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Ledamot Ersättare Parti Närvaro Frånvaro 

     

Andreas Sjölander  S x  

Lotta Visén  S x  

Magnus Oscarsson Mats Höglund S  x 

Nina Skyttberg  S x  

Krister Fagerström McCarty  S x  

Monica Fahlén   S x  

Håkan Viklund Rune Danielsson S  x 

Agneta Jonsson   S x  

Ann Catherine Genberg  S x  

Lotten Widmark  S x  

Lennart Mohlin  S x  

Johan Nilsson Monica Fällström S  x 

Susanne Forsberg  S x  

Martin Neldén Michael Möller 
Christensen 

V  x 

Åke Hamrin  V x  

Birgitta Alevård Helena Grönhagen V  x 

Anders Bergqvist  V x  

Knapp Britta Thyr  MP x  

Hibo Abdullahi  MP x  

Per Sander Tom stol MP  x 

Ida Skogström  M x  

Anders Gäfvert  M x  

Lennart Bolander  M x  

Margareta Tjärnlund  M x  

Eva-Clara Viklund  M x  

Christian Wasell  M x  

Bengt Wallgren Tom stol M  x 

Per-Eric Norberg  C x  

Christina Lindberg  C x  

Erik Hultin  C x  

Anette Nordin  C x  

Karl Rönnkvist  C x  

Olle Löfgren  L x ‚ 

Ingemar Wiklander  KD x  

Anders Nordström Tom stol KD  x 

Ulrika Jonsson Glenn Sehlin SD  x 

Kenneth Lunneborg  SD x  

Sven Ingemar Vernersson Tom stol SD  x 

Bo Gidmark Tom stol SD  x 

Anette Åström  SD x  

Eva Olstedt-Lundgren  L x  

Kristoffer Bodin Tom stol M  x 

Göran Norlander  S x  
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Närvaro- och tjänstgöringslista, ersättare 

Ersättare Parti Närvaro Tjänstg. 

    

Mats Höglund S x Magnus 
Oscarsson 

Rune Danielsson S x Håkan Viklund 

Monica Fällström S x Johan Nilsson 

Fredrik Olsson S -  

Roland Strömqvist S x  

Ann-Kristine Elfvendal S       -  

Lars Zetterlund S x  

Michael Möller Christensen V x Martin Neldèn 

Helena Grönhagen  V x Birgita Alevård 

Mikaela Edholm MP -  

Mohammed Abdulwahab MP -  

Ingemar Ljunggren M -  

Anna Davis M -  

Vakant M -  

Ronny Larsson M -  

Dunia Ali C x  

Lillemor Andersson C x  

Ulrika Sundgren C x  

RosMarie Sandin L -  

Tomas Pålsson L x  

Lillian Krantz KD x Anders 
Nordström 

Ulla Bylund KD -  

Glenn Sehlin SD x Ulrika Jonsson 

Vakant  SD -  

Vakant SD -  
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§ 75 Dnr 32625  

Informationsärenden  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.  

Bakgrund 

Sammanträdet inleds med att Lars Liljedahl, kommundirektör, informerar 

om sommarens bemanning, medborgarundersökningen, heltidsinförandet, 

jämställdheten i kommunen, Nära vård och ekonomi.  

Beslutsunderlag 

Muntlig information Lars Liljedahl, kommundirektör 

______  
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§ 76 Dnr 2022-000006 1.1.1.1 

Allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

att lägga informationen till handlingarna.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Göran Norlander (S), Knapp Britta Thyr (MP), Eva-Clara 

Viklund (M) och Christina Lindberg (C). 

Bakgrund 

Det har inkommit frågor till Allmänhetens frågestund; 

• En fråga om Ny fotbollshall 

Frågan besvarades av Knapp Britta Thyr (MP)  

• En fråga om Subventionerad kollektivtrafik 

Frågan besvarades av Eva-Clara Viklund (M) 

• En fråga om Höjning av Busskorten 

Frågan besvarades av Christina Lindberg (C).  

Beslutsunderlag 

      

______  
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§ 77 Dnr 2022-000007 1.1.1.2 

Information från revisionen 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.      

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Sigge Tjärnlund, ordförande i revision och Lena Medin, 

KPMG.  

Bakgrund 

Revisionen bjuds in till kommunfullmäktiges sammanträden för att 

informera om aktuella granskningar.      

Beslutsunderlag 

Granskning av långsiktig finansiell planering 

Revisionsrapport – Granskning av långsiktig finansiell planering 

Sammanfattning revisionsgranskningar fram till september 2022 

      

______  
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§ 78 Dnr 2022-000330 1.1.2.0 

Revidering av reglementet om ekonomistyrning 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta reviderat Reglemente för ekonomistyrning. 

Bakgrund 

I Reglemente för ekonomistyrning i Härnösands kommun framgår under 

rubriken 3.1 och 3.3 att ”Kommunfullmäktige ska senast i juni fastställa mål 

och budget (Årsplan) för kommunen för nästkommande år.” Vidare framgår 

under rubriken 3.3 att ” Nämnderna ska senast i november för kommande 

budgetår för kännedom delge kommunfullmäktige en verksamhetsplan.”.  

Vid valår förändras förutsättningarna för vid vilken/vilka tidpunkter 

Kommunfullmäktige ska fastställa mål och budget (Årsplan) samt när 

nämndernas verksamhetsplan ska delges kommunfullmäktige.  

Årsplanen fastställs vid två tillfällen i valåret, dels i juni samt i november för 

nästkommande år. 

Nämndernas verksamhetsplaner fastställs av respektive nämnd senast i 

november för nästkommande år samt fastställs och delges 

kommunfullmäktige i januari, året som verksamhetsplanen avser. 

Under rubriken 6.2 har ett avsnitt förtydligats gällande nämndernas 

redovisning av fyramånadersrapport samt delårsbokslut som föreslås delges 

kommunfullmäktige för kännedom. Nämndernas verksamhetsberättelse ska 

delges till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för kännedom. 

Socialt perspektiv 

Förslaget behandlar interna processer i organisationen och påverkar inte 

perspektivet. 

Ekologiskt perspektiv 

Förslaget behandlar interna processer i organisationen och påverkar inte 

perspektivet. 
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Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Förslaget behandlar interna processer i organisationen och påverkar inte 

perspektivet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2022-09-06 § 128 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-08-22 

Reviderat Reglemente för ekonomistyrning vers. 3 

______  
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§ 79 Dnr 2022-000256 3.1.2.1 

Antagande handlingar - Översiktsplan 2040 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta Översiktsplan 2040 med tillhörande bilagor och underlag.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S), Knapp Britta Thyr (MP), Per-Eric 

Norberg (C), Christina Lindberg (C) och Anders Gäfvert (M). 

Yrkanden 

Andreas Sjölander (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Knapp Britta Thyr (MP), Per-Eric Norberg (C), Christina Lindberg (C) och 

Anders Gäfvert (M) instämmer till Andreas Sjölanders (S) yrkande.      

Bakgrund 

Härnösands kommun har sedan 2019 utarbetat ett förslag på översiktsplan. 

Arbetet har utgått ifrån gällande översiktsplan 2011–2025, dialoger med 

myndigheter, näringsliv och invånare samt kommunens styrande dokument, 

program och riktlinjer. Arbetet med att ta fram en översiktsplan är 

omfattande då det är en demokratisk process där alla kommunens invånare 

ska ges möjlighet att påverka förslaget. 

Framtagande av Översiktsplan 2040 

Projektet inleddes januari 2019 med en förvaltningsövergripande workshop 

för att gemensamt ta fram riktningen för framtidens Härnösand. Resultatet 

blev en planeringsstrategi som tillsammans med kommunens tillväxtstrategi 

har varit det övergripande ramverket för det fortsatta arbetet med att ta fram 

planen.  
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Figur 1: Planprocessen för Översiktsplan. 

Dialoger med invånare, föreningar och företag har genomförts i flera steg. 

Tidiga dialoger genomfördes och tog avstamp i de sju kommundelarnas 

behov och förutsättningar inför framtiden. En riktad gymnasiedialog 

genomfördes som ett komplement för att engagera unga vuxna i den 

strategiska samhällsplaneringen. Utöver detta fanns det möjlighet för 

allmänheten att lämna synpunkter på olika mässor och offentliga 

arrangemang, men även digitalt i en karttjänst. Dialogerna tillsammans med 

befintligt underlag och utredningar resulterade i ett första utkast på 

översiktsplan, en samrådshandling. 

 

Samrådet av översiktsplanen genomfördes mellan 15 januari – 16 april år 

2021. Inkomna synpunkter under samrådet, besvarades och sammanfattades i 

en samrådsredogörelse. Förslaget reviderades och godkändes för granskning 

av kommunstyrelsen den 30 november 2021, och fanns för granskning till 

den 1 mars 2022. Synpunkter inkomna under granskningen besvarades i ett 

utlåtande och nya revideringar av handlingen genomfördes. Planförslaget 

ansågs inte ha ändrats väsentligt efter granskningen, vilket således inte 

krävde en ny granskningsperiod. Därefter begärdes ett tilläggsyttrande av 

Länsstyrelsen, då förtydliganden i handlingen i större utsträckning kunde 

förväntas tillmötesgå Länsstyrelsens synpunkter i granskningsyttrandet. 

Granskningsyttrande och tilläggsyttrande kommer att bilagas 

översiktsplanen.  

 

Parallellt med översiktsplanearbetet har Härnösands kommun ingått ett 

regionalt samarbete med Sundsvallsregionen för att ta fram en gemensam 

utvecklingsinriktning för översiktsplaneringen. Arbetet har samspelat med 

kommunens eget arbete och resultatet har blivit en del av översiktsplanen.  

 

Härnösands översiktsplan 2011–2025 tillsammans med de två tematiska 

tilläggen: Vindkraft i Härnösand 2013 och Landsbygdsutveckling i 

strandnära läge 2015 kommer att ersättas av den nya kommunövergripande 

översiktsplanen 2040.  

Digital version av översiktsplanen 

Framtagandet av översiktsplanen har varit ett stort steg mot en allt mer 

digitaliserad planeringsprocess för Härnösands kommun. Presentationen av 
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handlingen i ett digitalt verktyg har gjort det möjligt att förena karta med text 

på ett tillgängligt sätt i en kartberättelse, www.harnosand.se/op2040.  

Socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv 

Alla tre perspektiven har beaktats och varit en del av avvägningen mellan 

olika intressen vid framtagandet av översiktsplanen. Alla tre perspektiven 

kommer att fortsatt behöva beaktas vid efterföljande planering på en mer 

detaljerad nivå.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2022-09-06 § 131 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-06-21 

Bilaga 2 - ÖP2040 - Antagande - Plandokument 

Bilaga 3 - ÖP2040 - Antagande - Plankartor 

Bilaga 4 - ÖP2040 - Antagande - LIS bilaga 

Bilaga 5 - ÖP2040 - Antagande - Handlingsplan  

Bilaga 6 - ÖP2040 - Hållbarhetsbedömning 

Bilaga 7 - ÖP2040 - Utlåtande 

Bilaga 9 - Länsstyrelsens granskningsyttrande 

______  

 

http://www.harnosand.se/op2040
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§ 80 Dnr 2022-000304 1.1.3.1 

Begäran om utökad investeringsbudget 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna förändring av skolnämndens investeringsbudget för 2022 och 

2023 genom en ökning av investeringsbudgeten för 2022 om 3,0 mnkr och 

motsvarande minskning av investeringsbudgeten för 2023, samt  

att anse paragrafen omedelbart justerad.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S), Glenn Sehlin (SD), Åke Hamrin 

(V), Monica Fällström (S), Olle Löfgren (L) och Anders Gäfvert (M). 

Yrkanden 

Andreas Sjölander (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Glenn Sehlin (SD), Åke Hamrin (V), Monica Fällström (S), Olle Löfgren (L) 

och Anders Gäfvert (M) instämmer till Andreas Sjölanders (S) yrkande.      

Bakgrund 

Skolnämnden äskar om en utökning av investeringsbudgeten om 2,5 mnkr 

för 2022. Grunden för äskandet är att upphandlingen av ett hyrköp av ett 

skolfartyg till Sjöfartsprogrammet inte kan genomföras enligt 

förhoppningarna från och med hösten 2022, då inga anbud inlämnades. Med 

anledning av det behöver skolnämnden köpa ett skolfartyg för att säkerställa 

ett kvalitativt genomförande av utbildningsmoment i Sjöfartsprogrammet. 

Antalet elever i Sjöfartsprogrammet är idag 66. 

I den beslutade investeringsbudgeten för skolnämnden för år 2022 och 2023 

är det avsatt 5,0 mnkr totalt för hyra och anpassning av skolfartyg.  

Den totala investeringsramen för skolnämnden år 2022 är enligt årsplanen 

8,1 mnkr och för år 2023 är investeringsbudgeten 7,2 mnkr. 

Kanslienheten föreslår att skolnämnden beviljas en utökning av 

investeringsbudgeten för år 2022 om 3,0 mnkr för att säkerställa och ta höjd 

för att investeringsbudgeten täcker kostnaden för inköpet av skolfartyg 2022 

och att investeringsbudgeten minskas med motsvarande belopp 2023. 

Vid bifall av föreslagen förändring blir den totala investeringsbudgeten för 

skolnämnden år 2022 11,1 mnkr och för år 2023 4,2 mnkr. 
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Socialt perspektiv 

Beslutet bedöms inte påverka perspektivet. 

Ekologiskt perspektiv 

Beslutet bedöms inte påverka perspektivet 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Ett beslut enligt förslaget innebär en utökning av investeringsbudget och en 

minskning av densamma för år 2023.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2022-09-06 § 133 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-08-04 

Ordförandebeslut, 2022-07-08, SKN/2022-395 

 

______  
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§ 81 Dnr 2022-000289 3.3.7.0 

Antagande - Gång- och cykelprogram för Härnösands 
kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta Gång- och cykelprogram (2022–2040) med tillhörande 

handlingsplan. 

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Karl Rönnkvist (C), Knapp Britta Thyr (MP), Per-Eric 

Norberg (C), Andreas Sjölander (S), Åke Hamrin (V), Eva Olstedt-Lundgren 

(L), Monica Fällström (S), Olle Löfgren (L) och Christina Lindberg (C). 

Yrkanden 

Karl Rönnkvist (C) yrkar bifall till liggande förslag samt på en tilläggsattsats 

som lyder: 

att uppdra till samhällsnämnden att i dialog med trafikverket ta fram gång 

och cykelväg, en plan för övriga delar av Härnösands kommun, samt 

att detta presenteras för antagande i kommunfullmäktige senast 2023-12-31.   

Per-Eric Norberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt bifall 

till Karl Rönnkvists (C) yrkande.   

Eva Olstedt-Lundgren (L), Olle Löfgren (L) och Christina Lindberg (C) 

instämmer till Per-Eric Norberg (C) yrkande. 

Knapp Britta Thyr (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Åke Hamrin (V) instämmer till Knapp Britta Thyrs (MP) yrkande. 

Andreas Sjölander (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt avslag 

till Karl Rönnkvists (C) yrkande.      

Propositionsordning 1 

Kommunfullmäktiges ordförande finner att det föreligger ett förslag till 

beslut gällande första attsatsen.  
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Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med 

första attsatsen.  

Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med första 

attsatsen.   

Propositionsordning 2 

Kommunfullmäktiges ordförande finner att det föreligger två förslag till 

beslut, Karl Rönnkvist (C) yrkande och ett avslagsyrkande på förslaget. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med 

Karl Rönnkvist yrkande.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att avslå Karl Rönnkvist 

(C) yrkande.   

Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat avslå Karl Rönnkvist 

(C) yrkande. 

Votering begärs och verkställs      

Votering och utfall 

Ordförande ställer följande propositionsordning: den som vill att 

kommunfullmäktige ska bifalla Karl Rönnkvist (C) yrkande röstar ja och den 

som vill att kommunfullmäktige ska avslå densamma röstar nej. 

Med 13 ja-röster mot 21 nej-röster, 3 avstår samt 6 frånvarande, så finner 

ordförande att kommunfullmäktige beslutat avslå Karl Rönnkvist (C) 

yrkande.  

Ledamot Ersättare Parti § 81 

   Ja Nej 

Andreas Sjölander  S  x 

Lotta Visén  S  x 

Magnus Oscarsson Mats Höglund S  x 

Nina Skyttberg  S  x 

Krister Fagerström McCarty  S  x 

Monica Fahlén   S  x 

Håkan Viklund Rune Danielsson S  x 

Agneta Jonsson   S  x 

Ann Catherine Genberg  S  x 

Lotten Widmark  S  x 

Lennart Mohlin   S  x 

Johan Nilsson Monica Fällström S  x 

Susanne Forsberg  S  x 

Martin Neldén Michael Möller 
Christensen 

V  x 

Åke Hamrin  V  x 

Birgitta Alevård Helena Grönhagen V  x 

Anders Bergqvist  V  x 

Knapp Britta Thyr  MP  x 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17(29) 

Sammanträdesdatum 

2022-09-26 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Hibo Abdullahi  MP  x 

Per Sander Tom stol MP - - 

Ida Skogström  M Avstår Avstår 

Anders Gäfvert  M Avstår Avstår 

Lennart Bolander  M x  

Margareta Tjärnlund  M x  

Eva-Clara Viklund  M x  

Christian Wasell  M Avstår Avstår 

Bengt Wallgren  Tom stol M - - 

Per-Eric Norberg  C x  

Christina Lindberg  C x  

Erik Hultin  C x  

Anette Nordin  C x  

Karl Rönnkvist  C x  

Olle Löfgren  L x  

Ingemar Wiklander  KD  x 

Anders Nordström Lillian Kranz KD Ej 
röstat 

Ej 
röstat 

Ulrika Jonsson Glenn Sehlin SD x  

Kenneth Lunneborg  SD x  

Sven Ingemar Vernersson Tom stol SD - - 

Bo Gidmark Tom stol SD - - 

Anette Åström  SD x  

Eva Olstedt-Lundgren  L x  

Kristoffer Bodin Tom stol M - - 

Göran Norlander  S  x 

               

Reservation 

Centerpartiet, Eva Olstedt-Lundgren (L) och Olle Löfgren (L) reserverar sig 

till förmån för sitt eget yrkande. 

Bakgrund 

Processen med att ta fram en ny översiktsplan för Härnösands kommun 

resulterade i övervägande del synpunkter gällande kommunens gång och 

cykelplanering. Detta samt samhällsnämndens beslut om att uppdatera 

befintlig gång- och cykelplan har legat till grund för framtagandet av ett nytt 

gång- och cykelprogram. Dokumentet byter inriktning från en plan till ett 

program för att bättre passa en strategisk och långsiktig produkt som gång- 

och cykelprogrammet ämnar vara. Arbetet med gång- och cykelprogrammet 

har varit ett samarbete mellan kommunstyrelseförvaltningen och 

samhällsförvaltningen, för att inkludera både ett strategiskt och ett detaljerat 

perspektiv.  

GC-programmets mål är att bidra till en ökad andel gående och cyklande i 

kommunen genom välplanerade gång- och cykelvägar. Programmets syfte är 

att fungera som ett underlag för att planera för kommande byggnationer, 

göra prioriteringar och ekonomiska bedömningar. Programmet ska dessutom 

verka som underlag när detaljplaner och planprogram tas fram.  
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I uppdraget att ta fram gång- och cykelprogrammet angavs den geografiska 

avgränsningen Härnösands tätort. Programmet pekar även på viktiga gång- 

och cykelstråk utanför tätorten och handlingsplanen tar till viss del hänsyn 

till dessa trots den geografiska avgränsningen. Detta för att skapa en 

helhetsbild av cykelvägnätet och belysa kommunens ambitioner och vilja att 

utveckla dessa stråk.  

Dialoger 

Dialoger med allmänheten har genomförts genom en digital enkät. 

Målgruppen skolbarn valdes ut för en särskild dialog, för att tillgodose 

behovet av tryggare skolvägar. Dialogerna med skolbarnen genomfördes i 

årskurserna 4–6 på fyra skolor i Härnösands tätort. Ett utkast på handlingar 

har även varit på remiss till berörda aktörer och förvaltningar, se bifogad 

sändlista. Synpunkter har sammanfattats i en remissammanställning som 

bifogas detta förslag till beslut.  

Handlingen 

Gång- och cykelprogrammet består av ett strategiskt dokument och en 

handlingsplan. Strategidokumentet hanterar hur Härnösand ska arbeta 

långsiktigt med gång- och cykelplaneringen. Handlingsplanen visar på 

konkreta platser för åtgärder. Programmet tar sikte på år 2040 och 

handlingsplanen ska uppdateras minst vartannat år eller oftare om det finns 

behov. Handlingarna finns även i en digital kartberättelse som förenklar för 

läsare och handläggare vid kommande planering, www.harnosand.se/gc.  

Socialt perspektiv 

Genomförs åtgärder i enlighet med handlingsplanen och GC-programmet 

skapas många positiva sociala effekter.  

• Folkhälsan blir bättre genom goda förutsättningar för rörelse i staden.  

• Invånare som har som enda alternativ att förflytta sig till fots eller på cykel 

pga. socioekonomiska skäl gynnas av goda GC-vägar.  

• Trygga GC-vägar gör att fler barn själva kan ta sig till och från skolan och 

fritidsaktiviteter. Detta ger barnen mer frihet, självförtroende och godare 

hälsa.  

• Om cykeltrafiken med tiden ersätter bilresande blir trafikmiljön lugnare 

och därmed tryggare.  

Ekologiskt perspektiv 

Effekten av att fler väljer att cykla eller gå istället för att ta bilen innebär 

stora positiva följder för klimatet. Mindre utsläpp, mindre buller, lägre 

slitage på kommunens vägar och mindre mikroplaster från bilens däck.  
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Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Att öka gång- och cykeltrafiken i en stad ger samhällsekonomiska vinster. 

Ofta är de sammantagna vinsterna av att anlägga och underhålla cykelbanor 

högre än kostnaderna. De samhällsekonomiska vinsterna av en ökad andel 

gående och cyklande beräknas vara tre till fem gånger högre än kostnaderna. 

Vinsterna beror bland annat på bättre hälsa hos människor som går eller 

cyklar, mindre slitage på vägar och däck samt mindre avgaser och buller. Det 

finns även vinster i form av en minskad andel trafikolyckor samt att den 

negativa klimatpåverkan som skapas av biltrafiken minskas om fler väljer att 

gå och cykla. Kortsiktigt följer en ökad kostnad vid om- och nybyggnation 

av GC-vägarna. En ökad standard på väghållningen bidrar också till en ökad 

kostnad. Långsiktigt kan kostnaden för upprustning pga. slitage på 

kommunens bilvägar minska genom ökad cykeltrafik.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2022-09-06 § 134 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-07-04 

Protokollsutdrag samhällsnämnden, 2022-06-15 § 125 

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-06-03 

Bilaga 1 - GC-program 

Bilaga 2 - Handlingsplan 

Bilaga 3 - Sändlista 

Bilaga 4 - Remissammanställning GC 2022-05-25 

______  
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§ 82 Dnr 2022-000336 3.8.1.0 

Reglemente Överförmyndarnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta reglemente för Härnösands kommuns och Kramfors kommuns 

gemensamma Överförmyndarnämnd,  

att beslutet gäller under förutsättning att Kramfors kommun fattar 

erforderliga beslut, samt 

att uppdra till kommundirektören att införliva överförmyndarnämndens 

reglemente i gemensamma reglementet för kommunstyrelse och nämnder i 

Härnösands kommun 

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Ida Skogström (M), Andreas Sjölander (S) och Göran 

Norlander (S). 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige i Härnösands kommun och Kramfors kommun 

beslutade 2022-06-20 att inrätta en gemensam nämnd från och med 2023-01-

01. Härnösands kommun ska enligt beslutet vara värdkommun och Kramfors 

kommun ska vara samarbetskommun. Regelverket för tillsättande av 

gemensam nämnd mellan kommuner framgår i 9 kap. 19–36 §§ 

kommunallagen (2017:72).  

Bakgrunden till beslutet om en gemensam överförmyndarnämnd är att 

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

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

Sammanfattningsvis pekar utredningen (SOU 2021:36) mot att 

överförmyndarnämnd ska vara obligatorisk organisationsform, samt att 

överförmyndarnämnden ska åläggas fler och mer komplexa uppgifter. Som 

ett led i fortsatt kvalitets- och utvecklingsarbete genom samarbete beslutade 

respektive kommunfullmäktige i Härnösands och Kramfors att bilda en 

gemensam överförmyndarnämnd. 

Det övergripande syftet med en gemensam Överförmyndarnämnd är att 

åstadkomma förbättringar för de personerna som har behov av  
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ställföreträdare och samtidigt stödja och stärka ställningen för huvudmännen 

i linje med SOU 2021:36.  

Reglementet anger den gemensamma överförmyndarnämndens 

ansvarsområden och övergripande uppgifter.  

Överförmyndarnämnden ska bestå av sju ledamöter och sju ersättare, varav 

Härnösands kommun har fyra ledamöter och fyra ersättare och Kramfors 

kommun har 3 ledamöter och tre ersättare. 

Härnösands kommun utser ordförande och vice ordförande för den 

gemensamma Överförmyndarnämnden. 

Socialt perspektiv 

Beslutet har ingen anknytning till det sociala perspektivet.  

Ekologiskt perspektiv 

Beslutet har ingen anknytning till det ekologiska perspektivet.  

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Beslutet har ingen anknytning till det ekonomiska perspektivet men 

definierar nämndens verksamhetsområde och övergripande ansvar, vilket ur 

rättssäkerhetsaspekten gör ansvaret tydligt för nämnden som helhet, 

förvaltningen samt invånarna i respektive kommun.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2022-09-06 § 137 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-08-26 

Bilaga – Reglemente överförmyndarnämnd Härnösand och Kramfors 

kommun 

Kommunfullmäktige Härnösands kommun protokollsutdrag 2022-06-20 § 61 

Kommunfullmäktige Kramfors kommun protokollsutdrag 2022-06-20 §53 

 

______  
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§ 83 Dnr 2022-000337 3.8.1.0 

Samarbetsavtal gemensam Överförmyndarnämnd 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

att godkänna samarbetsavtalet gällande gemensam Överförmyndarnämnd 

Härnösand Kramfors, 

att avtalet träder ikraft 2023-01-01, samt 

att beslutet gäller under förutsättning att Kramfors kommun fattar 

erforderliga beslut 

Bakgrund 

Kramfors kommun och Härnösands kommun beslutade 2022-06-20 att 

inrätta en gemensam överförmyndarnämnd där Härnösands kommun är 

värdkommun och Kramfors kommun är samarbetskommun. 

Respektive kommunfullmäktige i samverkande kommuner beslutade att 

uppdra till kommunstyrelsen att återkomma till kommunfullmäktige i 

Härnösand och Kramfors med ett reglemente samt ett samarbetsavtal i 

september 2022. 

2022-02-18 ingick Härnösand och Kramfors kommun ett samverkansavtal 

som beskriver överenskommen samverkan i den gemensamma 

tjänstemannaorganisationen. Samverkansorganisationen har varit i drift 

sedan januari 2022. 

Föreliggande samarbetsavtal reglerar vad respektive kommun ansvarar för. 

Samt: 

• Att det åligger både värdkommun (Härnösand) och 

samarbetskommun (Kramfors) att bidra till införande och 

genomförande för att möjliggöra bildandet av en gemensam nämnd 

inom stipulerad tid. 

• Att reglementet för den gemensamma nämnden fastställs av 

kommunfullmäktige i båda kommunerna. 

• Hur kostnader fördelas och vilken kommun som betalar ut ersättning 

till förtroendevalda i nämnden. 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23(29) 

Sammanträdesdatum 

2022-09-26 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

• Hur respektive kommunfullmäktige får insyn i förvaltningen, 

ekonomiska ställning samt hur verksamheten utvecklas. 

• Slutarkivering av nämndens dokument och var de förvaras. 

• Inkallelseordning 

• Regressrätten 

• Samt avtalets utformning och förfarande vid eventuell tvist i tolkning 

eller tillämpning av samarbetsavtalet. 

  

Socialt perspektiv 

Bedöms inte påverka detta perspektiv 

Ekologiskt perspektiv 

Bedöms inte påverka detta perspektiv 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Strävan inom den gemensamma organisationen som nämnden ansvarar för är 

att upprätthålla kontinuitet, kompetens, kvalitet (rättssäkerhet) och 

effektivitet. Genom att formalisera samarbetet genom ett samarbetsavtal 

förtydligas respektive och gemensamt ansvar, för förtroendevalda och 

invånare i respektive kommun 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2022-09-06 § 138 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-08-30 

Samarbetsavtal gemensam nämnd Härnösand Kramfors 

 

______  
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§ 84 Dnr 2022-000008 1.1.1.3 

Avsägelser 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att bevilja avsägelse från Stefan Backlund (M) som ersättare i Härnösands 

Energi och miljö.  

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Stefan Backlund (M), 2022-09-06 

______  
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§ 85 Dnr 2022-000009 1.1.1.3 

Valärenden 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

att välja följande som ledamot i RE:store Höga Kusten AB, 

Andreas Sjölander (S) 

Michael Möller Christensen (V) 

Knapp Britta Thyr (MP) 

Christina Lindberg (C), samt 

att som ordförande i Restore i Höga kusten AB välja Andreas Sjölander (S)  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Göran Norlander (S). 

Yrkanden 

Göran Norlander (S) yrkar att följande väljs in i RE:store Höga Kusten AB; 

Andreas Sjölander (S) 

Michael Möller Christensen (V) 

Knapp Britta Thyr (MP) 

Christina Lindberg (C), samt 

att som ordförande i Restore i Höga kusten AB välja Andreas Sjölander (S).      

Bakgrund 

Fullmäktige ska välja nya ersättare och ledamöter efter de förtroendevalda 

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

ersättare och ledamöter till fullmäktige sker genom begäran hos 

Länsstyrelsen.  

Beslutsunderlag 

      

______  
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§ 86 Dnr 2022-000010 1.1.1.1 

Ärenden för kännedom till kommunfullmäktige 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att lägga ärenden för kännedom till handlingarna.  

Bakgrund 

Kommunfullmäktige erhåller förteckning över de handlingar som inkommit 

till kommunfullmäktige och ej föranlett någon åtgärd. Krisledningsnämndens 

beslut ska enligt gällande reglemente anmälas vid närmast följande 

fullmäktigesammanträde. 

Ärenden som gått för kännedom till fullmäktige på dagens sammanträde: 

• Protokollsutdrag socialnämnden, 2022-06-22 – Rapportering av ej 

verkställda gynnande beslut samt bilaga 

• Föreläggande – Laglighetsprövning enligt kommunallagen, mål 2262-22 

• Utbildningsdepartementet – Uppdrag att införa en kontorsgemenskap och 

omlokalisera verksamhet till Härnösands kommun 

• Information om Lekmannarevision – Angående fördjupad granskning 

HEMAB 

• Samtliga revisionsberättelser donationsstiftelser 

• Kramfors kommunfullmäktige, 2022-06-20 § 53, Beslut om gemensam 

överförmyndarnämnd för Kramfors- och Härnösands kommun 

• Kramfors kommunfullmäktige, 2022-06-20 § 47, Ansvarsfrihet 2021 

Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen 

• Kramfors kommunfullmäktige, 2022-06-20 § 46, Årsredovisning 2021 

Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen 

• Regionfullmäktige 2022-06-22 § 133, Årsredovisning 2021 för 

Kommunförbundet kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 
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Beslutsunderlag 

Bilaga - Ärenden för kännedom till kommunfullmäktige 2022-09-26 

______  
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§ 87 Dnr 2022-000011 1.1.1.1 

Korta frågor - korta svar 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anse frågorna besvarade.  

Bakgrund 

Olle Löfgren (L) ställer en fråga om hur det går med Försvarsmaktens 

övningar och dess information på bommarna kontra friluftsliv.  

Andreas Sjölander (S) besvarar frågan. 

Christina Lindberg (C) ställer en fråga om försörjningsstöd, delas den lika 

mellan par? 

Krister Fagerström McCarthy (S) besvarar frågan. 

Karl Rönnkvist (C) ställer en fråga om hur det går med arbetet kring 

barnkonventionen i kommunen. 

Andreas Sjölander (S) besvarar frågan. 

Per-Eric Norberg (C) ställer en fråga om kommunens sökta medel. 

Andreas Sjölander (S) besvarar frågan.    

Beslutsunderlag 

      

______  
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§ 88 Dnr 30563  

Avtackning och prisutdelning 

Mötets ordförande Göran Norlander (S) och 2:e vice ordförande Eva Olstedt-

Lundgren (L) tackar avgående ledamöter och ersättare som tjänstgjort i 

fullmäktige under mandatperioden med en ros. 

På sammanträdet presenterades vinnaren av Tillgänglighetspriset, Mattias 

Eriksson med personal – Restaurang Royal. Priset togs emot av Malin Bley.  

______  

 


