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Plats och tid KS-salen, tisdagen den 21 april 2020 kl 10:00-11.35, 12.02-12.05 
Ajournering kl. 11.35-12.02  

Beslutande Ledamöter 

Andreas Sjölander (S), Ordförande 
Ingrid Nilsson (V), 1:e vice ordförande 
Christina  Lindberg (C), 2:e vice ordförande 
Ann-Charlotte Visén (S) 
Ingemar  Wiklander (KD) 
Johan Sundqvist (MP) 
Anders Gäfvert (M) 

Närvarande ej tjänstgörande 
ersättare 

Ersättare 

- 

Övriga närvarande Lars Liljedahl, kommundirektör, Petra Norberg, tf. kanslichef, Anna Bostedt,  
tf. ekonomichef och Jeanette George, kommunsekreterare 

Justerare Christina Lindberg (C) 

  
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 8-14 
 Jeanette George  

 Ordförande 

  

 Andreas Sjölander  

 Justerare 

  

 Christina Lindberg   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Krisledningsnämnd 

Sammanträdesdatum 2020-04-21 

Datum då anslaget sätts upp 2020-04-21 Datum då anslaget tas ned 2020-05-13 

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 
 

Underskrift 

  

 Jeanette George  
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§ 8 Dnr 29  

Informationsärenden 

Krisledningsnämnds beslut 

Krisledningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.      

Propositionsordning 

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 

förslag.  

Ordförande frågar om krisledningsnämnden avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att krisledningsnämnden har beslutat i enlighet med 

liggande förslag.      

Bakgrund 

Information Covid-19 – Lars Liljedahl, kommundirektör, Anna Bostedt, tf. 

ekonomichef och Birgitta Nilsson, MAS, medicinsk ansvarig sjuksköterska        

Beslutsunderlag 

      

______  
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§ 9 Dnr 4  

Val av justerare 

Krisledningsnämnds beslut 

Krisledningsnämnden beslutar 

att välja Christina Lindberg (C) att justera dagens protokoll.  

______  
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§ 10 Dnr 5  

Fastställande av föredragningslista 2020 

Krisledningsnämnds beslut 

Krisledningsnämnden beslutar 

att fastställa föreliggande föredragningslista.  

Propositionsordning 

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 

förslag.  

Ordförande frågar om krisledningsnämnden avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att krisledningsnämnden har beslutat i enlighet med 

liggande förslag.      

Bakgrund 

Ordförande Andreas Sjölander (S) går igenom upprättad föredragningslista.  

Beslutsunderlag 

      

______  
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§ 11 Dnr 2020-000008 2.6.1.2 

Tillfällig hyresreducering för kommersiella fastigheter  

Krisledningsnämnds beslut 

Krisledningsnämnden beslutar 

att genomföra en nedsättning till näringsidkare av halva kostnaden för fasta 

hyreskostnader i kommunägda fastigheter under perioden april, maj och juni 

till en kostnad för kommunen om cirka 102 000 kr, 

att kostnaden tas från kommunstyrelsens anslag för att hantera Covid-19 

pandemin, samt 

att nedsättningen gäller för näringsidkare med SNI-kod enligt regeringens 

lista på föreslagna branscher att ta emot hyresstöd..  

Yttranden 

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

Propositionsordning 

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 

förslag.  

Ordförande frågar om krisledningsnämnden avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att krisledningsnämnden har beslutat i enlighet med 

liggande förslag.      

Avståenden 

Anders Gäfvert (M) avstår att delta i beslutet i detta ärende. 

Protokollsanteckning 

Anders Gäfvert (M) begär att få göra en protokollsanteckning och 

ordförande tillåter protokollsanteckningen. 

Anders Gäfvert (M) deltar ej i beslutet då det inte finns någon lösning på hur 

de privata fastighetsägarna ska kompenseras om de eventuellt ger sina 

hyresgäster reducerad hyra om 50 % under perioden april, maj och juni. 
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Bakgrund 

Med anledning av de konsekvenser Covid-19 pandemin medför för 

näringsidkare i Härnösands kommun ser tillväxtavdelningen behov av att 

underlätta för näringsidkare att klara krisen. I dagsläget är det ovisst hur 

länge den begränsade rörlighet som pandemin medför kommer att pågå. Med 

all sannolikhet kommer lokala företag i Härnösand att nyttjas i huvudsak av 

inhemska gäster en tid framåt och därför är det viktigt för kommunen att 

företagen finns kvar även när de tillfälliga begränsningarna lyftas.  

Den tillfälliga hyresreduktionen gäller för dessa näringsidkare med SNI-kod 

enligt regeringens lista på förslagna branscher att ta emot hyresstöd. 

Hyresreduceringen kommer att uppgå till cirka 102 000 kronor för perioden 

och kostnaden tas från kommunstyrelsens anslag för att hantera 

Coronakrisen.  

Förslag till hantering och handläggning av medel. 

 Berörda näringsidkare kontaktas av samhällsförvaltningen 

och kommunstyrelseförvaltningen. 

 Hyresavier för perioden april, maj och juni består av halva 

den kontraktsmässiga fasta hyreskostnaden.  

 I de fall kvartalshyror redan betalats, krediteras och 

återbetalas det berörda beloppet. 

 Stöd för kompensation söks efter regeringsbeslut. 

 

Socialt perspektiv 

Med den sociala avhållsamhet som nu praktiseras på grund av Covid-19 har 

flera lokala företag drabbats särskilt hårt. Framförallt restauranger och 

besöksnäringen som skapar mötesplatser och mervärde för kommunens 

invånare men också externa besökare har drabbats hårt. Genom att rikta 

insatser för att stödja hyresgästerna så skapas större förutsättningar att 

fortsätta bedriva sin verksamhet, vilket är gynnsamt ur ett socialt perspektiv 

på både kort och lång sikt. Näringsidkarna är belägna i socialt viktiga 

byggnader som bidrar till ett stort mervärde för besökare, resande och andra 

företagare i kommunen.  

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Våren har inneburit stora konsekvenser för små och medelstora företag rent 

ekonomiskt. Den inhemska turismen förväntas dock öka vilket ställer krav 

på att besöksnäringen lokalt ska kunna ta emot fler besökare på ett hållbart 

sätt. Ur ett ekonomiskt perspektiv är det gynnsamt att stödja restauranger och 
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mötesplatser som finns i kommunen, så att de kan utvecklas och bidra till en 

för Härnösand viktig näring. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-04-16 

Bilaga - SNI-koder branscher att ta emot hyresstöd 

______  

 



 

Krisledningsnämnd 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

9(14) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-21 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 12 Dnr 2020-000009 3.7.1.4 

Stöd till ideella föreningar 

Krisledningsnämnds beslut 

Krisledningsnämnden beslutar  

att ingen hyra tas ut för de ideella föreningar som hyr någon av kommunens 

idrottsanläggningar, ytor eller möteslokaler för perioden 1 mars 2020 till 31 

augusti 2020,  

att de ideella föreningar som hyr privat kan ansöka om föreningsbidrag 

motsvarande hyran, 

att kommunen garanterar 2019 års nivå av det lokala aktivitetsstödet, 

att stödet till studieförbunden kvarstår enligt beslutad nivå, såväl för 

generella bidrag som stöd till projektverksamhet, samt 

att kostnaden tas från kommunstyrelsens anslag för att hantera Covid-19 

pandemin.  

Yttranden 

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

Yrkanden 

Anders Gäfvert (M) yrkar på en ändrad femte attsats som lyder: 

att kostnaden tas från kommunstyrelsens anslag för att hantera Covid-19 

pandemin.  

Andreas Sjölander (S) instämmer till yrkandet.     

Propositionsordning 

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 

förslag med Anders Gäfverts yrkande.  

Ordförande frågar om krisledningsnämnden avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag med Anders Gäfverts yrkande.  

Ordförande finner att krisledningsnämnden har beslutat i enlighet med 

liggande förslag med Anders Gäfverts yrkande.      
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Bakgrund 

De ideella föreningarna i vår kommun har en stor och viktigt betydelse för 

vårt samhälle och vår hälsa, och precis som många företag drabbas 

föreningarna hårt ekonomiskt i sviterna av coronaviruset. Västernorrlands 

idrottsförbund har i ett öppet brev till regionens kommuner vädjat om en 

hjälpande hand till de idrottsföreningar som drabbats hårt. Även Svenska 

fotbollsförbundet har skickat en skrivelse till landets kommuner med en 

vädjan om stöd för att föreningarna ska kunna fortsätta bedriva verksamhet 

om än för tillfället under andra omständigheter men också för att kunna 

säkerställa verksamhet efter coronaviruset framfart.  

Framför allt drabbas de ideella föreningarna av minskade intäkter för 

minskad verksamhet (förlorat aktivitetsstöd) och förlorade intäkter för olika 

inställda evenemang. 

Riksidrottsförbundet har beslutat som ett stöd till landets idrottsföreningar att 

den totala summan för det statliga LOK-stödet kommer att vara densamma 

för 2020 som 2019. 

Ett fåtal ideella föreningar hyr idag lokalytor av andra aktörer än kommunen. 

Dessa kompenseras i aktivitetsstödet men inte genom kommunens 

hyreslättnader. För att ge alla ideella föreningar samma möjlighet föreslås att 

de ska kunna ansöka om ett föreningsbidrag hos kommunen motsvarande 

lokalhyran från den privata aktören.   

För 2019 var det ekonomiska utfallet för hyra av planer 560 000 kr, 

kostnaden för det lokala aktivitetsstödet 724 000 kr samt 500 000 kr för 

studieförbund. För 2020 finns motsvarande belopp i kommunens budget hos 

kommunstyrelsen och samhällsnämnden. 

Stödet föreslås gälla: 

Alla ideella föreningar och studieförbund enligt samhällsnämndens riktlinjer 

för bidrag till föreningar, antagna 20180503, dnr SAM18-54-048.  

Ingen hyra tas ut för de ideella föreningar som hyr någon av kommunens 

idrottsanläggningar, planytor eller möteslokal för perioden 1 mars 2020 till 

31 augusti 2020.  

Kommunen garanterar 2019 års nivå av det lokala aktivitetsstödet. 

De ideella föreningar som hyr privat kan ansöka om föreningsbidrag 

motsvarande hyran. 

Stödet till studieförbunden kvarstår enligt beslutad nivå, såväl för generella 

bidrag som stöd till projektverksamhet.  

 



 

Krisledningsnämnd 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

11(14) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-21 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-04-20 

______  
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§ 13 Dnr 2020-000011 3.7.0 

Kompensatoriska insatser för personer i verksamheter 
med besöksförbud 

Krisledningsnämnds beslut 

Krisledningsnämnden beslutar 

att avsätta 300 000 kronor från kommunstyrelsens anslag för att hantera 

Covid-19 pandemin till brukare i äldreomsorg, särskilda boenden och till 

gruppboenden,  

att medlen ska användas för att sätta guldkant i den vardag som idag är 

begränsad av restriktioner, samt  

att inköp för guldkant i vardagen genomförs lokalt för att stötta det lokala 

näringslivet.  

Propositionsordning 

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 

förslag.  

Ordförande frågar om krisledningsnämnden avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att krisledningsnämnden har beslutat i enlighet med 

liggande förslag.      

Bakgrund 

Härnösands kommun har vidtagit ett antal åtgärder för att minimera riskerna 

för att äldre personer och personer i riskgrupp inte ska smittas av Corona-

viruset Covid-19. Åtgärderna har vidtagits med hänsyn till liv och hälsa och 

får stora konsekvenser i människors liv, där det skett inskränkningar i 

människors möjlighet till social samvaro. Kommunen införde tidigt 

besöksförbud på våra boenden och kioskerna som bemannats av personal 

från kommunens resursgrupp hålls stängt tills vidare. Många personer som 

tillhör riskgrupp och distanserar sig socialt, vittnar om tristess och att bristen 

på social interaktion också är svår att hantera.    

Härnösands kommun har samtidigt fattat beslut om att erbjuda smittsäkra 

kulturupplevelser på särskilda boenden. Det har också fattats beslut om att  
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höja grundbemanningen inom vård och omsorg vilket skapar förutsättningar 

för att medarbetarna också får tid över till social interaktion med brukarna.  

Krisledningsnämnden disponerar över medel som kan användas för att 

mildra effekterna av Covid19-smittan. Förslaget är att använda 300 000 :- av 

dessa till kompensatoriska insatser för att under tid av restriktioner, sätta 

guldkant i vardagen bland brukare i äldreomsorg, särskilda boenden och 

gruppboenden. Inköp som genomförs ska gynna det lokala näringslivet.  

Beslutsunderlag 

Ordförandes skrivelse, 2020-04-20 

______  
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§ 14 Dnr 2020-000010 1.1.3.0 

Ärenden för kännedom 

Krisledningsnämnds beslut 

Krisledningsnämnden beslutar 

att ärendena för kännedom läggs till handlingarna. 

Propositionsordning 

Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 

förslag.  

Ordförande frågar om krisledningsnämnden avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag.  

Ordförande finner att krisledningsnämnden har beslutat i enlighet med 

liggande förslag.      

Bakgrund 

Delegationer för kännedom 

Delegationsärende – Samhällsförvaltningen 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-04-20 

Bilaga - Ärenden för kännedom 

______  

 


