande nivå 
Härnösands kommun har tagit del av rubricerat planförslag, remissversion 
daterad 2021-10-28 och vill med anledning av det lämna följande synpunkter 
för det som berör Härnösands kommuns del i planförslaget fram till år 2033 
för att bidra till måluppfyllelsen för uppsatta mål för ett hållbart resande i 
regionen.  
• Härnösands kommun välkomnar att planförslaget ska vara mer flexibel i 
syfte att möta prioriteringar och utmaningar som finns för regional 
utveckling. Detta för att ”Ett Västernorrland” ska vara en plats där 
människor väljer att leva och besöka men också platsen där företag och 
organisationer väljer att växa. 
• Härnösands kommun välkomnar samfinansiering av nationell plan som 
bidrar till utvecklingen av järnvägen Gävle-Härnösand och vidare norrut 
med målet att finansieringsbesluten i sin helhet är tagna i god tid före år 
2030. 
• Härnösands kommun välkomnar utveckling av kollektivtrafikanläggningar 
som möjliggör en mer tillgänglig kollektivtrafik till viktiga målpunkter i 
regionen och även till länets flygplatser för att bidra med ett mer hållbart 
transportsystem utifrån ett hela-resan-perspektiv. 
• Härnösands kommun är angelägen att åtgärder från genomförda 
åtgärdsvalsstudier i Härnösand prioriteras där Trafikverket pekar på behovet 
av finansiering från regional infrastrukturplan. 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
13(26) 

Sammanträdesdatum 
2022-01-18 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

• Härnösands kommun anser att fler regionalt övergripande stråk för 
vardags- och fritidscykling behöver pekas ut i Härnösand och att det är av 
särskild stor vikt att samverka kring möjligheterna att hitta finansiering för 
att realisera omvandlingen av den nedlagda järnvägssträckan i Härnösand. 
• Härnösands kommun anser att Trafikplats Saltvik och Trafikplats 
Godstjärn behöver anpassas utifrån samtida behov enligt framtagen ÅVS E4 
Härnösand och för att skapa förutsättningar för pågående utveckling av både 
industriområde Saltvik (Västra Saltvik) och Djuphamnen. Härnösands 
kommun har i dialog med Trafikverket redogjort för att behovet kvarstår där 
Trafikverket hänvisar att finansiering från regional infrastrukturplan krävs 
för att åtgärder ska kunna genomföras. 
• Härnösands kommun ser att behov finns för att skapa förutsättningar i 
regional infrastrukturplan att möta framtida industriinvestering i Antjärn 
vilken anses vara av stor vikt för den regionala utvecklingen. Ovan beaktas i 
dialog med Trafikverket i pågående arbete med en avsmalnad 
järnvägskorridor i relation till Härnösands kommuns samhällsplanering. 
• Härnösands kommun välkomnar åtgärder som minskar 
trafiksäkerhetsbrister på E4:an och problembackar i regionen samt åtgärder 
som säkerställer möjligheten till omledning av trafik i Härnösand utan att det 
påtagligt stör annan lokal trafik och bebyggelse i Härnösand. 
• Härnösands kommun ser behov av att frågan om broförbindelserna till 
Härnön samordnas mellan den nationella och regionala nivån inom 
infrastrukturområdet och att samordningen även behöver beakta 
försvarsmaktens närvaro på Härnön. 
• Härnösands kommun ser behov av att ramen för regional infrastrukturplan 
kompletteras med ett utökat statligt stöd för att frigöra det ekonomiska 
utrymmet för andra brister och behov som finns för att utveckla regionens 
transportinfrastruktur i den riktning som återfinns i den regionala 
utvecklingsstrategin. 
Synpunkterna beskrivs mer utförligt i förslag till remissvar, bilaga 1. 
Socialt, ekologiskt, ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Beslutet om att anta remissvaret har i sig ingen påverkan på perspektiven. En 
sammanfattad bedömning över hur förslaget till Regional infrastrukturplan 
för Västernorrland 2022–2033 påverkar perspektiven återfinns i underlaget 
Strategisk miljöbedömningsprocess, sidan 8. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-12 
Remissvar Härnösands kommun 2022-01-12 
Inbjudan dialogmöte om remissversion av regional infrastrukturplan 2022-
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2033 
Remiss – Förslag regional infrastrukturplan för Västernorrland 2022-2033      
______  
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§ 7 Dnr 2021-000502 1.1.2.0 

Omvärldsspaning Härnösands kommun 2022-2030 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att anta Omvärldsspaning för Härnösands kommun 2022-2030 med Ann-
Charlotte Viséns (S) tilläggsförslag samt  
att godkänna kunskapsöversikten Den attraktiva staden.   

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S), Anders Gäfvert (M), Ann-
Charlotte Visén (S), Glenn Sehlin (SD) och Christina Lindberg (C). 

Yrkanden 
Ann-Charlotte Visén (S) föreslår ett förtydligande tillägg om 
demografiprognosen avseende de äldre på s.4 under avsnittet Demografi i 
dokumentet Omvärldsspaning för Härnösands kommun 2022-2030.  
Christina Lindberg (C) yrkar bifall till Ann-Charlotte Viséns (S) förslag.      

Bakgrund 
Förändringar och händelser i omvärlden påverkar oss alla i någon form och 
kommunen som arbetsgivare. För att erbjuda välfärd med god kvalitet även i 
framtiden är det av största vikt att blicka utåt, globalt, nationellt, regionalt 
och lokalt för att skapa en beredskap för det vi ser tendenser av, men också 
att följa med i de förändringar vi ser och anpassa verksamheterna innan 
förändringarna är ett faktum.  
Omvärldsspaningen handlar om att identifiera trender i omvärlden som 
påverkar Härnösands kommun mot år 2030. Omvärldsspaningen är ett 
planeringsunderlag till kommunens mål och budget och verksamhetsplaner. 
De trender som lyfts fram i omvärldsspaningen är: 
* Hållbarhet 
* Teknik och digitalisering 
* Värderingsförändringar 
* Kompetens som matchar, samt  
* Ökat krismedvetande 
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Till omvärldsspaningen följer kunskapsöversikten ”Den attraktiva staden”. 
Platsers attraktivitet är betydelsefulla för tillväxt. Attraktiva miljöer lockar 
människor att flytta till- eller bo kvar på en plats och underlättar därmed 
företagens behov av arbetskraft och kompetens. Attraktiva miljöer attraherar 
företagsetableringar och investeringar. Ett fungerande transportsystem, 
tillgång till bostäder, mötesplatser och service är alla viktiga delar i 
sammanhanget.  
En sammanfattning av kunskapsöversikten kring vad som gör en stad 
attraktiv pekar på att människors flyttmönster före 1970-talet ofta grundades 
sig i arbete som motiv för flytt. Efter 1990-talet har värderingarna av 
stadsmiljö – och bebyggelse ökat markant som grund för flytt. Förr flyttade 
människor ofta dit jobben fanns, medan de nya mönstren visar att företagens 
lokaliseringar söker sig till städer där man kan finna den arbetskraft man 
söker. Vid val av bostadsort spelar kultur, upplevelser och stadsmiljöns 
kvaliteter en väsentligt viktigare roll för stadsutvecklingen.  
Den fysiska miljön, tillgång till bra boenden, utbildning, möjligheter till god 
hälsa och socialt gynnande faktorer, kultur, trygghet och relationer spelar 
roll. Företagen flyttar dit där dessa faktorer är gynnsamma för att människor 
söker sig dit.   

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-05 
Härnösands kommuns omvärldsspaning 2022-2030 
Härnösands kommuns kunskapsöversikt – Den attraktiva staden      
______  
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§ 8 Dnr 2022-000016 1.1.2.0 

Pensionskompensation för verksamhetsövergång från 
Region Västernorrland till länets kommuner 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna den förlikning som föreslås avseende oreglerad pensionsskuld 
samt 
att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att underteckna avtalet.  

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S) och Christina Lindberg (C). 

Bakgrund 
Under flertalet år har verksamhetsövergångar med skatteväxlingar skett 
mellan Region Västernorrland och Västernorrlands kommuner. Under 2017–
2018 ingicks avtal som innebar att Region Västernorrland tog ansvar för 
pensionsutbetalningar från 2018-01-01 och framåt i tiden för tidigare 
verksamhetsövergångar.  
Avtalet reglerade dock inte de utbetalningar som genomförts till och med år 
2017. Ånge kommun har som enda kommun i Västernorrland redan fått sina 
anspråk slutligt reglerade. Kommunerna Härnösand, Kramfors, Timrå, 
Sollefteå, Örnsköldsvik och Sundsvalls anspråk har fortsatt varit oreglerade. 
Det har därför under de senaste åren hållits förhandlingar och samtal mellan 
parternas olika tjänstemän i syfte att nå en uppgörelse. Under 2021 har även 
Norrlands Utredningstjänst AB haft i uppdrag att utreda beräkning av 
pensionskompensation, vilket resulterat i ett antal rapporter vilka parterna 
tagit del av.  
Med anledning av de diskussioner som varit och utredningar som gjorts 
enligt ovan har ett förslag till förlikning nu nåtts mellan parterna angående 
pensionskompensation för tidigare verksamhetsövergångar. 
Socialt perspektiv 
Ingen påverkan.  
Ekologiskt perspektiv 
Ingen påverkan. 
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
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Under ett flertal år är har det sökts en överenskommelse mellan kommunerna 
i Västernorrland och regionen. Då det är svårt att få fram fullständigt 
säkerställd fakta så finns ett flertal olika antaganden och beräkningar, vilket 
innebär att en osäkerhet finns avseende beloppets storlek. Det är därför 
positivt att regionerna och kommunerna nu landat i ett förslag till 
överenskommelse som är acceptabelt för alla parter.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-04 
Protokollsutdrag styrelsemöte Kommunförbundet Västernorrland 2021-12-
10, §50 
Rapport – Beräkning av pensionskompensation, 2021-11-09 
Förslag på förlikningsavtal, 2021-12-28   
______  
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§ 9 Dnr 2022-000024 2.5.1.2 

Upphandling av datorklienter  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att delegera till kommunstyrelsens presidium tilldela kontrakt i 
upphandlingen Datorklienter samt  
att beslutet anses omedelbart justerat.  

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S). 

Yrkanden 
Andreas Sjölander (S) föreslår att beslutet ska anses omedelbart justerat.      

Bakgrund 
Härnösands kommun har genomfört en upphandling av Datorklienter utifrån 
Statens inköpscentral vid Kammarkollegiets Ramavtal Klienter och 
Mobiltelefoner där kontrakt ska tecknas av beställarna efter förnyad 
konkurrensutsättning. Upphandlingen har genomförts som en förnyad 
konkurrensutsättning i enlighet med i ramavtalet angivna förutsättningar och 
villkor. Vid anbudstidens utgång hade tre anbudsgivare inkommit med 
anbud. En upphandlingsgrupp bestående av upphandlingscontroller Johan 
Bölenius, IT-chef Lena Salomonsson, IT-tekniker Mats Minell, IT-
enhetschef Patric Groop och IT-Administratör Helena Undander har deltagit 
i anbudsbedömningen. Det totala kontraktsvärdet för denna upphandling 
uppgår till ca 32,5 miljoner kronor för fyra (4) års kontraktsperiod. 
Antagande av förvaltningsövergripande ramavtal över 10 miljoner kronor 
ska enligt delegationsordningen fattas av Kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-10 
Utvärderingsprotokoll UH-2021-042 (maskad)     
______  
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§ 10 Dnr 2022-000035 1.1.2.0 

Ordförandeförslag - cyklar 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
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.      

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Erik Hultin (C) och Andreas Sjölander (S). 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige i Härnösand beslutade i januari 2015 att bifalla en 
motion från Anders Gäfvert (M) avseende möjligheten för anställda att 
kunna införskaffa en cykel eller elcykel via ett löneavdrag. Möjligheten har 
funnits i flera år att kunna införskaffa cyklar med rabatt. Däremot så har 
möjligheten inte funnits som motionen förslog, att kunna införskaffa cyklar 
genom löneavdrag. Därför föreslår kommunstyrelsens ordförande att 
kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att utreda 
förutsättningarna för att Härnösands kommun, i enlighet med motionens 
intentioner, ska kunna erbjuda möjligheten för kommunens medarbetare att 
införskaffa en cykel eller elcykel via ett löneavdrag.      

Beslutsunderlag 
Ordförandeförslag – cyklar 2022-01-18      
______  
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§ 11 Dnr 2022-000004 1.1.2.1 

Kommunstyrelsens uppdragsbeslut 2022 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att lägga redovisningen av uppdragsbeslut till handlingarna.      

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Ann-Charlotte Visén (S). 

Bakgrund 
Kommundirektören redogör för uppdaterad uppdragslista som även gått ut i 
handlingarna till dagens möte.      

Beslutsunderlag 
Redovisning av uppdragsbeslut t.o.m. 2022-01-18     
______  
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§ 12 Dnr 2022-000001 1.1.2.1 

Anmälan av delegationsbeslut 2022 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut. 
Ordförandebeslut – Kostnad för medfinansiering projekt talangattraktion för 
kompetensförsörjning i Höga Kusten 
Ordförandebeslut – High Coast Game Village 
Ordförandebeslut – Kostnad för finansiering förstärkningsprojekt 
investeringsfrämjande i Västernorrland 
Ordförandebeslut – Bidrag Gussjö Intresseförening, medfinansiering 
bygglovskostnader 
Delegationsbeslut – Förordnande t.f. ekonomichef      

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Christina Lindberg (C), Glenn Sehlin (SD), Andreas 
Sjölander (S) och Lars Liljedahl, kommundirektör.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-01-10      
______  
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§ 13 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.      

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Ingemar Ljunggren (M), Glenn Sehlin (SD) och Andreas 
Sjölander (S). 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-01-11 
Grundläggande granskningar, revisionen 
Grundläggande granskning helägda bolag 
Grundläggande granskning skolnämnden 
Grundläggande granskning socialnämnden 
Revisionsrapport – Uppföljande granskning av insatser för vuxna 
Styrelsemötesprotokoll, kommunala bolag 
Kvartalsmöte Hemab 2021-10-13 
Styrelsemötesprotokoll nr 8 HEAB 2021-12-13 
Styrelsemötesprotokoll nr 8 HEMAB 2021-12-13 
Styrelsemötesprotokoll nr 6 Härnösandshus 2021-12-07 
Styrelsemötesprotokoll nr 7 Kommunfastigheter 2021-12-07 
Övrigt 
Beslut från Konkurrensverket avseende Norrsken AB 
Beslutsexpediering § 175 Bussgods i Västernorrland 
Protokoll styrelsemöte Länsmuseet Västernorrland 2021-09-17 
Protokoll styrelsemöte Länsmuseet Västernorrland 2021-12-17 
Protokoll tillgänglighetsrådet nov 2021 
Protokollsutdrag Regionen – Nämnden för hållbar utveckling § 138 - - info 
om tillgängligheten till utlämningsställen Bussgods 
Protokollsutdrag SAM 2021-11-18 § 156 Nytt hyresavtal Navet 
Protokollsutdrag SOC 2021-11-18 § 129 Återremiss verksamhetsplan 2022 
SKR – Info om säker digital kommunikation 
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Skrivelse från Konkurrensverket avseende kommunal kompetens på fiber- 
och bredbandsområdet till Infrastrukturdepartementet 
Skrivelse till civilminister Ida Karkiainen från KSO      
______  
 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
25(26) 

Sammanträdesdatum 
2022-01-18 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 14 Dnr 2022-000005 1.1.2.1 

Frågor och svar 2022 
Anders Gäfvert (M) ställer en fråga angående pågående planering av ett 
boende. 
Anders Gäfvert (M) ställer en fråga angående dialogen med Kriminalvården. 
Andreas Sjölander (S) besvarar frågorna. 
______  
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§ 15 Dnr 63010 

Upphandling datorklienter - tilldelningsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens presidium beslutar med delegation av kommunstyrelsen 
 
att för perioden 2022-02-01 till och med 2023-06-30 med 
förlängningsklausul på två år, längst till och med 2025-06-30, tilldela 
Advania Sverige AB, orgnr. 556214-9996, som leverantör av Datorklienter 
och produktnära tjänster samt tillbehör. Leverantören erbjuder det 
ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. 
att uppdra till upphandlingschef att underteckna tilldelningsbeslutet samt 
att ärendet anses omedelbart justerat. 
 

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S), Christina Lindberg (C) och Carl 
Fredrik Edgren (V). 

Bakgrund 
Härnösands kommun har genomfört en upphandling av Datorklienter utifrån 
Statens inköpscentral vid Kammarkollegiets Ramavtal Klienter och 
Mobiltelefoner där kontrakt ska tecknas av beställarna efter förnyad 
konkurrensutsättning. 
Upphandlingen har genomförts som en förnyad konkurrensutsättning i 
enlighet med i ramavtalet angivna förutsättningar och villkor. Vid 
anbudstidens utgång hade tre anbudsgivare inkommit med anbud. 
En upphandlingsgrupp bestående av upphandlingscontroller Johan Bölenius, 
IT-chef Lena Salomonsson, IT-tekniker Mats Minell, IT-enhetschef Patric 
Groop och IT-Administratör Helena Undander har deltagit i 
anbudsbedömningen. 
Det totala kontraktsvärdet för denna upphandling uppgår till ca 32,5 miljoner 
kronor för fyra (4) års kontraktsperiod. Antagande av 
förvaltningsövergripande ramavtal över 10 miljoner kronor ska enligt 
delegationsordningen fattas av Kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse 2022-01-10 
Utvärderingsprotokoll för upphandlingen Klientprodukter och produktnära 
tjänster samt tillbehör 
______  
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