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§ 17 Dnr 27802  

Informationsärenden 
 
Kommunstyrelsen har fått följande informationsföredragningar: 

• Kommunstyrelsens uppsiktsplikt – verksamhetsuppföljning 
Härnösandshus – Göran Albertsson, VD, Karl Hultin (V), 
ordförande, Catrine Rehnström (S), 1:a vice ordförande och Karl 
Ejnar Björner (M), 2:e vice ordförande 

• Projekt, Förstudie Fritidsbåtsmuseet - en profilbärare – Elisabeth 
Oxelhöjd, kulturchef, Uno Jonsson, tillväxtchef 

• Klimatanpassningsplan Härnösands kommun – Daniel Johannsson, 
strateg miljö, hållbarhet och infrastruktur, Uno Jonsson, tillväxtchef  

• Processen kring etablering av hotell på Kanaludden – Hanna 
Viklund, mark- och exploateringshandläggare, Uno Jonsson, 
tillväxtchef 

• Markanvisning Saltvik 2:35 och Fastlandet 2:64 – Hanna Viklund, 
mark- och exploateringshandläggare, Uno Jonsson, tillväxtchef 

• Omvärldsanalys Härnösands kommun 2021 – Petra Werner, 
controller, nämndernas presidier deltar genom följande: 
Samhällsnämnden – Knapp Britta Thyr (MP), ordförande  
Skolnämnden – Monica Fällström (S) ordförande, Åke Hamrin (V), 
1:e vice ordförande, Bengt Jansson (L), 2:e vice ordförande 
Socialnämnden – Krister Fagerström McCarthy (S), ordförande, 
Birgitta Alevård (V), 1:a vice ordförande, Margareta Tjärnlund (M), 
2:a vice ordförande 
Arbetslivsnämnden – Sverker Ågren (KD), ordförande, Nina 
Skyttberg (S), 1:a vice ordförande 

• Kommunstyrelsens uppsiktsplikt, verksamhetsrapport 
samhällsnämnden – Petra Werner, controller 

• Uppföljning och utvärdering samverkansavtal HNEF – Petra 
Forsström, näringslivschef 

• Uppföljning och utvärdering samverkansavtal HÄR – Petra 
Forsström, näringslivschef 

• Överföring av budget för investeringsmedel från 2020 till 2021 – 
Johan Lindén, ekonomichef 
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• Drift och organisation av kostverksamhet – Lars Liljedahl, 
kommundirektör 

• Verksamhetsberättelse kommunstyrelsen – Lars Liljedahl, 
kommundirektör 

• Lägesuppdatering Covid-19 – Lars Liljedahl, kommundirektör 
 
Närvarande förtroendevalda (via Zoom) 

Ledamöter   Ersättare 
Andreas Sjölander (S), ordf Ann Kristine Elfvendal (S) 
Carl Fredrik Edgren (V), 1:e vice ordf Lennart Molin (S) 
Christina Lindberg (C), 2:e vice ordf Elin Sandin (V) 
Björn Nordling (S)  Karin Högberg (KD) 
Monica Fahlén (S)  Ulrika Sundgren (C) 
Håkan Viklund (S)  Gabriel Hjelm (M) 
Michael Möller Christensen (V) Glenn Sehlin (SD) 
Johan Sundqvist (MP)  Olle Löfgren (L) 
Ingemar Wiklander (KD)  Myriam Estrella Näslund (MP) 
Erik Hultin (C) 
Anders Gäfvert (M) 
Ida Skogström (M) 
Ingemar Ljunggren (M) 
Lennart Bergström (SD) 
______  
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§ 18 Dnr 2020-000517 1.1.2.0 

Fastställande av föredragningslista 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att fastställa föredragningslistan till dagens sammanträde.      

Propositionsordning 
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 
förslag. 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med 
liggande förslag. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 
förslag.      
______  
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§ 19 Dnr 34746  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
att välja Ingemar Ljunggren (M) som justerare för dagens protokoll. 
Justering sker den 3 februari 2021 kl.13 i Rådhuset.      

Propositionsordning 
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 
förslag. 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med 
liggande förslag. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 
förslag. 
______  
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§ 20 Dnr 2018-000497 140 

Motion - Inför Rättviksmodellen "Tillväxt & tillsyn" i 
Härnösands kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att avslå motionen.  

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S), Ida Skogström (M), Lennart 
Bergström (SD), Christina Lindberg (C) och Anders Gäfvert (M). 

Yrkanden 
Ida Skogström (M) yrkar bifall till motionen. 
Lennart Bergström (SD), Christina Lindberg (C) och Anders Gäfvert (M) 
yrkar bifall till Ida Skogströms (M) förslag.       

Propositionsordning 
Ordföranden finner att det föreligger två förslag till beslut, liggande förslag 
och Ida Skogströms (M) förslag. 
Ordföranden föreslår att digital acklamation används då mötet hålls på 
distans och ställer följande propositionsordning: den som vill att 
kommunstyrelsen ska besluta enligt liggande förslag röstar ja och den som 
vill att kommunstyrelsen ska besluta enligt Ida Skogströms (M) förslag 
röstar nej.  
Digital acklamation genomförs. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt liggande förslag.        

Reservation 
Moderaterna, Sverigedemokraterna och Centerpartiet reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Ida Skogströms (M) 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. 
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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. 
Det har genomförts en statlig utredning om en ny avgiftsförordning som 
föreslås införas år 2020. Den modellen kommer att vara bindande för 
kommunerna, så att alla kommuner gör lika.  
I avvaktan på beslut om förslagen i den statliga utredningen och den nya 
avgiftsmodellen föreslår kommunledningskontoret att motionen om att 
utreda och införa rättviksmodellen ska avslås då det inte kan anses 
resurseffektivt att utreda en modell när vi redan nu vet att det kommer ny 
lagstiftning på området inom kort. 
I beredningen av motionen har miljöavdelningen varit delaktig. 

Socialt perspektiv 
Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv. 

Ekologiskt perspektiv 
Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv.  

Beslutsunderlag 
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 
Motion - Inför Rättviksmodellen "Tillväxt & tillsyn" i Härnösands kommun, 
Ida Skogström (M), 2018-11-26  
______  
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§ 21 Dnr 2020-000489 1.1.2.1 

Klimatanpassningsplan Härnösands kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att anta Klimatanpassningsplan 2100 för Härnösands kommun.  

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M). 

Yrkanden 
Anders Gäfvert (M) yrkar på avslag på grund av att ärendet är för dåligt 
förankrat.       

Propositionsordning 
Ordföranden finner att det föreligger två förslag till beslut, liggande förslag 
och Anders Gäfverts (M) förslag. 
Ordföranden föreslår att digital acklamation används då mötet hålls på 
distans och ställer följande propositionsordning: den som vill att 
kommunstyrelsen ska besluta enligt liggande förslag röstar ja och den som 
vill att kommunstyrelsen ska besluta enligt Anders Gäfverts (M) förslag 
röstar nej.  
Digital acklamation genomförs. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt liggande förslag.       

Reservation 
Moderaterna och Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsanteckning 
Ida Skogström (M) lämnar på ordförandens godkännande in följande 
protokollsanteckning. 
 
Moderaterna & Liberalerna yrkar avslag till ärendet om att anta 
Klimatanpassningsplan 2100 för Härnösands kommun. 
 
Anledningen till detta är att vi tycker att frågan om klimatanpassning för 
kommunen är alldeles för viktig, för oss och för kommande generationer 
Härnösandsbor, för att vi ska anta ett sådant här stort och viktigt dokument 
på de grunder vi nu har fått det till oss. 
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Vi vill veta mer om hur Klimatanpassningsplanen är planerad och hur 
densamma ska implementeras och hur den kommer att användas i vår 
kommun. Det underlag vi nu kom att ha inför detta beslut var för oss inte 
tillräckligt för att känna oss trygga i vad vi faktiskt beslutar om. 
 

Bakgrund 
Klimatanpassningsplanen har tagits fram på uppdrag av kommunstyrelsen 
genom beslut om medverkan i det multi-nationella EU-projektet CLIMATE 
(Dnr 2016-000432, 2016-10-04).  
Målbilden med klimatanpassningsarbetet i Härnösands kommun är att 
arbetet med klimatförändringar ska bli en naturlig del i beslutsunderlagen vid 
planering, genomförande, kontroll och uppföljning av åtgärder i 
verksamhets- och samhällsutvecklingen. 
Under projekttiden 2017-2020 har Härnösands kommun, de regionala 
partnerna Sundsvalls kommun och Mittuniversitetet tillsammans med länder 
i norra Europa arbetat ihop med syfte att ta fram och optimera en modell för 
hur mindre kommuner och samhällen kan ta fram klimatanpassningsplaner. 
Projektet har varit finansierat av Northern Perifery and Arctic Programme 
samt med Interreg-medel (EU). 
Genom deltagandet har Härnösands kommun även haft möjlighet att ta fram 
bättre underlag att arbeta vidare med och öka kunskapen i utbytet med 
aktörer i projektet. Kunskapsutbytet har varit en av styrkorna i projektet, där 
Sverige i många avseenden ligger längre fram än exempelvis partners från 
Nordirland, Färöarna, Island och Finland i arbetet med klimatanpassning. 
Planen inriktar sig i huvudsak på de verksamheter som kommunen har 
rådighet över och de åtgärder som kan genomföras inom rådande 
ekonomiska ramar. Andra aktörers verksamheter har inte analyserats lika 
omfattande. Hänsyn har heller inte tagits till indirekta effekter av 
klimatförändringar i omvärlden. Det innebär att frågor som exempelvis 
ökade migrationsströmmar till Sverige och Härnösand som en följd av 
förändrat klimat inte har tagits med. Detta får bevakas och hanteras inom 
ramen för kommunens översiktsplanering. 
Klimatanpassningsplanen 2100 
Vårt samhälle påverkas redan idag och kommer att påverkas på flera olika 
sätt i framtiden vilket behöver beaktas i både verksamhets- och 
samhällsplaneringen. 
Den absolut viktigaste åtgärden som projektet identifierat är vikten av att 
etablera en kommunkoncernövergripande arbetsgrupp med löpande ansvar 
för samordning av arbetet med klimatanpassning. 
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Planen har tagits fram med syfte att klimatförändringarnas negativa 
konsekvenser ska bli så små som möjligt och att vi ska ta tillvara på de 
positiva konsekvenserna på bästa sätt. 
Klimatanpassningsplanen består av två delar. En del är en StoryMap som är 
en plats för att kommunicera planen och beskriva hur framtidens klimat kan 
påverka Härnösand och vad vi kan göra och gör för att säkerställa ett fortsatt 
robust Härnösand i framtiden. Denna del ska vara fristående från det 
styrande dokumentet som ska beslutas.  
Den andra delen, bilaga till beslut, är indelad i två avsnitt.  
I det inledande avsnittet beskrivs mål, syfte och avgränsningar i arbetet med 
klimatanpassning samt hur planen har tagits fram. Här behandlas även 
klimatanpassningens koppling till lagar och andra styrande dokument, 
interna och externa aktörer och sårbara objekt i samhället.  
Det andra avsnittet behandlar genomförandet och fokusområden för arbetet 
med klimatanpassning som arbetsgruppen bör efterleva och dra nytta av. Här 
behandlas även hur åtgärdsplanen är uppbyggd och ett urval åtgärder 
redovisas ur åtgärdsplanen. Därefter kommer du till hur arbetet ska bevakas 
och följas upp. 
Planen har tagits fram av en projektgrupp med tjänstepersoner från 
Kommunstyrelseförvaltningen, Samhällsförvaltningen och det kommunala 
bolaget HEMAB. Övriga förvaltningar och bolag har inte involverats i 
arbetet med planen då initialt fokus har varit inriktat för kommunens arbete 
med samhällsplanering, men kan komma att involveras i framtiden kopplat 
frågor som berör verksamhetsplanering. 
Arbetsmodell, fokusområden och riktlinjer för arbetsgruppens uppdrag  
Den av EU-projektet framtagna arbetsmodellen innehåller 5 steg och är en 
iterativ process och återfinns idag på hemsidan www.climate-project.net 
fram till år 2025. För arbetsmodellen finns en beskrivning av varje steg, 
checklistor och olika verktyg (till exempel mallar, agendor, workshops) som 
är användbara i arbetet (på engelska).  
Projektgruppen har landat i sex fokusområden för arbetet med 
klimatanpassning. Fokusområden är bebyggelse, sårbara grupper, tillsyn, 
vattenskydd, ekosystemtjänster samt teknik och infrastruktur.  
Projektgruppen har tagit fram riktlinjer för arbetet med klimatanpassning: 
Arbetsgruppen ska utveckla ett arbetssätt för uppdraget att säkerställa 
genomförandet och revidering genom att efterleva framtagen arbetsmodell 
och fokusområden för klimatanpassning. 
Arbetsgruppen ska föreslå en budget för att stödja genomförandet och 
uppföljning av arbetet. 
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Arbetsgruppen ska fortsätta arbetet med åtgärdsplanen och de åtgärder som 
tagits fram i projekt Climate. 
Arbetsgruppen ska säkerställa att perspektivet klimatanpassning beaktas i 
berörda styrdokument för verksamheterna och i samhällsplaneringen. 
Arbetsgruppen ska bistå med utbildnings- och informationsinsatser för 
tjänstepersoner, chefer och förtroendevalda i kommunens verksamheter och 
bolag och vara ett stöd i arbetet med klimatanpassning. 

Socialt perspektiv 
Arbetet bidrar till att minska miljö- och hälsorisker för både människa och 
miljö, vilket bidrar positivt till hälsa och välbefinnande för invånare och 
företagsamhet i kommunen. 

Ekologiskt perspektiv 
Arbetet inkluderar strategiskt arbete med ekosystemtjänster (den gröna 
infrastrukturen) vilken kan resultera i flera ekologiska vinster. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Klimatanpassning medför oftast en kostnad. I de flesta fall är förebyggande 
planering och investeringar betydligt billigare i ett längre perspektiv, jämfört 
med att ta kostnaderna för konsekvenser i efterhand.  

Beslutsunderlag 
Tillväxtavdelningens tjänsteskrivelse  
Klimatanpassningsplan 2100 – Antagandehandling förslag  
______  
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§ 22 Dnr 2020-000525 1.1.2.1 

Verksamhetsberättelse Kommunstyrelse 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna Verksamhetsberättelse kommunstyrelse 2020.  

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

Propositionsordning 
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 
förslag. 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med 
liggande förslag. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 
förslag.     

Bakgrund 
Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse redovisar det ekonomiska utfallet, 
samt vad som i stora drag har hänt under året och framtida utmaningar 
utifrån omvärldshändelser och invånarnas behov av verksamheternas 
tjänster. I verksamhetsberättelsen redovisas även internkontrollerna för året 
samt måluppfyllelsen för de resultatuppdrag som nämnden tilldelats av 
fullmäktige. 
Kommunstyrelsen har under 2020 varit starkt påverkad av omställningar och 
insatser kopplade till covid-19 pandemin. Nationella beslut och 
rekommendationer samt statliga bidrag för att motverka effekterna och möta 
behovet av ökat omsorgsbehov i pandemins spår har medfört att 
verksamheterna har fått ställa om och flexibelt anpassa sig till nya 
förutsättningar. De ekonomiska konsekvenserna och ekonomiska prognoser 
har i perioder varit svåra att överblicka, men visade sig i årsskiftet vara av 
det positiva slaget.  
Trots att fokus har varit på pandemin och att erbjuda välfärdstjänster i en 
pandemi, har arbetet mot att nå kommunens övergripande mål fortlöpt och 
utvecklingsarbetet i verksamheter samt organisatoriska förändringar har 
genomförts. 
Måluppföljningen visar att av nämndens sju resultatuppdrag kopplat till 
verksamhet är sex mål helt eller delvis uppnådda. Det mål som inte nås är 
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målet med minskad korttidssjukfrånvaro där utfallet har påverkats kraftigt av 
den pågående pandemin. Gällande de ekonomiska målen nås målet för 
resultatöverskott,  medan målet att samtliga nämnder och styrelse ska följa 
sin budget inte uppnås till fullo då skolnämnden redovisar ett underskott.  
Kommunstyrelsen visar ett positivt resultat på 15,4 mnkr för verksamhetsåret 
2020. Intäkterna har varit högre än budgeterat och kostnaderna har varit 
mindre än budgeterat vilket bidrar till det positiva resultatet för året. 
De totala intäkterna på 246,5 mnkr för året avviker med 9,3 mnkr från 
årsbudgeten. Den största avvikelsen är bland de externa intäkterna vilket 
främst består av ej budgeterad projektfinansiering. Finansiering kommer för 
både EU-projekt och riktade bidrag från bland annat Kulturrådet. 
Kommunen har även fått ersättning från Försäkringskassan under större 
delen av året för kompensation för sjuklöneersättning enligt nya direktiv 
under pandemin. Socialförvaltningen har också återsökt ersättning för 
merkostnader kring Covid-19 under perioden april till november för 
kommunens räkning. För kommunstyrelseförvaltningens del motsvarar detta 
1,3 mnkr i intäkter under perioden. Återsökningen från 
kommunstyrelseförvaltningens del avsåg en extra samordnare under 
verksamheten för krisberedskap samt inköp av skyddsmaterial och 
produktion av information till allmänheten. 
Kostnaderna under året har varit 240,4 mnkr vilket är 6,1 mnkr lägre än 
budget. Både personalkostnader och posten för övriga kostnader, exempelvis 
förbrukning, systemkostnader, konsulttjänster, kompetensutveckling, 
lämnade bidrag med mera, har varit lägre än budget. En stor anledning till 
lägre övriga kostnader under året är den budgeterade posten för 
heltidsprojektet som inte har förbrukats under året till stor del på grund av 
pandemin. Socialförvaltningen, som skulle vara nästa part in i projektet, har 
haft pandemin i fokus och kommer istället under 2021 att påbörja insatsen 
kring heltidsprojektet. 
Av kommunstyrelsens sex internkontroller för året är alla kontrollmoment 
genomförda, men två av internkontrollerna har inte sina förbättringsåtgärder 
helt klara, vilket slutförs under 2021.  

Socialt perspektiv 
Ingen påverkan bedöms 

Ekologiskt perspektiv 
Ingen påverkan bedöms 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Genom att upprätta bokslut i en verksamhetsberättelse som beskriver resultat 
vid årets slut samt en ekonomisk analys, bidrar kommunstyrelsen till att 
kommunens resurser används effektivt, ändamålsenligt och långsiktigt  
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Verksamhetsberättelse 2020 kommunstyrelsen 
  
______  
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§ 23 Dnr 2020-000427 1.1.6.2 

Projekt, Förstudie Fritidsbåtsmuseet- en profilbärare 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att medfinansiera projektet med totalt 205 930 kr inom ramen för 
kommunstyrelsens budget 2021. 

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

Avståenden 
Moderaterna och Sverigedemokraterna avstår från att delta i beslutet. 

Yrkanden 
Andreas Sjölander (S) yrkar på följande ändring i attsatsen i liggande 
förslag:  kommunstyrelsens budget 2021.      

Propositionsordning 
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 
förslag. 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med 
liggande förslag. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 
förslag.     

Bakgrund 
På det nationella Fritidsbåtsmuseet vid Härnösands norra utlopp, i anslutning 
till världsarvet Höga Kusten, finns 23 unika båtar och båtmotorer samlade. 
Museet öppnade sina portar den 1 juli 2017. Här kan besökaren ta del av 
berättelser om kärleken till havet och relationen mellan en båt och dess 
ägare. Fördjupa sina kunskaper om fritidsbåtskulturens utveckling och 
tekniken bakom svenskt båtbyggande. Utställningen bygger dels på Statens 
maritima och transporthistoriska museers samling, dels på lokalt byggda 
båtar från Härnösands och Höga kustens utsökta båtbyggartraditioner. 
Härnösand kommun vill tillsammans med Västernorrlands museum, Höga 
Kusten Destinationsutveckling, Statens maritima och transporthistoriska 
museer och andra aktörer skapa förutsättningarna för en ansvarfull och 
hållbar utveckling av Fritidsbåtsmuseet och dess kringområde. Förstudien 
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ska bidra till att Fritidsbåtsmuseet blir en profilbärare och besöksmål som 
ökar regionens attraktionskraft och skapa ny handlingskraft kring ett 
nationellt unikt museum.  

Ekologiskt perspektiv 
De åtgärder som utförs innebär ingen negativ påverkan på kultur- och 
naturmiljö. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Förstudien omfattar 800 000 kr totalt. Medfinansieras av Region 
Västernorrland, Höga Kusten Destinationsutveckling AB, Westerlinds 
fastigheter, Technichus, Västernorrlands museum, Statens maritima och 
transporthistoriska museer. 
Härnösands kommun ser att det unika Fritidsbåtsmuseet har en grund att 
bygga på för att bli en nationell mötesplats och besöksanledning, en 
profilbärare som hela regionen kommer att dra nytta av. Förstudien ska lägga 
grund till att vidareutveckla kompletterande verksamheter som förstärker 
besöksmålet, både när det gäller nya verksamheter, aktiviteter, ytor och en 
tillgänglighet som anpassas efter årets säsonger. Muséet är idag Sverige 
unikt och genom att stärka och profilera museet med kringliggande 
näringsliv vill Härnösands kommun skapa en tydlig reseanledning vilket 
bidrar till utveckling av hela Västernorrland.  
Medfinansiering hämtas från avsatta medel i kommunstyrelsens budget 
enligt överenskommelse med intressenter.  

Beslutsunderlag 
Tillväxtavdelningens tjänsteskrivelse 
Riskanalys 
Inköps- upphandlingsplan 
Ansökan – EU-medel  
______  
 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
19(49) 

Sammanträdesdatum 
2021-02-02 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 24 Dnr 2020-000121 1.1.2.1 

Drift- och organisation av kostverksamhet 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att anse kommundirektörens uppdrag som slutfört,  
att lägga informationen till handlingarna, samt 
att ge kommundirektören i uppdrag att revidera Gemensamma reglementet 
för kommunstyrelse och nämnder i Härnösands kommun så tillvida att 
ansvaret för kommunens kostverksamhet flyttas från kommunstyrelsen till 
samhällsnämnden.   

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

Yrkanden 
Christina Lindberg (C) yrkar på en fjärde attsats enligt följande:  
att överlämna utredningen till samhällsnämnden för fortsatt behandling av 1 
till 2 produktionskök och utökad kapacitet i köket på Brunne skola. 
Andreas Sjölander (S) yrkar avslag på Christina Lindbergs (C) förslag. 
Anders Gäfvert (M) och Lennart Bergström (SD) yrkar bifall till liggande 
förslag.      

Propositionsordning 
Ordföranden finner att det avseende de tre första attsatserna endast föreligger 
ett förslag till beslut, liggande förslag. 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta enligt liggande 
förslag. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt liggande förslag. 
Ordföranden finner att det avseende en fjärde attsats föreligger två förslag 
till beslut, Christina Lindbergs (C) förslag och Andreas Sjölanders (S) 
avslagsyrkande. 
Ordföranden föreslår att digital acklamation används då mötet hålls på 
distans och ställer följande propositionsordning: den som vill att 
kommunstyrelsen ska besluta enligt Christina Lindbergs (C) förslag röstar ja 
och den som vill att kommunstyrelsen ska besluta enligt Andreas Sjölanders 
(S) förslag röstar nej.  
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Digital acklamation genomförs. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt Andreas 
Sjölanders (S) förslag.     

Reservation  
Centerpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsens beslutade (2019-05-07) i samband med förändrade 
budgetförutsättningar under 2019, som härrörde från konsekvenser av ny 
redovisningsmodell, att ge kommundirektören i uppdrag att utreda framtida 
drift- och organisation av kommunens produktionskök som ett led i att 
identifiera ytterligare effektiviseringsåtgärder för de kommande åren. 
En utredning är genomförd och redovisades för kommunstyrelsen 8 
september 2020. Utredningen inleddes med en nulägesbild i ett bredare 
perspektiv än att enbart belysa produktionsköket och dess verksamhet.  
Utredningen visade ett antal förbättringsområden men inga större 
effektiviseringsåtgärder. Några förbättringsområden kunde med enkla medel 
åtgärdas och som innebar samordningsvinster och en ökad tydlighet i 
faktiska kostnader på enhetsnivå. Dessa åtgärder har förvaltningen arbetat 
vidare med men det finns alltjämt förbättringar kvar att genomföra.  
En mindre utredning är också gjord när det gäller förutsättningarna för att 
ersätta nuvarande centrala produktionskök med ett eller flera mindre 
produktionskök. Denna utredning visar dels på ett fortsatt behov av ett (1) 
stort produktionskök i Härnösands kommun. Utredningen visar också att det 
finns möjligheter att tillföra 1-2 mindre produktionskök samt utöka 
kapaciteten i köket på Brunne skola. En sådan förändring innebär 
kostnadsökningar för nödvändiga investeringar och personalförstärkningar 
lokalt. I ljuset av att uppdraget till kommundirektören var att effektivisera 
kostverksamheten så behöver dessa förslag först analyseras djupare och 
sättas i relation till kommunens ekonomi kommande år innan de eventuellt 
kan genomföras. 
Ett behov av en organisatorisk förändring har dock under arbetets gång 
identifierats, kostenheten saknar idag en tillräckligt gynnsam miljö för att 
fortsätta sin utveckling. Här har ett förslag om flytt till samhällsnämnden 
från kommunstyrelsen kommit upp som förslag. Kostenheten bedöms hamna 
i ett bättre sammanhang där samhällsnämndens mångåriga erfarenheter av 
produktionsverksamhet blir en mer gynnsam miljö för fortsatt utveckling av 
verksamheten och kommunens kostverksamhet. Och i samband med 
ansvarsförflyttningen mellan nämnderna så skulle även kostenheten flytta till 
samhällsförvaltningen från kommunledningskontoret.  
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Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse  
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-05-07 § 85 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-09-08 § 130 
Bilaga – Nuläge kostverksamhet 
Sammanställning – Etablering av tillagningskök   
______  
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§ 25 Dnr 2020-000556 1.1.2.1 

God och nära vård Västernorrland 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att anta av SocialReKo framtagen Målbild över God och nära vård, samt 
att ställa sig bakom Avsiktsförklaring god, jämlik hälsa och en nära vård.  

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S). 

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

Propositionsordning 
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 
förslag. 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med 
liggande förslag. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 
förslag.      

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 hälso- 
och 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.  
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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, vård- 
och 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 
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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§ 26 Dnr 2020-000513 1.1.2.0 

Kommunstyrelsens Uppsiktsplikt 2021 - 
Verksamhetsrapport samhällsnämnd 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att i samband med budgetdialogen inför budget 2022, genomföra en dialog 
om ansvarsfördelning med respektive nämnd med utgångspunkt i det 
gemensamma reglementet för kommunstyrelsen och nämnder i Härnösands 
kommun, samt  
att uppdra till kommundirektören att initiera en utredning tillsammans med 
samhällsförvaltningen som belyser hur samhällsnämndens 
investeringsprojekt som omfattar flera år, kan budgeteras under projektets 
tidsperiod och 
att återrapportering av utredningen sker senast i september 2021 till 
kommunstyrelsen.  

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Björn Nordling (S) och Andreas Sjölander (S). 

Yrkanden 
Andreas Sjölander (S) yrkar att den sista attsatsen i liggande förslag utgår.      

Propositionsordning 
Ordföranden finner att det föreligger endast ett förslag till beslut, liggande 
förslag med Andreas Sjölanders (S) ändringsförslag. 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta enligt liggande 
förslag med Andreas Sjölanders (S) ändringsförslag. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat enligt liggande förslag med 
Andreas Sjölanders (S) ändringsförslag.     

Bakgrund 
Kommunstyrelsens uppgift är att utöva ett helhetsansvar för kommunens 
verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning och tillse att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. Styrelsen ska också se till att internkontrollen är tillräcklig 
samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. 
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Kommunstyrelsen och nämnderna ska se till att kommunfullmäktiges beslut 
verkställs. 
Styrelsen samordnar, genom att leda och styra, den kommunala 
verksamheten. Styrelsen leder och fastställer övergripande förutsättningar för 
planering och uppföljning av hela den kommunala verksamheten inklusive 
de kommunala bolagen. Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över övriga 
nämnders verksamhet samt kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala 
bolag, stiftelser och kommunalförbund och besluta i frågor om samordning 
mellan nämnder och gränsdragning mellan nämndernas kompetens när något 
är oklart eller tvistigt. 
Kommunstyrelsen utövar sin uppsiktsplikt genom fördjupad 
verksamhetsuppföljning, verksamhetsredovisningar i kommunstyrelsen, 
genom ekonomiska månadsuppföljningar, fyramånaders – och delårsrapport 
samt verksamhetsberättelse. 
Den bilagda rapporten är resultatet av en fördjupad verksamhetsuppföljning 
genom dialog mellan kommunstyrelseförvaltningens tjänstepersoner och 
samhällsnämndens ordförande och förvaltningschef. 
Verksamhetsuppföljningen lyfter upp processer som samhällsnämnden med 
dess verksamheter arbetar inom som, genom sina goda resultat, är väl värda 
att sprida i kommunens övriga verksamheter. Kommunstyrelsen  
rekommenderar samhällsnämnden att utveckla rutiner, systematik och 
processer och erbjuder stöd vid behov.  
Kommunledningskontoret föreslår förslag till beslut inom två områden. 

Socialt perspektiv 
Ingen påverkan bedöms. 

Ekologiskt perspektiv 
Ingen påverkan bedöms. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
I ett juridiskt perspektiv är det av stor vikt att kommunstyrelsen har uppsikt 
över nämndernas verksamhet och genomför förändringar där behov av 
förändringar identifieras, som bidrar till kommunens utveckling. Genom att 
dokumentera uppföljningen blir det möjligt för verksamheterna, de politiska 
instanserna samt invånarna, att få insyn i hela processen och följa de beslut 
som sedan följer av uppsiktens resultat.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 
Bilaga 1 – Verksamhetsuppföljning SAM 
Bilaga 2 – Gemensamt reglemente för KS och nämnder 
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Protokollsutdrag ” Riktlinjer för fullgörande av kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt” kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-06 § 45  
______  
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§ 27 Dnr 2021-000010 1.1.2.0 

Omvärldsanalys Härnösands kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att anta Omvärldsanalys för Härnösands kommun 2021-2030 som sin egen, 
att dokumentet ligger som underlag i processen mål, budget och skattesats 
2022 och 
att se över densamma inför kommande års budgetarbeten.   

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

Yrkanden 
Andreas Sjölander (S) yrkar på en ytterligare attsats enligt följande:  
att dokumentet ligger som underlag i processen mål, budget och skattesats 
2022. 
Anders Gäfvert (M) yrkar på en ytterligare attsats enligt följande: 
att se över densamma inför kommande års budgetarbeten.   

Propositionsordning 
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 
förslag med Andreas Sjölanders (S) och Anders Gäfverts (M) tilläggsförslag. 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta enligt liggande 
förslag med Andreas Sjölanders (S) och Anders Gäfverts (M) tilläggsförslag. 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat enligt liggande förslag med 
Andreas Sjölanders (S) och Anders Gäfverts (M) tilläggsförslag.      

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. Omvärldsanalysen handlar om att identifiera 
trender i omvärlden som påverkar Härnösands kommun mot år 2030. De 
breda omvärldstrenderna som påverkar svenska kommuner är ofta lika eller 
snarlika, även om olika kommuner påverkas olika mycket beroende på egna 
förutsättningar. De identifierade trenderna är:  
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Genom att spana utåt och inåt i verksamheterna vill Härnösands kommun 
bygga en hållbar framtid, som erbjuder hög livskvalitet för invånare och 
gäster och ett solidariskt samhälle med ett aktivt miljöarbete. 
Omvärldsanalysen är ett planeringsunderlag till planeringsförutsättningarna, 
kommunens mål, budget och verksamhetsplaner. 
Så har omvärldsanalysen arbetats fram: 
I arbetet med omvärldsanalysen har kommunens ledningsgrupper bidragit 
med arbetet att identifiera trender i omvärlden, med utgångspunkt i Sveriges 
kommuner och regioner (SKR) framtagande av trender som påverkar 
kommuner och regioner nu och framåt. Av 13 trender har kommunledningen 
identifierat sex trender som särskilt viktiga. Respektive förvaltnings 
ledningsgrupp har därefter bedömt och analyserat hur trenderna kan komma 
att påverka respektive verksamhet framåt.  

Socialt perspektiv 
I ett socialt perspektiv har omvärldsanalysen tagit fasta på 
hållbarhetsperspektivet där de sociala aspekterna också är inkluderade. 

Ekologiskt perspektiv 
Hållbarhetsaspekten inkluderar klimatperspektivet i omvärldsanalysen. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
I ett ekonomiskt perspektiv är det av största vikt att händelser och skeenden 
tas i beaktande för att öka möjligheterna att arbeta proaktivt för att kunna 
erbjuda hög kvalitet i välfärden som balanseras mot kostnaderna.   

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Bilaga – Omvärldsanalys Härnösands kommun 
  
______  
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§ 28 Dnr 2021-000017 1.1.2.0 

Uppföljning av fördelningsmodell för 
schablonersättning 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna Uppföljning av fördelningsmodell för schablonersättning.    

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

Propositionsordning 
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 
förslag. 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med 
liggande förslag. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 
förslag.       

Bakgrund 
I maj 2019 fattade Kommunstyrelsen beslut om en fördelningsmodell för den 
statliga ersättning som Migrationsverket betalar ut till en kommun i vilken 
en nyanländ person är bosatt i, så kallad schablonersättning. En revidering av 
fördelningsmodellen genomfördes i januari 2020. 
En planerad uppföljning av fördelningsmodellen ska ske årligen fördelat på 
två tillfällen med olika fokus, en ekonomisk uppföljning i april och en 
uppföljning med fokus på organisation och arbetssätt i oktober.  
Vid tiden för uppföljningen under hösten 2020 har socialförvaltningens 
belastning med anledning av Covid-19 varit mycket hög. Förvaltningen har 
på grund av detta inte inkommit med svar på frågorna i utvärderingen. 
Övriga fyra förvaltningar har inkommit med svar.  

Resultat av uppföljningen 
Uppföljningen visar inga skäl för en revidering gällande 
samhällsförvaltningen, skolförvaltningen samt 
kommunstyrelseförvaltningens fördelning av schablonersättningen. 
Den information som framkommit vid uppföljningen visar på en upplevelse 
av ökat behov hos gruppen nyanlända gällande teknik- och digitalt stöd inom 
arbetslivsförvaltningens verksamhet. För detta ändamål och liknande insatser 
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inom området mottagning och praktisk hjälp i samband med bosättning 
fördelas enligt nuvarande modell 4,11 procent av schablonersättningen för en 
vuxen person till arbetslivsförvaltningen och socialförvaltningen vardera. 
Detta motsvarar drygt 6 000 kr. Då socialförvaltningen inte haft möjlighet att 
inkomma med underlag till denna uppföljning är det inte möjligt att bedöma 
om en omfördelning av medlen från socialförvaltningen till 
arbetslivsförvaltningen är befogad. 
Gällande arbetslivsförvaltningens eventuella framtida upphandlingar samt 
köp av tjänster bedöms detta vid tiden för uppföljningen vara i ett tidigt 
skede vilket gör att det inte är klarlagt om upphandlingarna/ inköpen 
kommer att kunna genomföras under 2021, ej heller vad detta kommer att 
innebära ekonomiskt. Utifrån detta är det inte möjligt att bedöma eventuell 
omfördelning av medel för de skäl som arbetslivsförvaltningen lyfter fram. 
Schablonersättningen höjs med start 2021-01-01 med 3 500 kr för personer 
som inte fyllt 65 år, samt med 1 900 kr för personer som har fyllt 65 år och 
uppgår därmed till 149 600 kr respektive 84 000 kr. Inga andra förändringar 
har gjorts i den förordning som styr ersättningen.  

Bedömning 
Den samlade bedömningen utifrån tillgänglig information är att det vid tiden 
för uppföljningen inte finns ett tydligt och klarlagt behov av att revidera 
fördelningsmodellen för schablonersättning.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 
Uppföljning av fördelningsmodell schablonersättning 
Fördelningsmodell grund- och schablonersättning  
______  
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§ 29 Dnr 2021-000020 3.1.3.2 

Markanvisning Saltvik 2:35 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna upprättat förslag till markanvisningsavtal med AB Härnösands 
kommunfastigheter på del av fastigheten Härnösand Saltvik 2:35.     

Propositionsordning 
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 
förslag. 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med 
liggande förslag. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 
förslag.   

Bakgrund 
Ett förslag på markanvisningsavtal har upprättats med det kommunala 
fastighetsbolaget AB Härnösands kommunfastigheter (nedan kallad 
exploatören), som avser att bygga nytt boende för vård och omsorg.  
Exploatören har inkommit med en förfrågan om att förvärva mark i för att 
möjliggöra byggnation av bostäder samt bostäder för vård och omsorg. 
Exploatören har tillsammans med kommunen har sett ut det aktuella 
området, som anses vara lämpligt för ändamålet,  på del av fastigheten 
Saltvik 2:35 
Markområdet består idag av icke planlagd skogsmark. För att genomföra den 
tilltänkta ombyggnationen krävs det att marken planläggs för dess ändamål.  
Exploatören har möjlighet att förvärva markområdet den dag denne har 
planlagt marken, kan uppvisa ett lagakraftvunnet bygglov. 
Markanvisningsavtalet är skrivet på 24 månader, räknat från den dag 
kommunstyrelsens beslut om att godkänna markanvisningsavtalet vunnit 
laga kraft. Tillväxtavdelningen medges rätt att förlänga avtalet i ytterligare 
12 månader om exploatören aktivt driver projektet framåt. 
Markpriset är satt till 19 kr/kvm, en värdering är gjord av Forum i november 
2020, på likvärdig mark. Marknadsvärdet är baserat utifrån denna värdering.  

Socialt perspektiv 
Inom Härnösands kommun vill vi själva kunna ta hand om de våra. Att 
verkställa beslut på hemmaplan är att föredra i ett brukarperspektiv, då den 
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enskilde brukaren som har sökt plats i sin egen kommun också erbjuds att bo 
där nära sina anhöriga och vänner.  
Med sin avskildhet och närhet till naturen med skog och hav nära inpå, är 
den valda platsen en omgivning för välmående. Platsen ligger heller inte i 
närheten av skolor eller andra boenden vilket motverkar känslan av en 
institutionell miljö för den enskilde brukaren.   

Ekologiskt perspektiv 
En etablering på detta område bedöms inte medföra en betydande inverkan 
på det ekologiska perspektivet. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Juridiskt måste kommunen verkställa våra beslut till de insatser brukarna har 
rätt till, annars utdöms vite. Förutom att kommunen sparar mycket pengar på 
att inte ha brukarna externt placerade, skapas även arbetstillfällen med allt 
positivt det medför, skatteintäkter o s v. E v kan Härnösand som kommun 
också sälja platser till andra kommuner vilket ger goda intäkter.      

Beslutsunderlag 
Tillväxtavdelningens tjänsteskrivelse 2021-01-20 
Kartbilaga 
Markanvisningsavtal      
______  
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§ 30 Dnr 2021-000019 3.1.3.2 

Markanvisning Fastlandet 2:64 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna upprättat förslag till markanvisningsavtal med Edmolift AB på 
del av fastigheten Härnösand Fastlandet 2:64.     

Propositionsordning 
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 
förslag. 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med 
liggande förslag. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 
förslag.    

Bakgrund 
Ett förslag på markanvisningsavtal har upprättats med Edmolift AB (nedan 
kallad exploatören). Exploatören avser att bygga ut befintliga byggnader på 
egen fastighet syftet är att möjliggöra egen utveckling. En tänkt 
utbyggnation kommer att kräva ytterligare mark, dels för utbyggnation men 
även för att få en fungerande logistik. Exploatören har inkommit med en 
förfrågan om att förvärva mark från fastigheten Härnösand Fastlandet 2:64, 
för att möjliggöra projektet.  
För att genomföra den tilltänkta ombyggnationen krävs en planändring av 
den detaljplan som gäller för exploatörens befintliga fastigheter. I samband 
med detta kommer även det markområde som exploatören avser att förvärva 
från kommunen att planläggas för industriändamål.    
En överenskommelse om fastighetsreglering ska upprättas den dag 
exploatören har ett lagakraftvunnet bygglov, och kan uppvisa hur 
exploateringen ska realiseras. 
Markanvisningsavtalet är skrivet på 24 månader, räknat från den dag 
kommunstyrelsens beslut om att godkänna markanvisningsavtalet vunnit 
laga kraft. Tillväxtavdelningen medges rätt att förlänga avtalet i ytterligare 
12 månader om exploatören aktivt driver projektet framåt. 
 
Större delen av markområdet belastas av en kraftledning. Markområdet har 
den 2020-11-19 värderat till 10 kr/kvm. Priset är baserat på att området 
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belastas av en elledning och därför inte kan bebyggas och nyttjas hur som 
helst.  

Socialt perspektiv 
Utbyggnationen bidrar till att ett Härnösandsföretag ges möjlighet att 
expandera. 

Ekologiskt perspektiv 
En etablering på detta område bedöms inte medföra en betydande inverkan 
på det ekologiska perspektivet. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Utbyggnationen kan leda till ökade skatteintäkter och fler arbetstillfällen i 
Härnösand.      

Beslutsunderlag 
Tillväxtavdelningens tjänsteskrivelse 2021-01-21 
Kartbilaga Fastlandet 2:64 
Markanvisningsavtal      
______  
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§ 31 Dnr 2020-000557 1.1.2.1 

Utökning av antalet årsarbetare 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna en utökning av antalet tillsvidareanställda med totalt 30 
årsarbetare i verksamheterna hemtjänst, särskilt boende och omsorg om 
funktionshindrade.    

Propositionsordning 
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 
förslag. 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med 
liggande förslag. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 
förslag.      

Bakgrund 
Socialnämnden beslutade den 17 december 2020 § 171 att godkänna en 
utökning av antalet tillsvidareanställda med totalt 30 årsarbetare i 
verksamheterna hemtjänst, särskilt boende och omsorg om 
funktionshindrade, och föreslog kommunstyrelsen besluta det samma. 
Bakgrunden är att socialförvaltningens verksamhetsområden hemtjänst, 
särskilt boende och omsorg om funktionshindrade traditionellt har behövt 
många vikarier i sina verksamheter. Det har berott på sjukfrånvaro, 
semestrar, tjänstledigheter, föräldra- och studieledigheter. Det har också 
handlat om tillfälliga arbetsanhopningar där den ordinarie personalstyrkan 
inte räckt till eller om att systematiskt hantera schematekniska åtgärder 
genom tillfälliga åtgärder.  
Under våren 2020 har socialförvaltningen bedrivit (och bedriver) projektet 
Socialförvaltningen – framtidens arbetsgivare. Projektet består av fem 
delprojekt av vilka ett varit Strategisk bemanning och kompetensförsörjning. 
Delprojektet har haft i uppdrag att utreda om och hur socialförvaltningen 
eventuell skulle kunna ställa om verksamheten från höga vikariebehov till att 
istället kunna tillsvidareanställa medarbetare i verksamheterna och därmed 
minska vikariebehoven. 
Utredningen har under våren 2020 inventerat respektive verksamhetsområde 
för att bedöma behovet av nya personalrekryteringar för att kunna ta bort 
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behovet av vikarier (exklusive sommarvikarier och vikarier för lagstadgade 
ledigheter). Resultatet blev totalt 82 årsarbetare. 
Som ett första steg föreslås en utökning av personalstyrkan i förvaltningen 
med 30 årsarbetare. I och med det skulle förvaltningen kunna testa i mindre 
skala och sedan utvärdera om kostnaderna ökar eller minskar och om 
vikarieanvändningen minskar i verksamheterna. 
Enligt beräkningarna skulle antalet timvikariat behöva minska med 39 
procent (inklusive sommarperioden) för att motsvara de 30 nya årsarbetare 
som föreslås. 
En utökning av ordinarie personalstyrka skulle kunna innebära att vissa 
enheter i vissa perioder faktiskt skulle kunna ha ett litet överskott på personal 
vid de tillfällen när den ordinarie personalen har låg frånvaro. Detta kommer 
att innebära att verksamheterna behöver se över sina arbetssätt för att 
optimalt använda sina personalresurser.     

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-19 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-01-11 
Protokollsutdrag socialnämnden 2020-12-17 § 171     
______  
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§ 32 Dnr 2020-000550 1.1.2.1 

Ersättning för tillsynsavgifter 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
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 Ida Skogström (M) och Andreas Sjölander (S). 

Yrkanden 
Ida Skogström (M) och Andreas Sjölander (S) yrkar bifall till liggande 
förslag.      

Propositionsordning 
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 
förslag. 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med 
liggande förslag. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen har 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 2020-
000527KS § 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 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-01-08 
Protokollsutdrag samhällsnämnden 2020-12-17 § 168      
______  
 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
40(49) 

Sammanträdesdatum 
2021-02-02 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 33 Dnr 2021-000039 1.2.3.2 

Attestantförteckning kommunstyrelsen 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att anta reviderad attestantförteckning daterad 2021-01-01.  

Propositionsordning 
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 
förslag. 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med 
liggande förslag. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 
förslag.    

Bakgrund 
Kommunstyrelseförvaltningens attestantförteckning har reviderats utifrån 
genomförda personalförändringar.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 
Attestantförteckning 2021      
______  
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§ 34 Dnr 2021-000022 3.6.0.1 

Etablering av äventyrsgolfbana på Kronholmskajen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna upprättat arrendeavtal gällande del av Härnösand Fastlandet 
2:66 och 
att godkänna upprättad överenskommelse om att nyttja allmän platsmark 
gällande del av fastigheterna Fastlandet 2:66 och Magasinet 7.      

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Olle Löfgren (L) och Ulrika Sundgren (C). 

Propositionsordning 
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 
förslag. 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med 
liggande förslag. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 
förslag.      

Bakgrund 
En förfrågan om att etablera en äventyrsgolfbana i anslutning till  
Kronholmskajen har inkommit från Härnösands Dansbandsfestival AB. 
Bolaget har ansökt om namnändring till: Härnösands Golf & Glass AB. 
Området omfattar en yta om totalt ca 2000 kvm, se kartbilaga 1. Av denna 
yta är ca 1500 kvm planlagt som allmän platsmark park (blå markering)  och 
ca 455 kvm är planlagt som kvartersmark för centrumändamål (röd 
markering). Investeringen för att anlägga en äventyrsgolfbana är stor, vilket 
kräver ett långsiktigt avtal med kommunen för att säkra investeringen. 
Enligt lag får vi som kommun inte upplåta mark som är planlagd som allmän 
platsmark genom ett civilrättsligt avtal. För att nyttja allmän platsmark ska 
nyttjanderättshavaren ansöka om tillstånd att använda allmänplats enligt 
ordningslagen och lokala föreskrifter. Ansökan görs via polismyndigheten 
som sedan skickar ansökan till kommunen för yttrande. Polismyndigheten 
ska sedan följa kommunens yttrande i sitt beslut om upplåtelse. I detta fall 
har kommunen varit i kontakt med jurist på polismyndigheten som bedömer 
att kommunen kan upplåta marken genom ett civilrättsligt avtal eftersom 
detaljplanen medger exempelvis att en minigolfbana kan anläggs inom 
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parkområdet. Därför har en särskild överenskommelse upprättas gällande 
parkmarken. 
Tillväxtavdelningen har tagit fram ett förslag på arrende för ytan på ca 455 
kvm, som avser kvartersmark, se bilaga 2.  På denna yta avser arrendatorn att 
uppföra en servicebyggnad innehållande reception, toaletter och café. 
Arrendet är skrivet på 10 år, med en årlig avgift på 4550 kr. Arrendet är 
villkor att kommunstyrelsen godkänner överenskommelsen om att anlägga 
en äventyrsgolfbana på parkmarken under en 10 års period. 
Tillväxtavdelningen tillsammans med samhällsförvaltningen har tagit fram 
ett förslag på en överenskommelse om nyttjande av allmän platsmark, se 
bilaga 3. Markområdet upplåtes under en 10 års period, med en årlig avgift 
på 15 000 kr. Överenskommelsen är villkor att kommunstyrelsen godkänner 
arrendeavtalet gällande byggnation av ett servicehus.  

Socialt perspektiv 
Att etablera en äventyrsgolfbana på Kronholmskajen är positivt ur både 
besökande och ett boendeperspektiv. Området kring Kronholmskajen 
kommer att leva upp med en etablering av äventyrsgolf och café.   

Ekologiskt perspektiv 
En etablering på detta område bedöms inte medföra en betydande inverkan 
på det ekologiska perspektivet. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
En etablering av en äventyrsgolf stärker besöksmålet Härnösand. Detta i sin 
tur kan leda till att flera besöker andra butiker och restauranger i stan. Detta 
leder i sin tur till ökade intäkter för Härnösands företagare, och skatteintäkter 
till kommunen.     

Beslutsunderlag 
Tillväxtavdelningens tjänsteskrivelse 
Kartbilaga 
Illustration bilaga 2 
Arrendeavtal servicehus 
Överenskommelse om nyttjande av allmän platsmark     
______  
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§ 35 Dnr 2021-000040 1.1.2.1 

Överföring av budget för investeringsmedel från 2020 
till 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att budgeterade investeringsmedel 2020 om 1,292 mkr överförs till 
investeringsbudgeten 2021 och 
att ny investeringsbudget för 2021 fastställs till 65,042 mkr.  

Propositionsordning 
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 
förslag. 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med 
liggande förslag. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen har 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 
behov att överföra budgeterade investeringsmedel från 2020 års budget till 
2021 års budget: 
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Sammanställning per nämnd 
Investeringar (kr) 

Utfall 
2020 

Budget 
2020 

Avvikelse  
Utfall/Budget 

Begärs över- 
föras till 2021 

Kommunstyrelse 3 992 570 6 710 000 2 717 430 0 
Arbetslivsnämnden 1 935 226 1 800 000 -135 226 0 
Samhällsnämnd 54 077 857 42 800 000 -11 277 857 547 000 
Skolnämnd 880 871 1 910 000 1 029 129 360 000 
Socialnämnd 763 490 1 200 000 436 510 385 000 
Summa investeringsmedel 61 650 015 54 420 000 -7 230 015 1 292 000 

 

 

Efter föreslagen överföring av investeringsmedel från 2020 skulle investerings-
budgeten 2021 uppgå till: 

Ursprunglig budget 2021 kr 
Kommunstyrelse 6 795 000 
Arbetslivsnämnden 1 500 000 
Samhällsnämnden 49 000 000 
Skolnämnden 5 455 000 
Socialnämnden 1 000 000 
Summa ursprunglig budget 2021 63 750 000 

  
Överföringar från 2020 tkr 
Kommunstyrelse 0 
Arbetslivsnämnden 0 
Samhällsnämnden 547 000 
Skolnämnden 360 000 
Socialnämnden 385 000 
Summa ursprunglig budget 2021 1 292 000 

  
Ny budget 2021 tkr 
Kommunstyrelse 6 795 000 
Arbetslivsnämnden 1 500 000 
Samhällsnämnden 49 547 000 
Skolnämnden 5 815 000 
Socialnämnden 1 385 000 
Summa ny budget 2021 65 042 000 

 

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. 
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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 
Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse 
Sammanställning investeringar 2020 och förslag till överföring till 2021      
______  
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§ 36 Dnr 2020-000514 1.1.2.1 

Kommunstyrelsens uppdragsbeslut 2021 

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

Propositionsordning 
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 
förslag. 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med 
liggande förslag. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 
förslag.      

Bakgrund 
Lars Liljedahl, kommundirektör, redogör för uppdragslistan.      

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens uppdragsbeslut per 2021-02-02      
______  
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§ 37 Dnr 2020-000515 1.2.3.1 

Anmälan av delegationsbeslut 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna redovisning av delegationsbeslut.     

Propositionsordning 
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 
förslag. 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med 
liggande förslag. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 
förslag.      

Bakgrund 
På dagens möte redovisades följande delegationsbeslut: 
Delegationsbeslut personalärenden 2020-12-18 – 2021-01-20 
Beslut om ställföreträdande kommundirektör vid ordinaries frånvaro     

Beslutsunderlag 
Bilaga – Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2021-02-02      
______  
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§ 38 Dnr 2020-000516 1.1.2.1 

Anmälan av ärenden för kännedom till 
kommunstyrelsen 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att lägga ärenden för kännedom till handlingarna.      

Propositionsordning 
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 
förslag. 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen avser besluta i enlighet med 
liggande förslag. 
Ordförande finner att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med liggande 
förslag.      

Bakgrund 
Följande dokument har skickats ut till kommunstyrelsen för kännedom: 
Styrelsemötesprotokoll Härnösandshus 2020-12-08 
Styrelsemötesprotokoll Härnösands kommunfastigheter 2020-12-08 
Styrelsemötesprotokoll Hemab 2020-10-13 
Styrelsemötesprotokoll Heab 2020-10-13 
Styrelsemötesprotokoll Heab 2020-12-11     

Beslutsunderlag 
Bilaga – Ärenden för kännedom till kommunstyrelsen 2021-02-02      
______  
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§ 39 Dnr 2021-000034 1.1.2.1 

Frågor och svar 
Lars Liljedahl, kommundirektör, besvarar frågan från kommunstyrelsens 
förra möte.  
Anders Gäfvert (M) ställer en fråga om Seminarie-tomten till Andreas 
Sjölander (S). 
Andreas Sjölander (S) svarar på frågan. 
Anders Gäfvert (M) ställer en fråga om kommunens och Domstolsverkets 
samarbete till Andreas Sjölander (S). 
Andreas Sjölander (S) svarar på frågan. 
Anders Gäfvert (M) ställer en fråga om de 80 utlovade statliga jobben. 
Andreas Sjölander (S) besvarar frågan. 
Anders Gäfvert (M) ställer en fråga om Försvarsmaktens etablering i 
Härnösand till Andreas Sjölander (S). 
Andreas Sjölander (S) besvarar frågan. 
Anders Gäfvert (M) ställer en fråga om ett samarbetsavtal hos 
socialnämnden till Andreas Sjölander (S). 
Andreas Sjölander (S) svarar på frågan. 
Ulrika Sundgren (C) ställer en fråga om nya jobb i kommunen till Andreas 
Sjölander (S). 
Andreas Sjölander (S) besvarar frågan. 
Ulrika Sundgren (C) ställer en fråga om lokalintendenttjänsten. 
Lars Liljedahl, kommundirektör, svarar på frågan. 
Ingemar Ljunggren (M) ställer en fråga om Riksarkivets etablering i 
Härnösand till Andreas Sjölander (S). 
Andreas Sjölander (S) besvarar frågan.  
______  
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