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§ 23 Dnr 42564  

Informationsärenden 
Biologisk mångfald och grön infrastruktur i samhällsplaneringen - Kristin 
Lindström och Stina Welander från Länsstyrelsen, föredragning med 
efterföljande diskussion 
Strategiska vattenfrågor – Lena Drejare, Monica Bertgren 
E-förslag - Utveckling av Kanaluddsområdet – Matildha Landström Litström 
E-förslag - Gångväg mellan Tjäderns förskola och Lövsångarvägen – Ulf 
Rehnberg 
E-förslag - Sänk hastigheten på Bondsjöhöjden – Ulf Rehnberg 
E-förslag - Övergångsställe på Stenhammar – Ulf Rehnberg 
E-förslag - Belysning längs vattnet på Lövudden – Mathias Rönnkvist 
E-förslag – Belysning – Mathias Rönnkvist 
Delegationsbeslut till granskning – Mathias Rönnkvist 
Skrivelse från fotbollsföreningarna angående Myran – Ulf Andersson 
Äland 1:46 m.fl, beslut om planbesked – Malin Nyberger 
______  
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§ 24 Dnr 42565  

Val av justerare 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att välja Christian Wasell (M) att justera dagens protokoll. Justering sker 
2022-02-21 kl.08.15 i samhällsförvaltningens lokaler.       
______  
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§ 25 Dnr 42566  

Godkännande av dagordning 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att fastställa dagordningen till dagens möte.      

Bakgrund 
Ordföranden går igenom föredragningslistan till dagens sammanträde.      

Beslutsunderlag 
Dagordning utskickad i handlingarna till dagens möte.      
______  
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§ 26 Dnr 2022-000021 3.1.5.1 

Förhandsbesked - Nybyggnad av fritidshus på del av 
fastigheten Hultom 2:8 (SAM2021-1148) 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att med stöd av 9 kap 17 § plan- och bygglagen (SFS2010:900) bevilja 
positivt förhandsbesked för uppförande av ett fritidshus på del av fastigheten 
Hultom 2:8 och  
att med stöd av 9 kap 39 § (pkt 3.) plan- och bygglagen (SFS2010:900) 
följande villkor ska gälla för förhandsbeskedet:  

• Byggnaden ska väsentligen placeras och utformas enligt ritningar i 
bilaga med diarienummer SAM-2021-1148:15 samt  

att enligt av kommunfullmäktige beslutad taxa fastställa avgiften för 
förhandsbeskedet till 22 570 kr.       

Bakgrund 
Ärendet gäller förhandsbesked för att uppföra ett fritidshus på del av 
fastigheten Hultom 2:8 som omfattas av skogsmark (trivial granskog med 
inslag av lövträd) vilken har avverkats i omgångar.  
Väg finns fram i direkt anslutning till den föreslagna platsen. Den föreslagna 
byggplatsen ligger utanför område som omfattas av detaljplan eller 
områdesbestämmelser och utanför sammanhållen bebyggelse. Inom ett 
avstånd av ca 150 meter finns tre stycken etablerade bostadshus för 
fritidsboende.  
Platsen omfattas av strandskydd enligt 7 kap. Miljöbalken. Dispens från 
strandskyddsbestämmelserna har beviljats med villkor om byggnadens 
utformning och placering (Ärende SAM-2021-1144). Platsen ligger inom 
influensområde ”Försvarsmakten 2015” och gällande översiktsplan anger 
markanvändningen skogsbruk (SK).  
Handläggning  
Ärendet har skickats på remiss till Försvarsmakten vilka i sitt remissvar 
meddelar att man inte har något att invända mot etableringen. 
Ägarna till fastigheterna Hultom 2:8, Hultom 2:30, Hultom 2:31, Hultom 
2:32, Hultom 2:33 samt Hultom 2:35 har getts möjlighet att yttra sig i 
ärendet. De som enligt fastighetsregistret, vid tidpunkten för ansökan, var 
lagfarna ägare till fastigheten Hultom 2:32 har inte svarat på remissen. 
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Fastigheten Hultom 2:32 har sedan start av ärendet fått nya ägare varför de 
nya ägarna delges detta beslut.  
Samhällsförvaltningen har under remisskedet saknat adress till en av 
delägarna till fastigheten Hultom 2:35. Adress finns nu framme (oskiftat 
dödsbo) varför dödsboet delges detta beslut. Synpunkter gällande 
ägarförhållanden i området har lämnats av ägaren till fastigheten Hultom 
2:33. Ägaren till fastigheten Hultom 2:31 har lämnat synpunkter avseende 
vägunderhåll samt risk för vägskador från tung trafik.  
Inspektion av platsen har genomförts av handläggare från 
samhällsförvaltningen.  
Socialt perspektiv  
Samhällsförvaltningen gör bedömningen att detta beslut inte ger några 
sociala konsekvenser för allmänheten. För den enskilde som sökt detta 
förhandsbesked görs bedömningen att ett positivt beslut innebära en positiv 
inverkan ur det sociala perspektivet då de ges möjlighet att bebygga en plats 
som de önskar.  
Ekologiskt perspektiv  
Samhällsförvaltningen gör bedömningen att detta beslut inte ger några 
negativa ekologiska konsekvenser då kommunens ekolog gjort bedömningen 
att växt- och djurlivet inte väsentligen förändras av åtgärden.  
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv  
Samhällsförvaltningen gör bedömningen att detta beslut inte ger några 
negativa ekonomiska eller juridiska konsekvenser för varken kommunen 
eller kommunens invånare. Detta då beslutet berör en enskild fastighetsägare 
och inte strider mot några av kommunens styrdokument.  
Bedömning  
Bullerutredning krävs inte för handläggning av ärendet. Väg och möjlighet 
till elanslutning finns i anslutning till byggplatsen och bedömningen har 
gjorts att en enskild vatten- och avloppsanläggning är möjlig att utföra. 
Dispens från strandskyddsbestämmelserna enligt Miljöbalkens 7 kap har 
beviljats med villkor. De i dispensbeslutet fastställda villkoren överförs att 
också gälla för att meddela ett positivt förhandsbesked.  
Samhällsförvaltningen gör bedömningen att lokaliseringen inte kräver 
reglering med detaljplan enligt 4 kap 2 § plan- och bygglagen. De 
synpunkter som framförts i yttranden från fastighetsägare bedöms inte 
innebära något hinder för ett positivt förhandsbesked.  
Vid handläggningen av ärendet har en avvägning mellan allmänna och 
enskilda intressen gjorts enligt 2 kap plan- och bygglagen. 
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Sammanfattningsvis bedöms den föreslagna lokaliseringen med angivna 
villkor uppfylla kraven i plan- och bygglagens 2 kap och den föreslagna 
lokaliseringen ska därför tillåtas. Vad som i övrigt framförts medför inte 
någon annan bedömning.      

Beslutsunderlag 
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-03 
Ansökan om förhandsbesked 
Situationsplan  
Ortofoto över området  
Fasadritning  
Yttrande från fastighetsägare 
Yttrande från fastighetsägare 
Yttrande från Försvarsmakten  
Bilagor Länsstyrelsens beslut       
 
Upplysningar  

• Positivt förhandsbesked medför inte rätt att påbörja åtgärden.  

• Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom 
två år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft.  

• Beslutet delges sökande och ägare till fastigheterna Hultom 2:8, 
Hultom 2:33, Hultom 2:31, Hultom 2:32 (Nya ägare) samt en 
delägare (dödsbo) till fastigheten Hultom 2:35.  

• Meddelande om beslutet skickas till ägare av fastigheterna Hultom 
2:30 samt en delägare av fastigheten Hultom 2:35.  

Om du inte är nöjd med samhällsnämndens beslut, kan du skriftligen 
överklaga beslutet hos Länsstyrelsen. Skrivelsen med ditt överklagande ska 
skickas eller lämnas till Härnösands Kommun, Samhällsförvaltningen, 871 
80 HÄRNÖSAND. Skrivelsen ska vara ställd till Länsstyrelsen. Skrivelsen 
med ditt överklagande måste ha kommit in till samhällsförvaltningen inom 
tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. I överklagandet bör du ange 
vilket beslut du överklagar, hur du vill att det ändras och varför du tycker att 
det är fel. Bifoga eventuella handlingar som stödjer din åsikt. 
 
______  
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§ 27 Dnr 2022-000019 1.1.3.1 

Äland 1:46 m.fl, beslut om planbesked 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar  
att godkänna att detaljplanearbetet för Äland 1:46 m.fl. får påbörjas.  
att fastställa kostnaden för planbesked till 19 320 kr baserat på taxa fastställd 
av kommunfullmäktige § 138 2018-12-17.      

Bakgrund 
Härnösands kommun, tillväxtavdelningen har lämnat in en ansökan om 
planbesked för fastigheterna som är inringade med blått i figur 1 (se 
tjänsteskrivelse). Anledningen är att man har sett att det har inkommit 
förfrågningar från verksamheterna inom planområdet för att utvecklas, men 
också för att det nu finns möjlighet att ta över bangården från Trafikverket. 
Planområdet ligger i Älandsbro tätort, mellan E4 och Älandsfjärden. 
Den exakta planområdesgränsen kommer att beslutas under planprocessen. 
Ovan angiven plangräns är en översiktlig uppskattning inför beslut om 
planbesked för att kunna påbörja planarbetet. Markägare är Härnösands 
kommun, Trafikverket, olika företag samt privatpersoner.  
Syftet med ansökan är uppdelat i olika delar beroende på vilken del av 
planområdet som det omfattar. Nedan redovisas syftet för vartdera 
delområde. Syftet är dels att planlägga Äland 16:1 med ändrad 
markanvändning från gata till verksamhet/industri för att återspegla 
verkligheten. Fastigheten Äland 16:1 är delvis planlagd som gata då 
Fredriksvägen var tänkt att lokaliseras här. När Fredrikvägen byggdes 
gjordes dock en överenskommelse med Trafikverket och vägen lokaliserades 
istället till den gamla bangården. 
En annan del av syftet är att ändra användningen järnvägsändamål. Ny 
användning får utredas mer i detalj i fortsatt planarbete men kommer troligen 
att vara en blandning av olika användningar för olika delar av sträckan. 
Exempelvis ska en del av sträckan utredas för om vägen kan förläggas på 
gamla banvallen. Lämplig användning för övriga delar kan vara att utvidga 
kvartersmark för bostad eller industri beroende på vad som är angränsande. 
Träindustriverksamheten inom planområdet vill se över markanvändningen 
för att kunna vidareutveckla sin verksamhet. Dels genom att förvärva delar 
av Sågarvägen som ägs av kommunen men också utreda fortsatt utveckling 
inom sina fastigheter. Inom Nässland 1:35 kommer en översyn av 
prickmarken att göras med syftet att befintliga byggnader inte ska vara 
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planstridiga. Inom Äland 2:88 kommer möjligheten att planlägga fastigheten 
för industri att utredas. Fastigheten är icke planlagd idag. Strandskyddet 
sträcker sig upp till ungefär halva fastigheten och blir en fråga som fortsatt 
måste utredas i planprocessen.    
Utöver detta har det framkommit att bostadsbebyggelsen längs med E4:an 
inom planområdet är planstridig. Detta då de flesta hus är uppförda i två 
våningar medan gällande detaljplan reglerar att det ska vara enplansvillor. 
En översyn av detta område föreslås också göras inom ramen för planarbetet. 
Tidigare har beslut om planbesked fattats (2020-06-17 § 77) för fastigheten 
Äland 2:33 där syftet är att ändra markanvändningen för fastigheten. Ärendet 
har legat vilande sedan beslutet, men bedöms kunna handläggas inom denna 
detaljplan istället för att hanteras som ett separat ärende. Fastigheten ligger 
inom bostadsbebyggelsen. 
Kända förutsättningar som kommer att behöva hanteras fortsatt i 
planprocessen är närhet till trafik för farligt gods (E4), markföroreningar, 
buller, strandskydd och markägandeförhållanden. Allmänhetens tillgång till 
strandkanten ska också säkerställas i planarbetet.  
Gällande detaljplaner inom föreslaget planområde är:  
• 271 som är fastställd 1975. Den anger, inom förslag till planområde, 
markanvändningen allmän platsmark park, järnvägsändamål, industri och 
vattenområde som får överbyggas och öppet vattenområde.  
• 232 som är fastställd 1967. Den anger, inom förslag till planområde, 
markanvändningen järnvägsändamål, industri och bostäder.  
• 490 som är fastställd 2015, Den anger, inom förslag till planområde, 
markanvändningen lokalgata.  
Genomförandetiden för befintliga planer har löpt ut.  
I nu gällande översiktsplan, antagen av Kommunfullmäktige den 30 maj 
2011 och aktualitetförklarad våren 2016, redovisas områdets mark- och 
vattenanvändning som tätortsbebyggelse och industriverksamhet. Ansökan 
bedöms vara i linje med översiktsplanen.  
Om planbesked beviljas är det fastighetsägaren/exploatören som bekostar 
planarbetet. Kända parter i planarbetet är Tillväxtavdelningen, Norrlands Trä 
och fastighetsägare för Äland 2:33. Vidare under planprocessen kommer 
intresse för övriga privata fastighetsägare att stämmas av. Ingen 
fastighetsägare kommer att tvingas till en kostnad för planarbetet, då 
initiativet är från kommunen. I de fall kommunen bedömer att planen ska 
ändras, men fastighetsägaren inte vill ingå så kan det bli aktuellt att ta ut en 
planavgift om fastighetsägaren i ett senare skede skulle vilja utnyttja planens 
fördelar. Detta tas i sådana fall ut vid en bygglovsansökan som berör de 
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ändringar som planen föreslår. Ett positivt planbesked innebär ingen garanti 
för att detaljplanen kommer att antas.  
Kostnaden för planbesked fastställs till 19 320 kronor och betalas av 
sökande.  
Detaljplanen hanteras med ett standard planförfarande och förväntas kunna 
antas Q3 2023.  
Med denna bakgrund föreslår samhällsförvaltningen att planarbetet för 
aktuellt område får påbörjas.  
Socialt perspektiv  
Endast beslut om planbesked förändrar inte förutsättningarna för sociala 
perspektiv. Ett planbesked är ingen garanti för en antagen detaljplan. 
Planbeskedet skapar förutsättningar för att fortsatt kunna utreda de sociala 
perspektiven inom planområdet. 
Ekologiskt perspektiv  
Endast beslut om planbesked förändrar inte förutsättningarna för ekologiska 
perspektiv. Ett planbesked är ingen garanti för en antagen detaljplan. 
Planbeskedet skapar förutsättningar för att fortsatt kunna utreda de 
ekologiska perspektiven inom planområdet.  
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv  
Ekonomiska konsekvenser för kommunen i samband med planbesked är 
kostnaden för planbeskedet. Vid positivt planbesked kan ytterligare 
kostnader komma att vänta, detta är kostnader för framtagandet utav 
detaljplanen samt kostnader för utredningsunderlag som behövs i samband 
med planprocessen. Som exempelvis utredning av markföroreningar.  

Beslutsunderlag 
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-04 
Beslut för Äland 2:33 (2020-06-17 § 77)  
Nu gällande detaljplaner (232, 271 och 490)  
Nu gällande översiktsplan (antogs av kommunfullmäktige den 30 maj 2011 
och aktualitetsförklarades 2016).  
Kostnad för planbesked är baserad på taxa fastställd av kommunfullmäktige 
(protokoll § 138 2018-12-17).  
Planbesked är ett kommunalt beslut som inte är bindande och inte kan 
överklagas (Plan- och bygglagen (2010:900) 13 kap 2 § punkt 2).      
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Skickas till  
Sökande  
Bifogas till protokollet  
Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte är bindande och inte kan 
överklagas (Plan- och bygglagen (2010:900) 13 kap 2 § punkt 2). 
Beslut om planavgift kan överklagas till Länsstyrelsen Västernorrland. Till 
protokollet bifogas information om hur en eventuell överklagan går till. 
______  
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§ 28 Dnr 2021-000120 1.1.3.1 

E-förslag - Utveckling av Kanaluddsområdet 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att ta med ärendet i kommande planering, 
att under pågående arbete med omgestaltning och upprustning av 
Kanaluddens parkområde beakta det inkomna förslaget och utreda 
möjligheterna till alternativ vattenlek för barn och 
att skicka ärendet till kommunfullmäktiges presidium för kännedom och till 
kommunstyrelseförvaltningen för avslut.    

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Knapp Britta Thyr (MP). 

Yrkanden 
Knapp Britta Thyr (MP) föreslår att nämnden istället för att avslå beslutar att 
ta med ärendet i kommande planering.     

Propositionsordning 
Ordföranden finner att det avseende första attsatsen finns två förslag: 
förvaltningens förslag och ordförandens förslag. 
Ordföranden frågar om samhällsnämnden avser besluta enligt förvaltningens 
förslag. 
Ordföranden frågar om samhällsnämnden avser besluta enligt Knapp Britta 
Thyrs (MP) förslag. 
Ordföranden finner att samhällsnämnden beslutat enligt Knapp Britta Thyrs 
(MP) förslag. 
Ordföranden frågar om samhällsnämnden avser besluta enligt liggande 
förslag beträffande attsats 2 och 3. 
Ordföranden finner att samhällsnämnden har beslutat enligt liggande förslag 
avseende attsats 2 och 3. 

Bakgrund 
Anna Åsard har 2021-04-22 framställt förslag om en anlagd barnvänlig 
sandstrand längs med promenadsträckan mellan Simhallen och 
Gerestabäcken på Kanaludden. Föreslagen placering är i den idag naturliga 
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svacka som uppkommit genom den tidigare anlagda sjösättningsrampen som 
funnits på platsen. 
I och med Kanaluddens planerade utveckling av aktiviteter i området samt 
genom att ställa konsekvenserna av de sociala-, ekologiska- och de 
ekonomiska perspektiven i ärendet mot varandra - finner inte 
Samhällsförvaltningen det skäligt att anlägga en sandstrand i parken. 
Att anlägga en sandstrand på Kanaludden kan ur ett socialt perspektiv gagna 
medborgare genom dess centrala placering vilket gör den tillgänglig för en 
bredd av människor med olika förutsättningar och bakgrunder. Den skulle 
vara möjlig att nå utan att behöva tillgå bil för boende i centrum varpå också 
är en fördel ur ett ekologiskt perspektiv. En badplats kan i sig också bidra till 
människors välbefinnande genom naturupplevelsen den ger. Redan idag 
bidrar Kanaludden med goda naturupplevelser genom sin placering och 
karaktär och en sandstrand skulle nödvändigtvis inte öka denna upplevelse. 
Det finns snarare en risk att en anlagd strand skulle förändra den karaktär 
som parken har haft historiskt och som står stark än idag. Platsen präglas av 
båtliv och det tvära mötet mellan staden och havet genom den anlagda 
strandskoning som omsluter Kanaludden. Detta är unikt och karaktäristiskt 
för platsen och bevarandevärt ur ett kulturhistoriskt perspektiv. 
Sand är ett ändligt naturmaterial som idag kan vara svår att tillgå - 
framförallt i norra Sverige. Att omvandla ytan till en strand innebär ett 
ingrepp i havsbottnen samt tillförsel av stora mängder sand. Detta behöver 
fyllas på allteftersom materialet förs bort genom havets aktivitet vilket är en 
påfrestning för både miljön och kommunens ekonomi. 
Med den utpekade platsens läge finns även risker med dålig kvalitet på 
vatten och sediment genom de industrier och verksamheter som funnits i 
området historiskt. Detta måste provtas för att säkerställa en godkänd miljö 
för de vattenaktiviteter som en sandstrand skulle uppmuntra till. I och med 
detta uppkommer en kostnad för provtagning samt vid eventuell sanering av 
området.  
Vad stranden skulle ge medborgarna i form av tillgänglighet och 
välbefinnande i förhållande till de ekologiska och ekonomiska aspekterna 
den medför är inte tillräckliga varpå avslag föreslås. Den utveckling som 
planeras på Kanaludden anses göra parken nämnvärt mer tillgänglig och 
inkluderande vilket trots avsaknad av badplats ger många fördelar ur det 
sociala perspektivet likvärda de som en sandstrand skulle ge. 
Då vattenlek och svalka är positiva inslag i en miljö för barn anser 
Samhällsförvaltningen det lämpligt att utreda om det finns utrymme och 
möjlighet för detta i samband med upprustningen av Kanaluddens 
parkområde. Då i annan form än sandstrand, exempelvis genom plask eller 
fontän. 
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Socialt perspektiv 
Ur ett barns perspektiv skulle vattenlek bidra med lek och svalka under 
sommarens varma dagar. Parkens centrala placering i Härnösands stad 
innebär god tillgänglighet för många vilket är en positiv aspekt ur det sociala 
perspektivet.  

Ekologiskt perspektiv 
Ser inga särskilda effekter ur ett ekologiskt perspektiv.  

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Att utveckla någon form av vattenlek på platsen innebär givetvis en kostnad 
kortsiktigt genom inköp och anläggande samt långsiktigt genom drift och 
underhåll.      

Beslutsunderlag 
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-25 
E-förslag nr 60 Anlägg sandstrand på Kanaludden      
______  
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§ 29 Dnr 2022-000015 1.1.3.1 

E-förslag - Hundrastgård/rastplats 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att avslå e-förslaget och 
att skicka ärendet till kommunfullmäktiges presidium för kännedom och till 
kommunstyrelseförvaltningen för avslut.      

Bakgrund 
I ett e-förslag skapat den 16 mars 2021, önskar förslagsställaren att 
kommunen bygger en eller flera inhägnade hundrastgårdar i centrala 
Härnösand. Detta för att på ett säkert sätt kunna släppa sin hund, träna 
inkallning och leka med andra hundar. Lämpliga platser föreslås vara vid 
Högslätten, Bondsjöområdet eller Kanaludden. 
Under åren 2012-2018 har det inkommit ett antal medborgarförslag med 
önskan om att Härnösands kommun ska skapa en hundrastgård i centrala 
Härnösand. Samhällsnämnden har under den perioden beslutat att avslå 
samtliga liknande förslag. 
Kommunen äger i dagsläget ingen mark i centrala Härnösand som anses vara 
lämplig för en hundrastgård. I kommunen finns däremot många fina 
tätortsnära skogar, park- och naturområden inom kort gångavstånd från de 
flesta av våra bostadsområden som lämpar sig mycket bra för att rasta 
hundar.  
För att skapa en bra och säker hundrastgård med bra tillgänglighet så 
behöver man göra en mängd åtgärder och investeringar. Ordentligt stängsel, 
iordningställa hårdgjorda ytor, lägga dränering, göra en parkering och 
anlägga en trevlig bra miljö i själva rastgården är några exempel. Det 
tillkommer sedan daglig drift med städning, bajsplockning samt kontroll och 
underhåll av anläggningen.  
Det saknas i dagsläget både organisation och utrymme i budget 2022 för att 
bygga och driva en sådan anläggning.  
Härnösands Brukshundsklubb beviljades tidigare både utökat markarrende 
och bidrag från Hemab för att kunna bygga en hundrastgård, och sedan något 
år driver nu klubben vad de kallar en aktivitetsgård som är öppen för 
allmänheten måndag-fredag 08.00-18.00. Det finns därmed redan en sådan 
inhägnad rastgård som förslagsställaren efterfrågar. 
Samhällsförvaltningen föreslår därför att e-förslaget ska avslås. 
I ärendet har mark- och exploateringshandläggare Hanna Viklund deltagit. 
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Socialt perspektiv 
Ingen påverkan. 

Ekologiskt perspektiv 
Ingen påverkan. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Ingen påverkan.     

Beslutsunderlag 
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-26 
E-förslag nr 55 Hundrastgård/rastplats i centrala Härnösand      
______  
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§ 30 Dnr 2021-000202 1.1.3.1 

E-förslag - Gångväg mellan Tjäderns förskola och 
Lövsångarvägen 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att återremittera ärendet till förvaltningen för att utreda kostnad och 
möjlighet för genomförande av e-förslaget.  

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Knapp Britta Thyr (MP). 

Yrkanden 
Knapp Britta Thyr (MP) föreslår att ärendet ska återremitteras till 
förvaltningen för att utreda kostnad och möjlighet för genomförande av e-
förslaget.      

Propositionsordning 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, förvaltningens förslag 
och Knapp Britta Thyrs (MP) förslag. 
Ordföranden frågar om samhällsnämnden avser besluta enligt förvaltningens 
förslag. 
Ordföranden frågar om samhällsnämnden avser besluta enligt Knapp Britta 
Thyrs (MP) förslag.  
Ordföranden finner att samhällsnämnden beslutat enligt Knapp Britta Thyrs 
(MP) förslag. 

Bakgrund 
Martin Alexandersson har 14 oktober 2021 framställt ett e-förslag om att 
befintlig gångväg mellan Lövsångarvägen och Tjädervägen ska snöröjas 
vintertid och förses med belysning. E-förslaget uppnådde tillräckligt antal 
röster och har därför överlämnats till Samhällsnämnden för 
ställningstagande. 
Härnösands kommun äger endast en kortare sträcka av den mark där 
gångstigen går.   
Större delen av gångstigen passerar över mark som tillhör fastigheten 
Stenhammar 1:223 och som ägs av SBB i Norrland Fastighets AB. 
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Samhällsförvaltningens bedömning är att e-förslaget ska avslås då 
kommunen saknar rådighet över merparten av den mark som förslaget avser. 

Socialt perspektiv 
Ingen påverkan 

Ekologiskt perspektiv 
Ingen påverkan  

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Ingen påverkan    

Beslutsunderlag 
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-31 
E-förslag nr 101 Gångväg mellan Tjäderns förskola och Lövsångarvägen      
______  
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§ 31 Dnr 2021-000057 1.1.3.1 

E-förslag - Kajen Skeppsbron 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar  
att e-förslaget tas med i kommande planering och 
att skicka ärendet till kommunfullmäktiges presidium för kännedom och till 
kommunstyrelseförvaltningen för avslut.      

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Knapp Britta Thyr (MP). 

Yrkanden 
Knapp Britta Thyr (MP) föreslår följande beslutsformulering avseende första 
attsatsen: att e-förslaget tas med i kommande planering.      

Propositionsordning 
Ordföranden finner att det finns två förslag avseende första attsatsen: 
förvaltningens förslag och Knapp Britta Thyrs (MP) förslag. 
Ordföranden frågar om samhällsnämnden avser besluta enligt förvaltningens 
förslag. 
Ordföranden frågar om samhällsnämnden avser besluta enligt Knapp Britta 
Thyrs (MP) förslag. 
Ordföranden finner att samhällsnämnden beslutat enligt Knapp Britta Thyrs 
(MP) förslag. 

Bakgrund 
2021-01-18 inkom ett E-förslag till kommunens hemsida. Under de 60 dagar 
som förslaget ska röstas på inkom 50 positiva svar, vilket anses tillräckligt 
för politisk beredning.  
Förslagsskrivaren vill att Skeppsbron och framförallt kajen ska renoveras så 
att färjor kan angöra direkt till centrum. Förslagsskrivande vill att 
Skeppsbron ska bli ett genomgående stråk med planteringar, träd, 
parkbänkar samt fontän. Förslagsskrivaren anser att Skeppsbron är 
Härnösands ansikte utåt och ger ett första intryck av sjöfartsstaden 
Härnösand.  
Samhällsförvaltningen är positiv till inlämnat förslag och tycker att förslaget 
väl stämmer överens med de övergripande målsättningar och visionerna som 



 

Samhällsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
22(43) 

Sammanträdesdatum 
2022-02-17 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

lyfts i arbetet med planprogram Skeppsbron. Förslaget stämmer överens med 
de mål som finns i den antagna projektplanen för Skeppsbron där bland 
annat ett fokus på att lyfta fram kajstråket för att koppla samman havet med 
staden är uttalat. Planprogrammet vill även se fler målpunkter längs sträckan 
samt ett fokus på blågröna världen och innovativa dagvattenlösningar. 
Planprogrammet vill även skapa samsyn i de stora infrastrukturprojekt som 
planeras att genomföras på Skeppsbron för att skapa en bättre helhetsmiljö. 
Socialt perspektiv  
Förslag till beslut förändrar inte förutsättningarna för det sociala 
perspektivet. Ett beaktande är ingen garanti för påverkan på 
planprogrammets slutliga utformning och innebär ingen konkret förändring. 
Om inkommet förslag ska beaktas i planprogrammet för Skeppsbron 
kommer slutligen att beslutas genom politiska prioriteringar och val.  
Ekologiskt perspektiv  
Förslag till beslut förändrar inte förutsättningarna för det ekologiska 
perspektivet. Ett beaktande är ingen garanti för påverkan på 
planprogrammets slutliga utformning och innebär ingen konkret förändring. 
Om inkommet förslag ska beaktas i planprogrammet för Skeppsbron 
kommer slutligen att beslutas genom politiska prioriteringar och val.  
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv  
Förslag till beslut förändrar inte förutsättningarna för det ekonomiska- och 
det juridiska perspektivet. Ett beaktande är ingen garanti för påverkan på 
planprogrammets slutliga utformning och innebär ingen konkret förändring. 
Om inkommet förslag ska beaktas i planprogrammet för Skeppsbron 
kommer slutligen att beslutas genom politiska prioriteringar och val.       

Beslutsunderlag 
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-03 
E-förslag nr 14 – Kajen Skeppsbron      
______  
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§ 32 Dnr 2022-000007 1.1.3.1 

E-förslag - Sänk hastigheten på Bondsjöhöjden 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att e-förslaget tas med i arbetet med Härnösands kommuns kommande 
hastighetsplan och 
att skicka ärendet till kommunfullmäktiges presidium för kännedom och till 
kommunstyrelseförvaltningen för avslut.      

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Knapp Britta Thyr (MP). 

Yrkanden 
Knapp Britta Thyr (MP) föreslår ändring av beslutsformulering från 
”hanteras” till ”tas med”.      

Bakgrund 
Sara Edström har den 29 augusti 2022 framställt förslag om sänkt hastighet 
till 30km/h i bostadsområdet Bondsjöhöjden. E-förslaget uppnådde 
tillräckligt många röster och har därför överlämnats till Samhällsnämnden 
för prövning. 
Inom tättbebyggt område är bashastigheten satt till 50km/h enligt 3 kap. 17 § 
första stycket trafikförordningen (1998:1276). Kommunen kan sedan om det 
är särskilt motiverat sänka hastigheten inom ett område eller på specifika 
vägsträckor, på samma sätt kan även kommunen höja den tillåtna 
hastigheten. Regleringen ska dock alltid motiveras utifrån ett 
framkomlighets-trafiksäkerhets- och miljöskäl.  
I kommunens översiktsplan finns ett ställningstagande om att ta fram en 
hastighetsplan. Det arbetet har nu påbörjats inom samhällsförvaltningen och 
beräknas kunna behandlas av samhällsnämnden i juni 2022.  
Hastighetsplanen kommer att innehålla ställningstaganden till vilka 
hastigheter som ska gälla på alla vägar och gator i Härnösands tätort.  
Samhällsförvaltningen bedömer att e-förslaget kommer att få sitt slutgiltiga 
besvarande i samband med samhällsnämndens kommande beslut om 
hastighetsplan.   

Socialt perspektiv 
Ingen påverkan  
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Ekologiskt perspektiv 
Ingen påverkan  

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Ingen påverkan i nuläget.     

Beslutsunderlag 
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-25 
E-förslag nr 90 – Sänk hastigheten på Bondsjöhöjden 
Trafikförordningen (1998:1276). 
Översiktsplan 2011-2025      
______  
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§ 33 Dnr 2021-000062 1.1.3.1 

E-förslag - Sänkt hastighet 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att e-förslaget tas med i kommande planering och. 
att skicka ärendet till kommunfullmäktiges presidium för kännedom och till 
kommunstyrelseförvaltningen för avslut.     

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Knapp Britta Thyr (MP). 

Yrkanden 
Knapp Britta Thyr (MP) föreslår följande beslutsformulering: att e-förslaget 
tas med i kommande planering.    

Bakgrund 
Camilla Markström har den 2 februari 2021 framställt förslag om sänkt 
hastighet till 30km/h i bostadsområdet Bondsjöhöjden. E-förslaget uppnådde 
tillräckligt många röster och har därför överlämnats till Samhällsnämnden 
för prövning. 
Inom tättbebyggt område är bashastigheten satt till 50km/h enligt 3 kap. 17 § 
första stycket trafikförordningen (1998:1276). Kommunen kan sedan om det 
är särskilt motiverat sänka hastigheten inom ett område eller på specifika 
vägsträckor, på samma sätt kan även kommunen höja den tillåtna 
hastigheten. Regleringen ska dock alltid motiveras utifrån ett 
framkomlighets-trafiksäkerhets- och miljöskäl.  
 
I kommunens översiktsplan finns ett ställningstagande om att ta fram en 
hastighetsplan. Det arbetet har nu påbörjats inom samhällsförvaltningen och 
beräknas kunna behandlas av samhällsnämnden i juni 2022.  
 
Hastighetsplanen kommer att innehålla ställningstaganden till vilka 
hastigheter som ska gälla på alla vägar och gator i Härnösands tätort.  
 
Samhällsförvaltningen bedömer att e-förslaget kommer att få sitt slutgiltiga 
besvarande i samband med samhällsnämndens kommande beslut om 
hastighetsplan.  

Socialt perspektiv 
Ingen påverkan  
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Ekologiskt perspektiv 
Ingen påverkan  

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Ingen påverkan i nuläget.      

Beslutsunderlag 
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-25 
E-förslag 40 – Sänkt hastighet 
Trafikförordningen (1998:1276). 
Översiktsplan 2011-2025 
      
______  
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§ 34 Dnr 2021-000192 1.1.3.1 

E-förslag - Övergångsställe på Stenhammar 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att e-förslaget tas med i framtida planering och 
att skicka ärendet till kommunfullmäktiges presidium för kännedom och till 
kommunstyrelseförvaltningen för avslut.     

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Knapp Britta Thyr (MP). 

Yrkanden 
Knapp Britta Thyr (MP) föreslår följande beslutsformulering av första 
attsatsen: att e-förslaget tas med i framtida planering.    

Bakgrund 
Isabelle Forslund har den 1 oktober 2021framställt ett förslag om 
övergångställe över Stenhammarsvägen mellan Sidensvansvägen och 
Koltrastvägen. E-förslaget uppnådde tillräckligt många röster och har därför 
överlämnats till Samhällsnämnden för prövning. 
Sedan lagen om fordonsförares väjningsplikt mot gående som korsar gatan 
på övergångsställe infördes den 1 maj 2000 har fler gående skadats på 
obevakade övergångsställen än åren före lagen (bevakade=trafikljus). 
Forskningen visar nämligen att gående löper högre risk att drabbas av en 
olycka när de korsar en gata på ett markerat övergångsställe, jämfört med 
motsvarande plats utan ett markerat övergångsställe. Samhällsförvaltningen 
anser därmed att anläggning av övergångställen ska användas sparsamt och 
bör alltid hastighetssäkras. Vi förstår dock att det finns brister vad gäller 
möjligheter att korsa vägen inte bara vid den berörda sträckan utan även på 
andra platser i området. Samhällsförvaltningen anser i och med det att det 
behövs tas ett helhetsgrepp gällande oskyddade trafikanters framkomlighet i 
området.  Ett arbete som redan påbörjats i samband med kommunens 
kommande gång-och cykelplan och efterkommande åtgärder, e-förslaget kan 
tas i beaktande i detta arbete.  
Socialt perspektiv 
Utvärderingar av införandet av väjningsplikt mot gångtrafikanter har visat att 
det har blivit lättare för gående att korsa gatan från ett framkomlighets 
perspektiv men att det inte ökat säkerheten. Vid övergångställen upplevs en 
så kallad falsk trygghet, då fotgängare tar för givet att bilisterna ska lämna 
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företräde. Detta kallas riskkompensation och innebär att om trafikanten 
upplever en trafiksituation som säker uppträder denna mer nonchalant. Den 
falska tryggheten hos fotgängarna, och beteendet att inte stanna hos förare 
har bidragit till att antalet olyckor har ökat just vid övergångställen sedan 
införandet om väjningsplikt för gående på övergångställen. För barn är detta 
särskilt riskfyllt då barn har en begränsad förmåga att tolka det som sker i 
trafiken. 
Ekologiskt perspektiv 
Övergångsställen kan öka bullernivåer och utsläpp av avgaser, genom de 
startar och stopp de ger upphov till. Vissa studier har dock visat att 
övergångställen inte har någon sådan påverkan.  
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Ingen ekonomisk påverkan i nuläget. Lokal trafikföreskrift behövs inte.      

Beslutsunderlag 
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-02 
E-förslag 98 
Trafikförordningen (1998:1276)      
______  
 



 

Samhällsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
29(43) 

Sammanträdesdatum 
2022-02-17 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 35 Dnr 2021-000195 1.1.3.1 

E-förslag - Djurkyrkogård 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att avslå e-förslaget avseende etablering av en djurkyrkogård, asklund, 
minneslund i kommunal regi och 
att skicka ärendet till kommunfullmäktiges presidium för kännedom och till 
kommunstyrelseförvaltningen för avslut.      

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Knapp Britta Thyr (MP). 

Yrkanden 
Knapp Britta Thyr (MP) föreslår att andra attsatsen stryks.       

Propositionsordning 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut avseende andra 
attsatsen: förvaltningens förslag och Knapp Britta Thyrs (MP) förslag. 
Ordföranden frågar om samhällsnämnden avser besluta enligt förvaltningens 
förslag. 
Ordföranden frågar om samhällsnämnden avser besluta enligt Knapp Britta 
Thyrs (MP) förslag.  
Ordföranden finner att samhällsnämnden beslutat enligt Knapp Britta Thyrs 
(MP) förslag.  

Bakgrund 
Den 13 oktober 2021 inkom ett e-förslag till kommunen. Förslaget handlar 
om en önskan om att den dag man blir tvungen att följa sin bästa vän till den 
sista vilan, även få en plats att begrava urnan med husdjurets aska på. Nu är 
det många som har sina bästa vänner i förråd, på vinden eller i garaget. De 
vill inte att deras husdjur ska hamna i en form av massgrav, utan vill att de 
får en djurkyrkogård i Härnösand. En vacker asklund eller minneslund i 
anslutning till de kyrkogårdar som finns i kommunen är något förslags-
ställaren önskar. ”Tänk vad härlig tanke, att där man själv ska vila, vilar 
redan den fyrbenta följeslagaren”, skriver avsändaren. 
Samhällsförvaltningen är positiv till att en djurkyrkogård anordnas. Att driva 
en djurkyrkogård är inte en kommunal fråga och Härnösands kommun bör 
inte ta på sig något ansvar för att anordna eller driva en sådan. Härnösands 
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kommun kan se över möjligheten att tillhandahålla lämplig mark som kan 
användas som djurkyrkogård. Kommunen kan även upplysa sökanden om 
vilka lagkrav och försiktighetsmått som måste beaktas för att olägenhet för 
människors hälsa och miljö inte ska uppkomma. Djurkyrkogården ska endast 
tillåta begravning av djur som är kremerade. 
Frågan om att inrätta en djurkyrkogård har behandlats i Härnösands 
kommuns kommunfullmäktige tidigare. Härnösands kommun har varit 
positiv till detta och har varit beredd att tillhandahålla lämplig mark till 
någon förening eller privatperson som åtar sig att ansvara för och sköta 
djurkyrkogården. Men det har än så länge inte blivit någon djurkyrkogård.  
I nuvarande e-förslag önskar förslagsställaren att en vacker asklund eller 
minneslund etableras i anslutning till de kyrkogårdar som vi har i 
kommunen. Härnösands kommun kan inte svara för om kyrkan har lämplig 
mark och är intresserad av en sådan etablering.  
Det krävs bygglov enligt plan- och bygglagen för anläggande av 
djurkyrkogård. Det anges inte i lagstiftningen att lovplikten endast gäller för 
begravningsplatser för människor. Det innebär att bygglovsplikten borde 
gälla även för djurkyrkogårdar. En detaljplaneändring kan krävas beroende 
på vilken plats som väljs för djurkyrkogården.  
Socialt perspektiv 
En djurkyrkogård är ofta en rofylld plats där djurägare kan låta sina vänner 
få sin sista vila i en vacker och fridfull miljö. Man kan pryda graven med 
blommor. Man kan begrava små sällskapsdjur typ kanin, marsvin samt 
hundar och katter. 
Barnperspektivet:  
Djurkyrkogården kan vara en fin viloplats för barnets älskade katt, hund, 
kanin eller marsvin.  
Ekologiskt perspektiv 
Förslaget om djurkyrkogård bedöms inte påverka perspektivet. 
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Om kommunen arrenderar ut mark för etablering av en djurkyrkogård 
uppstår kostnader i form av uppstarts- och driftkostnader som den som är 
ansvarig för djurkyrkogården blir ansvarig för och inte kommunen. 
Det finns lagkrav och försiktighetsmått som måste beaktas för att olägenhet 
för människors hälsa och miljö inte ska uppkomma vid anläggande och drift 
av en djurkyrkogård.      

Beslutsunderlag 
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-03 
E-förslag Djurkyrkogård, asklund, minneslund     ______ 
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§ 36 Dnr 2021-000073 1.1.3.1 

E-förslag - Belysning längs vattnet Lövudden 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att återremittera ärendet till förvaltningen för att utreda möjligheterna med 
belysning längs vattnet vid Lövudden.      

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Thomas Flank (M), Knapp Britta Thyr (MP) och 
Christian Wasell (M). 

Yrkanden 
Christian Wasell (M) föreslår att samhällsnämnden ska besluta att 
återremittera ärendet till förvaltningen för att utreda möjligheterna med 
belysning längs vattnet vid Lövudden.      

Bakgrund 
I ett e-förslag skapat den 5 februari 2021, önskar förslagsställaren att 
kommunen sätter upp fina gatlyktor längs promenadstråket Lövudden-
Sparrudden-E4 som gör att man kan använda området året om. Detta 
eftersom promenadstråket enligt förslagsställaren är flitigt besökt och 
uppskattas av många olika personer som vill motionera eller njuta av 
naturen. 
Frågor om belysning av parker och naturområden är komplex. Ser man till 
de flesta människors upplevelse är det nästan alltid positivt med belysning ur 
tillgänglighetsperspektiv och upplevd säkerhet. Ser vi till ekologiska 
perspektiv är frågan om ljusföroreningar och belysning av tidigare mörka 
park och naturområden ett ökande problem som vi idag har relativt lite 
kunskap om. 
Forskningen inom ämnet har tidigare begränsats till de ljuskällor som varit i 
bruk historiskt och till studier som i hög grad utgjorts av observationer. 
Under det senaste decenniet har mer kontrollerade experiment börjat 
genomföras, med de nyutvecklade ljuskällorna och med betydligt fler arter. 
De vetenskapliga beläggen ökar för att ljusföroreningar har betydande 
ekologiska konsekvenser, och för att det är ett underskattat miljöproblem 
som redan idag har en effekt på arters överlevnad. 
Härnösands kommun har de senaste åren arbetat med att skapa 
sammanhängande stråk för gående som ska upplevas både säkra och 
inbjudande. Detta har till största del gjorts inom eller mellan bostadsområden 
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och stadsdelar. Belysning av nya områden i park och naturområden har 
kommunen varit restriktiva med.  
Naturområdet Lövudden är idag utpekat som naturvårdsområde.   
Området bör inte belysas.  
Samhällsförvaltningen föreslår därför att e-förslaget ska avslås. 
Socialt perspektiv 
Om E-förslagets intentioner genomförs och ny belysning uppförs blir det 
troligtvis en positiv upplevelse för besökare i området under framförallt 
mörka sommarkvällar och höstdagar. Upplevelsen under vintertid när 
marken är snötäckt och en eventuell ny belysning lockar besökare ut i ett 
stråk som inte har vinterväghållning kan vara negativ.  
Ekologiskt perspektiv 
Ekologiska ljusföroreningar utgörs av artificiellt ljus som ändrar de naturliga 
mönstren av ljus och mörker i ekosystemen, eller som på annat sätt har 
negativa eller oönskade effekter på djur och växter. 
Människor är i grunden anpassade till dagsljusförhållanden och belysning 
skapar ökad trygghet och välbefinnande. Belysningen har däremot många 
negativa effekter för biologisk mångfald och ekosystemfunktion. Den 
artificiella belysning vi använder dagligen kan störa dessa system. Nattaktiva 
djurarter, såsom de flesta däggdjur, groddjur och många insekter, är 
beroende av mörker eller mycket svagt ljus för sin överlevnad. Negativa 
ekologiska effekter av belysning finns beskrivna för många arter fåglar, 
fladdermöss, andra däggdjur, groddjur, kräldjur, fiskar, insekter. 
Ljusets ekologiska effekter är komplexa och beror på belysningens karaktär 
och egenskaper. Även ljusets omfattning i tid och rum är av ekologisk 
betydelse. För arter som undviker ljus kan det krävas sammanhängande 
mörka områden eller korridorer för att de skall överleva. Vissa naturmiljöer 
kan vara särskilt känsliga för ljusföroreningar. De ekologiska effekterna kan 
bli betydande om ljusföroreningarna påverkar skyddade områden eller 
hotade och prioriterade arter. 
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Om E-förslagets intentioner genomförs och ny belysning uppförs blir det 
både en kostnad för nyanläggandet och en kostnad för framtida drift och 
underhåll. Erfarenhetsmässigt kommer önskemål om vinterväghållning av 
det belysta stråket att komma ganska snabbt efter att belysning är uppförd. 
Detta blir i så fall även det en framtida drift och underhållskostnad.   

Beslutsunderlag 
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-02 
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E-förslag nr 41 – Belysning längs vattnet på Lövudden 
Text kopierad från 
https://www.slu.se/forskning/kunskapsbank/miljoanalys/ljusfororeningar/ 

Text: Jan Olof Helldin, forskare på SLU Centrum för biologisk mångfald, och 
Annika K. Jägerbrand, universitetslektor i miljövetenskap, Halmstad högskola, och 
forskningsledare på Calluna AB. 
Artikel ur tidningen Biodiverse 3 2020. http://www.biodiverse.se/number/nr-3-
2020-arg-25/ 

      
______  
 

https://www.slu.se/forskning/kunskapsbank/miljoanalys/ljusfororeningar/
http://www.biodiverse.se/number/nr-3-2020-arg-25/
http://www.biodiverse.se/number/nr-3-2020-arg-25/
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§ 37 Dnr 2021-000055 1.1.3.1 

E-förslag - Belysning 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att bifalla e-förslaget och 
att skicka ärendet till kommunfullmäktiges presidium för kännedom och till 
kommunstyrelseförvaltningen för avslut. 
      
Yttranden 
I ärendet yttrar sig Knapp Britta Thyr (MP). 

Yrkanden 
Knapp Britta Thyr (MP) föreslår följande beslutsformulering avseende den 
första attsatsen: att bifalla e-förslaget.     

Bakgrund 
I ett e-förslag skapat den 18 januari 2021, önskar förslagsställaren att 
kommunen belyser lekparken mitt emot Brännans förskola för ökad trygghet 
för barn och föräldrar.  
Härnösands kommun tidigare inte arbetat med belysning i lekparker. 
Kommunen har på senare tid satt belysning i några nyanlagda större 
lekparker.  
Frågor om belysning av lekplatser har kommit upp i flera områden under 
senaste tiden, 1–1,5 år. Samhällsförvaltningen har fått in flera synpunkter om 
belysning av lekparker i olika områden i staden.  
Belysning av lekparker skulle de flesta människors uppleva positivt ur 
tillgänglighetsperspektiv och upplevd säkerhet. Det finns däremot oklarheter 
vad gäller säkerheten kring lekplatser vintertid när marken är frusen och om 
en eventuell belysning ska tolkas som om markägaren, i det här fallet 
kommunen, bjuder in allmänheten att använda lekplatsen även vintertid.  
Samhällsförvaltningen har påbörjat ett arbete med att försöka reda ut vad 
lagstiftningen säger om detta och även titta på vilka lekplatser det skulle vara 
möjligt att belysa om det visar sig vara genomförbart eftersom frågan 
aktualiserats för flera olika platser i kommunen 
Samhällsförvaltningen föreslår därför att e-förslaget ska bifalles såtillvida att 
intentionerna i E-förslaget beaktas i kommande utredning och arbete med 
översyn av lämpliga lekplatser för eventuell belysning. 
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Socialt perspektiv 
Om E-förslagets intentioner genomförs och ny belysning uppförs blir det 
troligtvis en positiv upplevelse för besökare i området under framförallt 
mörka sommarkvällar och höstdagar. Upplevelsen under vintertid när 
marken är snötäckt och en eventuell ny belysning lockar besökare ut i ett 
område som inte har vinterväghållning och en lekplats där underlaget är 
fruset kan vara negativ.  
Ekologiskt perspektiv 
Människor är i grunden anpassade till dagsljusförhållanden och belysning 
skapar ökad trygghet och välbefinnande. Belysningen har däremot många 
negativa effekter för biologisk mångfald och ekosystemfunktion. 
Ekologiska ljusföroreningar utgörs av artificiellt ljus som ändrar de naturliga 
mönstren av ljus och mörker i ekosystemen, eller som på annat sätt har 
negativa eller oönskade effekter på djur och växter. 
Ljusets ekologiska effekter är komplexa och beror på belysningens karaktär 
och egenskaper. Även ljusets omfattning i tid och rum är av ekologisk 
betydelse. 
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Om E-förslagets intentioner genomförs och ny belysning uppförs blir det 
både en kostnad för nyanläggandet och en kostnad för framtida drift och 
underhåll. Erfarenhetsmässigt kommer önskemål om vinterväghållning av 
det belysta området att komma ganska snabbt efter att belysning är uppförd. 
Detta blir i så fall även det en framtida drift och underhållskostnad.  
Ur ett juridiskt perspektiv med ansvar för lekplatsen som markägare och de 
krav som finns på fallskydd mm är det i dagsläget oklart hur man ser på 
möjligheten att använda lekplatser under vinterhalvåret när marken är frusen 
och om en belysning av lekplatsen kan tolkas som om kommunen bjuder in 
allmänheten att använde området. Samhällsförvaltningen har påbörjat ett 
arbete med att reda ut detta eftersom frågan aktualiserats från flera håll.      

Beslutsunderlag 
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-02 
E-förslag nr 23 - Belysning      
______  
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§ 38 Dnr 2021-000191 1.1.3.1 

E-förslag - Lyft för funktionshindrade vid brygga 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att återremittera ärendet till förvaltningen för att utreda lämplig 
lyftanordning.      

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Knapp Britta Thyr (MP) och Christian Wasell (M). 

Yrkanden 
Knapp Britta Thyr (MP) föreslår att ärendet återremitteras till förvaltningen 
för att utreda lämplig lyftanordning.      

Propositionsordning 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, förvaltningens förslag 
och Knapp Britta Thyrs (MP) förslag. 
Ordföranden frågar om samhällsnämnden avser besluta enligt förvaltningens 
förslag. 
Ordföranden frågar om samhällsnämnden avser besluta enligt Knapp Britta 
Thyrs (MP) förslag. 
Ordföranden finner att samhällsnämnden beslutat enligt Knapp Britta Thyrs 
(MP) förslag. 

Bakgrund 
I ett e-förslag skapat den 28 september 2021, önskar förslagsställaren att 
kommunen konstruerar en permanent lösning med lyft på bryggan vid 
badhuset samt helst även på brygga vid Skeppsbron, för att rullstolsburna ska 
kunna ta sig i och ur båtar. 
Härnösands kommuns bryggor vid Kanaludden, Skeppsbron samt 
Kronholmsudden är tillgänglighetsanpassade så att även personer med 
rullator/rullstol ska ha möjlighet att ta sig ut på bryggorna och få möjlighet 
till vattenkontakt och att eventuellt kunna ta sig ombord på en båt. 
Möjligheten att ta sig ombord på en båt är idag begränsad till aktuell båts 
utformning och varje persons möjlighet att utifrån situationen själv ta sig 
ombord.   
En lyft som beskrivs av förslagsställaren är i offentliga miljöer hårt reglerad 
vad gäller krav på utformning, besiktningar samt drift och underhåll. 
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Uppförande samt drift och underhåll riskerar att bli mycket kostsamt. I 
dagens organisation med begränsade resurser för båt/hamnverksamhet blir en 
installation av lyft mycket svår att hantera.  
Samhällsförvaltningen föreslår därför att e-förslaget ska avslås. 
Socialt perspektiv 
Om E-förslagets intentioner genomförs och ny lyft uppförs blir det troligtvis 
en positiv upplevelse för de besökare som har behov av hjälpmedel för att ta 
sig i och ur en båt. Risk finns att övriga besökare upplever det som negativt 
då installation av lyft troligtvis kommer att ta betydande plats på bryggan.  
Ekologiskt perspektiv 
Inga konsekvenser 
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Om E-förslagets intentioner genomförs och ny lyft uppförs blir det både en 
kostnad för nyanläggandet och en kostnad för framtida drift och underhåll.       

Beslutsunderlag 
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-02 
E-förslag nr 96 – Lyft för funktionshindrade vid brygga      
______  
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§ 39 Dnr 42567  

Delegationsbeslut till granskning 2022-02-17 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna.      

Bakgrund 
Handläggaren redogör för utvalt delegationsbeslut.      

Beslutsunderlag 
SAM 2021-3122      
______  
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§ 40 Dnr 42568  

Delegationsbeslut enligt förteckning 2022-02-17 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna och 
att följande delegationsbeslut kommer att granskas nästa gång:  

• SAM 2022-1051 

• SAM 2021-3115     

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Ann-Cathrine Genberg (S) och Christian Wasell (M). 

Yrkanden 
Ann-Cathrine Genberg (S) föreslår SAM-1051. 
Christian Wasell (M) föreslår SAM 2021-3115.     

Bakgrund 
Aktuell lista på delegationsbeslut har gått ut till nämnden i handlingarna 
inför dagens möte.     

Beslutsunderlag 
Delegationslista 2022-01-20 – 2022-02-09       
______  
 



 

Samhällsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
40(43) 

Sammanträdesdatum 
2022-02-17 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 41 Dnr 42570  

Ärenden för kännedom 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att lägga ärenden för kännedom till handlingarna.      

Beslutsunderlag 
Skrivelse angående yrkande på konstgräs på Myran från fotbollsföreningar 
Solstrålens förskola – Miljöarbete redovisning      
______  
 



 

Samhällsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
41(43) 

Sammanträdesdatum 
2022-02-17 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 42 Dnr 42571  

Ordförande rapporterar 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna.     

Bakgrund 
Ordföranden Knapp Britta Thyr (MP) rapporterar om följande: 
Nämndens årsplan 2022 
Möte med Rådet för strategisk planering och exploatering 
Möte med Kollektivtrafikmyndigheten om regional och kommunal 
trafikplanering 
Fritidsbankens invigning 2022-03-02    
______  
 



 

Samhällsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
42(43) 

Sammanträdesdatum 
2022-02-17 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 43 Dnr 42572  

Förvaltningschef rapporterar 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna.      

Bakgrund 
Helene Lager, t.f. förvaltningschef, rapporterar om följande: 
Tjänsten för nämndsekreterare ligger ute 
Stadsarkitektsrekrytering pågår 
Bygglovshandläggarrekrytering pågår       
______  
 



 

Samhällsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
43(43) 

Sammanträdesdatum 
2022-02-17 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 44 Dnr 42569  

Övriga rapporter 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar  
att lägga informationen till handlingarna.       

Bakgrund 
Linda Saltin (S) rapporterar från möte med NTF.       
______  
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