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Närvarolista beslutande
Ledamot
Andreas Sjölander
Lotta Visén
Magnus Oskarsson
Nina Skyttberg
Krister Fagerström
McCarty
Monica Fahlén
Håkan Viklund
Ebba Hansson
Ann-Cathrine Genberg
Björn Nordling
Lennart Mohlin
Johan Nilsson
Susanne Forsberg
Martin Neldén
Åke Hamrin
Birgitta Alevård
Anders Bergqvist
Knapp Britta Thyr
Hibo Abdullahi
Per Sander
Ida Skogström
Anders Gäfvert
Lennart Bolander
Margareta Tjärnlund
Eva-Clara Viklund
Christian Wasell
Linda Borg
Per-Eric Norberg
Christina Lindberg
Erik Hultin
Anette Nordin
Karl Rönnkvist
Olle Löfgren
Ingemar Wiklander
Mai Nahas
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Kenneth Lunneborg
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Lennart Bergström
Anette Åström
Eva Olstedt Lundgren
Kristoffer Bodin
Göran Norlander
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Närvaro- och tjänstgöringslista ersättare
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Ann Charlotte Visén
Ebba Hansson
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§1

Dnr 50587

Ändringar i dagordningen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna följande ändring i dagordningen:
ärende 7, Klimatanpassningsplan Härnösands kommun, utgår från dagens
möte.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Göran Norlander (S), kommunfullmäktiges ordförande.
Yrkanden
Ordföranden föreslår att ärendet ska flyttas fram till nästa sammanträde så
det kan föredras och fullmäktige får möjlighet att ställa frågor.
Propositionsordning
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut,
ordförandens förslag.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser besluta i enlighet med
ordförandens förslag.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med
ordförandens förslag.
Bakgrund
Ärendet flyttas till mars-sammanträdet så att ärendet kan föredras och
fullmäktige får möjlighet att ställa frågor.
______

Justerandes sign
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§2

Dnr 2020-000522 1.1.1.1

Allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige 2021
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Propositionsordning
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Bakgrund
Det har till dagens frågestund inkommit en fråga från allmänheten:
Pandemins följder.
Socialnämndens ordförande, Krister Fagerström McCarthy (S) besvarar
frågan.
Beslutsunderlag
Allmänhetens fråga – Pandemins följder
______
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§3

Dnr 2020-000521 1.1.1.2

Information från revisionen 2021
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Propositionsordning
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Bakgrund
Revisionen bjuds in till kommunfullmäktiges sammanträden för att
informera om aktuella granskningar med mera. Revisionens 2:a vice
ordförande Bo Anders Öberg (S) redogör för revisionens arbete.
______
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§4

Dnr 2020-000084 1.1.1.1

Motion - Pendlarparkering
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att utreda möjligheten att lokalisera en pendlarparkering i Hälledal vid den
gamla kiosken, samt
att inte utreda en lokalisering av pendlarparkering vid färjelägena på
Hemsön eller fastlandet.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S), Christina Lindberg (C) och
Anders Gäfvert (M).
Yrkanden
Andreas Sjölander (S), Christina Lindberg (C) och Anders Gäfvert (M) yrkar
bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Bakgrund
En motion har lämnats av Christina Lindberg (C) till kommunfullmäktige
2020-02-21. Motionären skriver att det i dag finns tre pendlarparkeringar i
kommunen. En vid Härnösands central med plats för 50 bilar och 20
motorvärmare. En i Antjärn med 14 platser och 11 motorvärmare och
parkering i Veda med plats för fyra bilar. I nuvarande översiktsplan i
avsnittet trafik och kollektivt resande är ställningstagandet att
kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för alla. I väntan på att det ska
realiseras i verkligenheten menar motionären att denna motion fokuserar på
att skapa fler pendlarparkeringar, en åtgärd som gör det möjligt för fler att
använda kollektivtrafiken utanför stadskärnan.
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Motionären föreslår att en pendlarparkering i Hälledal nära kollektivtrafiken
ska utredas samt att utreda en lokalisering av en pendlarparkering vid
färjelägena i på Hemsön eller vid fastlandet.
Tillväxtavdelningen förslår kommunfullmäktige besluta att
samhällsnämnden får i uppdrag att utreda en eventuell pendlarparkering i
Hälledal i närheten av kollektivtrafiken. Det finns i dag möjlighet att utnyttja
en parkering ägd av kommunen precis intill återvinningsstationen i Hälledal.
Parkeringen har inga motorvärmarstolpar. På parkering som hör till den
nedlagda mataffären finns möjlighet att ladda el- och hybridbilar. De
väderskyddade hållplatserna finns dock inte i anslutning till parkeringen utan
längre söder ut längs riksväg 90 i höjd med den nedlagda kiosken. Det är
eventuellt där som en pendlarparkering skulle kunna anläggas men
kommunen äger i dag ingen mark i området.
Tillväxtavdelningen föreslår ingen utredning av pendlarparkering vid
färjeläget till Hemsön. En utredning är redan genomförd genom en så kallad
åtgärdsvalsstudie som Trafikverket har utarbetat tillsammans med
Härnösands kommun och berörda aktörer. I studien finns en
pendlarparkering med som förslag till åtgärd. Beslut väntas av Trafikverket
om i vilken mån föreslagna åtgärder i studien ska genomföras. Först efter
detta kan Härnösands kommun ta nödvändiga beslut om åtgärder. Studien
bevakas i det strategiska samarbetet mellan Trafikverket och Härnösands
kommun, där representanter från kommunstyrelse- och
samhällsförvaltningen ingår. Tillväxtavdelningen ser därför inget behov av
en utredning angående en pendlarparkering vid färjeläget.
Socialt perspektiv
Beslutet anses inte påverka det sociala perspektivet.
Ekologiskt perspektiv
Beslutet anses inte påverka det ekologiska perspektivet.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Beslutet påverkar det ekonomiska perspektivet genom tidsåtgång för att
utreda en pendlarparkering i Hälledal.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-01-05 § 4
Tillväxtavdelningens tjänsteskrivelse, 2020-11-30
Åvs Hemsöleden slutrapport
Motion – Pendlarparkering
______
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§5

Dnr 2020-000025 1.1.1.1

Motion - Bygg ut för
äldreboende/trygghetsboende/plusboende i Älandsbro
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Per-Eric Norberg (C), Andreas Sjölander (S), Christina
Lindberg (C) och Anders Gäfvert (M).
Yrkanden
Per-Eric Norberg (C) och Christina Lindberg (C) yrkar bifall till motionen.
Andreas Sjölander (S) och Anders Gäfvert (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden finner att det föreligger två förslag till beslut,
kommunstyrelsens förslag och Per-Eric Norbergs (C) förslag.
Ordföranden föreslår att digital acklamation används då mötet genomförs på
distans och ställer följande propositionsordning: den som vill att fullmäktige
ska besluta enligt kommunstyrelsens förslag svarar ja och den som vill att
fullmäktige ska besluta enligt Per-Eric Norbergs (C) förslag svarar nej
genom att trycka på respektive knapp i voteringsfunktionen.
Propositionsordningen godkänns och digital acklamation genomförs.
Ordföranden finner att fullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
Reservation
Centerpartiet reserverar sig mot beslutet.
Bakgrund
En motion har lämnats till kommunfullmäktige 2020-01-15 av Per-Eric
Norberg och Lillemor Andersson (C). Motionärerna skriver att Härnösand
har, likt andra delar av Sverige, en åldrande befolkning.
I Härnösand erbjuder Härnösandshus plusboenden på flera ställen och de
flesta är centralt placerade i Härnösands kommuns centralort. Härnösandshus
har byggt ett trygghetsboende i Hälledal vilket motionären ser positivt på.
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Motionärerna skriver att många söker hus på landsbygden i Härnösand och
omsättningen är låg eftersom många äldre husägare inte hittar ett bättre
boendealternativ i närområdet. Centerpartiet anser att för att tillgodose äldre
medborgares behov bör Härnösands kommun aktivt arbeta för att erbjuda
fler trygghetsboenden och inte bara i kommunal regi utan även privat regi för
att öka valfriheten. Motionärerna yrkar därför på att Härnösands
kommunledning ska i kontakter och överläggningar med Härnösandshus och
eventuellt andra intressenter framföra kommunens vilja att äldreboenden,
trygghetsboenden eller plusboenden tillskapas i Älandsbro. Att
kommunledningen framför en viljeriktning till Härnsandshus att ett liknande
projekt som i Hälledal även startas i Älandsbro. Samt att utreda och om
möjligt identifiera potentiella fastigheter som kan nyttjas för detta ändamål.
Tillväxtavdelningens bedömning
Tillväxtavdelningen ser positivt på motionärernas förslag i motionen men
anser att den viljeriktning som efterfrågas i motionen redan framförs i dag.
Härnösand kommuns befolkningsutveckling visar att andelen äldre är
förhållandevis hög i relation till riksgenomsnittet och att en fortsatt ökning är
att vänta under de kommande decennierna. De flesta människor önskar bo
kvar i sina ordinära bostäder så länge som möjligt och det är också vad
samhället planerar för. Men nästan hälften av de bostäder där äldre
människor bor idag har bristande tillgänglighet och trygghet och är därför
mindre lämpliga för kvarboende på sikt.
Mot bakgrund av detta och med hänsyn till den åldrande befolkningen och
dess behov samt kommunens övergripande mål om att vara en attraktiv
boendekommun, har kommunen antagit en policy för kommunalt stöd av
trygghetsboende. Policy för kommunalt stöd till trygghetsboenden i
Härnösands kommun. Policyn reviderades senast 2019-10-10.
Utöver policyn för kommunalt stöd till trygghetsboenden har kommunen i ett
övergripande mål om att ha attraktiv boende med levande mötesplatser.
Härnösandsperspektivet – speglar den önskvärda utvecklingen i Härnösand
generellt. Här betonas samverkan mellan olika aktörer och vikten av att
kommunorganisationen bidrar till detta.
Härnösandshus har en fastighet i Älandsbro som i dag består av 14
lägenheter. Fastigheten lever inte upp till alla krav som ställs på
trygghetsboende men har tillgång till gemensamhetslokal och medelåldern
på de boende är mer än 70 år. Härnösandshus har som intention att den
trygghetsvärd som finns tillgänglig på trygghetsboendet i Hälledal också ska
tjänstgöra i fastigheten i Älandsbro men på grund av covid-19 hålls inga
gemensamma aktiviteter och kontakter med boende har minimerats. Utöver
det så finns det aktiviteter i området som sker på frivillig basis. Till exempel
genom svenska kyrkan.
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Tillväxtavdelnings bedömning är att det som motionen efterfrågar
genomsyrar arbetet idag. Dels genom kommunens övergripande mål och
Härnösandsperspektivet och policyn för kommunalt stöd till
trygghetsboenden. Härnösandshus har i dag en fastighet som delvis är
inriktat mot äldre samt en intention om att öka tryggheten genom att tillföra
en trygghetsvärd till den fastighet som beskrivs ovan. Tillväxtavdelningens
bedömning är därför att motionen kan anses besvarad då ingen ytterligare
viljeinriktning krävs. Det står marknaden fritt att utifrån efterfrågan etablera
boenden för äldre i Älandsbro.
Socialt perspektiv
Beslutet anses inte påverka det sociala perspektivet.
Ekologiskt perspektiv
Beslutet anses inte påverka det ekologiska perspektivet.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Beslutet anses inte påverka det ekonomiska och juridiska perspektivet.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-01-05 § 5
Tillväxtavdelningens tjänsteskrivelse, 2020-12-01
Motion - Bygg ut för äldreboende/trygghetsboende/plusboende i Älandsbro
______

Justerandes sign
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§6

Dnr 2018-000497 140

Motion - Inför Rättviksmodellen "Tillväxt & tillsyn" i
Härnösands kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionens 1:a att-sats besvarad,
att bifalla motionens 2:a att-sats såtillvida att uppdra till samhällsnämnden
att förbereda ett införande av efterdebitering av tillsynsavgifter,
att uppdra till samhällsnämnden att inom ramen för samverkan med
Härnösands Näringslivs Ekonomiska Förening (HNEF) processa och besluta
om en tillsynsmodell som passar för Härnösands kommun med
andemeningen att det ska vara lätt att göra rätt och
att beakta detta i arbetet med budget 2022.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Ida Skogström (M), Andreas Sjölander (S) och Glenn
Sehlin (SD), Christina Lindberg (C), Knapp Britta Thyr (MP) och Ingemar
Wiklander (KD).
Yrkanden
Ida Skogström (M) yrkar bifall till motionen.
Andreas Sjölander (S) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta enligt
följande:
att anse motionens 1:a att-sats besvarad,
att bifalla motionens 2:a att-sats såtillvida att uppdra till samhällsnämnden
att förbereda ett införande av efterdebitering av tillsynsavgifter,
att uppdra till samhällsnämnden att inom ramen för samverkan med
Härnösands näringslivs Ekonomiska Förening (HNEF) processa och besluta
om en tillsynsmodell som passar för Härnösands kommun med
andemeningen att det ska vara lätt att göra rätt och
att beakta detta i arbetet med budget 2022.
Glenn Sehlin (SD), Christina Lindberg (C), Ingemar Wiklander (KD) och
Knapp Britta Thyr (MP) yrkar bifall till Andreas Sjölanders (S) förslag.
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Propositionsordning
Ordföranden finner att det föreligger tre förslag till beslut,
kommunstyrelsens förslag, Ida Skogströms (M) förslag och Andreas
Sjölanders (S) förslag.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser besluta enligt
kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser besluta enligt Ida
Skogströms (M) förslag.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser besluta enligt Andreas
Sjölanders (S) förslag.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat enligt Andreas
Sjölanders (S) förslag.
Bakgrund
Ida Skogström (M) har lämnat in en motion som föreslår att vi ska utreda
möjligheterna att införa Rättviksmodellen för tillväxt och tillsyn i
Härnösands kommun, samt att införa Rättviksmodellen i Härnösands
kommun.
Rättviksmodellen kan i grova drag indelas i två delar; dels ett visst
förhållningssätt vid kontroll och dels en avgiftsmodell.
Rättviksmodellen handlar om hur kommunen tar ut avgifter för tillsyn som
sker inom livsmedelsbranschen. Idag tas en årlig kontrollavgift ut som tas ut
innan kontroll. Utöver detta kan även kontrollavgifter för ytterligare tillsyn
tillkomma.
Rättviksmodellen innebär att avgiften istället tas ut efter utförda kontroller.
Det kan med denna modell bli lättare för företag att förstå vilka kontroller
man betalar för. Rättviksmodellen har införts i flera kommuner och
rekommenderas numera även av Livsmedelsverket.
Samhällsförvaltningens livsmedelskontroll
Den rättelsetrappa som ingår i modellen har stora likheter med det arbetssätt
som i dagsläget tillämpas av samhällsförvaltningen. En muntlig dialog förs
alltid och eventuella brister påpekas. Efter kontrollbesöken skrivs en rapport
i vilken eventuella brister återigen beskrivs, hur eventuell uppföljning
kommer att ske och om det är aktuellt med någon sanktion.
I dagsläget har Härnösand kommun, liksom de flesta kommuner i Sverige,
en riskbaserad årlig avgift för livsmedelskontrollen och den vägledning som
Livsmedelsverket har tagit fram tillämpas. Samhällsförvaltningen får i stort
sett aldrig klagomål på att den årliga avgiften ska betalas i förskott.
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Lagstiftning
Hur samhällsnämnden som kontrollmyndighet ska finansiera kontrollen
regleras bl.a. i Förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av
livsmedel och vissa jordbruksprodukter.
Förordningen stadgar att livsmedelsföretagare ska betala en årlig avgift och
att den ska betalas för varje påbörjat kalenderår. Avgiften ska omfatta ett helt
avgiftsbelopp, dvs. hela avgiften, och betalas en gång per år.
Livsmedelsverkets hållning
Efterhanddebitering
Livsmedelsverket har utrett frågan om efterhandsdebitering, vilket de nu
ställer sig positiva till. De har därför lämnat en hemställan till
Näringsdepartementet då möjligheterna att införa efterhandsdebitering
begränsas av nuvarande formulering i avgiftsförordningen.
Utförandet av kontroll
Livsmedelsverket har ett pågående arbete med att samla Sveriges
livsmedelskontroll för att den kontroll som utförs ska bli mer enhetlig genom
att tydliggöra kontrollprocessen.
Bedömning
Motionen bör avslås mot bakgrund av att förslaget med efterhandsdebitering
för livsmedelskontrollen strider mot gällande lagstiftning. Sannolikheten att
avgiftsförordningen ändras så att efterhandsdebitering ska tillämpas liksom
att en ny, obligatorisk riskklassningsmodell med standardiserade
kontrolltider införs, bedöms stor inom relativt kort tidsperiod. Kommunens
taxa bör därför ses över först då, när Livsmedelsverket fastställt en ny
riskklassningsmodell och en ny avgiftsförordning trätt i kraft.
Att enskilda kommuner inför egna lösningar, såväl för hur avgifter tas ut
samt för hur kontrollen utförs bedöms kunna leda till bristande likvärdighet
vilket är olyckligt och går tvärtemot Livsmedelsverket intentioner om att
samla livsmedelskontrollen.
Kommunstyrelsen föreslog den 27 maj 2019 kommunfullmäktige att avslå
motionen. Ärendet återremitterades i kommunfullmäktige till
samhällsnämnden för vidare beredning. Samhällsnämnden och
kommunstyrelseförvaltningen har därefter berett ärendet och föreslår
kommunfullmäktige att avslå motionen.
Socialt perspektiv
Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv.
Ekologiskt perspektiv
Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv.
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Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Motionens förslag strider mot gällande lagstiftning.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-02-02 § 20
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse
Protokollsutdrag samhällsnämnden 2019-11-21 § 183
Bilaga – Utredning Rättviksmodellen
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-05-27 § 76
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 209-05-07 § 94
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-23 § 40
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-12-17 § 153
______
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§7

Dnr 2020-000511 1.1.2.1

Begäran om överlåtelse av tillsyn enligt miljöbalken
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att begära av Länsstyrelsen att överlåta tillsyn över vattenskyddsområden,
som har eller kommer att beslutas av Länsstyrelsen, till Härnösands
kommun, att gälla från och med den 1 april 2021.
Propositionsordning
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut,
kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser besluta i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Bakgrund
Samhällsnämnden har inkommit med ett ärende till kommunfullmäktige att
begära hos Länsstyrelsen att överlåta tillsyn över vattenskyddsområden, som
har eller kommer att beslutas av Länsstyrelsen, till Härnösands kommun, att
gälla från och med årsskiftet 2020/21.
Härnösands kommun har ett överlåtelsebeslut från den 17 december 2002.
Där anges inom vilka områden som länsstyrelsen har överlåtit tillsyn enligt
miljöbalken till Härnösands kommun, bifogas.
När det gäller vattenskyddsområden så framgår av beslutet att kommunen
har överlåten tillsyn endast över de vattenskyddsområden som till den
tidpunkten hade beslutats av Länsstyrelsen, det vill säga Viksjö vattentäkt.
Skyddsföreskrift för vår ytvattentäkt Bondsjön är beslutad genom lokala
hälsoskyddsföreskrifter av kommunfullmäktige varvid samhällsförvaltningen
redan har tillsyn över det området.
Länsstyrelsen beslutade om skyddsområde och skyddsföreskrifter för Brunne
grundvattentäkt den 16 juni 2020. Genom detta beslut har frågan om
överlåtelse av tillsyn aktualiserats. Samhällsförvaltningen anser att
kommunal tillsyn av vattenskyddsföreskrifter innebär samordningsvinster
och ger möjligheter till en effektiv användning av tillsynsresurser och önskar
därför att Länsstyrelsen överlåter denna tillsyn till kommunen.
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Samhällsförvaltningen bedömer att ett övertagande av tillsynen medför en
effektivisering av tillsynen. Kommunen har redan idag miljötillsynsansvar
över verksamheter som innebär miljö- och hälsorisker inom föreslagna och
beslutade vattenskyddsområdet, t.ex. jordbruk, skogsbruk, energibrunnar,
enskilda avlopp mm. Kommunen är dessutom tillståndsgivande instans för
ärenden såsom enskilda avlopp och hållande av vissa typer av djur samt
dispensgivande myndighet för avfallsfrågor. Samordningsvinster med en
tillsynsmyndighet kan uppnås då tillsynsinsatser kan samordnas och bli
effektivare. Samhällsförvaltningen kan ofta vara snabbt på plats och är
genom sin övriga tillsynsverksamhet ofta ute på uppdrag i kommunen.
Arbetsinsatsen bedöms som måttlig och kunna uppnås med befintliga
resurser. Tillsynen debiteras i enlighet med beslut av kommunfullmäktige.
Kommunledningskontoret delar samhällsnämndens bedömning och föreslår
därför fullmäktige att besluta i enlighet med samhällsnämndens förslag.
Socialt perspektiv
Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på detta perspektiv.
Ekologiskt perspektiv
En kommunal tillsyn av vattenskyddsföreskrifter innebär samordningsvinster
och ger möjligheter till en effektiv användning av tillsynsresurser.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Bedömning från samhällsförvaltningen är att beslutet inte ska ha någon
påverkan på budget då den ökade arbetsinsatsen kan uppnås med befintliga
resurser.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-01-05 § 12
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-12-17
Protokollsutdrag samhällsnämnden 2020-09-17 § 98
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-14
Överlåtelsebeslut daterat 2002-12-17
______
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§8

Dnr 2020-000556 1.1.2.1

God och nära vård Västernorrland
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta målbild för god och nära vård 2030,
att godkänna avsiktsförklaringen och uppdra till kommunstyrelsens
ordförande, Andreas Sjölander (S), att underteckna densamma och
att uppdra till kommundirektör, Lars Liljedahl, att slutligt fastställa och
underteckna programdirektivet för Härnösands kommuns räkning.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S), Krister Fagerström McCarthy (S),
Margareta Tjärnlund (M) och Christina Lindberg (C).
Yrkanden
Andreas Sjölander (S) yrkar på följande formulering av
kommunfullmäktiges beslut:
att anta målbild för god och nära vård 2030,
att godkänna avsiktsförklaringen och uppdra till kommunstyrelsens
ordförande, Andreas Sjölander (S), att underteckna densamma och
att uppdra till kommundirektör, Lars Liljedahl, att slutligt fastställa och
underteckna programdirektivet för Härnösands kommuns räkning.
Krister Fagerström McCarthy (S), Margareta Tjärnlund (M) och Christina
Lindberg (C) 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 föreslår att digital acklamation används då mötet genomförs på
distans och ställer följande propositionsordning: den som vill att fullmäktige
ska besluta enligt kommunstyrelsens förslag svarar ja och den som vill att
fullmäktige ska besluta enligt Andreas Sjölanders (S) förslag svarar nej
genom att trycka på respektive knapp i voteringsfunktionen.
Propositionsordningen godkänns och digital acklamation genomförs.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Andreas
Sjölanders (S) förslag.
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Bakgrund
Föreslagen målbild avses vara kommunernas och regionens gemensamma
vision och riktningsgivare för att över tid kunna bygga en mer
sammanhållen, mer jämlik och mer effektiv hälso- och sjukvård för länets
alla individer utifrån ett nära vårdperspektiv.
Målbilden är framtagen av SocialReKo vilket är ett samarbetsorgan för att
gemensamt utveckla hälso- och sjukvård inom kommunerna och regionen i
Västernorrland. Målet är en samordnad och sammanhållen vård och omsorg,
där bästa möjliga kunskap används i mötet med de människor som behöver
stöd, vård- och omsorg från både socialtjänst och hälso- och sjukvård.
SocialReKo består av politiska företrädare och tjänstepersoner inom hälsooch sjukvård i länets alla kommuner; Ånge, Sundsvall, Timrå, Sollefteå,
Kramfors, Örnsköldsvik och Härnösand samt region Västernorrland.
Socialnämnden behandlade frågan på sitt sammanträde 2020-12-17 och
överlämnade sedan ärendet till kommunstyrelsen.
Socialt perspektiv
Genom att skapa förutsättningar för en bättre vård och omsorg där bästa
möjliga kunskap används i mötet med de människor som behöver stöd, vårdoch omsorg från både socialtjänst och hälso- och sjukvård kommer det
sociala perspektivet påverkas positivt.
Ekologiskt perspektiv
Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-02-02 § 25
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse
Socialnämnden, sammanträdesprotokoll, 2020-12-17 §172
Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2020-12-15.
Avsiktsförklaring god hälsa och en nära vård, 2020-10-18.
Bilaga - God och Nära Vård Västernorrland
______
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§9

Dnr 2020-000550 1.1.2.1

Ersättning för tillsynsavgifter
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att med hänvisning till § 10 i Förordning (2006:1166) om avgifter för
offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter efterskänka
avgiften för livsmedelstillsyn 2021 för restauranger och caféer i Härnösands
kommun och
att inte debitera tillsynsavgift för alkoholförsäljning avseende år 2019 och
2020.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S) och Ida Skogström (M).
Yrkanden
Andreas Sjölander (S) och Ida Skogström (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Bakgrund
Samhällsnämnden beslutade den 17 december § 168 att föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:
att med hänvisning till § 10 (i Förordning (2006:1166) om avgifter för
offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, reds anm.) inte
debitera restauranger och caféer i Härnösands kommun för livsmedelstillsyn
2021 och
att inte debitera tillsynsavgift för alkoholförsäljning avseende år 2019 och
2020.
Coronapandemin fortsätter under hösten 2020 med förnyad styrka. Den
pågående pandemin och de åtgärder som vidtagits för att minska
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smittspridningen fortsätter att påverka hela samhället och näringslivet. Nya
restriktioner gör att många drabbas både ekonomiskt och socialt.
Kommunstyrelsen beslutade den 1 december 2020 om ett julpaket för att
bland annat underlätta för företag i kommunen. En del av det som beslutades
är att ersätta samhällsnämnden för förlorade intäkter om samhällsnämnden
beslutar att erlagda tillsynsavgifter för år 2020 även avser år 2021 avseende
livsmedelskontroll för restauranger och caféer samt att inte debitera
tillsynsavgift för alkoholförsäljning avseende år 2019 och 2020 (dnr 2020000527KS § 215). Kommunstyrelsen är dock medveten om att
livsmedelstillsyn normalt ska bäras av sina tillsynsavgifter.
Miljöavdelningen har inte hunnit genomföra den livsmedelstillsyn som varit
planerad för 2020 på grund av covid-19. De tillsynsbesök som inte blivit
gjorda är istället planerade att genomföras under 2021.
För livsmedelstillsyn är bestämmelserna gällande avgift och återbetalning
reglerade i förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av
livsmedel och vissa jordbruksprodukter. Där står att en kontrollmyndighets
kostnader ska täckas av en årlig avgift och hur den ska beräknas.
Om det finns särskilda skäl får kontrollmyndigheten sätta ned eller
efterskänka avgiften (10§). Livsmedelsverket har fått frågan om denna
paragraf kan användas och då svarat: ”En avgift som beslutats/fakturerats
och inte överklagats i tid ska betalas. Möjligheterna till att använda 10 §
avgiftsförordningen för att sätta ned eller efterskänka avgifterna är mycket
små och kan enligt Livsmedelsverkets tolkning användas endast i
undantagsfall, t ex om en anläggning brinner ner. En generell nedsättning
utifrån 10 § avgiftsförordningen är svårförenlig med både reglerna om
nedsättning och återbetalning i förordning (EU) 2017/625”. SKRs jurist
gjorde samma tolkning under ett webbsänt seminarium den 26/11 2020.
Återbetalning av tillsynsavgift för tillsyn av serveringstillstånd är möjlig
enligt alkohollagen. Flera kommuner, bland annat Malmö och Falun, har
återbetalat denna avgift för att underlätta för företagen i dessa tider.
Debitering av dessa avgifter sker året efter att tillsyn gjorts.
Kommunstyrelseförvaltningens kommentar
Kommunstyrelseförvaltningen noterar samhällsförvaltningens kommentarer
kring § 10 i tjänsteskrivelsen som ligger bakom beslut 2020-000207SAM §
168 och konstaterar att kommunstyrelsen i beslut 2020-000527KS § 215, där
de beslutade att ersätta samhällsnämnden för förlorade intäkter om
samhällsnämnden beslutar att tillsynsavgifterna i fråga inte ska tas ut,
uttryckte att kommunstyrelsen är medveten om att livsmedelstillsyn normalt
ska bäras av sina tillsynsavgifter.
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Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-02-02 § 32
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-01-08
Protokollsutdrag samhällsnämnden 2020-12-17 § 168
______
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§ 10

Dnr 2021-000040 1.1.2.1

Överföring av budget för investeringsmedel från 2020
till 2021
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att budgeterade investeringsmedel 2020 om 1,292 mkr överförs till
investeringsbudgeten 2021 och
att ny investeringsbudget för 2021 fastställs till 65,042 mkr.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Ingemar Ljunggren (M), Knapp Britta Thyr (MP),
Andreas Sjölander (S) och Björn Nordling (S).
Propositionsordning
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Bakgrund
Investeringsbudgeten för 2020 uppgick vid utgången av 2020 till 54,42 mnkr
inklusive de beslut om tillskott som togs under året. Utfallet uppgår till 61,65
mnkr vilket ger en avvikelse gentemot budget på -7,23 mnkr. Avvikelsen på
-7,23 mkr beror på obudgeterade investeringsutgifter inom
Samhällsnämnden kopplade till järnvägsviadukten, ett projekt som
egentligen skulle ha avslutats 2019. Men eftersom det uppstod en tvist
mellan entreprenören Svevia och trafikverket drog fakturering ut på tiden
vilket gjort att obudgeterade utgifter inkommit under 2020 på motsvarande
16,87 mnkr. Stora delar av dessa kostnader kan dock härröra till åtgärder
som HEMAB ansvarar för och diskussioner pågår kring fördelning av dessa
utgifter vid senare tillfälle.
Efter en genomgång av investeringsprojekten 2020 har behov av att föra
över budgeterade investeringsmedel 2020 till 2021, för vissa projekt som
inte hunnit avslutas. Detta för att undvika/minska obudgeterade
investeringsutgifter under 2021. Genomgången har resulterat i följande
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behov att överföra budgeterade investeringsmedel från 2020 års budget till
2021 års budget:
Utfall
2020

Budget
2020

Avvikelse
Utfall/Budget

Begärs överföras till 2021

Kommunstyrelse

3 992 570

6 710 000

2 717 430

0

Arbetslivsnämnden

1 935 226

1 800 000

-135 226

0

54 077 857

42 800 000

-11 277 857

547 000

880 871

1 910 000

1 029 129

360 000

763 490
61 650 015

1 200 000
54 420 000

436 510
-7 230 015

385 000
1 292 000

Sammanställning per nämnd
Investeringar (kr)

Samhällsnämnd
Skolnämnd
Socialnämnd
Summa investeringsmedel

Efter föreslagen överföring av investeringsmedel från 2020 skulle investeringsbudgeten 2021 uppgå till:
Ursprunglig budget 2021
Kommunstyrelse
Arbetslivsnämnden
Samhällsnämnden
Skolnämnden
Socialnämnden
Summa ursprunglig budget 2021

kr
6 795 000
1 500 000
49 000 000
5 455 000
1 000 000
63 750 000

Överföringar från 2020
Kommunstyrelse
Arbetslivsnämnden
Samhällsnämnden
Skolnämnden
Socialnämnden
Summa ursprunglig budget 2021

tkr
0
0
547 000
360 000
385 000
1 292 000

Ny budget 2021
Kommunstyrelse
Arbetslivsnämnden
Samhällsnämnden
Skolnämnden
Socialnämnden
Summa ny budget 2021
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Överväganden
Kommunens preliminära resultat för 2020 ser ut att hamna runt 62 mkr vilket
kan jämföras med det budgeterat resultat som uppgick till 18,2 mkr.
Avskrivningarna uppgår till 36,58 mkr. Med anledning av det goda resultatet
som väntas för 2020 kommer självfinansieringsgraden av investeringarna
2020 därmed uppgå till ca 160 %. Det bör ur ett likviditetshänseende, med
god marginal, ge utrymme för en utökning av investeringsbudgeten 2021
motsvarande de budgeterade investeringsmedel som föreslås överföras från
2020 till 2021.
Den föreslagna överföringen av investeringsmedel om 1,292 mkr och
utökningen av investeringsbudgeten till 65,042 mkr innebär att den
budgeterade självfinansieringsgraden försämras till ca 99 %.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-02-02 § 35
Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse
Sammanställning investeringar 2020 och förslag till överföring till 2021
______
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§ 11

Dnr 2020-000497 1.1.1.1

Interpellation - Svenska för invandrare, SFI - Svar
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse interpellationen besvarad.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Sverker Ågren (KD), Christina Lindberg (C), Glenn
Sehlin (SD) och Dunia Ali (C).
Propositionsordning
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Bakgrund
Christina Lindberg (C) har lämnat en interpellation, Svenska för invandrare,
till arbetslivsnämndens ordförande, Sverker Ågren (KD). Sverker Ågren
(KD) besvarar frågan.
Beslutsunderlag
Interpellation – Svenska för invandrare, SFI, 2020-11-23, Christina Lindberg
(C)
Svar på interpellation, 2021-02-16, Sverker Ågren (KD)
______
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§ 12

Dnr 2020-000519 1.1.1.3

Avsägelser 2021
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja avsägelserna
från Karin Högberg (KD) som ersättare i kommunstyrelsen,
från Jasenko Omanovic (S) som ersättare i kommunfullmäktige och
från Monica Flodin (MP) som ledamot i kommunrevisionen.
Propositionsordning
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Bakgrund
Karin Högberg (KD) har avsagt sig uppdraget som ersättare i
kommunstyrelsen.
Jasenko Omanovic (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige.
Monica Flodin (MP) har avsagt sig uppdraget som ledamot i
kommunrevisionen.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Karin Högberg (KD) 2021-02-01
Avsägelse från Jasenko Omanovic (S) 2021-02-18
Avsägelse från Monica Flodin (MP) 2021-02-22
______
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§ 13

Dnr 2020-000518 1.1.1.3

Valärenden 2021
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att välja Nissreen Khaie (KD) som ersättare i kommunstyrelsen efter Karin
Högberg (KD) och
att hos Länsstyrelsen begära att den som står närmast i ordning utses till
ersättare i kommunfullmäktige efter Jasenko Omanovic (S).
Propositionsordning
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med liggande
förslag.
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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§ 14

Dnr 2020-000520 1.1.1.1

Ärenden för kännedom till kommunfullmäktige 2021
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga ärenden för kännedom till handlingarna.
Propositionsordning
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Bakgrund
Ärenden som gått för kännedom till fullmäktige 2021-02-22:
Verksamhetsplan 2021 samhällsnämnden
Verksamhetsplan 2021 skolnämnden
Verksamhetsplan 2021 socialnämnden
Beslutsunderlag
Bilaga – Ärenden för kännedom 2021-02-22
______
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§ 15

Dnr 34630

Tillkommande motioner, interpellationer och frågor
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna följande motion till kommunstyrelsen för beredning:
Motion - Om ungas inträde på arbetsmarknaden, dnr KS2021-52, och

•

att interpellation Militärverksamhet i Härnösand får ställas och kommer att
besvaras på fullmäktiges sammanträde i mars.
Propositionsordning
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige avser besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Beslutsunderlag
Motion – Om ungas inträde på arbetsmarknaden, 2021-01-21, dnr KS202152, Ida Skogström (M)
Interpellation – Militärverksamhet i Härnösand, 2021-02-22, dnr KS202197, Anders Gäfvert (M)
______
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§ 16

Dnr 2020-000523 1.1.1.1

Korta frågor - korta svar 2021
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse frågorna besvarade.
Yttranden
Christina Lindberg (C) ställer en fråga om orosanmälningarna har ökat under
2020 till socialnämndens ordförande, Krister Fagerström McCarthy (S).
Krister Fagerström McCarthy (S) svarar på frågan.
Anders Gäfvert (M) ställer en fråga om arbetslivsnämndens överskott till
majoriteten.
Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande, och Sverker Ågren
(KD), arbetslivsnämndens ordförande, besvarar frågan.
Dunia Ali (C) ställer en fråga om arbetslösheten bland ungdomar och
utrikesfödda till kommunstyrelsens ordförande, Andreas Sjölander (S).
Andreas Sjölander (S) besvarar frågan.
Olle Löfgren (L) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande, Andreas
Sjölander (S), om vad kommunen som god arbetsgivare tänker göra för de
medarbetare som dragit ett tungt lass under pandemin.
Andreas Sjölander (S) besvarar frågan.
Christina Lindberg (C) ställer en fråga om en utvärdering kommer att göras
om de insatser som kommunen gör för personer som står långt ifrån
arbetsmarknaden till Sverker Ågren (KD), arbetslivsnämndens ordförande.
Sverker Ågren (KD) besvarar frågan.
Christina Lindberg (C) ställer en fråga om 6 platser till socialpsykiatrin och
kön till särskilt boende, till socialnämndens ordförande, Krister Fagerström
McCarthy (S).
Krister Fagerström McCarthy (S) besvarar frågan.
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