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§ 60 Dnr 27802  

Informationsärenden 
Följande information har föredragits på dagens sammanträde: 
Verksamhetsbesök Technichus – Fred Nilsson (S), ordf, Janet Harling (V), 
1:a vice ordf, Karin Andersson (M), 2:a vice ordf, Marcus Claesson, VD, 
närvarande även Petra Werner, controller  
ÅVS Härnön – Daniel Johannsson, strateg miljö, hållbarhet och infrastruktur 
Frågestund Årsrapport barnkonventionen 2020 – Clara Lebedinski 
Arfvidsson, demokratiutvecklare 
Ny idrottshall – Eric Liljeström, enhetschef lokalförsörjning 
Satsning för minskad arbetslöshet 2021 – återremiss – Ingrid Nilsson, 
förvaltningschef arbetslivsförvaltningen 
Remiss av SOU 2020:78 Tillgängliga stränder - ett mer differentierat 
strandskydd – Maja Nordmark, översiktsplanerare 
Återrapport hemsändningsbidrag 2020 – Petra Forsström, näringslivschef 
Frågestund Årsredovisning 2020 Härnösands kommun – Johan Lindén, 
ekonomichef  
Återrapport hemsändningsbidrag 2020 – Petra Forsström, näringslivschef 
 
______  
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§ 61 Dnr 34746  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att välja Anders Gäfvert (M) som justerare för dagens protokoll. Justering 
sker 2021-04-09 kl.10.00 i Rådhuset.      
______  
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§ 62 Dnr 2020-000517 1.1.2.0 

Fastställande av föredragningslista 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att ärende 6, Ansökningsavgift enligt lagen om tobak och liknande produkter 
– Rapport, utgår från dagens sammanträde,  
att Valärenden 2021 läggs till på dagordningen och 
att därmed fastställa föredragningslistan till dagens sammanträde.     

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Christina Lindberg (C), Andreas Sjölander (S) och 
Anders Gäfvert (M). 

Yrkanden 
Andreas Sjölander (S) föreslår att ärende 6 utgår samt att Valärenden 2021 
läggs till på dagordningen.     

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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§ 63 Dnr 2021-000001 1.1.2.1 

Ekonomisk månadsrapport kommunstyrelsen - februari 
2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna informationen och lägga den 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 
Kommunstyrelseförvaltningen genom ekonomiavdelningen sammanställer 
efter varje avslutad månad en ekonomisk månadsrapport för att ge en 
översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och 
utveckling löpande under året.   

Beslutsunderlag 
Ekonomisk månadsrapport februari 2021      
______  
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§ 64 Dnr 2020-000455 1.1.2.1 

Införa avgift för medboende i särskilt boende 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att införa avgift för kost och förbrukning för medboende i särskilt boende i 
enlighet med den taxa som gäller för den som beviljats bistånd i form av 
boende i särskilt boende.  

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 har fattat beslut om en ny riktlinje för medboende i särskilt 
boende, 2020-12-17 § 166. I samband med beslutet föreslår de 
kommunfullmäktige att besluta om att införa avgift för kost och förbrukning 
för medboende i särskilt boende i enlighet med den taxa som gäller för den 
som beviljats bistånd i form av boende i särskilt boende.              
2012 förändrades socialtjänstlagen (SoL) genom att rätten till medboende 
infördes med propositionen 2011/12:147 Rätten att få åldras tillsammans. 
Det innebär att äldre människor som varaktigt levt tillsammans och 
sammanbott ska kunna fortsätta göra det även om den ene har behov av 
särskilt boende. 
Idag finns det ett fåtal som är beviljade särskilt boende och medboende i 
Härnösands kommun vilket innebär att den ena parten har ett beviljat 
biståndsbeslut på särskilt boende medan den andra har valt att flytta med. 
Det saknas idag beslut om att ta ut avgifter för medboende vilket resulterar i 
att medboende idag inte kan debiteras för kommunens ökade kostnader. 

Kommunstyrelseförvaltningens kommentar 
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Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att det utifrån 
likställighetsprincipen är angeläget att även medboende omfattas av avgifter.  

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Det saknas idag beslut om att ta ut avgifter för medboende vilket resulterar i 
att medboende idag inte kan debiteras för kommunens ökade kostnader. 
När make/maka flyttar in som medboende ska denna betala en avgift för kost 
och förbrukning enligt samma avgift som insatsen kost och förbrukning på 
särskilt boende.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse  
Protokollsutdrag socialnämnden 2020-12-17 § 166 
Information till dig som är medboende i särskilt boende 2020-11-24 
Riktlinjen - Riktlinjer medboende i särskilt boende 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse    
______  
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§ 65 Dnr 2019-000410 1.1.1.0 

Felparkeringsavgifter inom Härnösands kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att avgiften för parkering på plats avsedd för rörelsehindrad utan giltigt 
tillstånd fastställs till 1300 kr, 
att fastställa övriga felparkeringsavgifter till 800 kr, 
att avgifterna även ska tillämpas på den kvartersmark som kommunen äger 
eller förfogar över och som bevakas med stöd av lag (1984:318) om 
kontrollavgift vid olovlig parkering, samt 
att förändringen börjar gälla 1 januari 2022.  

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 
18 februari 2021 § 16 beslutade samhällsnämnden att föreslå 
kommunfullmäktige: 
att fastställa felparkeringsavgifter att gälla från och med 1 januari 2022 samt 
avgiftsbeloppen även ska tillämpas på den kvartersmark som kommunen 
äger eller förfogar över och som bevakas med stöd av lag (1984:318) om 
kontrollavgift vid olovlig parkering från och med 1 januari 2022 
att parkering på plats avsedd för rörelsehindrad utan giltigt tillstånd fastställs 
till 1300 kr samt att fastställa övriga felparkeringsavgifter till 800 kr 
Ärendet har tidigare återremitterats till samhällsnämnden av 
kommunfullmäktige, 2019-11-25 § 147. Anledningen till återremitteringen 
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var ”på grund av att felparkeringsavgifterna bör ses över om 
datumparkeringsföreskrifterna ändras”. 

Samhällsförvaltningens kommentarer angående återremitteringen 
Samhällsförvaltningen anser dock att felparkeringsavgifternas storlek inte 
har någon avgörande koppling till bestämmelserna om datumparkering. En 
felparkeringsavgift kan endast utfärdas då en överträdelse ägt rum. När det 
sker en ändring av viss föreskrift eller parkeringsbestämmelse så ändras 
givetvis även grunden för när en överträdelse sker eller inte sker. 

Om justering av avgifter 
Nuvarande avgifter har varit oförändrade under lång tid (de fastställdes av 
kommunfullmäktige 2007-05-28 § 61). Samtidigt har vissa nya slag av 
parkeringar tillkommit sedan nuvarande avgifter antogs däribland laddplatser 
för elfordon. 
Samhällsförvaltningen har gjort en jämförelse av felparkeringsavgifter i 
några andra kommuner. Sammanställningen visar att Härnösands 
felparkeringsavgifter ligger på jämförbara nivåer men övriga kommuner i 
jämförelsen har högre felparkeringsavgift vid otillåten parkering på plats 
reserverad för rörelsehindrad. 
Utifrån ovanstående föreslås en förändring av avgifternas storlek. 
Samhällsförvaltningen gör bedömningen att felparkeringsavgiften bör vara 
högre vid otillåten parkering på platser för rörelsehindrade än vad som gäller 
vid andra överträdelser. Om dessa parkeringar inte är tillgängliga riskerar 
personer som har behov av dessa särskilda platser att begränsas i utövandet 
av sitt vardagsliv.  

Kommunledningskontorets kommentarer 
Kommunledningskontoret noterar samhällsförvaltningens svar angående 
återremitteringen och har inget att erinra. 
Kommunledningskontoret gör bedömningen att en justering är rimlig utifrån 
de skäl samhällsförvaltningen redogör för samt att det är motiverat att 
avgiften för parkering på plats avsedd för rörelsehindrad utan giltigt tillstånd 
är högre. 
Vad gäller nivån på avgifterna konstaterar kommunledningskontoret att 
samhällsnämnden föreslår en smärre förändring utifrån 
samhällsförvaltningens förslag, men har i övrigt inga kommentarer.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 
Protokollsutdrag samhällsnämnden 2021-02-18 § 16 
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-11-25 § 147 
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Protokollsutdrag samhällsnämnden 2019-09-19 § 128 
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 
Protokollsutdrag samhällsnämnd 2019-09-19 § 128    
______  
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§ 66 Dnr 2020-000513 1.1.2.0 

Kommunstyrelsens Uppsiktsplikt 2021 - Skolnämnden 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att rekommendera skolnämnden att formalisera tillsynsansvaret, 
att ge kommundirektören i uppdrag att initiera och samordna en utredning 
för att tydliggöra ansvaret för det kommunala skolväsendet i kommunen och 
hur skolnämndens systematiska kvalitetsarbete kan utgöra ett 
kunskapsunderlag inför kommande budgetprocesser, samt 
att därefter lägga verksamhetsuppföljningen av skolnämnden 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 
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. 
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 
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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 
skolnämndens ordförande, förvaltningschef, samt tillträdande tillförordnad 
förvaltningschef.  
Verksamhetsuppföljningen lyfter upp processer som skolnämnden med dess 
verksamheter arbetar inom som, genom sina goda resultat, är väl värda att 
sprida i kommunens övriga verksamheter. Kommunstyrelsen  
rekommenderar skolnämnden att utveckla rutinerna inom området 
internkontroll och att skolnämnden formaliserar tillsynsprocessen för privata 
utförare i förskolan.  
Kommunledningskontoret föreslår följande förslag till beslut:  
Att en utredning initieras som samordnas av kommundirektören och 
genomförs i samverkan med skolnämndens och kommunstyrelsens 
verksamheter som berör ett förtydligande i ansvaret som utgår från 
huvudmannaskapet, lag och förordning och delegationen mellan 
kommunfullmäktige och skolnämnden, samt att i utredningen inkludera hur 
skolnämndens systematiska kvalitetsarbete kan utgöra ett underlag inför 
kommande budgetprocesser. 

Socialt perspektiv 
Utifrån barnrättsperspektivet är skolnämndens arbete inom det systematiska 
kvalitetsarbetet väl värt att lyfta fram då det ytterst handlar om att följa upp 
insatser och effekterna av insatserna. Beslut om att utreda grunderna för 
ansvarsfördelning mellan skolnämnd, kommunstyrelse och 
kommunfullmäktige och se över hur skolnämndens kvalitetsarbete som 
grund för budgetprioriteringar är gynnande i ett barnperspektiv och ett beslut 
som påverkar kunskapsunderlaget för huvudmannen.  

Ekologiskt perspektiv 
Bedöms inte påverkas av beslutet. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
I ett juridiskt perspektiv är det av vikt att ansvaret för det kommunala 
skolväsendet klargörs och förtydligas i en kommande utredning.  
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Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 
Verksamhetsrapport skolnämnden 2021-03-16      
______  
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§ 67 Dnr 2020-000467 1.1.6.4 

Samråd inom vattenförvaltningen i Bottenhavets 
vattendistrikt 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
att anta bifogat remissvar till ”Samråd inom vattenförvaltningen i 
Bottenhavets vattendistrikt.  

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 
Härnösands kommun har av Länsstyrelsen Västernorrland beretts möjlighet 
att senast den 31 april lämna synpunkter på samrådshandlingar inom 
vattenförvaltningen i Bottenhavets vattendistrikt. 
Länsstyrelsen i Västernorrlands län, som är Vattenmyndighet för 
Bottenhavets vattendistrikt, har tagit fram förslag till förvaltningsplan, 
åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer och en delförvaltningsplan med 
åtgärder mot vattenbrist och torka, inför vattenarbetet i Bottenhavets 
vattendistrikt under perioden 2021–2027.  

Sammanfattning av synpunkter i remissvaret 
Härnösands kommun föreslår att lämna följande synpunkter på 
samrådshandling förslag till åtgärdsprogram för Bottenhavets vattendistrikt. 
Åtgärd 1 - Vattenplanering, att kommunen inom 2 år bland annat ska ta fram 
en plan för vattenanvändning i ett förändrat klimat, inklusive samverkan med 
berörda. 
 
- Härnösands kommun påpekar att en tidsperiod på två år för att ta fram 
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planen är snäv men ser positivt att planeringen i sig är en åtgärd. Samordning 
med andra regionala planer behöver säkerställas, exempelvis regional 
vattenförsörjningsplan och regional handlingsplan för klimatanpassning i 
Västernorrlands län. 
Åtgärd 3 - Dricksvattenskydd, med en tidsgräns angiven på 3 år. Samtliga 
delpunkter och tidsgräns i liggande förslag fanns även med i föregående 
åtgärdsprogram.  
 
- Härnösands kommun vill att Länsstyrelsen antingen beaktar 
tidsperspektivet utifrån de möjligheter som finns i organisationen eller att 
säkerställer de resurser som krävs för att göra det möjligt att genomföra 
åtgärden inom angiven tidsgräns. Motivering med hänvisning till att åtgärden 
inte är genomförd idag beror delvis, och till rätt stor del, på bristande 
personella resurser hos Länsstyrelsen.  
Synpunkter har samordnats av kommunstyrelseförvaltningens 
tillväxtavdelning tillsammans med Samhällsförvaltningen. 

Socialt perspektiv 
Beslutet har ringa påverkan. 

Ekologiskt perspektiv 
Beslutet har ringa påverkan. Se vidare kommentar under ekonomiskt och 
juridiskt perspektiv. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Beslutet har ringa påverkan. Om synpunkter beaktas av samrådande 
myndighet så ger det kommunen bättre förutsättningar att uppfylla de 
åtgärder som myndigheten samråder om.  

Beslutsunderlag 
Tillväxtavdelningens tjänsteskrivelse 
Remissvar Härnösands kommun 
Samrådshandlingar inom vattenförvaltningen i Bottenhavets vattendistrikt   
______  
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§ 68 Dnr 2021-000008 1.1.6.4 

Remiss - Jämlikhetskommissionens betänkande En 
gemensam angelägenhet (SOU 2020:46) 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att med genomförda ändringar enligt nedan anta remissvaret angående 
jämlikhetskommissionens betänkande En gemensam angelägenhet (SOU 
2020:46) som sitt eget.   

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

Yrkanden 
Björn Nordling (S) föreslår följande ändring i remissvaret: att begreppen 
”storstad och landsbygd” i fjärde stycket på rad 2 byts ut mot: 
”storstadsområden och länet i övrigt”. 
Christina Lindberg (C) föreslår en förtydligande omformulering av de två 
sista meningarna i tredje stycket. 
Andreas Sjölander (S) föreslår att kommundirektören ges i uppdrag att skriva 
en slutlig omformulering av de två sista meningarna i tredje stycket. 
Christina Lindberg (C) yrkar bifall till Andreas Sjölanders (S) 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.      
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Bakgrund 
Härnösands kommun har beretts möjlighet att yttra sig över 
jämlikhetskommissionens betänkande ”En gemensam angelägenhet” 
(SOU2020:46). 
Härnösands kommun har valt att inte ta ställning till de enskilda förslagen i 
utredningen, utan ger istället en övergripande kommentar till betänkandet 
och dess slutsatser. 
Ämnet som betänkandet berör är otroligt viktigt. Att minska de allt mer 
ökande klyftorna i samhället är av största vikt. Som kommissionen påpekar 
ser vi allt större skillnader i skolresultat, hälsa och livsmöjligheter mellan 
olika grupper i samhället. Många av förslagen som syftar till att skapa större 
jämlikhet bör genomföras, men Härnösands kommun anser att 
kommissionen i vissa fall fastnar i ett perspektiv som snarare hittar lösningar 
på symptomen på ojämlikhet än ojämlikheten i sig. Ett exempel är 
diskussionen om rörlighet på bostadsmarknaden. Att äga sitt boende är i ett 
långsiktigt perspektiv billigare, men kommissionen menar i sina förslag till 
lösningar att de mer ekonomiskt utsatta grupperna, trots detta, fortsatt ska 
hyra sina boenden. Samma sak sker i avsnittet om hälsa, där bland annat en 
skatt på ohälsosamma produkter. Det kan vara ett bra sätt att minska 
konsumtionen av dessa produkter, men istället borde lösningen vara att 
minska behovet av dessa produkter. Samhällsutvecklingen är att allt fler 
upplever stress och svårigheter att hinna med. Många konsumerar snabbmat 
eller liknande för att få livspusslet att gå ihop. Risken är att en skatt på 
ohälsosamma livsmedel slår hårdast mot de som har en låg inkomst medan 
de med högre inkomst har ekonomiskt utrymme för att fortsätta att välja 
hälsosamma och dyrare livsmedel. 
Härnösands kommun anser även att kommissionen underskattar den allt 
större klyftan mellan storstadsområden och länet i övrigt som en pådrivande 
faktor för ökad ojämlikhet. Den lyfts på flera ställen i betänkandet, men det 
saknas tillräckligt med konkreta förslag på hur denna klyfta ska kunna 
minskas. Detta anser Härnösands kommun är en stor brist i betänkandet. 
Tillgången till samhällsservice och arbete ser väldigt olika ut beroende på 
var i landet man bor. Här tycker Härnösands kommun att staten behöver ta 
ett större ansvar för att skapa mer likvärdiga förutsättningar i hela landet. 
Härnösands kommun anser vidare att kommissionen i avsnitten ”regionala 
frågor” berör många viktiga aspekter och problembilder av regional 
utveckling, men att förslagen tyvärr inte är tillräckligt konkreta.  

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 
Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 
Remissvar Härnösands kommun 
Remiss - Jämlikhetskommissionens betänkande En gemensam angelägenhet 
(SOU 2020:46)    
______  
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§ 69 Dnr 2021-000132 1.1.6.4 

Remiss av SOU 2020:78 Tillgängliga stränder - ett mer 
differentierat strandskydd  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att anta föreslaget svar på remiss ”Tillgängliga stränder – Ett differentierat 
strandskydd”.      

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 
Härnösands kommun har av Miljödepartementet tilldelats möjligheten att 
lämna synpunkter på betänkande (SOU 2020:78) senast den senast den 3 maj 
2021. 
Synpunkterna är framtagna förvaltningsövergripande av 
samhällsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen i Härnösands 
kommun.  

Beslutsunderlag 
Härnösands kommun har besvarat remissen utifrån sju kapitel/punkter, se 
tabell nedan. 

1. Ta bort strandskydd för mindre sjöar och vattendrag (sid. 180) 
Positiv Härnösands kommun ställer sig positiva till lagändringen då det 

anses skapa bättre förutsättningar för utveckling av Härnösand 
och Västernorrland. 

Negativ Kommer att krävas utökad kompetens och resurser hos 
kommunerna. Särskilt innan underlag finns att tillgå från 
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respektive Länsstyrelse. 
Höga naturvärden riskerar att gå förlorade då mindre sjöar och 
vattendrag ofta innehåller höga naturvärden.  

  

2. Strandskyddet ska ej gälla vid anlagda vatten (sid. 189) 
Positiv Härnösands kommun ställer sig positiva till lagändringen då det 

anses skapa bättre förutsättningar för utveckling av Härnösand 
och Västernorrland. 

Negativ Kommer att krävas utökad kompetens och resurser hos 
kommunerna. Särskilt innan underlag finns att tillgå från 
respektive Länsstyrelse. 

3. Enklare att ändra gamla förordningar gällande strandskyddets 
omfattning (sid. 203) 

4. Strandskydd kopplat till äldre planer (sid. 206) 
Positiv Ett bra förtydligande och bidrar till bättre förutsättningar för 

utveckling av Härnösand och Västernorrland. 

5. Bättre redovisning av strandskyddets omfattning i en integrerad 
samhällsbyggnadsprocess (sid. 195) 

Positiv Härnösands kommun ställer sig positiv till ändringen och anser 
att det samspelar med resterande delar av digitaliseringsarbetet 
nationellt i samhällsbyggnadsprocessen. 

Negativ Svårigheter att hantera konkreta frågor till specifika sjöar och 
vattendrag innan en fullgod och kvalitetssäkrad databas finns att 
tillgå. 

6. Enklare att vidta klimatanpassningsåtgärder (sid. 276) 
Positiv Härnösands kommun ställer sig positiva till ändringen och tror 

att det kommer att resultera i fler klimatanpassningsåtgärder vid 
och kring befintlig bebyggelse. 

7. Förstärkning av strandskyddet i vissa områden (sid. 265) 
Positiv Härnösands kommun ställer sig positiv till ändringen och anser 

att det är bra att redan utpekade områden med utökat 
strandskydd får kvarstå.  
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8. Ökad och mer effektiv tillsyn (sid. 281) 
Positiv Härnösand ställer sig positiv till ändringen.  

Negativ Det krävs ett förtydligande om på vilken nivå som tillsynen ska 
genomföras på för att skapa likvärdiga förutsättningar för alla 
kommuner.  

9. Införandet av systemet av landsbygdsområden (LIS 2.0) (sid. 242) 
Positiv Härnösand ställer sig positiv till ändringen och anser att det är 

en fördel att det blir en integrerad del av översiktsplanearbetet. 
Kommuner som redan arbetar och har tagit fram LIS-områden 
kommer inte ändringen ha så stor inverkan. Viktigt med 
tidsbegränsning för handläggning.   

Negativ Härnösands kommun ställer sig negativ till att kriterierna för 
landsbygdsområden motsäger befintliga kriterier för LIS-
områden och uppmuntrar bebyggelse på ”oattraktiv” mark. 
Förändringen kommer innebära stora skillnader mellan 
kommuner som redan har tagit fram LIS-områden och 
kommuner som inte har haft resurser att göra det. 

      

Beslutsunderlag 
Tillväxtavdelningens tjänsteskrivelse 
Remissvar Härnösands kommun 
Remiss av SOU 2020:78 Tillgängliga stränder - ett mer differentierat 
strandskydd     
______  
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§ 70 Dnr 2021-000144 1.1.2.0 

Årsrapport barnkonventionen 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
att godkänna Årsrapport 2020 - Barnrättsarbete i Härnösands Kommun och 
lägga den till handlingarna samt  
att Årsrapport 2020 – Barnrättsarbete i Härnösands kommun delges 
kommunfullmäktige.    

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S). 

Yrkanden 
Andreas Sjölander (S) yrkar på att kommunstyrelsen ska besluta att 
godkänna rapporten och lägga den till handlingarna samt att rapporten delges 
kommunfullmäktige.      

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

Bakgrund 
Barnkonventionen blev genom riksdagsbeslut svensk lag den 1 januari år 
2020. Då fick den genast samma status som annan lagstiftning. Endast 
grundlagen står över barnkonventionen i den svenska normhierarkin. 
Konventionen har alltså företräde framför förordningar, föreskrifter, 
rekommendationer och riktlinjer, och har samma värde som annan 
lagstiftning. 
Barnkonventionen har så kallad vertikal verkan. Det innebär att det som 
regleras i lagen är det allmännas ansvar gentemot de människor som i dagligt 
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tal kallas för barn. Härnösands kommun har alltså, precis som all annan 
offentlig verksamhet, ansvar för att förverkliga barns rättigheter inom 
ramarna för sin rådighet. 
Inför att lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets 
rättigheter skulle träda i kraft, togs en handlingsplan och 
genomförandestrategi för arbetet med barnkonventionen fram i samverkan 
mellan Kommunstyrelseförvaltningen, Socialförvaltningen, 
Skolförvaltningen och Samhällsförvaltningen. Handlingsplanen och 
genomförandestrategin ska följas upp i en årlig rapport. Bifogad rapport är 
den första rapporten om Härnösands kommuns barnrättsarbete sedan 
barnkonventionen blev lag. 
I rapporten beskrivs viktiga händelser och exempel på barnrättsarbete i ett 
nationellt och lokalt perspektiv, och handlingsplanen följs upp. 
Nationellt har olika organisationer och institut kunnat se en ökad utsatthet 
hos barn och minskad möjlighet för barn att få sina rättigheter tillgodosedda 
under år 2020. Detta på grund av den alltjämt pågående pandemin. Det är 
svårt att med säkerhet säga vilka långsiktiga konsekvenser detta kommer att 
få, men det står klart att lidandet för enskilda barn under pandemins första år 
har varit stort. 
Regeringen tillsatte år 2018 en särskild utredare för att belysa hur svensk 
lagstiftning och praxis stämmer överens med barnkonventionen. 
Barnkonventionsutredningen (SOU 2020:63) redovisade sitt slutbetänkande i 
slutet av förra året. Utredaren fastslår att svensk lagstiftning oftast är 
samstämmig med barnkonventionen, även om det finns vissa undantag. 
Utredaren pekar dock på brister i tillämpningen av barnkonventionen och 
annan lagstiftning, vilket av utredaren antas bero på okunskap om svensk 
lagstiftning i allmänhet och barnkonventionen i synnerhet. Utredaren pekar 
vidare på att lagstiftningen i sig inte är nog för att barn ska få sina rättigheter 
tillgodosedda. En kulturförändring behövs där barnets åsikter börjar ses som 
viktiga och relevanta. Först då kan bestämmelserna i barnkonventionen få 
fullt genomslag, menar utredaren. 
I Härnösands kommun har en kommunövergripande implementering av 
barnkonventionen påbörjats under föregående år. Sedan 1 juni år 2020 är det 
demokratiutvecklaren på kommunledningskontoret som har uppdraget att 
stödja förvaltningarna i implementeringen av barnkonventionen. Varje 
förvaltning och bolag har ansvar för att lagen följs inom de egna 
verksamheterna. Under hösten år 2020 togs ett förslag till grundutbildning i 
barnkonventionen fram av kommunledningskontoret. På grund av pandemin 
och det pressade läget var det bara en förvaltning som genomförde 
utbildningen under föra året – Arbetslivsförvaltningen. 
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Genom att följa svensk lag generellt kan det antas att Härnösands kommun i 
dagsläget lever upp till barnkonventionens minimikrav. Samtliga 
förvaltningar har under år 2020 haft verksamhet och projekt som direkt berör 
barn. På vilket sätt barn berörs och i vilken utsträckning är naturligtvis olika 
från förvaltning till förvaltning, och från verksamhet till verksamhet. Det 
framstår dock som tydligt att olika förvaltningar och olika verksamheter intar 
olika perspektiv i frågor som rör barn. Ett övergripande barnrättsperspektiv, i 
enlighet med det övergripande målet i handlingsplanen, finns i dagsläget inte 
i Härnösands kommun. 

Socialt perspektiv 
Rapporten förmedlar kunskap och insikter om barnrättsarbetet nationellt och 
i Härnösands kommun, vilket i förlängningen ger förutsättningar för att 
åtgärda brister i barnrättsarbetet och att nå det kommunövergripande målet 
nummer 5. Beslutet att lägga rapporten till handlingarna ger i sig självt ingen 
effekt ur ett socialt perspektiv. 

Ekologiskt perspektiv 
Beslutet bedöms inte ha någon effekt ur ett ekologiskt perspektiv. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Beslutet får inga konsekvenser för kommunens nuvarande budget eller 
kommuninvånarnas ekonomi. 
Rapporten förmedlar kunskap om barnkonventionen som lag. Kunskap om 
barnkonventionen som rättsligt dokument är en förutsättning för att den ska 
kunna tillämpas på ett rättssäkert sätt. Beslutet att lägga rapporten till 
handlingarna får i sig självt inga juridiska konsekvenser eller ger någon 
följdverkan på kommunens styrdokument.     

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 
Årsrapport 2020 – Barnrättsarbete i Härnösands Kommun 
Handlingsplan och genomförandestrategi för arbetet med barnkonventionen 
(2020) Kommunstyrelseförvaltningen, Härnösands kommun 
Lag (2018:1197) om Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter 
 
Årsplan 2021(2021) Kommunstyrelseförvaltningen Härnösands  
kommun          
______  
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§ 71 Dnr 2021-000012 1.1.2.1 

Årsredovisning 2020 Härnösands kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att godkänna årsredovisning 2020. 
Kommunstyrelsen beslutar 
att överlämna årsredovisning 2020 till revisionen.  

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 
Årsredovisning 2020 för Härnösands kommun har upprättats enligt Lag 
(2018:597) om kommunal bokföring och redovisning. Årsredovisningen har 
sammanställts och överlämnas till kommunstyrelsen för godkännande. 
Årsredovisningen i koncept ska efter beslut i kommunstyrelsen överlämnas 
till revisorerna som ska revidera och avlämna en revisionsberättelse. 
Årsredovisningen tillsammans med revisionsberättelsen överlämnas därefter 
till kommunfullmäktige för beslut.  
Målredovisningen för 2020 visar att kommunen når ett resultat som 
överstiger baslinjen i sex av de åtta övergripande målen, samt når målet God 
service och gott bemötande. I målet Jämställd och solidarisk välfärd av hög 
kvalitet når utfallet för 2020 inte baslinjen, varför det målet bedömts som 
inte uppfyllt.  
Härnösands kommun redovisar ett positivt resultat om 61,4 mnkr och den 
kommunala koncernen uppvisar ett resultat om 110,5 mnkr. I synnerhet 
kommunen har påverkats positivt av extra tillskott och bidrag under 
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räkenskapsåret som i sig överskridit de ökade kostnaderna som effekt av 
covid-19.  
Kommunen har återställt det negativa ingående balanskravet vilket uppgick 
till -3 mnkr för året, vilket skulle återställas senast 2021 enligt beslut i 
kommunfullmäktige 2019-11-25 §145.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Årsredovisning 2020 Härnösands kommun      
______  
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§ 72 Dnr 2021-000154 1.1.2.1 

Årsredovisning 2020 - Härnösand Energi & Miljö AB 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
att uppdra till kommunens ombud att på bolagsstämman för Härnösand 
Energi & Miljö AB rösta för 
- att fastställa resultaträkningen och balansräkningen,  
- att bolagsstämman disponerar förlusten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och  
- att bevilja Härnösand Energi & Miljö AB:s styrelseledamöter och 
verkställande direktör ansvarsfrihet för år 2020.  

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 
Kommunala bolaget Härnösand Energi & Miljö AB har upprättat 
årsredovisning med tillhörande handlingar avseende år 2020. Revisionen har 
granskat innehållet och tillstyrkt att ledamöterna i styrelsen och 
verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för aktuellt räkenskapsår. 
Revisionen har även tillstyrkt de övriga punkterna som bolagsstämman 
enligt aktiebolagslagen beslutar om varje år. Fullmäktiges ombud deltar på 
bolagsstämman och tar för ägarens del ställning till frågorna om fastställande 
av resultat- och balansräkningarna, dispositioner beträffande bolagets vinst 
eller förlust samt ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören. För 
att ombudet ska kunna förmedla ägarens ställningstagande på stämman 
behövs en demokratisk förankring i fullmäktige genom ett formellt beslut. 

Socialt perspektiv 
Ärendet är av organisatorisk karaktär och medför inga sociala konsekvenser. 
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Ekologiskt perspektiv 
Ärendet är av organisatorisk karaktär och medför inga ekologiska 
konsekvenser. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Kommunala bolag styrs förutom kommunallagen även av aktiebolagslagen 
vilket innebär bland annat att det högsta beslutande organet för bolaget är 
bolagsstämman. Bolagsstämmans innehåll regleras i aktiebolagslagens 
(2005:551) 7 kap. 11 §. Stämman hålls minst en gång varje år och 
representanter för samtliga aktier deltar. Fullmäktige väljer för varje 
mandatperiod ett ombud samt en ersättare för att representera kommunens 
ägarandel.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 
Årsredovisning 2020 Härnösand Energi & Miljö AB 
Revisionsberättelse 
Revisionsrapport   
______  
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§ 73 Dnr 2021-000148 1.1.2.1 

Årsredovisning 2020 - AB Härnösandshus 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
att uppdra till kommunens ombud att på bolagsstämman för AB 
Härnösandshus rösta för 
- att fastställa resultaträkningen och balansräkningen,  
- att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och  
- att bevilja AB Härnösandshus styrelseledamöter och verkställande direktör 
ansvarsfrihet för år 2020.   

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.      

Jäv 
Carl-Fredrik Edgren (V) anmäler sig jävig och deltar inte i genomgång eller 
beslut i ärendet. 

Bakgrund 
Kommunala bolaget AB Härnösandshus har upprättat årsredovisning med 
tillhörande handlingar avseende år 2020. Revisionen har granskat innehållet 
och tillstyrkt att ledamöterna i styrelsen och verkställande direktören beviljas 
ansvarsfrihet för aktuellt räkenskapsår. Revisionen har även tillstyrkt de 
övriga punkterna som bolagsstämman enligt aktiebolagslagen beslutar om 
varje år. Fullmäktiges ombud deltar på bolagsstämman och tar för ägarens 
del ställning till frågorna om fastställande av resultat- och balansräkningarna, 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt ansvarsfrihet för 
styrelsen och verkställande direktören. För att ombudet ska kunna förmedla 
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ägarens ställningstagande på stämman behövs en demokratisk förankring i 
fullmäktige genom ett formellt beslut. 

Socialt perspektiv 
Ärendet är av organisatorisk karaktär och medför inga sociala konsekvenser. 

Ekologiskt perspektiv 
Ärendet är av organisatorisk karaktär och medför inga ekologiska 
konsekvenser. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Kommunala bolag styrs förutom kommunallagen även av aktiebolagslagen 
vilket innebär bland annat att det högsta beslutande organet för bolaget är 
bolagsstämman. Bolagsstämmans innehåll regleras i aktiebolagslagens 
(2005:551) 7 kap. 11 §. Stämman hålls minst en gång varje år och 
representanter för samtliga aktier deltar. Fullmäktige väljer för varje 
mandatperiod ett ombud samt en ersättare för att representera kommunens 
ägarandel.   

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 
Årsredovisning 2020 AB Härnösandshus 
Revisionsberättelse 
Revisionsrapport  
______  
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§ 74 Dnr 2021-000123 1.1.2.1 

Årsredovisning 2020 - Invest i Härnösand Aktiebolag 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
att uppdra till kommunens ombud att på bolagsstämman för Invest i 
Härnösand AB rösta för 
- att fastställa resultaträkningen och balansräkningen,  
- att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och  
- att bevilja Invest i Härnösand AB:s styrelseledamöter och verkställande 
direktör ansvarsfrihet för år 2020.  

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Erik Hultin (C), Björn Nordling (S) och Anders Gäfvert 
(M). 

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.      

Jäv 
Andreas Sjölander (S), Carl-Fredrik Edgren (V) och Christina Lindberg (C) 
anmäler sig jäviga och deltar inte i genomgång eller beslut i ärendet. 

Bakgrund 
Kommunala bolaget Invest i Härnösand AB har upprättat årsredovisning 
med tillhörande handlingar avseende år 2020. Revisionen har granskat 
innehållet och tillstyrkt att ledamöterna i styrelsen och verkställande 
direktören beviljas ansvarsfrihet för aktuellt räkenskapsår. Revisionen har 
även tillstyrkt de övriga punkterna som bolagsstämman enligt 
aktiebolagslagen beslutar om varje år. Fullmäktiges ombud deltar på 
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bolagsstämman och tar för ägarens del ställning till frågorna om fastställande 
av resultat- och balansräkningarna, dispositioner beträffande bolagets vinst 
eller förlust samt ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören. För 
att ombudet ska kunna förmedla ägarens ställningstagande på stämman 
behövs en demokratisk förankring i fullmäktige genom ett formellt beslut. 

Socialt perspektiv 
Ärendet är av organisatorisk karaktär och medför inga sociala konsekvenser. 

Ekologiskt perspektiv 
Ärendet är av organisatorisk karaktär och medför inga ekologiska 
konsekvenser. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Kommunala bolag styrs förutom kommunallagen även av aktiebolagslagen 
vilket innebär bland annat att det högsta beslutande organet för bolaget är 
bolagsstämman. Bolagsstämmans innehåll regleras i aktiebolagslagens 
(2005:551) 7 kap. 11 §. Stämman hålls minst en gång varje år och 
representanter för samtliga aktier deltar. Fullmäktige väljer för varje 
mandatperiod ett ombud samt en ersättare för att representera kommunens 
ägarandel.   

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 
Årsredovisning 2020 Invest i Härnösand AB 
Revisionsberättelse  
Revisionsrapport   
______  
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§ 75 Dnr 2021-000125 1.1.2.1 

Årsredovisning 2020 - Technichus i Mitt Sverige AB 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
att uppdra till kommunens ombud att på bolagsstämman för Technichus i 
Mitt Sverige AB rösta för 
- att fastställa resultaträkningen och balansräkningen,  
- att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och  
- att bevilja Technichus i Mitt Sverige AB:s styrelseledamöter och 
verkställande direktör ansvarsfrihet för år 2020.  

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.      

Jäv 
Ulla Bylund (KD) anmäler sig jävig och deltar inte i genomgång eller beslut 
i ärendet. 

Bakgrund 
Kommunala bolaget Technichus i Mitt Sverige AB har upprättat 
årsredovisning med tillhörande handlingar avseende år 2020. Revisionen har 
granskat innehållet och tillstyrkt att ledamöterna i styrelsen och 
verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för aktuellt räkenskapsår. 
Revisionen har även tillstyrkt de övriga punkterna som bolagsstämman 
enligt aktiebolagslagen beslutar om varje år. Fullmäktiges ombud deltar på 
bolagsstämman och tar för ägarens del ställning till frågorna om fastställande 
av resultat- och balansräkningarna, dispositioner beträffande bolagets vinst 
eller förlust samt ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören. För 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
36(49) 

Sammanträdesdatum 
2021-04-07 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

att ombudet ska kunna förmedla ägarens ställningstagande på stämman 
behövs en demokratisk förankring i fullmäktige genom ett formellt beslut. 

Socialt perspektiv 
Ärendet är av organisatorisk karaktär och medför inga sociala konsekvenser. 

Ekologiskt perspektiv 
Ärendet är av organisatorisk karaktär och medför inga ekologiska 
konsekvenser. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Kommunala bolag styrs förutom kommunallagen även av aktiebolagslagen 
vilket innebär bland annat att det högsta beslutande organet för bolaget är 
bolagsstämman. Bolagsstämmans innehåll regleras i aktiebolagslagens 
(2005:551) 7 kap. 11 §. Stämman hålls minst en gång varje år och 
representanter för samtliga aktier deltar. Fullmäktige väljer för varje 
mandatperiod ett ombud samt en ersättare för att representera kommunens 
ägarandel.    

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 
Årsredovisning 2020 Technichus i Mitt Sverige AB 
Revisionsberättelse  
Revisionsrapport 
Lekmannarevisionens granskningsrapport för 2020 - Technichus i Mitt 
Sverige AB     
______  
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§ 76 Dnr 2021-000121 1.1.2.0 

Projekt Technichus Sommarlovsentreprenör 2.0 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att medfinansiera projektet med 62 000 kr för år 2021 och med 62 000kr för 
år 2022, och med 62 000 kr för år 2023, 
att kostnaden för innevarande år tas ur kommunstyrelseförvaltningens 
budget för år 2021 samt 
att beakta finansiering för 2022 samt 2023 i kommande budgetarbetet.     

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M). 

Yrkanden 
Anders Gäfvert (M) yrkar på att årtalet skrivs ut i andra attsatsen för att det 
tydligt framgår vilket år som avses.       

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

Bakgrund 
Regionens näringslivschefer har identifierat behovet av en aktör som arbetar 
med ungt entreprenörskap på ett regionalt plan, och som skulle öka 
likvärdigheten och samverkan i regionen. Målsättningen med projektet är att 
tillsammans i regionen skapa en långsiktig organisation och struktur för att 
bedriva entreprenörskapsprogram för ungdomar i regionen under sommartid 
och som en förlängning på Ungt Företagande.  
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Technichus kommer att genomföra projektet ”Sommarlovsentreprenör 2.0” i 
syfte att skapa regionala strukturer och en gemensam organisation för ett 
entreprenörskapsprogram riktat till unga. Vilket borgar för att projektet 
genomförs professionellt och långsiktigt. 
Förstudien Regionalt entreprenörsprogram 2020 visar tydligt att det i 
kommunerna finns målsättningar att arbeta med ungt entreprenörskap, och 
att frågan är högt prioriterad i de olika kommunala organisationerna. 
Förstudien visar dock på och att frågan ofta prioriteras bort med anledning 
av att det kräver resurser i form av tid, kompetens och 
organisationsförändringar för att bygga upp och driva frågan internt 
Genom projektet ”Sommarlovsentreprenör 2.0” vill vi arbeta för att tillföra 
regionen en central aktör som utvecklar och utför entreprenörsprogram i 
kommunerna under sommartid. Projektet bör ses som en naturlig fortsättning 
på förstudien regionalt entreprenörsprogram 2020, där det resultat som 
förstudien genererade appliceras och genomförs i praktiken. 
Projektet är ett samverkansprojekt mellan Härnösand, Kramfors, Timrå, 
Sollefteå, Sundsvall och Örnsköldsvik 

Socialt perspektiv 
Synen på sysselsättning har förändrats över tid. För bara några generationer 
sedan ärvde man sitt arbete. Sedan ”fick man ett jobb” när man slutade 
skolan. Nästa steg i vår globala värld är att man i allt högre grad förväntas 
skapa sitt arbete och vi måste skapa verktyg och öka kunskapen hos våra 
ungdomar att möta det. Genom detta koncept får alla ungdomar oavsett 
bakgrund möjlighet att utveckla affärsidéer själv eller tillsammans med 
andra i en trygg miljö genom t ex  aktiviteter som bidrar till 
kompetensförsörjning, personlig utveckling och entreprenöriella förmågor 
för att matcha arbetsmarknadens krav på egen initiativförmåga.  

Ekologiskt perspektiv 
Utveckling av framtidens entreprenörer kommer ur ett hållbarhetsperspektiv 
innefatta insatser som får långsiktigt positiva effekter på miljön.  

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Ur ett hållbart ekonomiskt perspektiv är det effektivt att stödja ett samarbete 
som bidrar till ett enat Västernorrland genom att visa och tydliggöra vad vår 
region erbjuder i form av entreprenörstänkande insatser från barn till vuxen 
ålder. En gemensam satsning gör att vi står starka tillsammans i ägande och 
utveckling, utifrån ett tydligt behov av ökat entreprenörskap bland unga. 
Vilket även skapar fler möjligheter för ungdomar att sysselsätta sig på 
somrarna i en tid då det behövs som mest. För Härnösand innebär det även 
att vi kan utveckla och bidra till en utveckling av besöksnäringen. 
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Meningsfulla aktiviteter för ungdomar främjar psykisk hälsa och 
välbefinnande vilket kan minska trycket på resurser för bemötande av 
psykisk ohälsa som har ökat mycket i denna grupp under pandemin. Genom 
att erbjuda en arena där ungdomar får möjlighet att känna sig bekräftade och 
där omvärlden uppmärksammar och tror på unga som drivkraft för 
samhällsutvecklingen.     

Beslutsunderlag 
Tillväxtavdelningens tjänsteskrivelse  
Projektansökan regionen 
Tillväxtstrategi – övergripande målbild: Företagsamma staden med den 
personliga livsmiljön      
______  
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§ 77 Dnr 2021-000165 1.1.2.0 

Delegation för upprättande av tillfällig föreskrift enligt 
Förordning om särskilda begränsningar för att 
förhindra spridning av sjukdomen Covid - 19 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att delegera rätten att besluta om tillfälliga föreskrifter enligt Förordning 
(2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av 
sjukdomen Covid – 19 i kommunfullmäktiges ställe till kommunstyrelsen.  

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 
För att hindra spridning av sjukdomen Covid-19 har regeringen beslutat om 
förordning  (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning 
av sjukdomen Covid – 19. I förordningen ges en kommun rätten att meddela 
tillfälliga föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller 
på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en 
påtaglig risk för trängsel.  
För att kunna fatta beslut inom rimlig tid om ett behov skulle uppstå, anser 
kommunledningskontoret att det är lämpligt att delegera rätten att meddela 
föreskrifter till kommunstyrelsen. 
Ett beslut om tillfälliga föreskrifter om förbud att vistas på vissa platser bör 
dock vara en sista utväg då vi inte ser att några andra förebyggande åtgärder 
fungerar. Ett sådant beslut bör fattas i samverkan med andra kommuner för 
att säkerställa att vi inte flyttar ett problem till någon annan genom våra 
åtgärder.  
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Innan beslut fattas ska även folkhälsomyndigheten och smittskyddet i 
Västernorrland erbjudas en möjlighet att yttra sig om beslutet. 
Även polisen har en viktig roll för att se till att beslutet efterlevs, varför även 
de bör erbjudas möjlighet att yttra sig. 

Socialt perspektiv 
En inskränkning i rätten att vistas på allmänna platser påverkar det sociala 
perspektivet och nyttan behöver vägas mot den inskränkning som ett sådant 
beslut innebär. 

Ekologiskt perspektiv 
Ingen påverkan. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Ett beslut om tillfälliga föreskrifter om förbud att vistas på vissa platser kan 
innebära en negativ ekonomisk påverkan på näringsidkare som är aktiva i 
anslutning till den berörda platsen. 
Rätten att meddela den här typen av föreskrifter är ny, och någon juridisk 
praxis finns inte i någon större omfattning vilket kan innebär att det sker 
förändringar i tolkningen eller i de formkrav som omger denna rätt.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse     
______  
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§ 78 Dnr 2021-000115 1.1.2.1 

Satsning för minskad arbetslöshet 2021 - återremiss 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
att avsätta ytterligare 8,0 mnkr under 2021 för åtgärder för minskad 
arbetslöshet i kommunen, totalt 10,0 mnkr, 
att arbetslivsnämnden kan ta medlen i anspråk efter ansökan hos 
kommunstyrelsen samt 
att medlen tas på årets resultat.  

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M). 

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 
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2021-03-29 att 
återremittera ärendet till kommunstyrelsen med motiveringen: 
För att där ge ledamöterna en gedigen genomgång av satsningen från berörd 
förvaltning. Samt att handlingar/bildspel skickas ut i god tid före mötet så att 
ledamöterna har en schysst chans att sätta sig in i ärendet, dvs kontrollera 
uppgifter m.m. samt att kunna ställa relevanta frågor allt för att kunna fatta 
ett bra beslut som flertalet kan ställa sig bakom. 
Ärendet har kompletterats med den presentation som gavs under 
kommunfullmäktigessammanträde av förvaltningschefen för 
arbetslivsförvaltningen samt att en muntlig information är inplanerad till 
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kommunstyrelsens sammanträde där även möjlighet till att ställa frågor 
kommer att ges. 
I övrigt har inga ändringar genomförts av det förslag till beslut som 
kommunstyrelsens ordförande föreslog vid kommunstyrelsens sammanträde 
2021-03-02. 
I årsplan 2021 har i kommunstyrelsens budgetram avsatts 2,0 mnkr för 
arbetet med att minska arbetslösheten. Dessa medel är destinerade till 
arbetslivsnämndens operativa arbete kring att minska arbetslösheten och för 
att kunna erbjuda de Härnösandsbor som idag står längst ifrån 
arbetsmarknaden ett gott stöd i strävan efter en egen försörjning. Förslaget är 
att utöka dessa medel med ytterligare 8,0 mnkr, till totalt 10,0 mnkr. 
Arbetslivsnämnden kan ta medlen i anspråk efter ansökan hos 
kommunstyrelsen. 
Arbetslösheten i kommunen är fortsatt hög och inför 2022 har kommunens 
ledningsgrupp i planeringsförutsättningarna 2022 föreslagit en prioritering 
av arbetet som tillskjutits 6,0 mnkr. I den politiska beredningsprocessen som 
strax påbörjas kan belopp komma att justeras.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 
Presentation från förvaltningschef för arbetslivsförvaltningen vid 
kommunfullmäktigessammanträde 2021-03-29 
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2021-03-29 § 21 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2021-03-02 § 55 
Ordförandeförslag 2021-03-01   
______  
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§ 79 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 
Kommundirektören redogör för kommunstyrelsens uppdragslista.     

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens uppdragslista per 2021-04-07      
______  
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§ 80 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 
Följande delegationsbeslut har redovisats på dagens sammanträde: 
Delegationsbeslut personalärenden 2021-02-24 – 2021-03-24      

Beslutsunderlag 
Bilaga 1 - Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2021-04-07      
______  
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§ 81 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 ärenden har gått för kännedom till kommunstyrelsen på dagens 
sammanträde: 

Bilaga 1 
Protokollsutdrag Ånge kommun 2021-02-22 § 14 God och nära vård – 
samverkan med regionen 
Protokoll Hefab 2020-10-20 
Protokoll Hefab 2020-12-11 
Protokoll styrelsemöte Technichus 2020-11-03 
Protokoll styrelsemöte Technichus 2021-01-14 
Protokoll styrelsemöte Technichus 2021-02-01 
Protokollsutdrag kommunfullmäktiges presieberedning 2021-02-09 § 9 – 
Kommunfullmäktiges verksamhetsplan 2021 
Protokollsutdrag kommunfullmäktiges presidieberedning 2021-02-09 § 8 – 
Kommunfullmäktiges verksamhetsberättelse 2020 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
47(49) 

Sammanträdesdatum 
2021-04-07 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Protokollsutdrag Regionsstyrelsen 2021-03-19 § 71 – Uppsägning av 
styrande dokument kollektivtrafiken 
Kammarrätten i Sundsvalls dom meddelad 2021-03-22 i mål 77-19 

Bilaga 2 
Årsredovisning 2020 Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland 
Verksamhetsberättelse 2020 Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland 
Slutrapport pedagogiskt projekt 20, Länsmuseet 
Protokoll Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland 2021-03-12 
Protokoll Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland 2020-12-17 
Protokoll Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland 2021-02-15      

Beslutsunderlag 
Bilaga 1 och 2 – Ärenden för kännedom till kommunstyrelsen 2021-04-07      
______  
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§ 82 Dnr 2020-000518 1.1.1.3 

Valärenden 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att välja Gabriel Hjelm (M) till ledamot i Landsbygdsrådet efter Leif 
Jonsson (M).      

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Anders Gäfvert (M). 

Yrkanden 
Anders Gäfvert (M) föreslår att Gabriel Hjelm (M) väljs till ledamot i 
Landsbygdsrådet efter Leif Jonsson (M).      

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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§ 83 Dnr 2021-000034 1.1.2.1 

Frågor och svar 
Erik Hultin (C) ställer en fråga om hur länge sjösättningsrampen kommer att 
vara ur drift. 
Glenn Sehlin (SD) besvarar frågan. 
Anders Gäfvert (M) ställer en fråga om stödpersoner för framtagning av 
budgethandlingar som skulle utses av ekonomikontoret.  
Johan Lindén, ekonomichef, besvarar frågan. 
Anders Gäfvert (M) ställer en fråga om översiktsplanen. 
Johan Sundqvist (MP) besvarar frågan.  
Anders Gäfvert (M) ställer en fråga om polisinsatsen och myndigheternas 
hantering av situationen vid Skeppsbron på skärtorsdagen. 
Andreas Sjölander (S) besvarar frågan. 
Anders Gäfvert (M) ställer en fråga om säkerställande av att handlingar 
skickas till rätta personer i Landsbygdsrådet. 
Ingemar Wiklander (KD) besvarar frågan. 
Olle Löfgren (L) ställer en fråga om samrådshandlingar. 
Andreas Sjölander (S) besvarar frågan. 
______  
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