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§ 111 Dnr 40226  

Informationsärenden 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar  
att lägga informationen till handlingarna.      

Bakgrund 

Informationsärenden som har föredragits på dagens möte: 
Budgetuppföljning   Mattias Eknemar 
Delårsrapport   Mattias Eknemar 
Nya tjänster    Helene Lager 
Val till budgetberedning   Knapp Britta Thyr 
Äland 25:1 – Strandskyddsdispens  Monika Bertgren 
Rapport – Idrottshallen   Ulf Andersson 
      
 
 
______  
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§ 112 Dnr 30343  

Val av justerare 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar   
att välja Per-Eric Norberg (C) som justerare för dagens protokoll.  
Justering sker 2021-09-24, kl.13.00 i Johannesbergshuset.    
______  
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§ 113 Dnr 31757  

Godkännande av dagordning 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 
att godkänna dagordningen för dagens sammanträde.       
 
______  
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§ 114 Dnr 2021-000098 1.1.3.1 

Budgetuppföljning juli 2021 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna.  

Propositionsordning 

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

Bakgrund 

Härmed överlämnas budgetuppföljningen ackumulerat per den sista juli för 
samhällsnämndens verksamheter. Inför budget 2021 har samhällsnämnden 
en nollbudget och därmed inget överskottskrav. Resultatet när vi summerar 
perioden jan - jul visar ett budgetöverskott med 2,3 mnkr 
Nivån för interna och externa intäkter visar för perioden ett underskott med 
4,7 mnkr. Det är främst hos bad- och fritidsanläggningar där man har ett 
intäktstapp på grund av pandemin och de negativa effekter denna för med 
sig. 
Personalkostnaderna är för perioden 2,6 mnkr lägre än budgeterat vilket 
beror på låga vikariekostnader i verksamheter där extra personal ej behövts 
under den pågående pandemin. 
Köp av huvudverksamhet där främst entreprenad- och trafikkostnader 
belastar budget visar totalt sett ett överskott på 3,8 mnkr för perioden.  
Avskrivningskostnader totalt sett för hela förvaltningen ligger för perioden 
något under budgeterad nivå med ett överskott på 1,0 mnkr. 
Den totala investeringskostnaden för samhällsnämnden och perioden jan – 
jul uppgår till 3,8 mnkr. 

Socialt perspektiv 

Ingen påverkan. 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan. 
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Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Ingen påverkan.   

Beslutsunderlag 

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-20 ______  
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§ 115 Dnr 2021-000132 1.1.3.1 

Delårsrapport samhällsnämnden 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 
att godkänna delårsrapport 2021, 
att skicka den till kommunstyrelsen, 
att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta en handlingsplan utifrån 
informationen i delårsrapporten och  
att handlingsplanen presenteras vid nämndens oktobersammanträde.     

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Knapp Britta Thyr (MP) och Per-Eric Norberg (C).  

Yrkanden 

Knapp Britta Thyr (MP) yrkar på följande beslutsformulering: 
att godkänna delårsrapport 2021, 
att skicka den till kommunstyrelsen och 
att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta en handlingsplan utifrån 
informationen i delårsrapporten. 
Per-Eric Norberg (C) yrkar på en tilläggsattsats enligt följande: 
att handlingsplanen presenteras vid nämndens oktobersammanträde.      

Propositionsordning 

Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, Knapp 
Britta Thyrs (MP) förslag med Per-Eric Norbergs (C) tilläggsförslag. 
Ordföranden frågar om samhällsnämnden avser besluta i enlighet med 
Knapp Britta Thyrs (MP) förslag med Per-Eric Norbergs (C) tilläggsförslag. 
Ordförande finner att samhällsnämnden har beslutat i enlighet med Knapp 
Britta Thyrs (MP) förslag med Per-Eric Norbergs (C) tilläggsförslag.      

Bakgrund 

Samhällsnämndens delårsrapport för 2021 har upprättats i ledningssystemet 
Hypergene, enligt anvisningar från kommunstyrelse- förvaltningens 
ekonomiavdelning. I verksamhetsberättelsen presenteras verksamheten, 
viktiga händelser under året samt framtidshändelser. Avsnittet mål och 
indikatorer presenterar årets utfall på de indikatorer som rör förvaltningen. 
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Ekonomiavsnittet analyserar det ekonomiska utfallet samt prognoser på drift 
och investering. Bilagan utgör samhällsförvaltningens förslag till 
kommunstyrelseförvaltningens upprättande av delårsrapport till 
kommunstyrelsen. 

Socialt perspektiv 

Ingen påverkan. 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Ingen påverkan.  

Beslutsunderlag 

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-17 
Delårsrapport 2021   
______  
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§ 116 Dnr 2021-000099 3.1.5.1 

Förhandsbesked - 2 fritidshus, Dalom 2:10 SAM 2017-
1750 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 
att med stöd av 9 kap 17 § plan- och bygglagen (SFS2010:900) bevilja 
positivt förhandsbesked för två fritidshus på fastighet Dalom 2:10 med 
villkor: 
att fritidshus ska placeras minst 125m från strandlinjen, 
att fastställa avgiften till 9856 kr enligt 2017 års taxa fastställd av 
kommunfullmäktige.  

Propositionsordning 

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

Bakgrund 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om förhandsbesked för att få bygga två fritidshus på fastigheten 
Dalom 2:10 har inkommit från Fortifikationsverket. Fritidshusens föreslagna 
byggnadsarea är 60-75m2  och en bruttoarea samt boarea på 75-100m2.  
Utformningen en våning med eller utan inredd vind samt en takvinkel på 
18grader. 
Den föreslagna byggplatsen ligger utanför område med detaljplan, 
områdesbestämmelser och utanför sammanhållen bebyggelse. 
Platsen omfattas inte av strandskyddsbestämmelser enligt 7 kap. 
Enligt gällande översiktsplan är platsens markanvändning - SK skogsbruk.  
Med vägledning av gällande översiktsplan, avvägningar mellan de enskilda 
och allmänna intressen, görs bedömningen att lokaliseringen uppfyller 
kraven i 2 kap PBL, och kan därför tillåtas. 
Dalom 2:10 är idag en obebyggd fastighet som sluttar ner mot havet på norra 
Hemsön. Huvuddelen av fastigheten består av tall dominerande 
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hällmarksimpediment, med delvis blottat berg med marklavar. I området 
finns även stråk av mindre partier bestående av blockrik produktiv 
skogsmark med en blandning av tall, gran och lövträd.  
Ärendet gäller ansökan om förhandsbesked för att uppföra två stycken 
fritidshus på fastigheten Dalom 2:10, sökande är Fortifikationsverket. När 
ansökan inkom 2017 gällde ansökan lokalisering av fyra fritidshus. Efter 
platsbesök 2017-08-28 lämnades nytt förslag in för nya placeringar, då med 
två föreslagna placeringar för två fritidshus. Efter resultatet Skogsstyrelsens 
naturinventering 2019-12-12 ändrades de föreslagna placeringarna 
ytterligare. (Bilaga 2 och 3) I ansökan framgår att avstyckningar planeras 
med en yta på 400-500m2 /fastighet. 
I ansökan uppger sökande en byggnadsarea på 60-75m2 per fritidshus och en 
bruttoarea samt bostadsarea på 75-100 m2.  Byggnadsutformning är en 
våning med eller utan inredd vind samt med en taklutning på 18 grader. De 
föreslagna byggplatserna är belägna i anslutning till mindre skogsväg.  
De föreslagna byggplatserna ligger utanför område med detaljplan, 
områdesbestämmelser och utanför sammanhållen bebyggelse. 
Platsen omfattas inte av strandskyddsbestämmelser enligt 7 kap. 
miljöbalken, men den östliga föreslagna placeringen ligger 25m från  
strandskyddat område. 
Dalom har en gles bebyggelse och under de senaste 10 åren har inga 
bostadshus uppförts. Det senaste beviljade bygglovet för bostadshus var 
2008 och 2016 beviljades tre förhandsbesked, dessa tre är idag obebyggda. 
Samhällsförvaltningen har varit på platsbesök vid två tillfällen.  
Översiktsplan: Enligt gällande översiktsplan är platsens markanvändning 
SK, skogsbruk. ”Områdena omfattas i huvudsak av skogs- och mindre 
jordbruksmark med enstaka bebyggelse. Dessa områden har i regel långa 
avstånd till service, skola och kollektivtrafik och kommunen uppmuntrar av 
den anledningen normalt inte till ny bostadsbebyggelse. Enstaka ny 
bebyggelse kan dock tillåtas.” 
Naturmiljö: Planekologens bedömning efter en översiktlig naturinventering 
gjorts på platsen att det på fastigheten finns områden med höga naturvärden 
och att en mer detaljerad inventering behöver göras. Sökande anlitade 
Skogsstyrelsen för uppdraget. Resultatet av Skogsstyrelsen  
naturinventeringen visar områden med både höga och måttliga naturvärden. 
(Bilaga 4) 
-Ett mindre område med höga naturvärden bestående av hänglavsrik 
grandominerad barrskog. 
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-Ett mindre område med höga naturvärden bestående av en ansamling av 
gamla lövträd (asp, björk, sälg).  
- Ett större område med höga naturvärden bestående av 
hällmarksimpediment med spridda gamla tallar 
 - I övriga delar av området finns måttliga naturvärden i form av spridda 
gamla lövträd (huvudsakligen björk).  
Hälsa och Säkerhet: I kommunens GIS-skikt anges att området utgörs av 
högriskområde för radon varvid nybyggnation kräver radonsäkert utförande.  
Ett vindkraftverk finns mellan 750-800 från föreslagna placeringar. 
Bullerberäkningar har utförts i samband med tillstånd för vindkraftverket 
och understiger dB 40 vid sökta placeringar, varför inga ytterligare 
bullerutredningar krävs. 

Yttranden 

I ärendet har remiss skickats till Härnövind ekonomisk förening, Härnösands 
Elnät AB, Försvarsmakten, räddningstjänsten och kommunens 
miljöavdelning.  
Grannehörande har skickats till Dalom 2:4, 2:16, 2:21, 2:23, 2:24, 2:25, 2:26, 
2:27, och 2:28. 
Fastighetsägare till Dalom 2:25 och 2:26 samt Härnövind ekonomisk 
förening har inte svarat på remissen från 2021-06-22.  
Härnövind ekonomisk förening samt fastighetsägare till Dalom 2:25 har vid 
tidigare remiss 2017-09-04 svarat att de inte har några synpunkter. 
Dalom 2:16, 2:27 och 2:28 ägs av samma fastighetsägare. Synpunkter har 
inkommit om vad som gäller för fortifikationsverkets vägservitut. Gällande 
föreslagna placeringar har fastighetsägaren inga synpunkter. ( Bilaga 7) 
Fastighetsägare till Dalom 2:21 har yttrat sig med en upplysning om att det 
finns nya vägar i Dalom som inte finns med i kartunderlaget från sökande. 
(Bilaga 8)  
Hemab har yttrat sig i ärendet gällande plats för avfallshantering samt att de 
inte kan ge synpunkter angående avlopp då det inte framgår vilken 
avloppslösning som avses. I övrigt har de inga synpunkter. (Bilaga 5)  
Samhällsförvaltningens miljöavdelning har yttrat sig gällande avlopp, och 
skriver: Miljöavdelningen bedömer att enskild avloppsanläggning, eventuell 
gemensamhetsanläggning, bör vara möjlig att ordna men ytterligare 
undersökningar krävs inför val av lämplig anordning.(Bilaga 6.) 
Inkomna synpunkter har kommunicerats med sökande. 

Samhällsförvaltningens bedömning 

Enligt plan- och bygglagens 2 kap 1-2 § ska vid prövningen hänsyn tas till 
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både allmänna och enskilda intressen och syfta till att mark och 
vattenområden används för de eller de ändamål som områdena är mest 
lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Enligt 2 kap 4 § 
får mark tas i anspråk för att bebyggas endast om marken från allmän 
synpunkt är lämplig för ändamålet. 
Översiktsplan: Lokaliseringen av fritidshusen överensstämmer med gällande 
översiktsplan.  
Detaljplanekravet: Bebyggelsetrycket i Dalom är inte stort och 
lokaliseringen av fritidshusen bedöms inte få en betydande inverkan på 
omgivningen. De föreslagna åtgärderna bedöms inte kräva prövning av 
lämpligheten genom detaljplan enligt 4 kap 2 § plan- och bygglagen. 
Tillfartsväg: Idag finns en mindre skogsväg som är körbar fram till 
lokaliseringarna, därav bedömer samhällsförvaltningen att det är möjligt med 
tillfartsväg till de föreslagna placeringarna. De synpunkter som framförts 
från fastighetsägarna i området bedöms inte utgöra något hinder för 
lokaliseringen. 
Avlopp, vatten, avfall och el: Samhällsförvaltningens miljöhandläggare har 
besökt platserna och bedömer att enskild avloppsanläggning, eventuell 
gemensamhetsanläggning, bör vara möjlig att ordna.  
Vattenförsörjning avser sökande ordna med gemensamhetsanläggning 
anläggning för de två fastigheterna.   
Hemab har på remissyttrande visat vart placering för avfallshantering ska 
ske. I övrigt de inte har något att erinra.  
Naturmiljö: På fastigheten finns områden men höga naturvärden och 
måttliga naturvärden enligt naturvärdesinventeringen. Samhällsförvaltningen 
bedömer utifrån resultatet av naturinventeringen att det är olämpligt att 
exploatera områdena med höga naturvärden. 
Sammanfattningsvis bedöms de föreslagna lokaliseringarna, med 
fastställande av villkor för placering, uppfylla kraven i plan- och bygglagens 
2 kap. och kan därför tillåtas . 
Vad som i övrigt framkommit i yttranden från fastighetsägare i området samt 
kommunekolog medför inte någon annan bedömning. 
Planekolog Monika Bertgren och miljöhandläggare Monica Friman har 
deltagit i handläggningen av ärendet. Plan- och byggchef Malin Sjöstrand 
har informerats under handläggningen av ärendet.  

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 



 

Samhällsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

14(27) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-23 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

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 
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.  

Beslutsunderlag 

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-25  
______  
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§ 117 Dnr 2021-000138 3.2.2.5 

Strandskyddsdispens för uppförande och avstyckning 
av två bostadshus med garage, Äland 25:1 - SAM 2021-
1975 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 
att bevilja strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 § miljöbalken,  
att godta det särskilda skälet enligt miljöbalkens 7 kap 18 §  att 
bostadshusen och garagen kommer att uppföras i anslutning till befintligt 
bostadshus,  
att tomtplatserna utgör vardera 1900 m2 och 
att avgiften för denna ansökan är 7720 kr.   

Propositionsordning 

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

Bakgrund 

För byggnadsföretaget fordras dispens enligt 7 kap 18 § miljöbalken.  
I aktuell översiktsplan från 2011 är området markerat som JO, jordbruk och 
gles bebyggelse.  
Området ingår inte i kommunens lis-plan (landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen) för bostäder. 
Området ligger utanför detaljplan. 
Bostadshusen är tänkt att placeras ungefär 95 meter från strandlinjen. Den 
aktuella fastigheten har man tänkt avstycka för att bilda två fastigheter för 
bostäder. Fastigheterna planeras att bli 1900 m2. Bostadshusens 
byggnadsarea är tänkt att bli vardera 120 m2 och garagen 80 m2. 
Ett platsbesök gjordes den 10 juni 2021 för en översiktlig naturinventering. 
Vid inventeringen noterades att området nyligen avverkats och består idag av 
helt öppen mark. Längre ner mot strandlinjen är marken relativt fuktig med 
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ett större bestånd av vass. Några speciella eller ovanliga växter noterades 
inte på platsen. Enligt kommunens gis-skikt finns inga speciella eller 
hänsynskrävande naturvärden i området. Samhällsförvaltningen bedömer att 
växt- och djurlivet inte väsentligen förändras av åtgärden. 
Samhällsförvaltningen bedömer att allmänhetens tillgänglighet till 
strandlinjen inte kommer att försämras av åtgärden. Allmänheten ska 
fortsättningsvis kunna vandra fritt längs strandlinjen. 
I kommunens lis-plan står det beskrivet att det är möjligt att uppföra enstaka 
en- eller tvåbostadshus i anslutning till ett befintligt bostadshus utanför lis-
området. Enligt Boverket bör definitionen i anslutning till inte vara längre 
ifrån än 200 meter. 
I det aktuella ärendet föreslår man att placera bostadshusen ungefär 50 meter 
från närmaste befintliga bostadshus. Samhällsförvaltningen bedömer att det 
särskilda lis-skälet ”Bostadshusen och garagen kommer att uppföras i 
anslutning till befintligt bostadshus” i det här fallet är godtagbara. 
De kriterier som behöver uppfyllas för att kunna använda ovanstående lis-
skäl utanför lis-område är att det finns service och infrastruktur i närheten. 
Den närmaste servicepunkten med affär, bensinstation och skola ligger i 
Älandsbro i närheten av den aktuella exploateringen. 
Samhällsförvaltningen åberopar det särskilda skälet att ”Bostadshusen och 
garagen kommer att uppföras i anslutning till befintligt bostadshus”. Det 
föreslagna skälet bedöms vara godtagbart utan att strida mot syftena med 
strandskyddet.  

Socialt perspektiv 

Åtgärden bedöms inte påverka negativt det sociala perspektivet. 

Ekologiskt perspektiv 

Det ekologiska perspektivet har bedömts ovan. Åtgärden bedöms inte 
påverka växt- och djurlivet på ett negativt sätt. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Det ekonomiska och juridiska perspektivet bedöms inte har någon relevans i 
detta ärende.  
Med ovanstående skäl föreslås att en strandskyddsdispens kan beviljas för 
rubricerad åtgärd. 
I ärendet har miljöchef Helene Lager deltagit.   

Beslutsunderlag 

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-10  
______  
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§ 118 Dnr 2021-000139 1.1.3.1 

Inrättande av två tjänster på samhällsförvaltningen 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta 
att inrätta en tjänst som handläggare på Teknikavdelningen, 
att inrätta en tjänst som bygglovshandläggare på Plan & Byggavdelningen 
samt 
att tjänsterna finansieras inom samhällsförvaltningens budgetram.  

Propositionsordning 

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

Bakgrund 

Inom teknikavdelningens ansvarsområde har arbetsbelastningen under en 
längre tid ökat och under året har arbetsbelastningen påverkat servicen till 
kunder samt arbetsmiljön internt. På många områden växer och utvecklas 
kommunen och dess företag. Då ökar också arbetsmängden för 
teknikavdelningen och en ytterligare resurs behövs till avdelningen som idag 
består av 10 tjänster inklusive avdelningschefen. 
Inom plan & byggavdelningens ansvarsområde har förvaltningen köpt 
konsulttjänster för att bedriva tillsyn inom plan och bygglagen (PBL). Syftet 
har varit att arbeta av den ärendemängd som ordinarie organisation inte 
kunnat prioritera samt att utveckla tydliga och effektiva arbetsprocesser i 
tillsynsarbetet. Avdelningen har nu en beprövad och fungerande process och 
ärendemängden av äldre ärenden har behandlats. Den ärendemängd som 
kommer till avdelningen löpande kan hanteras av ytterligare en tjänst inom 
avdelningen. Befintlig personal har kunskap inom området men måste 
prioritera bygglovshandläggning utifrån servicegaranti och beslutade 
handläggningstider. Att säkra kompetens och kunskap internt istället för att 
köpa tjänsten av extern part är strategiskt viktigt för den långsiktiga 
verksamheten. Avdelningen består idag av 11 tjänster inklusive 
avdelningschefen. Tidigare budgetmedel för konsulttjänster skulle finansiera 
tjänsten. 
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Socialt perspektiv 

Ingen påverkan bedöms. 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan bedöms. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Finansiering av de två tjänsterna ryms inom befintlig budgetram.  

Beslutsunderlag 

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-07  
______  
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§ 119 Dnr 2021-000118 1.1.1.2 

Granskning av styrmodell 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 
att anta Yttrande – Granskning av styrmodell, daterad 2021-06-10 som 
samhällsnämndens svar på revisionens skrivelse, samt  
att översända yttrandet till revisionen.  

Propositionsordning 

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

Bakgrund 

Kommunens revisorer har genomfört en granskning av styrmodellen per 
2021-06-10 vilket ingår som en del av revisionsplanen för 2020. Revisionen 
önskar att samhällsnämnden lämnar synpunkter på de slutsatser som finns 
redovisade i rapporten. 
De väsentligaste slutsatserna från granskningen sammanfattas av revisionen 
som att kommunens styrmodell är tydlig och tillämpas i planering och 
uppföljning men att styrning och utveckling i vissa delar behöver utvecklas 
för att säkerställa tydlighet och lärande. Revisionen rekommenderar att 
samhällsnämnden: 

 Utvecklar och tydliggör hur resultatmålen ska uppnås. 

 Utvecklar och nyttjar uppföljning och analys av resultatuppdrag i 
syfte om fortsatt utveckling och lärande.  

 Säkerställer att förtroendevalda har kunskaper och förståelse för 
kommunens styrmodell och dess tillämpning.  

Samhällsnämndens synpunkter och svar på rekommendationerna besvaras i 
bifogad bilaga, Yttrande -  Granskning av styrmodell.  

Socialt perspektiv 

Beslutet bedöms inte påverka det sociala perspektivet. 
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Ekologiskt perspektiv 

Beslutet bedöms inte påverka det ekologiska perspektivet. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Beslutet bedöms inte påverka det ekonomiska och juridiska perspektivet.  

Beslutsunderlag 

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-18  
______  
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§ 120 Dnr 2021-000140 1.1.3.1 

Val till budgetberedning 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 
att förutom nämndens presidium välja Fredrik Bäckman (M) och Anders 
Bergqvist (V) till samhällsnämndens budgetberedning inför budgetbeslut 
2022.      

Propositionsordning 

Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 
förslag. 
Ordföranden frågar om samhällsnämnden avser besluta i enlighet med 
liggande förslag. 
Ordförande finner att samhällsnämnden har beslutat i enlighet med liggande 
förslag.      
______  
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§ 121 Dnr 40196  

Delegationsbeslut till granskning 2021-09-23 

Inga delegationsbeslut har tagits upp till granskning i dagens möte. 
______  
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§ 122 Dnr 40216  

Delegationsbeslut enligt förteckning 2021-09-23 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar  
att lägga informationen till handlingarna.      

Propositionsordning 

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

Bakgrund 

Aktuell lista på delegationsbeslut har gått ut till nämnden i handlingarna 
inför dagens möte. Diskuteras antal ärenden på nämnden som verkar ha 
minskat.      

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut enligt förteckning 2021-06-11 – 2021-09-10      
______  
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§ 123 Dnr 37287  

Övriga rapporter 

Inga övriga rapporter har redovisats på dagens möte. 
______  
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§ 124 Dnr 31772  

Ärenden för kännedom 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar  
att lägga informationen till handlingarna.      

Propositionsordning 

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

Bakgrund 

Ängets förskola har redovisat beviljat miljöstipendium för 2020.      

Beslutsunderlag 

Rapport - Trädgårdsprojekt      
______  
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§ 125 Dnr 31770  

Ordförande rapporterar 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna.      

Bakgrund 

Ordförande Knapp Britta Thyr (MP) informerar om följande: 

 Näringslivsrankingen – Härnösand har klättrat upp i placeringen  

 Trafikavtalen har förlängts med 2 år      
______  
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§ 126 Dnr 31771  

Förvaltningschef rapporterar 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar  
att lägga informationen till handlingarna.      

Bakgrund 

Tf. förvaltningschef Helene Lager informerar om följande: 

 Uppföljning och prognoser 

 Verksamhetsplan 2022 

 Arbetsmiljö – återgång till jobbet på plats sker successivt och börjar 
med 50 % 

 Sjukskrivningsantalet har gått upp 

 Fritidsgården öppnar 28 september 
      
______  
 


