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§ 41 Dnr 31757  

Godkännande av dagordning 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 

att godkänna dagordningen till dagens möte.      

______  

 



 

Samhällsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(19) 

Sammanträdesdatum 

2020-03-19 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 42 Dnr 30343  

Val av justerare 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 

att välja Per-Eric Norberg (C) att justera dagens protokoll och 

att justering sker den 19 mars 2020 direkt efter sammanträdet.    

______  
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§ 43 Dnr 2020-000037 1.1.3.0 

Delegera ärendebeslut till presidiet 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 

att delegera nämndsbeslut till presidiet inom nämndens ansvarsområde för 

ärenden som inte kan anstå, dock ej beslut som inte kan delegeras enligt 

kommunallagen, 

att beslut fattade av presidiet protokollförs samt  

att presidiet vid nästkommande möte återrapporterar fattade beslut.     

Yrkanden 

Per-Eric Norberg (C) yrkar på ett tillägg till första attsatsen enligt följande: 

dock ej beslut som inte kan delegeras enligt kommunallagen.      

Propositionsordning 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag 

med Per-Eric Norbergs (C) tilläggsförslag. 

Ordföranden frågar om samhällsnämnden avser besluta enligt liggande 

förslag med Per-Eric Norbergs (C) tilläggsförslag. 

Ordföranden finner att samhällsnämnden har beslutat enligt liggande förslag 

med Per-Eric Norbergs (C) tilläggsförslag.      

Bakgrund 

Med anledning av Covid 19 och det nya coronaviruset har kommunen 

aktiverat krisledningsgruppen och följer nogsamt de beslut och 

rekommendationer som fattas nationellt.  

Regeringen har, på inrådan av Folkhälsomyndigheten, beslutat att förbjuda 

sammankomster med över 500 deltagare. För övriga sammankomster 

rekommenderar myndigheten att riskbedömningar görs för att utvärdera 

eventuella risker och för att kunna vidta riskreducerande åtgärder. Generellt 

ser myndigheten digitala möten som att föredra. 

Kommunledningskontoret arbetar med anledning av ovanstående kring 

frågan om hur vi kan upprätthålla den demokratiska processen, på vilka sätt 
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vi kan göra det och vilka ärenden som inte kan anstå att besluta om, i 

respektive nämnd och styrelse. Ett steg för att upprätthålla de demokratiska 

processerna är att samhällsnämnden delegerar beslutsrätten till presidiet fram 

till nästkommande nämndsmöte.      

Beslutsunderlag 

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-18 

Kommunledningskontorets skrivelse - Covid-19 och den demokratiska 

processen 2020-03-17 

      

______  
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§ 46 Dnr 2020-000007 3.2.2.0 

Årsplan för miljöavdelningen 2020 inklusive 
tillsynsplaner för miljö och hälsoskydd 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta  

att fastställa årsplanen som tillsynsplan med behovsutredning enligt 

miljöbalken 2020, 

att fastställa årsplanen som verksamhetsplan med behovsutredning för 2020 

samt 

att delge årsrapporten till Länsstyrelsens miljöskyddsenhet.  

Propositionsordning 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande 

förslag. 

Ordföranden frågar om samhällsnämnden avser besluta enligt liggande 

förslag. 

Ordföranden finner att samhällsnämnden har beslutat enligt liggande förslag.      

Bakgrund 

Miljöavdelningen ansvarar för tillsyn inom områdena miljöskydd, 

hälsoskydd samt livsmedelssäkerhet. Avdelningen medverkar även i 

kommunala planeringsfrågor, genomför luftmätningar och erbjuder 

allmänheten och företag energirådgivning. Ett annat arbetsområde är 

naturvård, där avdelningen bland annat beslutar om strandskyddsdispenser 

och ansvarar för kalkning av sjöar och vattendrag. 

Årsplanen syftar till att ge en samlad bild över miljöavdelningens 

arbetsuppgifter 2020 och görs för att klara kraven enligt följande 

lagstiftningar: 

Tillsynsförordningen till miljöbalken anger att det ska finnas en utredning 

om tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde enligt miljöbalken. 

Behovsutredningen ska ses över minst en gång per år. Tillsynsmyndigheten 

ska årligen upprätta en samlad tillsynsplan som omfattar myndighetens 

ansvarsområde enligt miljöbalken. 
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Enligt EG´s förordning ska kontrollmyndigheten ha en kontrollplan som 

beskriver hur livsmedelskontrollen går till. I livsmedelsverkets föreskrifter 

om offentlig kontroll av livsmedel finns mer detaljerade bestämmelser om 

innehåll. Kontrollplanen tas upp för särskilt beslut i samhällsnämnden. 

Socialt perspektiv 

Avdelningens arbete och tillsyn bidrar till folkhälsan. 

Ekologiskt perspektiv 

Avdelningens arbete och tillsyn bidrar till sund livsmedelshantering och 

ansvarsfullt användande av naturen. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Avdelningens arbete och tillsyn bidrar till efterlevnad av lagstiftningen. 

Genom rättssäker tillsyn ges samma förutsättningar för verksamhetsutövare.  

Beslutsunderlag 

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-10 

Årsplan miljöavdelningen 2020  

______  
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§ 47 Dnr 2020-000008 3.2.2.0 

Kontroll- och verksamhetsplan för livsmedelsområdet 
2020 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 

att anta föreslagen kontrollplan för år 2020-2023 och 

att anta föreslagen verksamhetsplan för år 2020.      

Propositionsordning 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande 

förslag. 

Ordföranden frågar om samhällsnämnden avser besluta enligt liggande 

förslag. 

Ordföranden finner att samhällsnämnden har beslutat enligt liggande förslag.      

Bakgrund 

Samhällsnämnden är behörig kontrollmyndighet för kontroll utifrån 

livsmedelslagstiftningen. Nämnden ansvarar för att en effektiv och 

ändamålsenlig kontroll utförs på de anläggningar som finns inom 

kommunens gränser och för vilka kommuner är kontrollansvariga för. 

Samhällsnämnden ska fastställa en kontrollplan för livsmedelskontrollen.  

Av kontrollplanen ska det framgå:  

 En bedömning av behovet av livsmedelskontroll  

 De personella, ekonomiska och andra resurser som behövs  

 De prioriteringar vad gäller kontroll av anläggningar, anläggningstyper, 

varor, varuslag eller kontrollområden. 

 Hur olika kontrollmetoder ska användas, särskilt provtagning. 

 Hur inriktning, mål och prioriteringar i NKP:n beaktas  

 Hur utvärderingar av genomförd kontroll beaktats.  

Hur samhällsförvaltningen avser att genomföra kontrollen år 2020 framgår i 

förslaget till verksamhetsplan. Som grund för denna finns en inventering av 

resursbehoven, bilagt finns därför även en behovsinventering över området. I 

kontrollplanen finns en beskrivning av hur kontrollen ska följas upp samt hur 
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nämndens kontrollverksamhet ska utvärderas, med anledning av detta har 

därför en uppföljning av kontrollåret 2019 gjorts, se bilaga.        

Beslutsunderlag 

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-13 

Behovsinventering 2020 

Kontrollplan 2020-2023 

Uppföljning och utvärdering av 2019 

Verksamhetsplan 2020 

      

______  
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§ 48 Dnr 2020-000036 1.1.3.1 

Samhällsnämndens mål 2021 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 

att anta samhällsnämndens mål/resultatuppdrag som ska vara vägledande för 

nämndens budgetprocess och framtagandet av verksamhetsplan för 2021.        

Yrkanden 

Knapp Britta Thyr (MP) yrkar på ett förtydligande i beslutet enligt följande: 

att anta samhällsnämndens mål/resultatuppdrag som ska vara vägledande för 

nämndens budgetprocess och framtagandet av verksamhetsplan för 2021.       

Propositionsordning 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag 

med Knapp Britta Thyrs (MP) tilläggsförslag. 

Ordföranden frågar om samhällsnämnden avser besluta enligt liggande 

förslag med Knapp Britta Thyrs (MP) tilläggsförslag. 

Ordföranden finner att samhällsnämnden har beslutat enligt liggande förslag 

med Knapp Britta Thyrs (MP) tilläggsförslag.      

Bakgrund 

Samhällsnämnden har med utgångspunkt i kommunens övergripande mål för 

perioden 2020-2023 arbetat fram ett antal resultatuppdrag som ska vara 

vägledande för nämndens budgetprocess och framtagandet av 

verksamhetsplan för 2021. Resultatuppdragen ska ingå i det budgetförslag 

som överlämnas till kommunstyrelsen senast i april 2020.  

Samhällsnämnden i Härnösands kommuns mål 2021: 

 Att verka för ökat kollektivt resande i kommunen.  

 Att skapa fler tydliga gång- och cykelstråk och goda förutsättningar 

för fler att gå och cykla.  

 Att Härnösands kommun ska vara en plats som uppmuntrar till 

rörelse, hälsa och friluftsliv. 
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 Att stärka attraktionskraften i alla kommundelar.    

Beslutsunderlag 

Ordförandeskrivelse 2020-03-16      

______  


