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  Samhällsnämnden 
Berörda tjänstemän  

 Tidsplanering samhällsnämnd 2022-10-13 kl. 08.15  
Plats: Olof Högbergssalen i Sambiblioteket 
 

08.15 Upprop  

08.20 Planbesked för Nickebostrand, etapp 2  Hanna Krämmer 

08.30 Nytt planbesked, Edmolift Malin Sjöstrand 
Linda Johansson 

08.40 Trafikförsörjningsprogram Ulf Andersson 
Ulf Rehnberg 

09.00 Översyn av landsbygdstrafiken  

09.20 E-förslag – Dirigera om busslinje 501 Ulf Rehnberg 

09.30 Paus   

09.50 Torsboda  Uno Jonsson 
Thomas Jenssen 

10.10 Förhandsbesked – Förskola, Orren 12 Sara Sjöberg 

10.20 Taxa 2023, serveringstillstånd och tobakstillstånd Annika Sundström 

10.30 Tillsynsärende, tobak  

10.40 Tillsynsärende, tobak  

10.50 Verksamhetsplanering 2023 Thomas Jenssen 

11.00 Paus  

11.10 Nybron – Utformnings- och kostnadsplanering Niclas Hälldahl  

11.20 Ekonomisk månadsuppföljning Mattias Eknemar 

11.35 Strandskyddsdispens för parkering, Västanå 3:4 Fredrik Zetterberg 

11.50 Utsläppsmätningar till luft Dan Tjell  

12.05 Delegationsbeslut för granskning 
• SAM2022-1804 – Yrkesmässig spridning av 

bekämpningsmedel 
• SAM2022-2173 – Försäljning av glass med 

glasscykel 
• SAM2022-2099 – Folkrace på Vårdkasen 

 
Dan Tjell 
Niclas Hälldahl 
Niclas Hälldahl 

12.20 Förvaltningschef rapporterar Thomas Jenssen 

12.25 Ordförande rapporterar  Knapp Britta Thyr 

12.30 Gruppmöten och lunch  
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14.00 Beslutsmöte   

 
 
 
Välkommen,  
Knapp Britta Thyr 
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Samhällsnämnden 

kallas härmed till sammanträde torsdagen den 13 oktober 2022 kl. 08.15 

på Olof Högbergsalen, Sambiblioteket. 

Hålltider för sammanträdet 

08.15 Upprop 
08.20 Planbesked för Nickebostrand, etapp 2 
08.30 Nytt planbesked, Edmolift 

08.40 Trafikförsörjningsprogram 
09.00 Översyn av landsbygdstrafiken 
09.20 E-förslag – Dirigera om busslinje 501 

09.30 Paus 
09.50 Torsboda 
10.10 Förhandsbesked – Förskola, Orren 12 

10.20 Taxa 2023, serverings- och tobakstillstånd 
10.30 Tillsynsärende, tobak 
10.40 Tillsynsärende, tobak 

10.50 Verksamhetsplanering 2023 
11.00 Paus 
11.10 Nybron – Utformnings- och kostnadsplanering 

11.20 Ekonomisk månadsuppföljning 
11.35 Strandskyddsdispens för parkering, Västanå 3:4 
11.50  Utsläppsmätningar till luft 

12.05 Delegationsbeslut för granskning 

 SAM2022-1804 – Yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel 

 SAM2022-2173 – Försäljning av glass med glasscykel 

 SAM2022-2099 – Folkrace på Vårdkasen 

12.20 Förvaltningschef rapporterar 
12.25 Ordförande rapporterar 
12.30 Gruppmöten och lunch 

14.00 Beslutsmöte  

 

 
 Föredragningslista 

  

  

1.  Informationsärenden 

2.  Val av justerare 

3.  Godkännande av dagordning 

4.  Översyn av landsbygdstrafiken med buss samt utredning om utökad 

busstrafik till Saltviksområdet 
5.  Förhandsbesked - förskola, fastighet Orren 12. SAM 2022-2331 

6.  Förhandsbesked - Nordanö 3:1. SAM2022-2084 
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7.  Reviderad timavgift för livsmedelskontroll 

8.  Taxan 2023 

9.  Taxa för tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak 

10.   Tillsynsutredning SAM2022-2551 

11.   Tillsynsutredning SAM2022-2550 

12.   E-förslag - Dirigera om busslinje 501 till Hästsportarenan 

13.   E-förslag - Snöröjning 

14.   Verksamhetsplan 2023 

15.   Nytt planbesked Edmolift 

16.   Nybron - Utformnings- och kostnadsplanering 

17.   Ekonomisk månadsuppföljning samhällsnämnd 

18.   Delegationsbeslut till granskning 2022-10-13 

19.   Delegationsbeslut enligt förteckning 2022-10-13 

20.   Ärenden för kännedom 

21.   Förvaltningschef rapporterar 

22.   Ordförande rapporterar 

23.   Övriga rapporter 

 

Knapp Britta Thyr 

ordförande 
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 Samhällsnämnden 

 

Återrapportering från arbetet med översyn av busstrafik på 
landsbygden och till Saltviksområdet samt förslag till 
inriktningsbeslut 

Förslag till beslut 

Samhällsförvaltningen föreslår Samhällsnämnden besluta 

att godkänna föreslagen inriktning för det slutliga arbetet med busstrafiken 

på landsbygden, till Saltviksområdet och integrering av skolskjutstrafiken i 
den ordinarie kollektivtrafiken och 

att som en del i finansieringen av trafikförändringarna ska inriktningen även 

vara att PlusBussen avvecklas i samband med tidtabellsskiftet i december 
2023. 

Beskrivning av ärendet 

Vid sitt sammanträde 2022-01-27 §14 beslutade samhällsnämnden: 

Att ge samhällsförvaltningen i uppdrag att  

 Göra en översyn av landsbygdstrafiken med buss och lämna förslag 
på förändringar 

 Utreda och lämna förslag på en utökad busstrafik till Saltviksområdet 

 Se över möjligheterna att integrera den särskilda skolskjutstrafiken 
med den ordinarie kollektivtrafiken 

Samhällsförvaltningen inledde arbetet med Kollektivtrafikmyndigheten vid 

ett möte 11 mars. Därefter har möten genomförts 8 juni och 26 augusti. Vid 
mötena har även företrädare för den aktuella trafikoperatören deltagit. 

Resultatet av våra möten har landat i vilken inriktning som vi anser vara 

lämplig inför det fortsatta arbetet och som vi redovisar närmare i det 
följande. 

 

 

 

Landsbygdstrafiken 
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1. Nya linjenummer i syfte att både markera något nytt men också för 
att vara mer logiska. 

- Norrgående busstrafik får linjenummer som börjar på 53x 

- Södergående busstrafik får linjenummer som börjar på 52x 

(oförändrat) 

- Västligt gående busstrafik får linjenummer som börjar på 51x 
(oförändrat) 

2. Nuvarande linje 518 delas upp i två linjer; en som trafikerar 
Strinningen och en som trafikerar Ulvvik/Svedje vägskäl 

3. En samlingstidtabell för Älandsbro tas fram för att visa de stora 
möjligheterna som finns att resa med buss till/från det området 

4. Tidtabellerna anpassas, så långt det är möjligt, för att förbättra 

bytesmöjligheter till stadstrafik, annan landsbygdstrafik, regional 
busstrafik och tåg 

5. Tidtabellerna bör göras så ”rena” som möjligt – varje tur på en viss 
linje bör som huvudregel alltid gå samma färdväg och trafikera 
samma hållplatser 

6. Linjer där det går att arbetspendla till dagtidsarbete men där en tur på 
sen eftermiddag saknas för hemresa så bör där kompletteras till 

anropsstyrd trafik under sen eftermiddag 

7. Busstrafiken Härnösand-Älandsbro slutar trafikera Saltviksanstalten 
men vissa linjer/turer fortsätter trafikera Saltviks by. En åtgärd som 

förbättrar restidskvoten för den trafiken. 

Förändringarna föreslås genomföras i samband med tidtabellsskiftet i 

december 2023. 

Ekonomisk konsekvens 

Samhällsförvaltningens bedömning är att den ordinarie busstrafiken kommer 

vara i ungefär samma omfattning som idag vad gäller antalet fordon, 
fordonskilometer och tidtabellstimmar. I den delen förväntas därför inga 

kostnadsökningar till följd av just den förändringen. Däremot tillkommer 
kostnader för en utökad anropsstyrd trafik men som är svårbedömd eftersom 
den endast kostar om och när den nyttjas. Men bedömningen är att 

kostnadsökningen inte kommer att överstiga 150.000 kr/år. 

 

Utökad busstrafik till Saltviksområdet 

1. Nuvarande linje 501 som idag går mellan Hästsportarenan och 
Bondshöjden förlängs så att den får sin ändhållplats vid hållplats 

Saltviksanstalten 

2. Den färdväg som förordas från Bondsjöhöjden är Gamla Ådalsvägen 
– Hamnledens förlängning – Saltviksvägen – Smedjevägen – 

Verkstadsvägen 
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3. Med den nya linjesträckningen är det inte längre möjligt att trafikera 
Bondsjöhöjden i en ”slinga” utan linjen måste gå samma väg i båda 

riktningarna. Det medför att två hållplatser inte längre kommer kunna 
trafikeras: hpl Sportvägen på Gamla Ådalsvägen och hpl 

Höglandsvägen. Det medför vidare att två väderskydd kommer vara 
belägna på ”fel sida av vägen” i förhållande till reseströmmarna: hpl 
Skördevägen och hpl Slåttervägen 

4. Linjen bibehåller samma turtäthet som idag med 30-minuterstrafik. 
Avgångstid från Härnösands centrum kl xx.15 och xx.45 och med en 

ungefärlig avgångstid från hpl Saltviksanstalten kl xx.20 och xx.50 

5. Med förändringen finns inte längre något behov av att hpl 
Saltviksanstalten, som är dagens förhållande, trafikeras av delar av 

busstrafiken till/från Älandsbro 

6. Fördelen med förändringen är att linje 501, som är den med mest 

resenärer, kommer att ha reglertid både vid Hästsportarenan och 
Saltviksanstalten vilket gör att risken för förseningar och missade 
anslutningar minskar. 

Förändringarna föreslås genomföras i samband med tidtabellsskiftet i 
december 2023. 

Ekonomisk konsekvens 

Förändringen innebär att trafiken kommer att generera ytterligare ett fordon 
samt ökat antal kilometer och tidtabellstimmar. KTM har bedömt 

kostnadsökningen till c:a 800.000 kr/år. 

PlusBussen 

PlusBussen trafikeras idag med 4 turer per dag under helgfria vardagar, 
måndag-fredag. Linjen trafikeras även under sommarperioden. 

Antalet resande med PlusBussen har minskat kraftigt. Vid en jämförelse 

mellan perioderna januari-december 2019 (före pandemin) och januari-
augusti 2022 har antalet resenärer i genomsnitt per tur minskat med 65%.  

 

I de samtal vi haft med företrädare för trafikoperatören och DinTur så har vi 
dragit slutsatsen att den huvudsakliga anledningen är att flera av de som 

tidigare reste med PlusBussen nu istället nyttjar den övriga stadstrafiken.  

Det är helt enkelt enklare och bättre att resa med det ordinarie linjenätet än 
att använda PlusBussen och dess begränsade trafikutbud.  

Antal 

resenärer

Snitt per 

tur

Antal 

resenärer

Snitt per 

tur

Antal 

resenärer

Snitt per 

tur

Tur 1, kl 10.00 3 846 15 2 131 9 1 407 8

Tur 3, kl 11.00 4 848 19 2 656 11 1 510 9

Tur 5, kl 12.00 3 192 13 1 880 8 1 178 7

Tur 7, kl 13.00 2 251 9 1 503 6 786 5

Summa alla turer 14 137 14 8 170 8 4 881 7

Förändring i jmf med år 2019 -5 967 -6 -9 256 -7

-42% -65%

JAN - DEC 2019 JAN - DEC 2021 JAN - AUG 2022
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Förare hos trafikoperatören vittnar också om detta då de kunnat konstatera 
att många av de personer som tidigare åkte med PlusBussen nu istället 

använder sig av ordinarie linjenät. 

Som en del i finansieringen av förändringen av linje 501 ovan anser 

Samhällsförvaltningen därför att PlusBussen bör läggas ner. 

Förändringen föreslås genomföras i samband med tidtabellsskiftet i 
december 2023. 

Ekonomisk konsekvens 

Förändringen innebär en besparing på både ett fordon samt minskat antal 

kilometer och tidtabellstimmar. KTM har bedömt kostnadsminskningen till 
c:a 500.000 kr/år. 

 

Integrering av skolskjutstrafiken i den ordinarie kollektivtrafiken 

Den skolskjutstrafik som bedöms lämplig att tidtabellslägga och som därmed 

kan användas av alla resenärer är den trafik som inte behöver förändras över 
tid.  

Sådan skolskjutstrafik som hela tiden anpassas efter var elever bor och som 

dessutom ofta trafikeras av mindre bussar bedöms däremot inte vara 
lämpliga att tidtabellslägga. 

I arbetet har vi identifierat följande skolskjutstrafik som lämplig att 
tidtabellslägga: 

 Skolbuss Härnösand-Ytterfälle med 1 tur till centrum på morgonen 
och 3 turer mot Fröland/Ytterfälle på eftermiddagen. Linjen föreslås 
få linjenummer 524 

 Skolbuss på Hemsön med 3 turer per dag. Utgör då del av 
trafikutbudet på linje 536 (nuvarande linje 519) 

Vid en tidtabellsläggning så uppstår frågan om linjen, till skillnad från idag, 
även ska trafikeras under skolfria dagar (studiedagar, jullov, sportlov, 
påsklov, sommarlov o.s.v.). 

Vår bedömning är att trafiken bör gå under alla lovdagar och skolfria dagar 
med undantag under skolornas sommarlov. 

Genom detta ger vi möjlighet för arbetspendling i alla fall under större delen 
av året. Sommartid minskar överlag resandet i kollektivtrafiken och därför 
borde det kunna vara acceptabelt att denna trafik inte går. 

Skolbusstrafiken är helt anpassad efter skolans behov och därför bör en 
sådan här förändring kompletteras med anropsstyrd trafik under sen 

eftermiddag. I annat fall kan det bli svårigheter för resande att nyttja den 
tidigare skolturen då man saknar möjlighet att åka buss hem på 
eftermiddagen. 

Anropsstyrd trafik bör också kunna övervägas som alternativ under skolfria 
dagar under läsåret. 
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Förändringen vad gäller Ytterfälle föreslås genomföras i samband med 
tidtabellsskiftet i december 2022 men då på sådant sätt att linjen precis som 

idag endast går skoldagar. Återstående förändringar föreslås genomföras i 
samband med tidtabellskiftet i december 2023.  

Ekonomisk konsekvens 

Förändringen är svår att räkna på då trafiken föreslås bedrivas även under 
skolfria dagar och att turerna alltid måste gå oavsett resenärer eller ej.  

I vilken mån som viss trafik under skolfria dagar kan ersättas av anropsstyrd 
trafik är också en faktor som påverkar kostnaden. En kvalificerad bedömning 

är dock att kostnaden inte torde överstiga 100.000 kr/år. 

 
Stadsbusslinje 570 

Denna linje utgör egentligen skoltrafik för elever som går på 
Murbergsskolan och Bondsjöhöjdens skola. Den trafikerar sträckan 

Hälletorp-Murbergsskolan-Bondsjöhöjdens skola. 

Vi finner ingen egentlig anledning till att den här trafiken ska vara linjelagd 
eftersom den i stort sett aldrig nyttjas av ”vanliga” resenärer. Med de 

förbättringar som genomfördes av stadstrafiken i december 2021 så finns 
goda möjligheter att använda sig av ordinarie linjenät istället. 

Fördelar med att inte ha trafiken linjelagd är: 

 Turlistan för trafiken kan enkelt ändras utifrån berörda skolors och 
dess elevers ändrade behov 

 Eleverna behöver inte ha något reskort – biljettvisering sker inte på 
renodlad skoltrafik. 

Förändringen är redan genomförd på så sätt att busslinjen inte längre finns 
kvar på DinTur´s hemsida och i resrobot. Senast vid tidtabellskiftet i 

december 2023 ska linjen blivit överförd till det särskilda skolskjutsavtalet. 

Ekonomisk konsekvens 

Förändringen medför inga ekonomiska konsekvenser. 

  

Sammanfattning 

Samhällsförvaltningen anser att det som redovisats ovan ska utgöra 
inriktning för det slutliga arbetet med förändringarna i enlighet med  
Samhällsnämndens uppdragsbeslut. 

 

Socialt perspektiv 

Samtliga förändringar syftar till att öka möjligheten att nyttja 
kollektivtrafiken för i första hand arbets-och skolpendling men även till viss 

del för fritidsaktiviteter. Det har en positiv inverkan ur ett socialt perspektiv. 
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Ekologiskt perspektiv 

Föreslagna förändringar bedöms öka förutsättningarna för fler att använda 

kollektivtrafiken istället för den egna bilen. Det har en positiv inverkan ur ett 
ekologiskt perspektiv. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

De ekonomiska konsekvenserna av förslagen har redovisats under varje 

punkt ovan och uppgår sammantaget till en kostnadsökning netto som 
uppgår till c:a 400.000 kronor per år. 

En omständighet som dock gör den ekonomiska effekten för Härnösands 

kommun ytterligare svårbedömd är den nya finansieringsmodellen för 
busstrafiken som föreslagits av KTM:s förbundsdirektion. 

Formellt ”ägs” trafiken och avtalet med trafikoperatören av Kollektiv-
trafikmyndigheten i Västernorrlands län. När översynen är helt klar så 
kommer Samhällsnämnden att behöva skicka en framställan till KTM med 

begäran om förändringarna.  

Beslutsunderlag 

 

Thomas Jenssen 

Förvaltningschef 

Ulf Andersson 

Trafik-och fritidschef 

Bilagor 

Bilaga 1 Illustrationsbild över nytt linjenät landsbygdstrafiken 

Bilaga 2 Linjesträckning för linje 501 på Saltviksområdet 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÄRNÖSAND 

532  
RAMSÅS 

534 
ULVVIK / 
SVEDJE 

VÄGSKÄL  

535 
STRINNINGEN/RÖ  531  

KARLBERG 

533 
ASPNÄS 

536 
”HEMSÖBUSSEN” 

511 VIKSJÖ 

512 ÖJE 

513 ÖSTANVIK 

524  
YTTERFÄLLE 

520  
HÄGGDÅNGER 

 

521  
BARSVIKEN 

 

539  
FRAMTIDA  

”KVÄLLSBUSS NORRA” 

529 
”FRAMTIDA  

”KVÄLLSBUSS SÖDRA” 

519 
FRAMTIDA  

”KVÄLLSBUSS VÄSTRA” 



 

 

 

Linjesträckning Saltviksområdet för linje 501 
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 Samhällnämnden 

 

Förhandsbesked inom detaljplan - förskola, Orren 12                           

Förslag till beslut 

Samhällsförvaltningen föreslår samhällsnämnden besluta 

att med stöd av 9 kap 17§, 30§, och 31c§ plan- och bygglagen (SF2010:900) 
avslå ansökan om förhandsbesked.  

att enligt av kommunfullmäktige beslutad taxa fastställa avgiften till 17 213 
kr. 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan gäller förhandsbesked för att bedriva förskola i befintlig byggnad 
på fastighet Orren 12. Fastigheten och byggnaden ligger inom detaljplanelagt 

område, detaljplan nr 296 som vann laga kraft 1978-11-03. I detaljplanen har 
byggnadskvarter beteckningen BF- bostäder. Enligt gällande detaljplan är 

fastigheten avsedd för bostäder som ska uppföras fristående. Största 
byggnadsarea är 180m2 och byggnad får uppföras i två våningar med en 
byggnadshöjd på 6m. 

 Fastigheten ligger på Institutsgatan som är en mindre villagata och 
återvändsgränd. Fastighetens areal är 1083m2 och enligt ansökan har 

byggnaden en area på 368m2. 

Tillsammans med ansökan uppger sökande att 45 barn platser planeras på 
förskolan samt att det tidigare bedrivits förskola i lokalen. Idag bedrivs ingen 

verksamhet i lokalen.  

Handläggning 

Ett bygglov finns sedan 1979-09-20 för elevhem. 

Under handläggning har det kommit till kännedom att det efter elevhem 
bedrivits Eftis och förskola i lokalen, men något bygglov för ändrad 
användning finns inte och har inte sökts. Idag bedrivs ingen verksamhet eller 

boende på fastigheten. 

 I handläggningen av ärendet har en bedömning gjorts om  

-planenligt utgångsläge  

-om användningen förskola är förenlig med detaljplanens syfte samt  

-om åtgärden kan bedömas som liten avvikelse enligt 9 kap Plan och 

bygglagen. 
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Bedömning och motivering 

Fastighetens utgångsläge bedöms som planenligt enligt 9kap 30§ PBL. 
Däremot bedöms byggnadsverkets utgångsläge inte som planenligt enligt 

9kap 30§ PBL – avvikelsen har godtagits i ett bygglovsbeslut enligt 
lagstiftning före ÄPBL men avvikelsen bedöms inte som liten.  

Sökt åtgärd är inte planenlig och åtgärden är inte förenlig med detaljplanens 

syfte, detaljplanebestämmelsen B bostäder, samt att användningen inte 
bedöms som en liten avvikelse.  

Detaljplanens genomförandetid har gått ut men åtgärden innebär inte en 
sådan användning som utgör ett lämpligt komplement till användningen B 
bostäder enligt 9kap 31c§ PBL. 

Sammanfattningsvis bedöms sökt förhandsbesked inte kunna tillåtas på 
föreslagen plats.  

Socialt perspektiv 

Samhällsförvaltningen bedömer att det sociala perspektivet har hanterats i 
detaljplanearbetet. I handläggningen har barnets bästa beaktats men det finns 
idag inga barn som går på förskolan och inga kända barn berörs, därav har 

inte någon dialog förts.   

Ekologiskt perspektiv 

Samhällsförvaltningen gör bedömningen att detta beslut inte ger några 
negativa ekologiska konsekvenser.  

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Samhällsförvaltningen gör bedömningen att detta beslut inte ger några 
negativa ekonomiska eller juridiska konsekvenser, varken för kommunen 

eller kommunens invånare samt inte strider mot några av kommunens 
styrdokument. Föreslaget beslut har stöd i Plan och bygglagen.  

Thomas Jenssen 
Förvaltningschef 

Sara Sjöberg 
Handläggare Bygg 

Bilagor 

 

1 Ansökan om förhandsbesked SAM 2022-2331:4 

2 Situationsplan SAM 2022-2331:2 

3 Ansökande om godkännande och rätt till bidrag SAM 2022-2331:3 

4 Planbeskrivning, planbestämmelse och detaljplan SAM 2022-2331:5 

 

Beslut som fattas kan överklagas  

Om du inte är nöjd med samhällsnämndens beslut, kan du skriftligen 

överklaga beslutet hos Länsstyrelsen. Skrivelsen med ditt överklagande ska 
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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. 



I t'o%~~nds 
Samhällsförvaltningen 
Brunnshusgatan 4, 871 80 Härnösand 
samhallsforvaltningen@harnosand.se 

Fastighet 

Ansökan om förhandsbesked 

Datum 
.?.9.?.?.:R§:1R ................................................. . 

Fastighetsbeteckning I Fastighetens adress 
Orren 12 lnstitutgatan 16 B 

Fastighetsägare, tomträttsinnehavare (om annan än sökanden) 
SBB i Norrland Fastighets AB 

Sökande 
Företagsnamn eller personnamn Postnummer 
SBB i Norrland Fastighets AB 85103 

Organisations- eller personnummer Postort 
556974-7776 Sundsvall 

Utdelningsadress Telefon (även riktnummer) 
Box 165 

E-postadress 

Faktureringsadress (om annan än ovan) 
SBB i Norrland Fastighets AB, c/o Newsec PAM AB, OB88B FE11031, 838 82 Frösön. FAST88902334 

Kontaktperson (om sökanden är ett företag) 
Namn 
Bitte Wikner 

Telefon (även riktnummer) 
070-1937899 

Medsökande 
Namn 
Bitte Wikner 

Telefon (även riktnummer) 

Uppgifter om planerad nybyggnad 

D Enbostadshus D Lokal 

I 
E-postadress 
bitte.wikner@sbbnorden.se 

I E-postadress 

D Tvåbostadshus R I Annan byggnadstyp eller anläggning, ange typ:~~:.~~~!~ .......................... . 

D Fritidshus 

'

Ange användning 
_ Förskola 

Areauppgifter 
Byggnadsarea m2 

238 

Bostadsarea m2 

Tomtens beskaffenhet 

[2J Befintlig fastighet 

D Tilltänkt avstyckning 

Tilltänkt avstyckning (fastighetsarea) ca m2 

I Bruttoarea m2 



Tänkt utformning av nybyggnaden 

D En våning utan inredd vind 

D En våning med inredd vind 

D Två våningar 

D Lägenheter 

Annan utformning, beskrivning 

Lutningsförhållande, tak 

Vatten och avlopp 

Anslutning 

Vatten 

Avlopp 

Avfallshantering I Beskrivning 

Bilagor 

D Situationsplan 

Kommunalt 

0 
0 

D Kompletterande upplysningar 

D Källare 

D Souterrängvåning 

D Annan utformning 

I Lutningsvinkel, tak 

Gemensam anläggning 

□ 
□ 

Övriga upplysningar, t.ex. eventuella yttranden 

Enskild anläggning 

□ 
□ 

Härnösands kommun har använt fastigheten som ett fritids i många år, och nu senast som förskola tom 

22-06-30. 
Vi har fått förfrågan av en privat förskola att bedriva en förskola i fastigheten. 

Information 
Allmänt om förhandsbesked. 
Byggnadsnämnden kan i beslut om förhandsbesked bestämma de villkor som behövs för att bygglov 
senare ska kunna beviljas. Ett beslut (positivt förhandsbesked) är bindande i två år vid 
prövning av ansökan om bygglov. Ansökan om bygglov måste ske inom två år från dagen för beslutet. 
Görs inte ansökan om bygglov inom två år från dagen för beslutet, upphör beslutet 
att gälla. Åtgärden får ej påbörjas innan bygglov och startbesked har beviljats. 

Avgift 
Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa. 

Kommunikation 

Godkänner du/ni kommunikation via e-post? 

[Z]Ja DNej 

Underskrifter 

... 3.?.\~.L~~~:.~ ..................... . 
Sökandens underskrift 

Namnförtydligande 

Godkänner du/ni kommunikation via sms? 

DJa D Nej 

Medsökandens underskrift 

Namnförtydligande 

När jag skickar in denna blankett samtycker jag till att Härnösands kommun behandlar personuppgifterna 
enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Mer information finns på: www.harnosand.se/gdpr 
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Härnösands 
kommun 

Skolförvaltningen 

Ansökan om godkännande och rätt till bidrag gällande 
fristående förskola, fristående fritidshem och annan 
pedagogisk verksamhet 

Ansökan avser 

©örskola Ontidshem Oedagogisk omsorg ()utökning av befintlig 
verksamhet 

Redovisning av planerad omfattning av verksamheten 
Verksamhet Antal avdelningar/grupper Antal platser 

Förskola 
Galaxy02 Förskola 45 

Fritidshem 

Pedagogisk omsorg 

Utökning av befintlig verksamhet 
Enhetens namn Antal avdelningar/grupper Antal platser 

Galaxy02 Förskola 2 45 

Undertecknad har tagit del av villkoren för godkännande och förbinder sig 
som behörig firmatecknare att tillse att verksamheten fortlöpande uppfyller 
de villkor som Härnösands kommun ställer enskild förskola, fritidshem eller 
pedagogisk omsorg. Godkännandet kan återkallas om villkoren inte längre 
uppfylls, eller om verksamheten på annat sätt missköts. 

Namnunderskrift, behörig firmatecknare Ort och datum 

Gävle, 2022-06-02 
N amnffirtydligande 

7PoJ LVhl1L 

Fullständig ifylld ansökan med tillhörande bilagor insändes till: 

Härnösands kommun, Skolförvaltningen, 871 80 Härnösand 

Personuppgifter som du lämnar på denna blankett kommer att registreras i vårt datorsystem 
och används rur ärendets hantering. Uppgifterna behandlas enligt personuppgiftslagen 
(PUL). 

Postadress 
Skolförvaltningen 
871 80 Härnösand 

Besöksadress 

Johannesbergshuset 
Brunnshusgatan 4 

Hemsida 
www.harnosand.se 
E-post 
skolforvaltningen@harnosand.se 

Telefon Organisationsnr 

0611-34 80 00 vx 212000-2403 
Fax Bankgiro 
0611-34 89 30 5576-5218 



Härnösands kommun 

Skolförvaltningen 

5. Pedagogisk ide/verksamhetside 
Beskrivning av verksamhetens inriktning 

Vår profil är mångkulturell med fokus på språk, matematik och naturvetenskap. 

6. Verksamhetens personal 
Ange nedan vilken kompetens/utbildning som verksamhetsansvarlg har 

Utbildning/kompetens Tjänstgörings grad Tid i barngrupp 

Pedagogiska kompetens 100% max 35 timmar i barngrupp 

Ange nedan vilken kompetens/utbildning som personalen har/kommer att ha 

Utbildning/kompetens Tjänstgörings grad Tid i barngrupp 

Förkolelärama 100% max 35 timmar i barngrupp 

Barnskötare 100% Max 18 timmar i barngrupp 

7. Lokaler 

En förutsättning för att bedriva fristående förskola, fritidshem eller annan 
pedagogisk omsorg är att verksamheten har ändamålsenliga lokaler. Ge en 
kort beskrivning av lokalen nedan. Bifoga ritning och i förekommande fall 
hyreskontrakt och/eller bygg- och marklov. 

Verksamheten kommer att bedrivas i gamlaVillans förskola . Lokalerna har tidigare 
disponerats av en fristående förskolan som hette Villan. Lokalernas totala yta är ?? 
Lokalens storlek och utformning underlättar för oss att erbjuda god omsorg och 

lärande. Det kommer även ge barnen utrymme för lek och rörelse samt vara 
inbjudande för vila och avkoppling. 

8. Finansieringsplan/ekonomisk kalkyl 

En ekonomisk kalkyl där intäkter och kostnader för det första 
verksamhetsåret skall inlämnas i form av en bilaga till ansökan .. 

När jag skickar in denna blankett samtycker jag till att Härnösands kommun 
behandlar personuppgifterna enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). 

Mer information finns på: www.harnosand.se/gdpr 

Sida 
3(3) 



296 S780927 Sidan 1 av 2 
 

Kv ORREN, del av 
Härnösands kommun 
Västernorrlands län 
 
Förslag till ändring av stadsplan 
 
B e s t ä m m e l s e r 

 
1 §   PLANOMRÅDET ANVÄNDNING 
 
1 mom  Byggnadskvarter 
 
 a)  Med B betecknat område får användas endast för bostadsändamål. 
  
 b)  Med H betecknat område får användas endast för handelsändamål. 
 
 
2 §   MARK SOM ICKE ELLER I ENDAST MINDRE OMFATTNING FÅR BEBYGGAS 
 
1 mom  Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas. 
 
2 mom  Med korsprickning betecknad mark får bebyggas endast med uthus 
   garage och dylika mindre gårdsbyggnader. 
 
 
3 §   BYGGNADSSÄTT 
 
 a)  På med S betecknat område skall byggnad uppföras i gräns mot 
   granntomt där sådan gräns förekommer inom området. 
 
 b)  På med F betecknat område skall huvudbyggnader uppföras fri- 
   stående. 
 
 
4 §   BYGGNADS LÄGE 
 

På med F betecknat område får garage uppföras mot ena tomtgränsen på ett 
avstånd av minst 1,5 m från denna under förutsättning att byggnad å angränsande 
tomt är belägen på ett avstånd av minst 4,5 m till nämnda gräns och att denna 
placering är förenligt med ett prydligt och ändamålsenligt bebyggande av kvarteret. 

 
 
5 §   EXPLOATERING AV BEBYGGELSEOMRÅDE 

 
Inom med siffra i rektangel betecknat område får bebyggelse uppföras med högst 
den sammanlagda byggnadsytan i kvadratmeter som siffran anger. 

 
 
6 §   EXPLOATERING AV TOMT 
 
1 mom På tomt som omfattar med F betecknat område får endast en huvudbyggnad och ett 

uthus eller annan gårdsbyggnad uppföras. 
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2 mom Bebyggelse på tomt som omfattar med F betecknat område får icke upptaga större 

byggnadsyta än 180 m2. 
 
 
7 §   BYGGNADS UTFORMNING 
 
 a)  Våningsantal 

På med romersk siffra betecknat område får byggnad uppföras med högst det antal 
våningar som siffran anger. 

 
 b)  Där våningsantal ej finns angivet får byggnad uppföras med det antal våningar som 

bestämmelserna angående byggnads höjd möjliggör. 
 
 c)  Byggnads höjd 

På med I eller II betecknat område får byggnad icke uppföras till större höjd än 
respektive 4 och 6 meter. 

 
 d) På med siffra i romb betecknat område får byggnad uppföras till högst den höjd i 

meter som siffran anger, 
 
 e)  Taklutning 

På med siffra i triangel betecknat område får tak ges en lutning mot horisontalplanet 
av högst det gradtal som siffran anger. 

 
 
8 §   UTFARTSFÖRBUD 

Utfart får icke anordnas över områdesgräns som även betecknats med ofyllda 
cirklar. 

 
 
 
 
   Stadsarkitektkontoret i Härnösand 1977-10-19 
 
 
 
   Erik Glud   Karl Andersson 

stadsarkitekt   stadsplaneingenjör 
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Kv ORREN, del av
Härnösands kommun
Västernorrlands län

Förslag till ändring av stadsplan

B e s k r i v n i n g

Förslaget är avfattat å karta i ett blad (stadsplanekarta) och i särskild handling
(stadsplanebestämmelser .

Förslaget åtföljes av:
bil 1 Terräng- och illustrationskarta
bil 2 Vatten- och avloppsutredning
bil 3 Kopia av grundkarta utvisande fastighetsindelning
bil 4 Grundundersökning

Lägesbestäm- Planområdet är beläget på fastlandssidan intill Tullportsgatan
ning mellan Strömsborgsgatan och Institutsgatan.

Stadsplan för området fastställdes 1972-05-08.

Planområdets areal c:a 2,3 har.

Planeringsförut- Området har i gällande plan utlagts till allmänt område avsett
sättningar och för låg- och mellanstadieskola. Detta har dock inte längre
kommunala ställ- aktualitet genom kommunens förvärv av kvarteret Solen (Kiör-
ningstaganden ningsskolan). Med anledning härav beslöt kommunstyrelsens

arbetsutskott 1977-03-17, § 138 hemställa att byggnadsnämnden
snarast genomför planändring som möjliggör uppförande av fler
bostadshus på området.

Befintliga för- Området är plant, bevuxen med gles barrskog och omgiven av
hållanden, äldre enbostadshus.
markens använd
barhet Ett befintligt enbostadshus har inarbetats i förslaget. I

övrigt är området obebyggt.

Marken består huvudsakligen av morän som vilar på berg (se
bil 4).

PLANFÖRSLAGET

Bostäder Området är till större delen avsett för tvåvånings flerbostads-
bebyggelse. I nordvästra delen av området har föreslagits fri-
stående enbostadshus i anslutning till den befintliga bebygg-
elsen.

För att inte binda den kommande projekteringen av flerbostads-
husområdet har entrégatorna föreslagits som interngator in-
gående i kvartersmarken (elastisk plan).

Parkering Mot Tullportsgatan har inlagts ett korsprickat område avsett
för garage och parkering som samtidigt avskärmar området från
trafikbuller.

Gång- och Området anslutes till befintlig gång- och cykelväg.
cykelvägar
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Kollektivtrafik Busshållplats finns i direkt anslutning till området.

Skolor På andra sidan Tullportsgatan i kvarteret Solen finns ett
större skolområde, som f n har låg- och mellanstadie, men som
även planeras för högstadieskola. Inom skolområdet finns även
lek- och bollplaner.

Gång- och cykelväg förbinder de båda områdena genom en tunnel
under Tullportsgatan.

Handel Östra delen av området, mot Strömsborgsgatan, är avsett för
handelsändamål.(kiosk)

I angränsande kvarter finns en matvaruhall.

Gator, teknisk Trafik till området sker via Tullportsgatan, Strömsborgsgatan
försörjning och Institutsgatan. Institutsgatan har förkortats och avslutas

med vändplan.

I övrigt hänvisas till särskild utredning angående vatten och
avlopp (bil 2).

Området är avsett att anslutas till kommunens fjärrvärmenät.

Plangenom- Exploateringen avses att ske i kommunal regi för all grupp-
förande bebyggelse.

Enligt bostadsbyggnadsprogrammet beräknas områdets exploatering
påbörjas 1978.

Området beräknas inrymma c:a 60 lägenheter.

Markägare Kommunen är ägare av marken.

Samråd Under planarbetets gång har samråd skett med länsförvaltningen
och vägverket samt med berörda förvaltningar och markägare.

Härnösand 1977-10-19

Erik Glud Karl Andersson
stadsarkitekt stadsplaneingenjör
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Postadress 

Härnösands kommun 
Samhällsförvaltningen 
871 80 Härnösand 

Besöksadress 

Servicecenter 
Sambiblioteket 
Universitetsbacken 3 

Hemsida 

www.harnosand.se 
Telefon 

0611-34 80 00 vx 
Organisationsnr 

212000-2403 

E-post 

samhallsforvaltningen@harnosand.se 

 Bankgiro 

5576-5218 
 

 
 
Samhällsförvaltningen 

Sara Sjöberg, 0611-348152 
sara.sjoberg@harnosand.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(4) 

Datum 

2022-09-19 
Diarienummer 

SAM-2022-2084 

 

 

 

 
 Samhällnämnden 

 

Förhandsbesked- för ett fritidshus, Nordanö 3:1            

Förslag till beslut 

Samhällsförvaltningen föreslår samhällsnämnden besluta 

att med stöd av 9 kap 17 § plan- och bygglagen (SFS2010:900) bevilja 
positivt förhandsbesked för uppförande av ett fritidshus på del av fastighet 

Nordanö 3:1. 

att enligt av kommunfullmäktige beslutad taxa och efter reducerad avgift 

fastställa avgiften för förhandsbeskedet till 23588 kr. 

Beskrivning av ärendet 

 Ärendet gäller förhandsbesked för att uppföra ett fritidshus på del av 

fastigheten Nordanö 3:1. Ansökan har inkommit från Olle Bylund. Tänkt 
byggnadsarea för fritidshuset är 100m2 och i ansökan står om planerad 

avstyckning på ca 2000m2.  

Den aktuella platsen ligger i närheten av den så kallade Klubben på den 
nordöstra delen av Hemsön. Den aktuella platsen ligger mellan ett mindre 

fritidshusområde bebyggt sedan 1980-talet med relativt lågmälda fritidshus 
med byggnadsareor upp mot 90m² samt tre fastigheter som styckades av 

2021. Bortom detta område i söder, angränsar föreslagen byggplats till ett 
fritidshus som uppfördes 2020 med en byggnadsarea 70m² i två våningar. 

Den del av fastigheten där fritidshuset planeras består av hällmark och 

vegetationen består till stor del av gammal tallskog. Markvegetationen 
domineras av lavar och mossor.  

El och väg finns i närheten av föreslagen byggplats.  

Den föreslagna byggplatsen ligger utanför område med detaljplan, 
områdesbestämmelser och utanför sammanhållen bebyggelse. Den 

föreslagna byggplatsen är också placerad utanför strandskyddat område och 
omfattas inte av strandskyddsbestämmelser enligt 7 kap miljöbalken.  

Enligt gällande översiktsplan (ÖP) placeras det föreslagna fritidshuset på 
mark som i ÖP anger markanvändningen (BR) bebyggelse och rekreation. 
BR innebär bland annat att markanvändningen i huvudsak utgörs av 

fritidsboende där omkringliggande områden är värdefulla för det rörliga 
friluftslivet 

Försvarsmakten anger området som-påverkansområde övrigt. 
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Handläggning 

Remisser har skickats till fastighetsägare Nordanö 3:12, 5:1, 5:42, 5:43, 
5:44, 5:45, 5:46, 5:47, 5:48, 5:46, 5:58, 5:59 och Nordanö S:2 samt 

Försvarsmakten. 

Internremiss har skickats till samhällsförvaltningen miljö gällande 
naturvärden och avlopp. 

Synpunkter har inkommit från en fastighetsägare till Nordanö 2:42 som 
också är delägare i fastighet Nordanö S:2. I yttrandet hänvisar 

fastighetsägare till yttrande i ärende 2020-2852. Fastighetsägaren vill inte att 
området ytterligare exploateras och skriver att området är en naturupplevelse 
och ett utflyktsmål. Ytterligare exploatering riskerar att fåglar som flyger 

förbi vår och höst ska bli störda och upphöra med mellanlandningar som 
idag kan ske.  

En fastighetsägare till Nordanö 5:48, 5:58, 5:59 samt två delägare av 
fastighet Nordanö S:2 har inte svarat. 

Övriga fastighetsägare samt försvarsmakten har inga synpunkter på 

lokaliseringen. 

Samhällsförvaltningens miljöavdelning bedömer att förbränningstoalett och 

gråvattenfilter går att anlägga.  

Samhällsförvaltningen har varit på platsbesök i tidigare ärenden samt i detta 
ärende 2022-08-24. Samhällsförvaltningens planekolog har varit på platsen i 

tidigare ärenden gällande förhandsbesked och bygglov och hänvisar till den 
naturinventering som utfördes i ärende SAM 2020-2852. 

Naturvärdesinventeringen säger att området har - visst naturvärde med 
naturvärdesklass 4. 

Ärendet bedömdes komplett 2022-06-26. Försvarsmakten har i ärendet 

begärt längre svarstid och beslut om att förlänga handläggningstiden i 
ärendet med 10 veckor fattades 2022-08-10. 

 

Bedömning 

Samhällsförvaltningen gör bedömningen att lokaliseringen inte kräver 
reglering med detaljplan enligt 4 kap 2 § plan- och bygglagen. 

Några källor för buller bedöms inte finnas i området och därmed krävs inte 
någon bullerutredning för föreslagen lokalisering. 

Väg och möjlighet till elanslutning finns i anslutning till lokaliseringen och 
bedömningen har gjorts att en enskild vatten- och avloppsanläggning är 
möjlig att utföra. 

De synpunkter som framförts i yttranden från fastighetsägare bedöms inte 
innebära något hinder för ett positivt förhandsbesked då ärendet gäller ett 
fritidshus som placeras mellan befintlig bebyggelse och ca 130m från havets 

strandlinje.  

Fritidshusets placering inkräktar inte på strandskyddat område, men vid 

byggnation ska byggnaden anpassas till platsen. Då omgivningarna är 
värdefulla för det rörliga friluftslivet och för att inte byggnaden ska upplevas 
störande på landskapsbild och omgivningens karaktär, bör gamla tallar 
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sparas och färgsättning av fasader och tak vara nedtonad. Matta och dova 
kulörer bör eftersträvas.   

Sammanfattningsvis bedöms den föreslagna lokaliseringen uppfylla kraven i 
plan- och bygglagens 2 kap och den föreslagna lokaliseringen kan därför 

tillåtas. 

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 kan innebära en 
positiv inverkan ur det sociala perspektivet då de ges möjlighet att bebygga 
en plats som de önskar. 

Ekologiskt perspektiv 

Med den naturinventering och klassificering som gjorts i området finner inte 
Samhällsförvaltningen något hinder för att bebygga platserna då växt- och 

djurlivet inte bedöms väsentligt förändra eller skadas 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 samt inte strider mot några av kommunens 
styrdokument. 

 

Thomas Jenssen 
Förvaltningschef 

Sara Sjöberg 
Handläggare Bygg 
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-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.  

-Ansökan om förbränningstoalett och gråvattenfilter görs till 

samhällsförvaltningens miljöavdelning. 

-Beslutet delges sökande och ägare till fastigheterna Nordanö 3:1, en 
fastighetsägare till Nordanö 2:42, 5:48, 5:58, 5:59 samt tre delägare till 

fastighet Nordanö S:2.   

-Meddelande om beslutet skickas till ägare av fastigheterna Nordanö 

Nordanö 3:12, 5:1, 5:43, 5:44, 5:45, 5:46, 5:47, en ägare till Nordanö 5:48, , 
5:58, 5:59 samt delägare till Nordanö S:2 som svarat på remissen och inte 
har synpunkter. 

 

Hur man överklagar 

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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NATURVÄRDESINVENTERING –  NORDANÖ, HÄRNÖSANDS KOMMUN 

UPPDRAG 

NVI- Nordanö – Hemsön (30027417) 

UPPDRAGSLEDARE 

Stefan Grundström 

DATUM 

2021-05-21 

BESTÄLLARE 

Nordanö 5:1 

UPPRÄTTAD AV 

Stefan Grundström  

GRANSKAD AV 

Kirsi Jokinen 

 

Bakgrund  

De inventerade områdena är belägna på fastigheten Nordanö 5:1 på Hemsöns nordöstra sidan i 

anslutning till befintlig fritidshusbebyggelse. Syftet med inventeringarna är att de ska utgöra 

beslutsunderlag vid prövning av förhandsbesked och bygglov för nya fritidshus.  

Underlag 

Förutom fältbesöket har följande underlag använts för bedömningen av områdena:  

▪ Skogsstyrelsens kartverktyg Skogens pärlor för nyckelbiotoper och områden med 

naturvärden, 

▪ Information från Länsstyrelsens webgis angående naturvårdsobjekt, 

▪ Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad Natur för uppgifter om naturskydd, riksintressen 

m.m.,   

▪ Kartunderlag från SGU angående berggrund och jordarter, 

▪ Artportalen och trädportalen från SLU,  

▪ Ortofoton och historiska kartor över området. 

Metod och bedömningsgrunder 

Inventeringen har genomförts enligt Svensk Standard SS 199000:2014 Naturvärdesinventering 

(NVI) avseende biologisk mångfald (NVI) med tillhörande Teknisk rapport SIS-TR 199001:2014) 

En NVI omfattar inte kartläggning och bedömning av andra ekosystemtjänster än biologisk 

mångfald. För datafångst i fält användes Ipad med applikationen GisPRO. Noggrannheten i 

geografisk positionering är vid goda förhållanden mellan 5–20 meter.  

Naturvärdesinventeringen i det här uppdraget består av en förstudie och en fältinventering med 

detaljeringsgraden Detalj (minsta karteringsenhet för ytor är 10 m2) och tillägget 

naturvärdesklass 4. Fältbesöket genomfördes under våren, 12 maj, vilket innebär vissa 

begränsningar för en del artgrupper, t.ex. marksvampar, som inte är möjliga att observera och 

således inte inkluderas i bedömningarna.  

Signalarter används vid naturvärdesinventeringar i skog för att lokalisera och urskilja 

skogsbestånd med naturvärden. Signalarter indikerar att ett område har kontinuitet som 

skogsmark och att det finns värdefulla strukturer i form av t ex död ved och gamla träd. 

Förekomst av en eller flera signalarter är ofta tecken på ett avvikande skogsområde kan 

klassificera som ett område med naturvärde eller som en nyckelbiotop enligt Skogsstyrelsens 

inventeringsmetodik. De flesta av signalarterna är lavar eller vedsvampar och är igenkännliga 

under större delen av året.    
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I figur 1 och 2 redovisas vad klassificering av naturvärden och stöd till bedömningar av 

biotopvärde, artvärde och naturvärde innebär enligt standarden.    

 Naturvärdesklass Förtydligande 

1 – Högsta naturvärde 
Störst positiv betydelse för 
biologisk mångfald 

Varje enskilt område med denna naturvärdesklass bedöms 
vara av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk 
mångfald på nationell eller global nivå. 

2 – Högt naturvärde 
Stor betydelse för 
biologisk mångfald 

Varje enskilt område med denna naturvärdesklass bedöms 
vara av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk 
mångfald på regional eller nationell nivå. 

Naturvärdesklass 2 motsvarar ungefär Skogsstyrelsens 
nyckelbiotoper, lövskogsinventeringens klass 1 och 2, ängs- 
och betesmarksinventeringens klass aktivt objekt, ängs- och 
hagmarksinventeringens klass 1–3, ädellövskogsinventeringen 
klass 1 och 2, skyddsvärda träd enligt åtgärdsprogrammet, 
våtmarksinventeringens klass 1 och 2, rikkärrinventeringens 
klass 1–3, limniska nyckelbiotoper, skogsbrukets klass 
urvatten, värdekärnor i naturreservat samt fullgod Natura 2000-
naturtyper. Detta under förutsättning att de inte uppfyller 
Högsta naturvärde. 

3 – Påtagligt naturvärde 
Påtaglig betydelse för 
biologisk mångfald 

Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna 
naturvärdesklass behöver inte vara av särskild betydelse för att 
upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell eller 
global nivå, men det bedöms vara av särskild betydelse att den 
totala arealen av dessa områden bibehålls eller blir större samt 
att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras. 

Naturvärdesklass 3 motsvarar ungefär ängs- och 
betesmarksinventeringens klass restaurerbar ängs- och 
betesmark, Skogsstyrelsens objekt med naturvärde, 
lövskogsinventeringens klass 3, ädellövskogsinventeringens 
klass 3, våtmarksinventeringens klass 3 och 4 samt 
skogsbrukets klass naturvatten. 

4 - Visst naturvärde 

Viss betydelse för 
biologisk mångfald 

Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna 
naturvärdesklass behöver inte vara av betydelse för att 
upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell eller 
global nivå, men det är av betydelse att den totala arealen av 
dessa områden bibehålls eller blir större samt att deras 
ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras. 

Naturvärdesklass 4 motsvarar inte någon klass i de större 
nationella inventeringar som gjorts. Naturvärdesklass 4 
motsvarar ungefär områden som omfattas av generellt 
biotopskydd men som inte uppfyller kriterier för högre 
naturvärdesklass. 

Figur 1. Naturvärdesklasser, vad de innebär och vad de motsvaras av enligt standarden för 

naturvärdesinventeringar. 
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Figur 2. Bedömningsgrunder för naturvärden.  
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Resultat  

De delområden där bebyggelse planeras, se figur 3 och 4, utgörs alla av samma typ av 

landskap och naturtyp. Det är hällmarker som har ett glest trädskikt av tall. Vegetationen är 

karakteristisk för denna naturtyp och återfinns över mycket stora områden längs kusten och på 

bergshöjder i skogslandet. Berggrunden utgörs av en granitliknande bergart, granodiorit, med 

inslag av glimmerförande gråvacka. Det är bergarter som inte ger förutsättningar för någon rik 

och krävande flora på grund av att den är ganska svårvittrad och rik på kiselsyra. I 

omgivningarna finns sänkor med tunna lager av morän med tätare blandskog och vissa fall små 

myrar med tunna torvlager.   

I närområdet finns sex befintliga fritidshustomter samt ett militärförråd längs en smal väg som 

går från Nordanö ut till Klubben. Närheten till väg, fritidshus och militär verksamhet har sannolikt 

bidragit till att torrträd och annan död ved finns i så liten utsträckning.  

Den mycket ovanliga marklaven glanstagel som hittas på några berg på Hemsön eftersöktes 

specifikt men återfanns inte inom något av delområdena. 

En lämplig skyddsåtgärd för bebyggelse i område är att i möjligaste mån låta äldre tallar finnas 

kvar.  

 

Figur 3. Översiktskarta för de inventerade områdena.   
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Figur 4. Kartbild över de detaljinventerade delområdena.   
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Delområde 1 

Delområdet är beläget strax intill ett militärförråd nära den befintliga vägen och drygt 100 meter 

från havsstranden.   

Vegetationstypen utgörs av tallskog av lavtyp men även tallskog av ljung- och kråkbärstyp 

förekommer. De tallar som växer på hällmarkerna är relativt små men har ändå relativt hög 

ålder. En av tallarna från delområdet har provborrats för uttag av en kärna där årsringarna kan 

räknas. Tallen som var cirka 15 cm i diameter befanns vara 176 år i brösthöjd vilket innebär att 

det troligen finns tallar i området som är över 200 år gamla. Det finns dock ingen tall inom 

området som är iögonfallande grov, vidkronig (passande för rovfågelbon) och har håligheter 

eller brandärr. Det finns en liten mängd död ved i och den består enbart av några mindre 

torrträd och delar av tallar. Lågor av äldre träd saknas helt.  

Markvegetationen domineras av lavar med grå renlav, gulvit renlav, islandslav, fönsterlav, 

pigglav, kochenilllav och påskrislavar (släktet Stereocaulon) som vanligaste arter. Bland 

mossorna finns främst enbjörnmossa och i svackorna även tallvitmossa. Inslaget av kärlväxter 

är litet och domineras av skogsrisen ljung och lingon samt gräsen kruståtel och fårsvingel.   

På träden finns en del skorplavar och mindre bålar av vanliga häng- och busklavar, t.ex. 

manlav, blåslav och nästlav.  

Inga signalarter eller rödlistade arter påträffades vid inventeringen. Det fanns inget vid 

fältbesöket som tydde på någon fågelhäckning i området och lågproduktiva hällmarkstallskogar 

är generellt inga värdefulla livsmiljöer för fåglar.       

Bedömning av naturvärdet 

Utifrån standarden bedöms delområdet hålla Visst biotopvärde. Motiveringen är att enstaka 

biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av 

de biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet 

eller mängd. 

Utifrån standarden bedöms delområdet hålla Obetydligt artvärde med motiveringen att det finns 

inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter (signalarter) och att området är inte 

påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i 

regionen eller i Sverige. 

Sammantaget ger det Visst naturvärde (klass 4) enligt matrisen i figur 2.  
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Figur 5. Vy över delområde 1 mot nordost.   

  Figur 6. Vy över delområde 2 mot nordost.   
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Delområde 2 

Delområdet är beläget söder om militärförrådet, drygt 100 meter från havsstranden, se figur 6.  

Vegetationstypen utgörs av tallskog av lavtyp men även tallskog av ljung- och kråkbärstyp 

förekommer. De tallar som växer på hällmarkerna är relativt små men har ändå relativt hög 

ålder och det kan finnas träd inom området som är över 200 år gamla. Det finns dock ingen tall 

inom området som är iögonfallande grov, vidkronig (passande för rovfågelbon) eller har 

håligheter eller brandärr. Det finns en liten mängd död ved och den består enbart av några 

mindre torrträd och delar av tallar. Lågor av äldre träd saknas helt.  

Markvegetationen domineras av lavar med grå renlav, gulvit renlav, fönsterlav, pigglav samt 

navellavar (släktet Umbilicaria) och påskrislavar (släktet Stereocaulon) som vanligaste arter. 

Bland mossorna finns bl.a. grå raggmossa och enbjörnmossa. Inslaget av kärlväxter är litet och 

domineras av skogsrisen ljung, lingon och kråkbär, gräset fårsvingel samt enstaka bestånd av 

sumpstarr i svackorna.  

På träden finns en del skorplavar och mindre bålar av vanliga häng- och busklavar, t.ex. 

manlav, blåslav och skägglavar (släktet Usnea) samt nästlav.  

Inga signalarter eller rödlistade arter påträffades vid inventeringen. Det fanns inget vid 

fältbesöket som tydde på någon fågelhäckning i något av områdena och lågproduktiva 

hällmarkstallskogar är generellt inga värdefulla livsmiljöer för fåglar.       

Bedömning av naturvärdet 

Utifrån standarden bedöms delområdet hålla Visst biotopvärde. Motiveringen är att enstaka 

biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av 

de biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet 

eller mängd. 

Utifrån standarden bedöms delområdet hålla Obetydligt artvärde med motiveringen att det finns 

inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter (signalarter) och att området är inte 

påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i 

regionen eller i Sverige. 

Sammantaget ger det Visst naturvärde (klass 4) enligt matrisen i figur 2.  
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Delområde 3 

Delområdet är beläget ovanför befintligt stugområde, ungefär 150 meter från havsstranden, se figur 7.  

Vegetationstypen utgörs av tallskog av lavtyp men även tallskog av ljung- och kråkbärstyp 

förekommer. De tallar som växer på hällmarkerna är relativt små men har ändå relativt hög 

ålder. En av tallarna från delområdet har provborrat, se figur 8, för uttag av en kärna där 

årsringarna kan räknas. Tallen som var cirka 20 cm i diameter befanns vara 115 år i brösthöjd 

och det kan finnas tallar i området som är över 200 år gamla. Det finns dock ingen tall inom 

området som är iögonfallande grov, vidkronig (passande för rovfågelbon) eller har håligheter 

eller brandärr. Det finns en liten mängd död ved i och den består enbart av några mindre 

torrträd och delar av tallar. Lågor av äldre träd saknas helt.  

Markvegetationen domineras av lavar med grå renlav, gulvit renlav, fönsterlav, islandslav, 

pigglav, kochenillav och påskrislavar (släktet Stereocaulon) som vanligaste arter. Bland 

mossorna finns bl.a. grå raggmossa, enbjörnmossa och i svackorna även tallvitmossa. Inslaget 

av kärlväxter är litet och domineras av skogsrisen ljung, lingon och kråkbär, gräsen kruståtel 

och fårsvingel samt enstaka bestånd av gråstarr och lopplummer i svackorna.  

På träden finns en del skorplavar och mindre bålar av vanliga häng- och busklavar, t.ex. 

manlav, blåslav och skägglavar (släktet Usnea) samt nästlav.  

Inga signalarter eller rödlistade arter påträffades vid inventeringen. Det fanns inget vid 

fältbesöket som tydde på någon fågelhäckning i området och lågproduktiva hällmarkstallskogar 

är generellt inga värdefulla livsmiljöer för fåglar.       

Bedömning av naturvärdet 

Utifrån standarden bedöms delområdet hålla Visst biotopvärde. Motiveringen är att enstaka 

biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av 

de biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet 

eller mängd. 

Utifrån standarden bedöms delområdet hålla Obetydligt artvärde med motiveringen att det finns 

inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter (signalarter) och att området är inte 

påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i 

regionen eller i Sverige. 

Sammantaget ger det Visst naturvärde (klass 4) enligt matrisen i figur 2.  
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Figur 7. Vy över delområde 3 mot norr.  

 

 

Figur 8. Borrad och åldersbestämd tall i delområde 3.  



   

 

 

11 (12) 
 

NATURVÄRDESINVENTERING –  

NORDANÖ, HÄRNÖSANDS KOMMUN 

 

 

 

 

Delområde 4 

Delområdet är beläget ovanför befintligt stugområde, ungefär 300 meter från havsstranden, se figur 7.  

Vegetationstypen utgörs av tallskog av lavtyp men även tallskog av ljung- och kråkbärstyp 

förekommer. De tallar som växer på hällmarkerna är relativt små men har ändå relativt hög 

ålder. En av tallarna från delområdet har provborrat, se figur 8, för uttag av en kärna där 

årsringarna kan räknas. Tallen som var cirka 20 cm i diameter befanns vara 148 år i brösthöjd 

vilket innebär att det kan finnas tallar i området som är över 200 år gamla. Det finns dock ingen 

tall inom området som är iögonfallande grov, vidkronig (passande för rovfågelbon) eller har 

håligheter eller brandärr. Det finns en liten mängd död ved och den består enbart av några 

mindre torrträd och delar av tallar. Lågor av äldre träd saknas helt.  

Markvegetationen domineras av lavar med grå renlav, gulvit renlav, fönsterlav, islandslav, 

pigglav, kochenillav och påskrislavar (släktet Stereocaulon) som vanligaste arter. Bland 

mossorna finns bl.a. grå raggmossa, enbjörnmossa och i svackorna även tallvitmossa. Inslaget 

av kärlväxter är litet och domineras av skogsrisen ljung, lingon och kråkbär, gräsen kruståtel 

och fårsvingel samt enstaka bestånd av lopplummer i svackorna.  

På träden finns en del skorplavar och mindre bålar av vanliga häng- och busklavar, t.ex. 

manlav, blåslav och skägglavar (släktet Usnea) samt nästlav.  

Inga signalarter eller rödlistade arter påträffades vid inventeringen. Det fanns inget vid 

fältbesöket som tydde på någon fågelhäckning i området och lågproduktiva hällmarkstallskogar 

är generellt inga värdefulla livsmiljöer för fåglar.       

Bedömning av naturvärdet 

Utifrån standarden bedöms delområdet hålla Visst biotopvärde. Motiveringen är att enstaka 

biotopkvaliteter med positiv betydelse för biologisk mångfald finns närvarande men många av 

de biotopkvaliteter som kan förväntas i biotopen saknas eller förekommer inte i tillräcklig kvalitet 

eller mängd. 

Utifrån standarden bedöms delområdet hålla Obetydligt artvärde med motiveringen att det finns 

inga eller obetydliga förekomster av naturvårdsarter (signalarter) och att området är inte 

påtagligt artrikare än det omgivande landskapet eller andra områden av samma biotop i 

regionen eller i Sverige. 

Sammantaget ger det Visst naturvärde (klass 4) enligt matrisen i figur 2.  
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Figur 9. Vy över delområde 4 mot norr.   

 



 

 
 

Yttrande          
Datum Beteckning  

2022-09-09 FM2022-16363:10 

         

Sida 1 (2) 

 

          
       

         

 

         

   

 

 

(LFI)  
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Högkvarteret 
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Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning 
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HKV PROD RPE INFRA FYSPLAN 

Matilda Olsson, fysplan@mil.se, 08 - 788 88 
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Yttrande avseende remiss om förhandsbesked för 

nybyggnad av fritidshus, fastighet Nordanö 3:1, 

Härnösands kommun, Västernorrlands län 
      

          

         

 

Försvarsmakten har inga synpunkter i rubricerat ärende. 

 

För frågor i ärendet, kontakta handläggaren enligt ovan. 

 

Beslut i ärendet har fattats av Beata Iverson, tjänsteförättande chef för sektionen 

för fysisk planering vid Högkvarterets infrastrukturavdelning. 

 

Iverson, Beata 

Tjf. C PROD RPE INFRA FYSPLAN 
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 Samhällnämnden 

 

Timavgift för kommunal livsmedelskontroll                           

Förslag till beslut 

Samhällsförvaltningen föreslår samhällsnämnden föreslå kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta 

att fastställa timavgiften för livsmedelskontrollen till 1212 kr 

att timavgiften gäller från och med 1 januari 2023 

Beskrivning av ärendet 

I förordning (EU) 2017/625 finns grundläggande, gemensamma regler för 
finansiering av livsmedelskontrollen och kontrollmyndigheternas 
verksamhet kan finansieras genom avgifter eller anslag. Sveriges regering 

och riksdag har bestämt att kostnaderna för offentlig kontroll och annan 
offentlig verksamhet inom livsmedelsområdet ska täckas av avgifter. 

I de fall en medlemsstat valt att finansiera kontrollen genom avgifter anger 
kontrollförordningens (EU) 2017/625 artikel 81 vilka kostnader som får 
ligga till grund för de obligatoriska avgifterna. Det handlar om kostnader för 

löner, utrymmen, verktyg, utrustning, utbildning, resor och andra tillhörande 
kostnader samt kostnader för provtagning och laboratorieanalyser.  

För att underlätta för kommunerna att räkna ut en timavgift utifrån sina 
kostnader samt planerade kontrolltid har Sveriges kommuner och regioner, 
SKR har tagit fram ett verktyg i form av en excelmall. Tanken är att ett 

gemensamt beräkningssätt skapar en mer likartad och transparent 
kostnadsberäkning.   

I sitt underlag har SKR valt att använda kontrollförordningens (EU) 
2017/625 krav på hur obligatoriska avgifter ska beräknas som norm för hur 
samtliga avgifter ska beräknas. Detta innebär att endast en timavgift föreslås, 

istället för en avgift för planerad kontroll och en annan för uppföljande 
kontroll som ursprungligen inte var planerad.  

Enligt tidigare beslut, KF 2021-12-20 §137 om taxan för kommunens 
avgifter inom livsmedelslagstiftningen får samhällsnämnden för varje 
kalenderår höja timavgiften med den procentsats för PKV som är publicerad 

på SKR:s webbplats för oktober månad året före avgiftsåret. Det innebär att 
föreslagen timavgift gäller för år 2023 och kan därefter indexuppräknas. 

 



 
Härnösands kommun 
 
Samhällsförvaltningen 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

2(2) 

Datum 

2022-10-03 
Diarienummer 

SAM-2022-2602 

 

Socialt perspektiv 

Förslaget om reviderad timavgift bedöms inte påverka perspektivet. 

Ekologiskt perspektiv 

Förslaget om reviderad timavgift bedöms inte påverka perspektivet. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Kontrollmyndigheterna är skyldiga att ta ut avgifter för livsmedelskontrollen 

i tillräcklig omfattning så att kostnaderna för livsmedelskontrollen täcks. 

I och med att timavgiften under många år endast indexuppräknats, trots 

samhällsförvaltningens omorganisation, har de avgifter som debiterats 
aktörerna varit för låg vilket medfört en för låg kostnadstäckning. 

Föreslagen timavgift bygger på nuvarande kostnader och bedöms därför 

bättre täcka kostnaderna för livsmedelskontrollen.     

Beslutsunderlag 

SKRs underlag för att beräkna timavgift för kommunala taxor avseende 
livsmedel, publicerad 2021-09-06 (version 2.0) med tillhörande guide. 

I detta ärende har miljöchef Helene Lager deltagit. 

Thomas Jenssen 

Förvaltningschef 

Linda Fransson 

Miljöhandläggare 

Bilagor 

 

Bilaga 1 Underlag för att beräkna timavgift för kommunala taxor 
 avseende livsmedel. 

 



Underlag för att beräkna timavgift för

kommunala taxor avseende livsmedel

Version 2.0

2021-09-06
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2. Översikt av mallen för att beräkna handläggningskostnad per timme

Beskrivning, läs detta först

Kostnader i kontrollförordningen

Arbetsgång, klicka här

2. Under denna flik anger du antalet årarbetskrafter för 

livsmedelskontrollen samt räknar ut den totala 

kontrolltiden på er myndighet. 

3. Under den här fliken anger du kostnader som är 

gemensamma för hela förvaltningen, som till exempel 

lokaler och förbrukningsmaterial. Vilka kostnader som 

får inkluderas finns uppräknat i EU:s kontrollförordning 

(EU) 2017/625 (Se länk nedan). Eftersom kostnaderna 

som  inkluderas påverkar företagens avgifter menar 

SKR att det är rimligt att vara restriktiv i sin tolkning. 

4. Under denna flik räknar du fram 

livsmedelskontrollens specifika kostnader. 

Livsmedelskontrollens andel av de 

förvaltningsgemensamma kostnaderna förs över från 

föregående flik. 

5. Här får du sammanställningen av timavgiften för 

livsmedelskontroll. 

1. Under fliken "Generella uppgifter" börjar du. Här 

anger du kommunnamn, aktuellt år och vilket 

myndighetsområde uträkningen avser. Mallen är tänkt 

att användas för livsmedelskontrollens område. 

Beräkning av 
kontrolltid

Generella 
uppgifter

Förvaltningens 
kostnader

Livsmedelskontrollen
s kostnader

Resultat

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R0625&from=sv#d1e6680-1-1
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1.  Generella uppgifter

Kommun/förbund Härnösands Kommun

Myndighetsområde Livsmedelskontroll

Gällande år 2022

Uppdaterad (datum) 2022-10-03

Upprättad av Linda Fransson, Mattias Eknemar

Övriga kommentarer
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4. Beräkning av kontrolltid

Genomsnittlig årsarbetstid per handläggare (timmar). Kontakta HR för den 

aktuella tiden i er kommun. (2000 tim enligt SKR schablon). 
2 000             

Semester (25 dgr=200 timmar) 248                

Sjukdom (8,3% enligt SKR schablon, 2020) 166                

Övrig frånvaro (tex VAB) 100                

Summa genomsnittlig frånvaro (timmar/år) per handläggare 514                

Faktiskt arbetad tid (timmar/år) per handläggare 1 486             

(genomsnittlig årsarbe tstid per  handläggare minus frånvaro)

Planerad offentlig kontroll

Händelsestyrd offentlig kontroll

Registrering/godkännande 

Annan offentlig verksamhet

Summa kontrolltid -                  

 Antalet årsarbetskrafter inom kontroll och annan offentlig verksamhet 

avseende livsmedelsanläggningar inklusive dricksvattenkontroll) 2,10               

Total faktiskt arbetad tid för samtliga handläggare inom 

livsmedelskontrollen

Kontrolltid

Kontrolltid i % måste anges till höger!  (SKR erfar att kontrolltiden ofta är 

50-60%.) 55% 

Kontrolltid i % av faktiskt arbetad tid 55% 

Kontrolltid per handläggare 817 tim 

Genomsnittlig restid (välj I rullgardinslistan till höger) 0 - 10 min

Kontrolltid enligt ovan 1 716             

Restid i samband med  kontroll -                  

Detta är den totala kontrolltiden per år som förs över till nästa steg

I det här bladet räknar du fram kontrolltiden för livsmedelskontroll. De förs 

sedan över till nästa steg och används för att slutligen kunna beräkna 

timavgiften.

4.2 Frånvaro

Här anger du genomsnittlig frånvaro per handläggare (tim/år). Kontakta HR för den 

aktuella tiden i er kommun.

4.1 Årsarbetstid

4.3 Kontrolltid

Här anger du den totala kontrolltiden som finns i er myndighets kontrollplan.O m du 

istället vill fylla i en schablon på andel kontrolltid i %, hoppa till rad 39. 

4.5 Restid

Har du långa reseavstånd kan  du ange ett intervall nedan . Restiden påverkar enbart 

kostnaden för uppföljande kontroll.

4.4 Ange antal årsarbetskrafter inom livsmedelskontrollen
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5. Förvaltningens kostnader

Ange totalt antal handläggare på förvaltningen 11

Gemensam kostnad Kostnader i belopp Kostnader per 

handläggare

Övriga löner

Löner till övrig personal, inklusive stödpersonal och 

administrativ personal, som medverkar i den offentliga 

kontrollen samt socialförsäkrings- och pensionsavgifter och 

försäkringskostnader för personalen. 

1 083 238 98 476

Nämndens kostnader

Nämndens kostnader för livsmedelskontrollens 

myndighetsarbete

214 300 19 482

Lokalkostnader och utrustning

I punkten ingår förvaltningens lokalkostnader och utrustning 

avseende kontrollen. Försäkringar, underhåll, 

räntekostnader och avskrivningar omfattas också. 

524 957 47 723

IT-utrustning

I punkten ingår förvaltningens IT-utrusning för kontrollen. 

Förvaltning, drift och utveckling av IT-system omfattas. I 

detta ingår också den avskrivningskostnad som 

systembyggnaden medför efter att systemet tagits i drift.

0

Kontorsmaterial och skyddsutrustning

Avser datorer, telefoner, i-pads, böcker, tryckmaterial, 

kontorsmaterial, tidningar, elektronisk media, 

prenumerationer, laboratoriematerial, arbetskläder, 

skyddsmaterial etc. som förvaltningen 

budgeterar/faktureras för.

33 000 3 000

Transportmedel och kommunikation

Drivmedel, fordonsskatt, leasing/hyra av bilar, 

trängselskatt, övriga kostnader för transportmedel som 

förvaltningen budgetar/faktureras för. Här ingår också 

porto, telefoni, IT- och datakommunikation som 

förvaltningen budgeterar/faktureras för. 

0

Utbildning

Kostnader för förvaltningens utbildning av den personal 

som medverkar i den offentliga kontrollen, med undantag 

för den utbildning som krävs för att erhålla den kompetens 

som krävs för att vara anställd hos de behöriga 

myndigheterna. 

70 000 6 364

Summa (kronor): 1 925 495 175 045

98 476                 

19 482                 

47 723                 

Summa IT-utrustning -                        

3 000                   

Summa för Transportmedel och kommunikation -                        

6 364                   

Detta är de kostnader per handläggare som förs över till nästa steg

På den här fliken beräknas förvaltningens gemensamma kostnader, som till exempel lokalkostnader och förbrukningsmaterial. Om du har dessa uppgifter specificerat på livsmedelskontrollen fyller 

du i det på nästa flik istället. Det är viktigt att du inte fyller i samma kostnader på båda flikar. Ibland hanteras förvaltningens gemensamma kostnader centralt i kommunen och belastar inte den egna 

budgeten. Hör i så fall med ekonomiavdelningen för att få fram posterna. Går det inte att få få fram kostnaderna kan de istället uppskattas. 

De gemensamma kostnaderna divideras med förvaltningens samtliga handläggare och multipliceras på nästa flik med antalet årsarbetskrafter inom livsmedelskontrollen. Beloppet som förs över till 

nästa flik motsvarar alltså livsmedelskontrollens andel av förvaltningens kostnader. 

De kostnader som föreslås tas med nedan är baserat på EU:s kontrollförordning (EU) 2017/625. Det är viktigt att komma ihåg att kostnaderna måste härröra från de offentliga kontrollerna och att 

det är rimligt att vara restriktiv i tolkningen kring vilka kostnader som inkluderas.

Summa för Lokalkostnader och utrustning

Summa för Kontorsmaterial och skyddsutrustning

Summa för Utbildning

Summa för Övriga löner

Summa för Nämndens kostnader
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6. Livsmedelkontrollens specifika kostnader

Antal årsarbetskrafter inom livsmedelkontrollen 2,10

Kostnad Livsmedelkontrollens andel 

av förvaltningens kostnader 

per handläggare

Livsmedelkontrollen

s egna kostnader

Total kostnad

Löner (livsmedelsinspektörer)

Livsmedelsinspektörernas lönekostnader inklusive PO-tillägg 

1 518 899

Övriga löner

Löner till övrig personal, inklusive stödpersonal och 

administrativ personal, som medverkar i den offentliga 

kontrollen samt socialförsäkrings- och pensionsavgifter och 

försäkringskostnader för personalen. 

98 476 * 2,1 = 

206 800

0 206 800

Nämndens kostnader

Nämndens kostnader för livsmedelskontrollens 

myndighetsarbete

19 482 * 2,1 = 

40 912

40 912

Lokalkostnader och utrustning

I punkten ingår förvaltningens lokalkostnader och utrustning 

avseende kontrollen. Försäkringar, underhåll, räntekostnader 

och avskrivningar omfattas också. 

47 723 * 2,1 = 

100 219

15 000 115 219

IT-utrustning

I punkten ingår förvaltningens IT-utrusning för kontrollen. 

Förvaltning, drift och utveckling av IT-system omfattas. I detta 

ingår också den avskrivningskostnad som systembyggnaden 

medför efter att systemet tagits i drift.

0 * 2,1 = 

0

85 000 85 000

Kontorsmaterial och skyddsutrustning

Avser datorer, telefoner, i-pads, böcker, tryckmaterial, 

kontorsmaterial, tidningar, elektronisk media, prenumerationer, 

laboratoriematerial, arbetskläder, skyddsmaterial etc. som 

förvaltningen budgeterar/faktureras för.

3 000 * 2,1 = 

6 300

24 500 30 800

Transportmedel och kommunikation

Drivmedel, fordonsskatt, leasing/hyra av bilar, trängselskatt, 

övriga kostnader för transportmedel som förvaltningen 

budgetar/faktureras för. Här ingår också porto, telefoni, IT- och 

datakommunikation som förvaltningen budgeterar/faktureras 

för. 

0 * 2,1 = 

0

40 000 40 000

Utbildning

Kostnader för förvaltningens utbildning av den personal som 

medverkar i den offentliga kontrollen, med undantag för den 

utbildning som krävs för att erhålla den kompetens som krävs 

för att vara anställd hos de behöriga myndigheterna. 

6 364 * 2,1 = 

13 364

0 13 364

Resor

Kostnader för resor och därmed förbundna traktamenten för 

den personal som medverkar i den offentliga kontrollen.  

0

Provtagning

Livsmedelskontrollens kostnader för provtagning och för 

laboratorieanalys, laboratorietestning och laboratoriediagnostik 

som officiella laboratorier tar ut för dessa uppgifter. 

30 000

Summa livsmedelkontrollens kostnader 2 080 994

Kommunbidrag

Avdrag för anslagsfinansiering/kommunbidrag (kr)

Kommunbidrag

Andelanslagsfinsiering/kommunbidrag av kostnader (%)

0%

Summa anslag

Summa 2 080 994

Detta är livsmedelskontrollens kostnader som förs 

över till nästa steg

Summa livsmedelkontrollens kostnader enligt ovan 2 080 994    

Summa anslag enligt ovan -                

Totalkostnader enligt ovan 2 080 994    

Under denna flik räknar du fram livsmedelskontrollens specifika kostnader. Livsmedelskontrollens andel av de förvaltningsgemensamma kostnaderna förs över från föregående flik och anges i kolumn C. 

Vet du istället livsmedelkonstrollens specifika kostnader fyller du istället i under kolumn D. Samma kostnad ska inte uppges på båda flikarna. 

De gemensamma kostnaderna som förts över från föregående flik har divideras med förvaltningens samtliga handläggare och därefter multiplicerats med antalet årsarbetskrafter inom 

livsmedelskontrollen för att få fram livsmedelskontrollens andel av kostnaden. 

Du kan bara fylla i de vitmarkerade fälten. Att de ibland enbart står i kolum E under total kostnad är för att kostnaden till sin karaktär enbart kan vara en specifik kostnad för livsmedelskontrollen och inte 

kan vara en förvaltningsgemensam kostnad. 
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6. Resultat timavgift

Antal årsarbetskrafter 2,10  Från fliken "Beräkning av kontrolltid"

Kontrolltid 1 716 tim  Från fliken "Beräkning av kontrolltid"

Restid i samband med kontroll 0%  Från fliken "Beräkning av kontrolltid"

Livsmedelskontrollens totala kostnader 2 080 994 kr  Från fliken "Livsmedelkontrollens kostnader"

Summa anslag  Från fliken "Livsmedelkontrollens kostnader"

Summa kostnader 2 080 994 kr  Från fliken "Livsmedelkontrollens kostnader"

Timavgift offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet (kr/tim kontrolltid)

Kostnader: 2 080 994 kr

Kontrolltid: 1 716 tim

Timavgift uppföljande kontroll (kr/tim kontrolltid)

Kostnader: 2 080 994 kr

Kontrolltid exkl restid: 1 716 tim

Resultatet av modellen ger följande timavgift

1 212 kr

Timavgift uppföljande kontroll (kr/tim kontrolltid) 1 212 kr

 = 1 212 kr/tim

 = 100% = 1 212 kr/tim

Timavgift offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet (kr/tim kontrolltid) 1 350 000

1 400 000

1 450 000

1 500 000

1 550 000

1 600 000

1 650 000

1 700 000

1 750 000

1 800 000

1 850 000

 Timavgift offentlig kontroll (kr/tim kontrolltid)

Nämndens kostnader

Kostnader för
provtagning

Kostnader för resor

Kostnader för utbildning

Kostnader för
förbrukningsmaterial
och verktyg.

Kostnader för
anläggningar och
utrustning

Löner till övrig personal

Livsmedelsinspektörern
as lönekostnader
inklusive PO-tillägg

kostnadsfördelning (kr/tim)
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 Samhällsnämnden 

 

Taxa för plan- och bygglov, Härnösands kommun 

Förslag till beslut 

Samhällsförvaltningen föreslår samhällsnämnden föreslå kommunstyrelsen 

föreslå kommunfullmäktige besluta 

att handläggningskostnaden per timme för år 2023 ska räknas upp i enlighet 
med Prisindex för kommunal verksamhet (PKV),  

att handläggningskostnaden per timme för år 2023 ska uppgå till 1350 kr,  

att uppdra till samhällsnämnden att taxan för plan- och bygglov 1 januari 

årligen ska indexregleras i enlighet med prisindex för kommunalverksamhet 
(PKV) samt 

att anta föreslagna tillägg och ändringar i taxetabell A för lovanmälan mm 

som antogs av kommunfullmäktige 2022.  

 

Beskrivning av ärendet 

Enligt kommunalrättsliga grundsatser har kommunerna fritt att finansiera sin 
verksamhet med skattemedel. Kommunerna är därför inte skyldiga att ta ut 

avgifter för sin verksamhet, utan kan välja att helt eller delvis 
skattefinansiera verksamheten.  

Kommunernas rätt att ta ut avgifter framgår av 2 kap. 5 § kommunallagen 
(2017:725). Självkostnadsprincipen gäller som huvudregel för kommunal 
verksamhet (2 kap. 6 § kommunallagen), ”kommuner och regioner får inte ta 

ut högre avgifter än som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller 
nyttigheter som kommunen eller landstinget tillhandahåller 

(självkostnaden)”. Kostnaderna i det enskilda fallet har inte någon betydelse 
för självkostnadsprincipen. Principen är närmast att se som en målsättning 
som innebär att syftet med verksamheten inte får vara att ge vinst.  

Vid beräkningen av självkostnaderna får, utöver externa kostnader, alla 
relevanta direkta och indirekta kostnader som verksamheten ger upphov till 

tas med. Exempel på direkta kostnader är personalkostnader, 
personalomkostnader, material och utrustning, försäkringar med mera. 
Exempel på indirekta kostnader är lokalkostnader, kapitalkostnader och 

administrationskostnader.  
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Av betydelse för avgiftsuttaget i enskilda fall i kommunal verksamhet är den 
så kallade likställighetsprincipen som framgår av 2 kap. 3 § kommunallagen, 

”kommuner och regioner skall behandla sina medlemmar lika, om det inte 
finns sakliga skäl för något annat”. Likställighetsprincipen innebär vid 

fördelning av avgifter att lika avgift ska utgå för lika prestation eller att 
kommunmedlemmar som befinner sig i motsvarande läge ska betala samma 
avgifter.   

Rätten att ta ut avgifter för verksamhet inom plan- och byggområdet framgår 
av 12 kap. 8 § plan- och bygglagen, PBL.  

Den taxa för plan- och bygglov som antogs av kommunfullmäktige 2022 
ska, i enlighet med fullmäktiges beslut, indexregleras en gång per år i 
enlighet med prisindex för kommunalverksamhet (PKV). Enligt Sveriges 

kommuner och Regioner (SKR) är PKV för år 2023 5,8%. 
Samhällsförvaltningen föreslår därför att handläggningskostnaden per timme 

för år 2022 ska uppdateras i enlighet med index till 1350 kr.  

Utöver detta föreslår samhällsförvaltningen att avgifterna för vissa 
ärendetyper differentieras och förtydligas ytterligare i taxetabell A (lov, 

anmälan mm) då den nuvarande taxan inte anses vara rimlig för främst vissa 
mindre åtgärder. Differentieringen och förtydligade rader redovisas i bilaga 

1. 

Socialt perspektiv 

Förslaget om reviderad taxa bedöms inte påverka perspektivet. 

Ekologiskt perspektiv 

Förslaget om reviderad taxa bedöms inte påverka perspektivet. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Samhällsförvaltningen gör bedömningen att detta beslut kan ge positiva 

ekonomiska och juridiska konsekvenser för allmänheten och Härnösands 
kommun. Med en indexreglering av taxorna så hålls intäkterna uppe och 

anpassas efter marknadens nivåer vilket är positivt för kommunen och 
medborgarna. För den enskilde kan beslutet vara både positivt eller negativt, 
beroende på vilken ärendetyp den enskilde ansöker om. Beslutet föreslår en 

generell ökning av taxorna utifrån föreslagen indexuppräkning, men 
samtidigt differentieras vissa ärendetyper vilket innebär att kostnaderna kan 
minska för den enskilde. 

Beslutsunderlag 

Prisindex kommunal verksamhet (PKV), 2021-2025, version daterad  

2022-08-25 

 

Thomas Jenssen 
Förvaltningschef 

Malin Sjöstrand 
Plan- och Byggchef 
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Bilagor 

Bilaga 1 Utdrag ur taxetabell med nya taxanivåer utifrån nytt timpris, 

föreslagna revideringar markerad med grön text, ny 
differentiering av taxan markerad med gröna rader   
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Taxa för serveringstillstånd, tobakstillstånd och avgifter för 
folköl och receptfria läkemedel                            

Förslag till beslut  

Samhällsförvaltningen föreslår samhällsnämnden föreslå kommunstyrelsen 

föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna förslaget till nya taxor gällande avgifter för serveringstillstånd, 

tobakstillstånd och avgifter för folköl och receptfria läkemedel och 

att avgifterna gäller från och med 1 januari 2023. 

Beskrivning av ärendet 

Samhällsförvaltningen har tagit fram förslag till nya taxor för ansökningar 
om serveringstillstånd och tobakstillstånd. 

Senast som kommunen beslutade om ändrade avgifter var 2010-06-14 med 
start 2011-01-01. 

Några nya taxor i förslaget har tillkommit och några föreslås tas bort.  

2018 kom Länsstyrelsen med ett förtydligande till handläggarna inom länet 
om att alla ansökningar som inkommer ska utredas. Utredningarna kräver 

mera tid med remissförfarande, genomgång och sammanställning av 
obligatoriska handlingar.  

Administrativa IT stöd som tillkommit under åren har underlättat möjlighet 

till viktig information. I Härnösand har man avtal med ett 
kreditupplysningsbolag som heter Syna. Här kan handläggare kontrollera 

bolag, bokslut, styrelser, betalningsanmärkningar på ett snabbt och enkelt 
sätt. Genom Syna kan man även ha bevakning på bolag med tillstånd i 
kommunen och därigenom görs den inre tillsynen löpande för samtliga 

tillståndshavare.  

Avgifterna ska täcka kostnad för handläggning och tillsyn/kontroll.  

I handläggning ingår bland annat registrering av ärenden, remisshantering, 
besök på serverings-/försäljningsstället, utredningsarbete, beredning av 
beslutsunderlag, beslutsfattande och utfärdande av tillståndsbevis.  

Avgift får tas ut i förskott.  

Avgift tas ut även om ansökan avslås.  
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Avgifterna är beräknade på prisbasbeloppet för 2023 som är 52 500 kr och 
regleras årligen efter prisbasbeloppet (PBB). Beloppet är avrundat till 

närmaste 25-tal kronor.  

Avgifter föreslås gälla från och med 1 januari 2023. 

En jämförelse av prissättning har gjorts med kommuner inom både 
Västernorrland och Jämtlands län.  

Socialt perspektiv 

Förslaget om reviderade avgifter bedöms inte påverka perspektivet. 

Ekologiskt perspektiv 

Förslaget om reviderade avgifter bedöms inte påverka perspektivet. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Föreslagna avgifter bygger på nuvarande kostnader och bedöms därför täcka 
kostnaderna för handläggningen och tillsynsbesök. 

Beslutsunderlag 

 

Gällande lagstöd 

Avgift enligt denna taxa tas ut för 
1. Prövning av tillstånd för försäljning av alkohol (8 kap 2 § 

alkohollag (2010:1622). 

2. Tillsyn över verksamheter som bedriver tillståndspliktig 
verksamhet med servering av alkohol (9 kap 2 § alkohollag 

(2010:1622).  
3. Tillsyn över verksamheter som bedriver anmälningspliktig 

handel med eller servering av folköl (9 kap 2 § alkohollag 
(2010:1622).  

4. Prövning av tillstånd för försäljning av tobaksvaror (8 kap 2 § 
Lag om tobak och liknande produkter 2018:2088). 

5. Tillsyn över verksamheter som bedriver försäljning av 

tobaksvaror, elektroniska cigaretter och/eller 

påfyllningsbehållare. 
6. Tillsynsavgift för detaljhandel med receptfria läkemedel.           

Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel 23 §  

 

Thomas Jenssen 

Förvaltningschef 

Annika Sundström 

Alkoholhandläggare 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Förslag till ny taxa gällande serveringstillstånd, tobakstillstånd, 
försäljning/servering av folköl och försäljning av receptfria läkemedel 



Förslag till ny taxa gällande serveringstillstånd, 
tobakstillstånd, försäljning/servering av folköl och 
försäljning av receptfria läkemedel.  

Föreslås gälla från 2023-01-01 
 

TAXA – ansöknings-, anmälnings- och tillsynsavgifter enligt 8 kap 
10 § Alkohollagen, andra stycket; 

 
10 § Kommunen får ta ut avgift för prövningen enligt de grunder som beslutas av 
kommunfullmäktige. 

Kommunen får ta ut avgift för prövningen enligt de grunder som beslutas av 
kommunfullmäktige. 

Kommunen får även ta ut avgift för tillsyn enligt 8 kap. av den som har serveringstillstånd 
och av den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel med eller servering av folköl. 
 

Ansökningsavgifter enligt alkohollagen 
 Gällande 

taxa 

% av PBB Förslag ny 

taxa 2023 

Nyansökningar stadigvarande 

serveringstillstånd 
allmänheten och slutna sällskap, cateringföretag för 
slutna sällskap, provsmakning 
 
 

 

9 660 kr 

 

  20 % 

 

10 500 kr 

Ändring av bolagsform  

Samma ägare, men nytt organisationsnummer  
 

3 000 

 

    5 % 

 

2 625 kr 
Ändring av nya ägare i bolag 

Vid köp av bolag som innehar ett stadigvarande 
serveringstillstånd 
 

 
 

 ny 

 
 
  10 % 

 
 

5 500 kr 

Anmälan om ändring i bolag.  
PBI utredning, ändring inom samma 
organisationsnummer 
 

 
3 000 kr 

 
   3 % 

 
1 575 kr  

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten 

Som anordnas i offentliga lokaler, festlokaler, festivaler 
och liknande 

 

 ny 

 

  10 % 

 

5 500 kr 

Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap 600 kr     5 % 2 625 kr 
 

 
Ansökan tillfälligt tillstånd till 
allmänheten/slutet sällskap 1 dag, då 

försäljningen sker på uppdrag av eller direkt av en 
ideell förening och anordnas i sökande förenings 
bygdegård, folketshus, eller föreningslokal.  
Max 3 tillfällen per ansökan och inom en maxperiod av 
3 månader.  

 
600 kr 

 
 

 ny 

 
 

     2 % 

 
 

1 050 kr 

 
 

   



 Gällande 

taxa 
 

 

% av PBB 

 

Förslag ny 
taxa 2023 

Ändring i stadigvarande serveringstillstånd 

Yta, tid, ändrad verksamhetsinriktning, tillägg för 

catering 

7-13 %  10 % 5 500 kr 

Provsmakningstillstånd – tillfälligt tillstånd för 

partihandlare för provsmakning till allmänheten 
 

 
ny 

 
      5 % 

          
      2 625 kr 

Ansökan om gemensam serveringsyta 

För innehavare av stadigvarande 

serveringstillstånd – per sökande bolag 
 

 
 

ny 

 
 

    10 % 

 
 

    5 500 kr 

Ansökan om tillfällig pausservering  
 

ny  2 % 1 050 kr 

Anmälan av godkänd lokal vid provsmakning 

Endast för innehavare av stadigvarande 
provsmakningstillstånd 

 

 

 
ny 

 
 
 

  

 
Ingen avgift 

 

Ändring i tillfälligt tillstånd till allmänheten  

 
ny 

 

 2 %  

1 054 kr 
Kunskapsprov 
Inklusive två omprov  

 
       ny 

 

 
      2 % 

 
1 050 kr 

Avgifter för övriga ansökningar, anmälningar 

Tillfällig ändring i tillstånd till slutet sällskap 
Anmälan om ny cateringlokal 

 

 
 
      ny 

 
 
      2 % 

 
 
      1 050 kr 

Ny ansökningsavgift pga ej godkänt 
kunskapsprov. Gäller vid 3 misslyckade försök av 

kunskapsprov, ny ansökan inkommer inom 3 
månader från första ansökan avslutats. Gäller 

endast om inga förändringar har skett i 
bolaget/verksamheten från första 
ansökningstillfället.  

 
 

 
     ny 

 
 

 
      5 %  

 
 

 
     2 625 kr 

Ansökningsavgift Gäller ansökan som inkommer 

senare än 1 månad innan planerat evenemang 
sker 

10 000 15 %  7 875 kr 

Påminnelseavgift restaurangrapport 

Påminnelse skickas innan tidsfristen utgår, avgift tas 
vid första påminnelse efter att sluttid gått.   

 

     ny 

 

  2 % 

 

1 050 kr 

 
 

 
 

 
 



 

Tillsynsavgift enligt Alkohollagen, 8 kap 10 §  
Avgiften debiteras en gång per år och avser då innevarande år 
 
 
 Gällande 

taxa 
 

% av 
PBB 

Förslag ny 
taxa 2023 

Fast avgift. 

En fast tillsynsavgift som samtliga serveringsställen 
med stadigvarande serveringstillstånd betalar 

årligen, oavsett omsättning och om det gäller till 
allmänheten eller slutna sällskap. 
 

 
 
 

2,3 % 

 
 
 

2 % 

 
 
 

1 050 kr 

Tillsynsavgift folkölsförsäljning/servering ny      2 % 1 050 kr 
Tillsynsavgift för folköl och tobaksförsäljning ny      3 % 1 575 kr 
Rörlig tillsynsavgift. 

Avgiftsuttaget baseras på redovisade 

försäljningssiffror av alkoholdrycker i 
restaurangrapporten. Blankett för denna 
rapportering sänds ut till tillståndshavare varje år i 

januari. 
 

Rörlig avgift baserad på en omsättning av                       

< 49 999 kr 
50 000 – 249 999 kr 

250 000 – 499 999 kr 
500 000 – 999 999 kr 

1 000 000  – 1 999 999 kr 

2 000 000  – 2 999 999 kr 
3 000 000 – 3 999 999 kr 

4 000 000 – 4 999 999 kr 
5 000 000 – 5 999 999 kr 
6 000 000 – 7 999 999 kr  

8 000 000 > kr 
  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

   2 % 
   3 % 

   4 % 
   5 % 
  10 % 

  12 % 
  14 % 

  18 % 
  20 % 
  30 % 

  40 % 

 
 

 
 
 

 
 
 

1 050 kr 
1 575 kr 

2 100 kr 
2 625 kr 
5 500 kr 

6 300 kr 
7 350 kr 

9 450 kr 
10 500 kr 
15 750 kr 

21 000 kr 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 

Ansökningsavgift enligt 8 kap 1 och 2 §§ Lag om tobak och 
liknande produkter (2018:2088)  

 
1 § Kommunen får ta ut en avgift för prövningen av ansökan om försäljningstillstånd enligt 
5 kap. 1 § enligt de grunder som beslutas av kommunfullmäktige 
 

2 § En kommun får ta ut avgifter för sin tillsyn av den som bedriver tillståndspliktig 
försäljningen enligt 5 kap 1 §, av den som bedriver anmälningspliktig försäljningen enligt 5 

kap. 14 § och av den som bedriver försäljning av nikotinfria vätskor som är avsedda att 
konsumeras genom elektroniska cigaretter.  

 

  

 Nuvarande 

taxa 

% av BPP Förslag till 

ny taxa 2023 
Ansökningsavgift – stadigvarande 
försäljningstillstånd 

9300 10 % 5 250 kr 

Ansökningsavgift – tillfällig (även 
tillsynsavgift) 

600 5 % 2 625 kr 

Ansökningsavgift – tillfällig 

 
ny 15 % 7 875 kr 

Ansökningsavgift Gäller ansökan som 

inkommer senare än 1 månad innan planerat 

evenemang sker 

ny 15 % 7 875 kr 

Ändring i tobakstillstånd 6510 5 % 2 625 

Ordinarie tillsynsbesök (inklusive inre tillsyn) 
 

ny 2 % 1 050 kr 

Återbesök utöver ordinarie tillsynsbesök per 

timme 

ny 2 % 1050 kr 

 
Tillsynsavgift enligt Lag om handel med vissa receptfria läkemedel 
(2009:730)  

23 § En kommun får för sin kontroll enligt denna lag ta ut avgift av den som bedriver 
detaljhandel. 

Ordinarie tillsynsbesök  
 

ny 2 % 1 050 kr 

Återbesök utöver ordinarie tillsynsbesök, per 

timme 

ny 2 % 1050 kr 
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 Samhällsnämnden 

 

E-förslag nr 156: Dirigera om busslinje 501 till 
Hästsportarenan 

Förslag till beslut 

Samhällsförvaltningen föreslår Samhällsnämnden besluta 

att e-förslaget inte genomförs 

att skicka ärendet till kommunfullmäktiges presidium för kännedom och till 
kommunstyrelseförvaltningen för avslut 

 

Beskrivning av ärendet 

Alexander Ekman framställde 18 juli 2022 ett e-förslag om att 

busshållplatsen vid Hästsportarenan flyttas till grusplanen med infart från 
Gånsviksvägen. Förslaget uppnådde 61 röster och har därför överlämnats till 

Samhällsnämnden för behandling. 

I flera kommunala styrande dokument, däribland i Trafikprogram 2015-
2050, finns en tydlig prioritering mellan de olika trafikantslagen: 

1. Cykeltrafik 

2. Gångtrafik 

3. Kollektivtrafik 

4. Biltrafik 

Vidare framgår i lokala, regionala och nationella trafiksäkerhetsmål om att 

hänsyn ska tas till oskyddade trafikanter och särskilt för barn och unga i 
trafiken. 

Samhällsförvaltningen anser att en flytt av busshållplatsen till den plats som 
framförs i e-förslaget står i strid mot beslutad prioriteringsordning av 
trafikantslag. En flytt av nuvarande hållplats, som ligger i anslutning till 

arenans huvudentré, till en plats relativt långt därifrån samtidigt som de som 
kommer till arenan med bil kan parkera i direkt anslutning till entrén anser 

samhällsförvaltningen inte är rimligt. 
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En placering av busshållplatsen längre från huvudentrén inverkar även 
negativt ur tillgänglighetssynpunkt för personer med funktionsvariationer 

och som vill kunna nyttja kollektivtrafiken för besök till arenan. 

Vidare kan nämnas att den befintliga hållplatsen just nu är föremål för 

ombyggnad i syfte att förbättra tillgängligheten. Hållplatsen kommer utrustas 
med plattform, väderskydd och digital trafikinformation. 

Sammanfattningsvis anser Samhällsförvaltningen att e-förslaget inte ska 

genomföras. 

Socialt perspektiv 

Samhällsförvaltningens förslag bedöms inte inverka negativt ur ett socialt 
perspektiv. 

Ekologiskt perspektiv 

Samhällsförvaltningens förslag bedöms inte inverka negativt ur ett 
ekologiskt perspektiv. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Samhällsförvaltningens förslag bedöms inte inverka negativt ur ett 

ekonomiskt perspektiv. 

Frågor som rör busstrafiken är i grunden en fråga för 

Kollektivtrafikmyndigheten/Din Tur i egenskap av avtalspart för trafiken. 

Ansvaret för hållplatsfrågor är delat mellan Din Tur och respektive kommun 
på sådant sätt att Din Tur är den, som i formell mening, beslutar om 

hållplatslägen och kommunen ansvarar för anläggande, drift och underhåll 
av hållplatser som ligger på kommunal mark eller mark som disponeras av 

kommunen. 

 

Beslutsunderlag 

E-förslag nr 156 framställt av Alexander Ekman 

 

Thomas Jenssen 
Förvaltningschef 

Ulf Rehnberg 
Utredare 
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Ärendeutskrift

Ärende 156

Skapat 2022-07-18 av Alexander Ekman (Mina Sidor).

Avslutat: Nej.

Förslaget gäller
Tra�k, gator och kommunikationer

Rubrik
Dirigera om busslinje 501 till Hästsportarenan.

Förslaget

Gamla Gånsviksvägen(grusväg) är dåligt anpassad för busstra�k och nyttjas till stor del av
fotgängare/cyklister och inte minst ryttare på häst. Vägen är smal och det är trångt att mötas och den är ej
gjord för tyngre belastning kontinuerligt.

För att skapa en trygg tra�kmiljö för alla så föreslår vi att man lägger busshållplatsen för Hästsportarenan på
den stora grusplanen strax bortanför arenan. Då kan bussen svänga in via Gånsviksvägen. Antingen på vägen
tillbaka från Smitingen eller så vänder den där och plockar upp resenärer vid bussvändhållsplatsen utanför
Kornettgatan sen.

Slutdatum
2022-09-01

Personuppgifter
Härmed godkänner jag att mina uppgifter behandlas enligt rådande datalagstiftning.

Förslagslämnare
Alexander Ekman

Status
Inväntar beslut från KF, KS eller nämnd

Förslaget lämnas för beslut till
Samhällsnämnden

Instruktioner för publicering



 

 
Postadress 
Härnösands kommun 
Samhällsförvaltningen 
871 80 Härnösand 

Besöksadress 
Servicecenter 
Sambiblioteket 
Universitetsbacken 3 

Hemsida 
www.harnosand.se 

Telefon 
0611-34 80 00 

Organisationsnr 
212000-2403 

E-post 

samhallsforvaltningen@harnosand.se 
Fax 

0611-34 81 65 
Bankgiro 

5576-5218 
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E-förslag nr. 120: Vinterväghålla GC-vägarna runt 
Mellanholmen och Södra Sundet 

Förslag till beslut 
Samhällsförvaltningen föreslår Samhällsnämnden besluta 
att e-förslaget genomförs på den mark som ägs av Härnösands kommun 
att skicka ärendet till kommunfullmäktiges presidium för kännedom och till 
kommunstyrelseförvaltningen för avslut 

Beskrivning av ärendet 
Per-Ingvar Sundgren har 2022-01-17 framställt förslag om att vinterväghålla 
gångvägarna runt Mellanholmen och Södra Sundet för att främja folkhälsan. 
Förslaget uppnådde 50 röster. 
Om Södra Sundet avser parkområdet från Simhallen fram till bryggaren 
Strand så snöröjs denna redan idag. Vad gäller Gådeåparken har kommunen 
ingen mark att råda över och kan därför inte anlägga, belysa eller drifta de 
gångvägar som sträcker sig genom området. Södra Mellanholmen saknar de 
förutsättningar som krävs för att vinterväghållning ska vara möjlig.  
Samtidigt som e-förslaget inkom hade kommunen påbörjat processen att 
anlägga en gång- och cykelväg med tillräcklig bredd för vinterväghållning 
samt belysa denna. Detta färdigställdes våren 2022. E-förslaget har därför 
redan genomförts men inte behandlats politiskt.  
Bifogat finns karta över kommunens gångvägar i området med anvisning och 
beskrivning om hur de sköts idag samt avses skötas i framtiden.  
Blå linje: snöröjs idag. 
Röd linje: ej kommunal mark. 
Grön linje: Sträckan kommer under våren 2022 breddas och belysas för att 
möjliggöra snöröjning. 

Socialt perspektiv 
Att belysa och tillgängliggöra stråket på södra Mellanholmen kan öka den 
upplevda tryggheten och uppmuntra till rörelse på platsen. 
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Ekologiskt perspektiv 
Belysning kan missgynna fladdermöss och nattaktiva fjärilar. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Att anlägga och drifta gång- och cykelvägar med belysning ökar kommunens 
kostnader både på kort och på lång sikt.  

Beslutsunderlag 
E-förslag nr. 120 av Per-Ingvar Sundgren.  

Thomas Jenssen 
Förvaltningschef  

 
Matildha Landström Litström 
Teknisk handläggare 

 
 
 
 
 

Bilagor 
Bilaga 1. Karta snöröjning gångbanor  
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Blå - snöröjs idag
Röd - ej kommunal mark
Grön - 2022 breddning av gångbana, belysningspollare och snöröjning
Gul - vision om framtida dragning
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 Samhällsnämnd 

Verksamhetsplan med drift- och investeringsbudget 
2023 för samhällsnämnden 

Förslag till beslut  
Samhällsförvaltningen föreslår samhällsnämnden besluta 
att fastställa verksamhetsplan för 2023, 
att fastställa drift- och investeringsbudget för 2023, samt 
att delge kommunfullmäktige samhällsnämndens verksamhetsplan och 
budget för 2023 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsnämnden har antagit verksamhetsmål samt indikatorer för att mäta 
måluppfyllelse. Utifrån detta har samhällsförvaltningen gjort en 
verksamhetsplan för 2023. Verksamhetsplan för 2023 är upprättad för hela 
samhällsförvaltningen där de olika verksamhetsgrenarna varit involverade. 
Verksamhetsplanen ska enligt riktlinjerna från kommunstyrelsen skickas till 
kommunfullmäktige för delgivning. 
Verksamhetsplaner inom samhällsnämndens verksamhetsområde som rör 
myndighetsutövning tas i särskild ordning 
Socialt perspektiv 
Ingen påverkan. 
Ekologiskt perspektiv 
Ingen påverkan. 
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Ingen påverkan.   

Beslutsunderlag 
Verksamhetsplan 2022 Samhällsnämnden.docx 
Bruttolista internkontroll 

Thomas Jenssen 
Förvaltningschef 

Mattias Eknemar 
Controller 
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1 Uppdrag enligt reglemente 
Samhällsnämnden har ansvarsområden som sträcker sig från myndighetsutövning i miljö, plan- och 
byggfrågor till utveckling av gator, kajer och vägar och drift och samverkan inom fritid och 
ungdomsfrågor. Nämnden ansvarar för större delen av kommunens investeringar och reinvesteringar 
i gator, gång- och cykelvägar, anpassningar vid byggnationer, belysningsåtgärder och 
friluftsanläggningar samt utveckling och drift av fritids- och friluftsanläggningar. 

Samhällsnämnden ansvarar för löpande frågor inom miljöarbete, fysisk planering, bostadsanpassning, 
skog- och naturvård, miljö och hälsoskydd, karthantering, livsmedelskontroller samt tillsyn och tillstånd 
för alkoholservering inklusive försäljning av folköl, tobak och livsmedel. Nämnden ansvarar även för 
skötsel och utveckling av kommunens gator och parker, samt för föreningsstöd. Även kollektivtrafik, 
inklusive skolskjutsar och färdtjänst ligger inom nämndens ansvar liksom kommunens kostavdelning 
där produktionsköket Navet ingår. 

Nämndens arbete styrs av reglementet fastställt av kommunfullmäktige samt av kommunen antagna 
mål. 

1.1 Utgångspunkter 
Kommunens Årsplan med mål och budget antas av fullmäktige. Via beslutet om Årsplanen fördelar 
fullmäktige uppdrag och medel (budget) i organisationen. Verksamhetsplanen är en beskrivning av de 
aktiviteter som planeras att genomföras med syfte att nå de uppdrag och mål som tilldelats genom 
Årsplanen, verksamhetsplanen konkretiserar även hur den budget som tilldelats ska fördelas inom den 
egna organisationen. En övergripande omvärldsanalys och politiskt prioriterade områden ligger till 
grund för Årsplanen. 

Verksamhetsplanen följs upp i delårsrapport och verksamhetsberättelse. 
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2 Viktiga händelser 
Kollektivtrafikmyndigheten har lämnat en budget för 2023 till samhällsnämnden. Budgeten är 10 
miljoner kronor högre än budget 2022 och innebär ingen utökad trafik mellan åren. Detta beror på 
indexuppräkningar och ökade drivmedelspriser inom befintligt avtal som påverkats av omvärldsläget. 
Samhällsförvaltningen har dragit ned på kollektivtrafikbudgeten med 10 miljoner kronor för att få en 
budget i balans. Konsekvensen av neddragningen skulle innebära en kraftigt neddragen kollektivtrafik, 
stora problem att nå kommunfullmäktiges mål om ökat kollektivtrafikresande samt en risk för rättsliga 
efterspel inom befintligt avtal med trafikutföraren. Förvaltningen ser ingen annan åtgärd som möjlig 
för att lösa så stora kostnadsförändringar. 

Lantmäteriets nationella Geo-databas, där alla nya detaljplaner ska publiceras digital kan påverka 
kommunens resursbehov då ytterligare myndighetsärenden ska publiceras på samma sätt från 
kommunerna till Lantmäteriet under 2023. Hur detta påverkar verksamheten är idag oklart. 

Tillsynen kommer att planeras och genomföras utifrån de nationella planer och mål som nationella 
myndigheter tar fram. En ny förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och 
vissa jordbruksprodukter trädde i kraft våren 2021. Det tidigare systemet med årlig förskottsbetalning 
avskaffades och istället infördes ett system med obligatorisk efterhandsdebitering. Kommunen ska 
införliva denna lagstiftning under en övergångsperiod. Detta planeras att genomföras tillsammans 
med länets övriga kommuner under 2023. 

Under 2023 ska en ny förbundsordning mellan Kollektivtrafikmyndigheten och dess medlemmar 
beslutas. Förbundsordningen kommer att fördela kostnader för den regionala kollektivtrafiken på ett 
annat sätt jämfört med idag, vilket kan påverka kommunens kostnader. En viktig förutsättning i den 
nya förbundsordningen är förslaget på ett nytt Trafikförsörjningsprogram som i dagsläget är ute på 
remiss hos myndighetens medlemmar. 

Under 2023 fortsätter eller startas arbetet upp av ett flertal stora och strategiska detaljplaner för 
kommunen, exempelvis Kronholmen och Nickebostrand etapp 2. Även planering av nya industri- och 
verksamhetsområden kommer att ökar. Ett flertal större byggprojekt som har fått bygglov under 2022 
ska börja byggas under 2023 (exempelvis Hernö Gin Hotell och Riksarkivet). Projekt som vidare 
kommer att beröra flera av bygglovshandläggarna. Representanter från avdelningen kommer att ingå 
i arbetsgruppen för "En väg in", ett politiskt prioriterat projekt som genomförs tillsammans med 
Kommunstyrelseförvaltningen. 
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3 Planerad verksamhet 
Kostavdelningen 

En ny livsmedelsupphandling samt ett nytt kostdatasystem, Matilda, ger ökade förutsättningar att 
arbeta vidare med att utveckla hållbara recept, menyer samt matsvinn. Avdelningen ska utveckla ett 
arbetssätt och metoder för ett minskat matsvinn inom kommunens boenden. Medarbetare ska ges 
möjlighet till utbildning och inspiration i hållbar och vegetarisk matlagning. 

Miljö 

En stor uppgift för året kommer att vara att ställa om processer och rutiner inom livsmedelstillsynen 
för att följa den nya lagstiftningen. Detta arbete kommer att göras tillsammans med de andra 
kommunerna i länet. 

Energirådgivning kommer att fortsätta erbjudas till allmänheten och föreningar samt små och 
medelstora företag. Avdelningen kommer att genomföra energibesparingsprojekt i samarbete med 
andra kommuner i länet med fokus på hållbara transporter. 

En översyn av planen för inventering av enskilda avlopp kommer att göras. 

Naturvårdsåtgärder gällande fria vandringsvägar för fisk samt för våtmarker kommer att fortsätta 
genomföras inom Gerestabäckens område, genom att detta beviljats statliga lokala bidraget 
vattenvårdsprojektet, LOVA. 

Teknik 

Den 10-åriga investeringsplanen med de stora investeringsprojekten kommer att vara i fokus under de 
kommande åren, med bland annat den nya bron över nattviken som första projekt. Det nya gång- och 
cykelprogrammet med medföljande handlingsplan kommer att underlätta kommande investeringar 
och drift i vårt gång- och cykelnät. Investeringar göra enligt investeringsplan, där Västra Saltvik etapp 
1, Nybron och Västra Ringvägen gång- och cykelväg är större planerade projekt. Under året startar 
verksamheten upp det egna platskontoret för gatuskötsel. 

Trafik 

En stor översyn har genomförts av kommunens landsbygdstrafik och då i första hand för Älandsbro 
området och det nya industriområdet på Västra Saltvik. Ett av förslagen är att förlänga linje 501 till att 
även trafikera området runt Saltvik vilket då skulle innebära en bra trafikförsörjning för de nya 
etableringarna som planeras inför 2024. 

Fritid 

Ett nytt avtal är tecknat med Härnösand Alpina vilket innebär att föreningen kommer att sköta driften 
av slalombacken under kommande år. Den nya liften kommer också att tas i bruk under kommande 
säsong som kommer att förbättra driftsäkerheten och sänka underhålls-kostnaderna. En föreningsdag 
planeras under året som riktar sig till hela föreningslivet i kommunen. Driften av simhallen i Härnösand 
tas över av hotellentreprenören som tjänstekoncession. Utvecklingen av Myrans grönyteområde 
slutförs under året. 

Plan- och Bygg 

Digitaliseringsarbetet inom kommunen genomförs för att kunna möta de ökade kraven på 
tillgänglighet och service som ställs på oss från våra kunder och rådande lagstiftning. Under 2023 
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fortsätter utvecklingsarbetet av kommunens hemsida samt e-tjänster för företagare och medborgare 
för att underlätta för alla i lov- och planprocessen. 

Att påbörja det aktiva och systematiska tillsynsarbetet enligt plan- och bygglagen utifrån vår framtagna 
tillsynsplan. Det långsiktiga syftet är att verksamheten ska vara mer förebyggande i sitt tillsynsarbete. 

Ett aktivt deltagande i det fortsatta strategiska planeringsarbetet som fastslagits i och med antagandet 
av kommunens nya Översiktsplan. 

Slutföra planprogrammet för Skeppsbron, inkluderat StreetMoves-projektet som kommunen deltar i 
under 2022-2023. Projektet finansieras av ArkDes (Sveriges nationella centrum för arkitektur och 
design) och resultatet kommer att redovisas som en del i planprogrammet för Skeppsbron. 

Under slutet av 2022 har avdelningen utökat sin bemanning med två tjänster, en planhandläggare och 
en bygglovshandläggare. Detta för att svara upp mot den ökade ärendemängden som avdelningen haft 
under de senaste åren inom båda ämnesområdena. Trots en stundande lågkonjunktur och ett 
trendbrott i antalet nya bygglovsärenden under de sista månaderna av 2022, så är bedömningen av 
att behovet av dessa tjänster kvarstår i högsta grad. Många delar, så som tillsynen och 
verksamhetsutveckling, har fått nedprioriteras under lång tid och förhoppningen är att kunna fokusera 
en del av avdelningens arbetstid även inom dessa områden 2023. 

Antalet bostadsanpassningsbidragsärenden är nu uppe i "normalnivåer", cirka 100 stycken, efter 
pandemin. Fortsatt hantering av dessa samt en fortsatt utveckling av dialogen och förståelsen för dessa 
ärenden mellan de olika berörda parterna kommer att prioriteras under 2023. 

3.1 Uppdrag till nämnden enligt årsplan 
Kostavdelningens ökade kostnader inom livsmedel, samt brist på livsmedel gör att målet för ekologiska 
inköp (2023 är målet 36,52%/kr) blir svårt att uppnå. Däremot kommer målet att minska CO2e/kg 
inköpta livsmedel att nås (2023 är målet 2,19%/kg). 

Teknikavdelningen fortsätter arbetet med att minska problemen med uttjänta bilar. Projekten i 10-
åriga investeringsplanen prioriteras. 

Flera av förvaltningens verksamheter kommer att bidra i arbetet med kommunens införande av ”en 
väg in” för företag. 

Detaljplaneläggning av industri- och verksamhetsområden kommer att prioriteras. 

Förvaltningen kommer att fortsätta arbetet med att försöka öka möjligheterna att resa kollektivt i 
kommunen men ser stora utmaningar i de kostnadsökningar som kollektivtrafikmyndigheten 
presenterat inför 2023. 

3.2 Mål, resultatuppdrag och styrtal 
Mål 1, Attraktivt boende med levande mötesplatser 

Härnösand är en öppen och välkomnande kommun som ger utrymme för nya människor och nya 
initiativ. En plats där man lätt kan möta andra och vara delaktig i samhällsutvecklingen. Härnösand är 
känt för sina attraktiva boendemiljöer, en levande landsbygd och närheten till Höga Kusten. Invånarna 
har god hälsa och känner sig trygga. Ett pulserande centrum, blomstrande kulturliv och mångfald av 
fritidsaktiviteter skapar möten över gränser. 
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Mått Mål 2023 Senaste 
utfall 

Resultat 
2022 

Resultat 
2021 

Resultat 
2020 

Resultat 
2019 

Kommuninvånarnas, 
såväl kvinnors som 
mäns, nöjdhet med 
gång- och 
cykelvägar 

60 53   53 49 

För att nå resultatuppdraget planeras följande strategiska åtgärder genomföras under året. 

Strategisk åtgärd 
Handlingsplan kopplad till gång- och cykelplanen 
Beskrivning: 
Handlingsplan kopplad till gång- och cykelplanen. 
Detaljerad plan 2023 
Beskrivning: 
Detaljerad plan 2023. 
Detaljplan gång- och cykelväg 
Beskrivning: 
Fortsatt prioritet detaljplan gång- och cykelvägar. 

Mål 2, Kreativt företagande med mångsidig arbetsmarknad 

Härnösand har ett näringsliv som växer och företag som utvecklas positivt. Klimatet för 
entreprenörskap är gott och innovationer uppmuntras. Nya jobb uppstår på en arbetsmarknad som är 
bred och inkluderande med goda arbetsvillkor. Ansvarstagande för miljö och hållbarhet präglar 
produktion, förädling och kommunikationer. Utveckling av infrastruktur ger stärkta förutsättningar på 
en regional och global arena och samverkan mellan kommunen och det civila samhället ger drivkraft 
åt lokal utveckling. 

Mått Mål 2023 Senaste 
utfall 

Resultat 
2022 

Resultat 
2021 

Resultat 
2020 

Resultat 
2019 

Företags nöjdhet 
med kommunens 
myndighetsutövning 

85 79  86 80 78 

För att nå resultatuppdraget planeras följande strategiska åtgärder genomföras under året. 

Strategisk åtgärd 
Insiktsrapportering 
Beskrivning: 
Insiktsrapportering 
Utveckla e-tjänster 
Beskrivning: 
Revidera, utveckla och sortera i E-tjänster. 
E-tjänst verksamhetssystemet 
Beskrivning: 
E-tjänst går direkt in i verksamhetssystemet 
EDP-vision ur ett kundperspektiv 
Beskrivning: 
Utvärdera EDP-vision ur ett kundperspektiv. 
Utveckla samarbetet med andra förvaltningar 
Beskrivning: 
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Utveckla samarbetet med andra förvaltningar. 
Mål 3, Ledande miljökommun med aktivt omställningsarbete 

All utveckling i Härnösand präglas av hållbarhet och ett gemensamt engagemang för minskad 
miljöpåverkan. Här utvecklas kunskapen som behövs för att skapa ett hållbart samhälle. Med förnybar 
energi, klimatsmarta lösningar, ökad självförsörjning och hushållning av naturresurser är Härnösand 
en föregångare i omställningen till en fossilfri ekonomi. 

Mått Mål 2023 Senaste 
utfall 

Resultat 
2022 

Resultat 
2021 

Resultat 
2020 

Resultat 
2019 

Utsläppen av 
växthusgaser 
(CO2) från 
kommunens 
transporter 

 61.6%   61.6%  

CO2-
ekvivalenter/ kg 
inköpta 
livsmedel 

 2.20  2.46  2.53 

Möjligheten, 
för såväl 
kvinnor som 
män, att 
använda 
kollektivtrafiken 
för arbetsresor 

60.0%      

För att nå resultatuppdraget planeras följande strategiska åtgärder genomföras under året. 

Strategisk åtgärd 
Kollektivtrafik i detaljplan-arbeten 
Beskrivning: 
Kollektivtrafik i detaljplan-arbeten 
Uppdatera resepolicyn - lätt att göra rätt 
Beskrivning: 
Reseapp som är modern och ändamålsenlig. 
Temadagar 
Beskrivning: 
Temadagar 
Driva kommunens frågor mot Kollektivtrafikmyndigheten, KTM 
Beskrivning: 
Driva kommunens frågor mot Kollektivtrafikmyndigheten, KTM 
Effektivare fordonsorganisation 
Förnya recept 
Beskrivning: 
Förnya recept 
Utveckla cykelorganisation 
Beskrivning: 
Utveckla cykelorganisation 
Minska matsvinnet 
Beskrivning: 
Minska matsvinnet 



 

Samhällsnämnd  Verksamhetsplan 2023  Påbörjad  8 [15] 

Öka det interna kollektiva resandet 
Beskrivning: 
Öka det interna kollektiva resandet (reserobot med avtal och upphandlat) 
Utbildning i hållbar och vegetarisk matlagning 
Beskrivning: 
Utbildning i hållbar och vegetarisk matlagning 
Utökat samarbete med restaurangskola 
Beskrivning: 
Utökat samarbete med restaurangskolan för att på sikt få fler kockar till kostavdelningen. 

Utöver de resultatuppdrag som tilldelats från kommunfullmäktige har nämnden utverkat ett 
arbetsmiljömål kopplat till Framtidens arbetsgivare: Chefens förutsättningar och medarbetarskap: Vi 
är ett starkt team/förvaltning. Målet kommer att följas upp genom medarbetarenkäten. 

3.3 Vidare planerad verksamhet 
Kostavdelningen 

Vidareutveckla samplaneringsområdet med skolförvaltningen och övriga förvaltningar i heltidsarbetet, 
allas rätt till heltid. Utöka samarbetet med Hotell & restaurangprogrammet för att säkerhetsställa det 
framtida kompetensbehovet av medarbetare. Tillsammans med controllers arbeta för att 
Kostavdelningen ska ta över budgeten för skolan/förskolans måltidspersonal, och se över modellen för 
portionspris. 

Teknik 

Under 2022 beslutades att kommunen skulle säga upp gatuentreprenadsavtalet med Svevia. Avtalet 
avslutas den 31 maj 2023. Den första juni tar kommunen över arbetsledning och platskontor för driften 
av gatorna. Nya avtal på både tjänster och material kommer att upphandlas under hösten/vintern 
2022-2023. 

Trafik 

Ytterligare hållplatsåtgärder kommer att genomföras under året för att ytterligare förbättra 
möjligheterna till ett ökat kollektivt resande. En plan finns även för att några skolskjutsturer skall 
integreras i den ordinarie kollektivtrafiken vilket då skulle öppna upp linjerna även för allmänheten. 

Fritid 

En projektering för nya fotbollsplaner på Myran har genomförts och där planeras för byggstart under 
våren där både en ny service byggnad och en ny konstgräsplan kommer att uppföras. Vidare så 
planeras för ytterligare utbyggnad av elljusspåret i Hälledal, samt färdigställande av den planerade 
hinderbanan på Bondsjöhöjdens IP. 

Plan- och Bygg 

Alla nya detaljplaner som påbörjas efter 2022-01-01 är tvingande att publiceras i Lantmäteriets nya 
Nationella Geodatabas. Under 2022 upphandlas ett nytt detaljplaneprogram för att vi ska kunna 
publicera de nya planera enligt de nya bestämmelserna. Under 2023 kommer implementering av detta 
nya arbetssätt att genomföras. 
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4 Planerad verksamhet för kommande år 
Kostavdelningen ska vara delaktig i arbetet med att se över alla mottagningsköken och 
tillagningskökens lokaler och utrustning. Idag finns flera kök och matsalar som är i stort behov av 
renovering och ny utrustning/möbler för att hålla en godtagbar arbetsmiljö både för barn/elever och 
personal. 

Teknik 

Den 10-åriga investeringsplanen med de stora investeringsprojekten kommer att vara i fokus under de 
kommande åren, med bland annat den nya bron över nattviken som första projekt. Det nya gång- och 
cykelprogrammet med medföljande handlingsplan kommer att underlätta kommande investeringar 
och drift i kommunens gång- och cykelnät. 

Arbetet med att bekämpa invasiva växtarter och att förstärka den biologiska mångfalden kommer att 
fortsätta under de kommande åren. 

Miljö 

En stor del av miljöavdelningens arbete är tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftning samt 
alkohollagstiftning och kommer fortsätta vara så under kommande år. Fokusområden inom den 
nationella strategin för miljöbalkens områden kommer beaktas. Inom tillsynsområdet för livsmedel 
kommer avdelningen behöva arbeta in nya rutiner för att följa den nya nationella lagstiftningen. 

Naturvårdsåtgärderna i Gerestabäcken kommer att genomföras fram till 2024. Miljöavdelningen 
arbetar med att ta fram ett nytt naturvårdsprogram där en prioriteringsordning för kommande insatser 
ska beskrivas. 

Trafik 

När det nya Trafikförsörjningsprogrammet är antaget så kan det bli aktuellt med förändringar av 
kollektivtrafik utifrån de nya målsättningar som antas i programmet. Detta kan komma att påverka 
dagens trafikutbud som och är svåra att förutse i dagsläget och där även stort fokus kommer att läggas 
på den regionala kollektivtrafiken för att uppnå ett trafiksystem som tillgodoser hela länets behov av 
bra trafik. Inför kommande kollektivtrafikupphandling behöver kommunen utreda värdet i att äga 
bussdepå och hyra ut depån i kommande avtal. 

Fritid 

Ett visionsarbete kommer att påbörjas under året för att se över möjligheterna till en utveckling av 
Vårdkasområdet där flera aktörer kommer att bjudas in till deltagande. Både näringsidkare, 
föreningslivet och kommunala representanter kommer att delta i arbetet. En utveckling av Smitingen 
ligger också i fokus där förhoppningen om en ny entreprenör för en framtida camping kommer att 
skapa goda möjligheter för en utveckling av hela området. 

Plan- och Bygg 

Stort fokus kommer att ligga på ta fram nya samt ändring av gamla detaljplaner utifrån det behov som 
samhällsutvecklingen visar. Tillväxtstrategin har pekat ut en riktning om att Härnösand år 2040 ska ha 
30 000 medborgare och 11 500 arbetstillfällen. Ska detta kunna uppfyllas så behöver kommunen ha 
en planberedskap för både fler bostäder, mer industri/verksamheter samt samhällsservice såsom 
skolor och äldreboenden. 
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Fokus kommer även att ligga på den digitala utvecklingen inom bygglov- och 
anmälningsärendehanteringen samt tillsynsarbetet enligt plan- och bygglagen. 

Fortsatt utveckling av samarbetet och dialogen mellan kommunens olika förvaltningar som berörs av 
bostadsanpassningsbidragen. 
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5 Ekonomiskt sammandrag 
5.1 Nämndens budget 

Nämndens budget (mnkr) Utfall 
2021 

Budget 
2022 

Budget 
2023 

Differens 
2022/2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Intäkter 207,6 263,0 267,2 4,2 274,4 281,8 
skattemedel 183,3 185,7 190,5 4,8 195,6 200,9 
övriga intäkter 24,4 77,3 76,7 -0,6 78,8 80,9 
Kostnader -212,9 -263,0 -267,2 -4,2 -

274,4 
-281,8 

personalkostnader -42,9 -78,4 -76,0 2,4 -78,1 -80,2 
köp av huvudverksamhet -69,1 -67,8 -66,6 1,2 -68,4 -70,3 
lokalhyra -17,9 -20,1 -21,3 -1,2 -21,8 -22,4 
fastighets- och driftskostnader -15,6 -13,7 -11,9 1,7 -12,2 -12,6 
avskrivningar -35,2 -35,6 -37,1 -1,6 -38,1 -39,2 
övriga kostnader -32,2 -47,5 -54,2 -6,7 -55,7 -57,2 
Resultat -5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Samhällsnämndens budgetram för 2023 är 190,5 mnkr enligt årsplan från kommunfullmäktige, KF. 

Övriga intäkter minskar med 0,6 mnkr mellan 2022 och 2023. Intäkter på simhallen budgeteras ej för 
2023 vilket leder till en minskning, samtidigt ökar intäkterna på kostavdelningen med justerade 
portionspriser för nästkommande år. Taxor för övriga verksamheter har räknats upp för 2023. 

Personalkostnaderna mellan 2022 och 2023 är minskar med 2,4 mnkr. Löner har räknats upp med 2,5% 
för 2023 enligt budgetanvisningar. Minskningen av personalkostnader beror främst på förändringarna 
på simhallen med start 2023. 

Köp av huvudverksamhet förväntas minska med 1,2 mnkr nästkommande år. De stora kostnaderna 
ligger hos entreprenaden och trafikverksamheten. För att nå budgetram har kostnaderna för 
kollektivtrafiken dragits ner med 10,1 mnkr 2023. Enligt budget från kollektivtrafikmyndigheten 
kommer kostnaden för kollektivtrafiken öka markant nästkommande år och justeringar har gjorts för 
att hålla budgetramen. Möjligheterna att uppfylla målet med ökat kollektivtrafikresande minskar. 

Kostnader för lokalhyror förväntas öka med 1,2 mnkr 2023. Lokalhyror har räknats upp med 4% till 
budget 2023 enligt budgetanvisningar. 

Fastighets- och driftskostnader förväntas minska med 1,7 mnkr jämfört med föregående år. Detta till 
stor del på grund utav de minskade kostnaderna på simhallen. 

Avskrivningarna förväntas öka med 1,6 mnkr 2023. Större investeringar som blev färdigställda under 
2022 påverkar avskrivningskostnaderna kommande år. 

Övriga kostnader förväntas öka med 6,7 mnkr, främst på grund av att de skenande livsmedelspriserna 
som ökar kostnaderna för livsmedelsinköp. 

Plan för 2024 och 2025 baseras på beloppen i budget 2023. Uppräkning görs enligt PKV på ramen men 
2,7% för kommande år. 
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5.1.1 Personalbudget 
Personalkostnader (mnkr) Budget 

2021 
Utfall 
2021 

Budget 
2022 

Budget 
2023 

Differens 
2022/2023 

Samhällsnämnd -1,4 -1,6 -1,4 -1,5 -0,1 
Förvaltningsledning -3 -2,8 -3,5 -3,1 0,4 
Fritid ledning -2,2 -2,0 -2,3 -2,6 -0,3 
Fritidsaktiviteter ungdom -3 -2,8 -3,2 -3,6 -0,4 
Badanläggningar -8,3 -6,4 -9,4 -0,6 8,8 
Högslätten -5,3 -4,9 -5,7 -5,9 -0,3 
Kostavdelning - - -26,4 -27,4 -1,0 
Trafik -3,8 -3,9 -3,8 -4,0 -0,3 
Miljö -6 -5,6 -6,5 -6,7 -0,2 
Plan- och bygg -7,8 -7,1 -9,3 -9,2 0,0 
Teknik -5,8 -5,8 -6,1 -6,5 -0,4 
Entreprenad egen regi - - 0,0 -4,8 -4,8 
Totalt -46,6 -42,9 -77,5 -76,0 1,5 

Personalkostnaderna är för budgetåret 2023 uppräknade med 2,5% enligt anvisningar. Kostnaderna 
för 2023 förväntas minska med 1,5 mnkr jämför med 2022 främst beroende på minskningen av 
personalkostnader på badanläggningar. Entreprenaden kommer för 2023 att anställa personal för drift 
i egen regi. Kostavdelningens budget och utfall för 2021 låg under kommunstyrelseförvaltningens 
ansvar. 

Årsarbetare (antal) Budget 
2021 

Budget 
2022 

Budget 
2023 

Differens 
2022/2023 

Samhällsnämnd 0,0 0,0 0,0 0,0 
Förvaltningsledning 4,0 6,0 4,1 -1,9 
Fritidsverksamhet 31,0 32,3 21,5 -10,8 

• varav Fritid ledning och adm 3,5 3,5 3,5 0,0 

• varav Fritid ungdom 5,0 5,5 6,0 0,5 

• varav Badanläggningar 12,5 13,3 1,0 -12,3 

• varav Högslätten 10 10,0 11,0 1,0 

Kostavdelning - 53,8 53,6 -0,2 
Trafikenhet 7,0 6,5 6,5 0,0 
Miljö 9,0 10,0 10,0 0,0 
Plan & Bygg 12,0 13,8 13,8 0,0 
Teknik 10,0 9,5 9,3 -0,3 
Entrepread egen regi - - 6,5 6,5 
Totalt 73,0 131,8 125,2 -6,6 

Årsarbetare minskar med 6,6 i antal mellan åren 2022 och 2023, detta som tidigare nämnt främst 
kopplat till badanläggningar. Entreprenad i egen regi kommer för 2023 kräva 6,5 årsarbetare. 
Kostavdelningen låg under kommunstyrelseförvaltningen under 2021. 

5.1.2 Budget per verksamhetsområde 
Budget per verksamhetsområde 
(mnkr) 

Skattemedel 
2023 

Övriga 
intäkter 
2023 

Kostnader 
2022 

Kostnader 
2023 

Differens 
kostnader 
2022/2023 
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Samhällsnämnd 1,6 0,0 -1,5 -1,6 -0,1 
Förvaltningsledning 6,4 0,2 -6,6 -6,5 0,1 
Avskrivningar 35,2 1,7 -35,3 -36,9 -1,6 
Fritid ledning 6,6 0,1 -6,8 -6,7 0,1 
Fritid ungdom 5,1 0,1 -4,6 -5,1 -0,5 
Badanläggningar 9,5 2,7 -18,4 -12,2 6,2 
Högslätten 19,1 1,2 -19,5 -20,3 -0,8 
Fritidsanläggningar 5,1 2,6 -7,5 -7,8 -0,3 
Kostavdelningen 0,0 53,1 -48 -53,1 -5,1 
Trafikenhet 51,1 3,8 -56,4 -54,9 1,5 
Miljö 4,6 3,6 -7,7 -8,2 -0,5 
Plan & Bygg 9,4 3,8 -12,2 -13,2 -1,0 
Teknik 8,9 3,8 -12,5 -12,7 -0,2 
Entreprenad 17,0 0,0 -24,9 -17,0 8,0 
Entreprenad egen regi 11,0 0,0 - -11,0 -11,0 
Resultat 190,5 76,7 -261,9 -267,2 -5,3 

Tabellen ovan visar på självfinansieringsgraden per verksamhetsområde samt kostnadsmassa. 
Avskrivningar kommer att kosta 1,6 mnkr mer under 2023 jämfört med nuvarande år. Badanläggningar 
kommer för 2023 att minska sina kostnader med 6,2 mnkr jämfört med 2022 då simhallen ej längre 
drivs kommunalt. Kostavdelningen påverkas av höjda livsmedelspriser framöver varför kostnaderna 
förväntas öka med 5,1 mnkr jämfört med nuvarande år. För att nå ram har besparingar gjorts på 
trafikenheten varför kostnaderna minskar med 1,5 mnkr jämfört med 2022. Entreprenaden övergår till 
egen regi under 2023 varför kostnaderna för nuvarande entreprenaden minskar. Den nya 
utformningen av entreprenaden förväntas ha en årskostnad på 11 mnkr för 2023. 

5.2 Investeringsbudget 
Investeringsbudget per verksamhet (mnkr) Budget 

2022 
Budget 
2023 

Budget 
2024 

Budget 
2025 

Budget 
2026 

Budget 
2027 

Kostavdelningen 0,4 0,5 0,55 0,5 0,55 0,55 
Miljö 1 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
Fritid 17 5 3 4 4 4 
Gata 26,5 25,9 23,1 23,3 22,8 22,8 
Belysning 1,3 1 1,2 1,2 1,2 1,2 
Konstbyggnader 4,5 1 1,2 1,2 1,2 1,2 
Mark 6,3 5,7 6 8,2 8,2 8,2 
Park 1,5 1,5 1,5 1,5 1,7 1,7 
Trafiksäkerhet 0,8 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
Tillgänglighet 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
Genomförande DP 4 6,5 6,4 4,5 4,8 4,8 
Utredningar/förstudier 3,8 5 4 3,5 3,5 3,5 
Strategiska större projekt 20,5 14 85 130 30 15 
Summa samhällsnämnden 88,2 67,7 133,55 179,5 79,55 64,55 

Samhällsnämndens investeringsram för 2023 är 67,7 mnkr enligt årsplan. 
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Större investeringsprojekt under 2023 är Åkermansgatan 2,5 Mkr, Del av Sockenvägen 2,0 Mkr, 
Runstensvägen 2,0 Mkr, Nämndemansvägen 4,7 Mkr, gång- cykelbana på Västra Ringvägen 5,0 Mkr, 
Beläggningsunderhåll 5,0 Mkr, Nybrogatan, del av 5,0 Mkr, fortsättning på Västra Saltvik etapp 1. 

En fortsatt utbyggnad av elljusspåret i Hälledal planeras för ca 1,2 milj kr, färdigställande av 
hinderbanan på Bondsjöhöjdens IP för ca 0,3 milj kr är några av de större projekt som planeras inom 
fritidsverksamheten. Ytterligare hållplatsåtgärder ligger också i planen för ca 1,0 milj kr. 
Bondsjöhöjdens IK skidor, BIK kommer att bygga en rullskidbana på Bondsjöhöjdens IK med bidrag från 
Allmänna arvsfonden, privat sponsring och kommunen. 
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6 Internkontroll 
Risk Riskvärde 
Mål 6 - God service med gott bemötande 
Risk för förtroendeskada  
Juridisk risk  
Mål 8 - Välskött och stabil ekonomi 
Ekonomisk risk  
Ekonomisk risk  

Risker 2023. 

Övergripande mål 3: God service med gott bemötande; Risk för förtroendeskada. Risken är att 
handläggningstiden är längre än satta lagkrav samt vad som lovas i servicegarantier på grund av 
bristande uppföljning vilket leder till att avgifter kan behöva betala tillbaka samt bristfällig service. 

Övergripande mål 3: God service med gott bemötande; Jävsprocess. Juridisk risk. Risken är att 
myndighetsutövning utförs mot den egna organisationen utan att rutinen för tillsyn på egen 
verksamhet följs, vilket leder till jäv. 

Övergripande mål 8: Välskött och stabil ekonomi; Fakturaprocess - referensnummer. Ekonomisk risk. 
Risken är att betalkort används av fel personer eller att referensnummer byts för snabbt på grund av 
dålig överblick i ekonomisystemen, vilket leder till att kort kan nyttjas felaktigt, fakturor hamnar på 
villovägar eller betalas för sent med straffavgifter som följd. 

Övergripande mål: Välskött och stabil ekonomi; Ekonomi och Budgetprocess. Ekonomisk risk. Kraftigt 
höjd prisbild på råvaror och material på grund av omvärldshändelser, vilket kan medföra svårigheter 
att nå ram. 



Kategori Övergripande mål Rutin-Process-System Riskbeskrivning Kontrollmoment Konsekvens 

ekonomi 1-4

Konsekvens 

förtroende 1-4

Sannolikhet 1-4 Riskvärde 2023 2024 2025

0

Risk för förtroendeskada 7. Ledande miljökommun med 

aktivt omställningsarbete

Handläggningsprocess - 

vattenfrågor. Det handlar om 

kontinuitet i verksamheterna. 

Risk att kommuninnevånarnas 

hälsa drabbas på grund av 

bristande kontroll. Om 

säkerhetsfrågorna gällande vatten 

inte kan hanteras i organisationen 

och då drabbas kommuninvånarna 

negativt vid ex översvämningar.  

Strategiska nivån i kommunen 

vattenfrågor? 

1 4 3 7,5 x

Risk för förtroendeskada 3. God service med gott 

bemötande

Handläggningstid Handläggningstid utifrån satta 

lagkrav, uppföljning? 

Servicegarantier

3 3 2 6 x

Ekonomisk risk 8. Välskött och stabil ekonomi Avtalsprocess Uppföljning av avtal och 

avtalstiden. Kontroll inom avtalet. 

(Tar hand om pengarna på bästa 

sätt)

2 2 3 6 x

Risk för förtroendeskada 8. Välskött och stabil ekonomi Avtalsprocess - Dammansvar Risk för stor skada för människor, 

miljö och ekonomi.  Dammansvaret 

inom Samhällsförvaltningen.

3 3 2 6 x

Ekonomisk risk 8. Välskött och stabil 

ekonomi

Fakturaprocess - 

referensnummer

Risk för att kort används av fel 

personer. Ref.nr  Bensinkort, om 

refnr byts för snabbt. Fakturor 

hamnar på villovägar, lång 

handläggningstid (straffavgifter). 

Kontrollera ett antal kort. 3 2 2 5 x

Verksamhetsrisk 3. God service med gott 

bemötande

Digitaliseringsprocess Risk för att vi spiller tid när vi inte 

är digitala. Risk att kommunen inte 

är tillgänglighetsanpassad.

Rutinbeskrivning, arbetsmetoder mm från IT. 2 2 2 4 x

Verksamhetsrisk 3. God service med gott 

bemötande

Ansvarsfördelning Tillgänglihetsfrågor och ansvar 

inom samhällsförvaltningen

1 2 2 3 x

Ekonomisk risk 8. Välskött och stabil ekonomi Avtalsprocess Ingen överenskommelse kostpriser, 

behövs andra avtal som 

komplement

1 3 1 2 x

Juridisk risk 3. God service med gott 

bemötande

Jävsprocess Följa upp jävsfrågan tillsyn egen 

verksamhet

1 3 1 2 x

Verksamhetsrisk 2. Framtidens arbetsgivare Handläggningsprocess - GIS Riska att det inte finns back up - 

GIS-samordningsfrågor. 

1 2 1 1,5 x

Verksamhetsrisk 2. Framtidens arbetsgivare Digitaliseringsprocess GIS. Nationell digitalisering av 

kartmaterial. 

1 1 1 1 x

Verksamhetsrisk 2. Framtidens arbetsgivare Handläggningsprocess - 

Naturvård

Risk att det inte finns någon back 

up - Naturvårdsfrågor.

1 1 1 1 x

Ekonomisk risk 8. Välskött och stabil 

ekonomi

Budgetprocess Kraftigt höjd prisbild på råvaror 

och material på grund av 

omvärldshändelser, vilket kan 

medföra svårigheter att nå ram.

1 2 3 4,5 x

0

0

0
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Fastighet Fastlandet 2:44, 2:45 samt del av 2:64. 
Beslut om planbesked   
                           

Förslag till beslut 

Samhällsförvaltningen föreslår samhällsnämnden besluta 

att godkänna att detaljplanearbetet kan fortsätta för fastigheten Fastlandet 
2:44, 2:45 samt del av 2:64 inkluderat den del av föreslaget planområde som 
omfattas av riksintresse för järnvägskorridor  

Beskrivning av ärendet 

EdmoLift AB lämnade in en ansökan om planbesked den 8 januari 2021 för 

fastigheterna fastlandet 2:44, 2:45 samt del av fastlandet 2:64.  
 

 

 Figur 1. Utsnitt från ansökan  



 
Härnösands kommun 
 
Samhällsförvaltningen 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

2(5) 

Datum 

2022-09-30 
Diarienummer 

SAM2021-1027 

 

Planområdet ligger i direkt anslutning till industriområdet Baldershage, 
ungefär 1,7 km fågelväg till centrala Härnösand. Området som ska 

planläggas är dels befintlig industrimark samt naturmark med blandad 
växlighet och berg i dagen. Intill området finns en kraftledningsgata och i 

områdets närhet finns Bondsjöns vattentäkt.    
 

 
 

 
 

Markägare för fastigheterna Fastlandet 2:44 samt 2:45 är EdmoLift AB. 
Ägare för skogsmarken väster om fastigheterna är Härnösands kommun. Ett 
markanvisningsavtal för denna dela av fastigheten är skrivet mellan 

Härnösands kommun och EdmoLift AB.  
 

Syftet med ansökan är att möjliggöra en expansion av Edmo lift AB:s 
nuvarande verksamhet väster ut mot kraftledningsgatan. Ansökan gäller 
framtagande av en detaljplan som möjliggör en 1500 kvm stor utbyggnad 

samt en utökning av byggnadshöjden från nuvarande detaljplans 8 meter till 
10 meter. Verksamheten var vid ansökan i behov av den nya utbyggnaden 

för att kunna installera en ny laser/kantpress i utbyggnaden för att 
effektivisera sin produktion. Utbyggnaden för laser/kantpress hall är under 
uppbyggnad, taget med bygglov på delegation den 18 november 2021.     

 
För fastigheterna gäller två detaljplaner med laga kraft-datum 19860919 

samt 19731212, båda planernas genomförandetid har passerat. 
Detaljplanerna medger småindustri och åtta meter byggnadshöjd.  
 

  

Figur 2. Bild från platsbesök 2021-02-04. Vy från väst över planområdet. 
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I nu gällande översiktsplan, antagen av Kommunfullmäktige den 30 maj 
2011 och aktualitetförklarad våren 2016, redovisas områdets mark- och 

vattenanvändning som skogsbruk, se figur 3. Där kan enstaka ny bebyggelse 
tillåtas, dock ej bostadsbebyggelse då områdena generellt ligger långt ifrån 

service, skola och kollektivtrafik. Området ska utgöra i huvudsak skog och 
mindre jordbruksmark med enstaka bebyggelse och hänsyn ska tas till 
friluftsliv och biologisk mångfald. Det finns även en korridor för eventuell 

framtida järnvägsdragning (det gröna området). Där ska ny bebyggelse inte 
uppföras, detta för att förhindra rivningar i senare skede. Vidare anger 

översiktsplanen tätortsbebyggelse (det blå området) där finns verksamheter 
och bebyggelse av tätortskaraktär.  
 

 

 
 

 

Beslutsunderlag 

Ansökan berör främst markanvändningen skogsbruk och ansökan bedöms 

därav förenligt med översiktsplanen och att ett planarbete kan påbörjas för 
aktuellt område. 

 
Med anledning av att planområdet delvis ligger inom järnvägskorridoren där 
begränsad bebyggelse tillåts, så skrev samhällsförvaltningen i 

tjänsteutlåtandet till samhällsnämnden den 18 februari 2021 att utformningen 
av planförslaget skulle ta hänsyn till riksintresse järnvägskorridoren.   

Samhällsnämnden beslutade på sammanträdesmötet  
 att områden som ligger inom järnvägskorridoren i översiktsplanen inte ingår i 
detaljplanearbetet samt  

 att ingen markanvisning ges för området inom järnvägskorridoren 

  

Tätortsbebyggelse 

Skogsbruk 

Järnvägskorridor 

Figur 3. Utklipp från karta ÖP markanvändning 
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Härnösands kommun påbörjade en dialog med Trafikverket utifrån 
samhällsnämndens beslut. På strategimötet den 17 november 2021 mellan 

Härnösands kommun och Trafikverket diskuterades aktuellt planärende utifrån 
verksamhetens önskan om att planlägga inom järnvägskorridoren och 

samhällsnämndens beslut att markområdet inom korridoren inte skulle ingå i 

planområdet. På mötet framkom att Trafikverket inte ser några hinder till 
planerad utveckling av befintligt verksamhetsområde och EdmoLifts planerade 

utveckling och aktuell markanvändning fram till fastighetsgräns som ligger 

inom järnvägskorridoren. Men, om en energibrunn planeras inom området 

behöver detta diskuteras närmare med Trafikverket. 

 

Trafikföringen och mängden trafik gällande varu- och personaltrafik 
beräknas vara densamma som idag efter den planerade utbyggnaden. 

Verksamhetens expansion bedöms inte öka nuvarande bullernivåer och 
därför inte bli störande för kringliggande bostadsbebyggelse.  
 

I områdets närhet ligger kommunens vattentäkt Bondsjön. För att säkerställa 
att vatten från detaljplaneområdet inte påverkar vattentäkten utan 

omhändertas på den egna fastigheten, så ska en dagvattenutredning arbetas 
fram med förslag på åtgärder. I planarbetet ska dagvattenutredningen vara ett 
underlag till detaljplanens utformning och det ska ske i ett samarbete med 

Härnösands Energi och Miljö AB.   
 

Om planbesked beviljas är det sökande som bekostar planarbetet. Ett positivt 
planbesked innebär ingen garanti för att detaljplanen kommer att antas. 
 

Sökande debiteras inte för detta planbesked då det redan hanterats vid 
beviljande av det första planbeskedet 2021-02-18. 

 
Detaljplanen hanteras med ett standard planförfarande och förväntas kunna 
antas kvartal 1/kvartal 2 2023.  

 
Med denna bakgrund föreslår samhällsförvaltningen att även planområdets 

delar som omfattas av järnvägskorridoren fortsättningsvis får ingå i 
planarbetet. Det vill säga så som tjänsteutlåtandet var utformat inför beslut 
om planbesked i samhällsnämnden den 18 februari 2021.  

 
I ärendet har Linda Johansson, planarkitekt, Hanna Krämmer, 

planhandläggare, Lena Drejare, miljöhandläggare, Thomas Lindström, 
bygglovhandläggare, Monika Bertgren, planekolog, Hanna Viklund, mark- 
och exploateringshandläggare och Malin Sjöstrand, plan & byggchef 

deltagit. Representanter från Härnösand Energi och Miljö AB har även 
medverkat.  

Thomas Jensen 
Förvaltningschef  

 

 
 
 

Linda Johansson  
Planarkitekt 
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Bilagor 

Ansökan om planbesked, inklusive situationsplan 

Minnesanteckningar från strategimötet mellan Härnösands kommun och 
Trafikverket 

 

Upplysning 

Beslutet 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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 Samhällsnämnden 

Nybron - Utformnings- och kostnadsplanering 

Förslag till beslut  
Samhällsförvaltningen föreslår samhällsnämnden föreslå kommunstyrelsen 
föreslå kommunfullmäktige besluta 
att Nybron uppförs som en svängbro med tre bågar.   

Beskrivning av ärendet 
En stor del av Härnösands kommuns centrala delar är förlagd på en ö, 
Härnön. För att ta sig in på ön finns idag två broar, Västra Kanalbron och 
Nybron. Båda dessa broar är idag öppningsbara för att främja det marina 
båtlivet och öka kommunens dragningskraft som en båtstad. 
Västra Kanalbron renoverades under 2016. Nybron har nu uppnått sin 
livslängd och behöver bytas ut. Politiska beslut har fattats om att bron 
fortsatt ska vara öppningsbar. Samhällsförvaltningen har uppdraget att 
påbörja upphandling av samverkanspartner och att därefter arbeta fram 
erforderliga handlingar för både ansökan till mark- och miljödomstolen och 
utformningsförslag att ta ställning till. Efter påbörjat samverkansarbete har 
två förslag tagits fram som möjliga brotyper. Budgetkalkyler och skisser har 
tagits fram och därefter har samhällsförvaltningen beslutat att förorda 
svängbro. 
 
Socialt perspektiv 
Byggandet av en ny bro med förbättrad trafiksäkerhet ligger väl i linje med 
barnkonventionens krav om att prioritera barns hälsa.  
Ekologiskt perspektiv 
Byggandet av en ny bro med förbättrade möjligheter för gång- och 
cykeltrafik är positivt ur ett ekologiskt perspektiv.  
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Kostnaden för planerad åtgärd är beslutad i ”Framtidens Härnösand”s, stora 
projekt. Planerad åtgärd kommer att följa kommunens styrdokument.    

Beslutsunderlag 
Budgetkalkyl och skisser från samverkansgrupp Härnösands kommun / 
PEAB.   
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 Samhällsnämnden 

Budgetuppföljning september 2022 

Förslag till beslut  
Samhällsförvaltningen föreslår samhällsnämnden besluta 
att lägga informationen till handlingarna 
 

Beskrivning av ärendet 
Härmed överlämnas budgetuppföljningen ackumulerat per den sista 
september för samhällsnämndens verksamheter. Samhällsnämnden har en 
nollbudget för 2022. Resultatet för perioden jan – sep är +0,3 mnkr mot 
budget. Årsprognosen som togs fram vid delårsbokslutet visar att samlade 
intäkter och kostnader för året förväntas följa budgeterad nivå. 
Skattemedelstilldelningen är för perioden högre än budgeterat, detta tack 
vare beslutet om extra tilldelning av kommunstyrelsen under 2022. Övriga 
intäkter visar en budgetavvikelse med +0,5 mnkr för perioden. 
Personalkostnaderna visar en budgetavvikelse med +4,2 mnkr för perioden. 
Köp av verksamhet visar för perioden en positiv budgetavvikelse med 0,8 
mnkr.  
Budgetavvikelsen för lokalhyra är för perioden -0,1 mnkr. Fastighets- och 
driftskostnader för perioden visar en budgetavvikelse med -1,7 mnkr. 
Budgetavvikelsen för avskrivningar är för perioden -0,8 mnkr mot budget. 
Övriga kostnader har en budgetavvikelse för perioden på -5,3 mnkr 
Samhällsnämndens utfall för investeringar är för perioden jan-sep 27,1 
mnkr. 

Socialt perspektiv 
Ingen påverkan. 

Ekologiskt perspektiv 
Ingen påverkan. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Ingen påverkan.   
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Controller 
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1 Sammanfattning 
 

Samhällsnämnden har en nollbudget för 2022. Resultatet för perioden jan – sep är +0,3 mnkr mot 
budget. Årsprognosen som togs fram vid delårsbokslutet visar att samlade intäkter och kostnader för 
året förväntas följa budgeterad nivå. 

Skattemedelstilldelningen är för perioden högre än budgeterat, detta tack vare beslutet om extra 
tilldelning av kommunstyrelsen under 2022. Övriga intäkter visar en budgetavvikelse med +0,5 mnkr 
för perioden. Personalkostnaderna visar en budgetavvikelse med +4,2 mnkr för perioden. Köp av 
verksamhet visar för perioden en positiv budgetavvikelse med 0,8 mnkr.  

Budgetavvikelsen för lokalhyra är för perioden -0,1 mnkr. Fastighets- och driftskostnader för perioden 
visar en budgetavvikelse med -1,7 mnkr. Budgetavvikelsen för avskrivningar är för perioden -0,8 mnkr 
mot budget. Övriga kostnader har en budgetavvikelse för perioden på -5,3 mnkr 

Samhällsnämndens utfall för investeringar är för perioden jan-sep 27,1 mnkr. 
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2 Ekonomisk redovisning 
2.1 Nämndens resultat 

Samhällsnämnden 
2022 (tkr) Budget Utfall Budget-avvikelse Prognos 

Jan-Jan 0,0 1 005,0 1 005,0   

Jan-Feb 0,0 1 557,0 1 557,0   
Jan-Mar 0,0 -2 608,0 -2 608,0   
Jan-Apr 0,0 -2 303,0 -2 303,0   
Jan-Maj 0,0 310,0 310,0   
Jan-Jun 0,0 -1 247,0 -1 247,0   
Jan-Jul 0,0 -3 008,0 -3 008,0   

Jan-Aug 0,0 -1 689,0 -1 689,0   
Jan-Sep 0,0 274,0 274,0   
Jan-Okt 0,0   0,0   
Jan-Nov 0,0   0,0   
Jan-Dec 0,0   0,0 0,0 

 

Samhällsnämnden har en nollbudget för 2022. Tabellen ovan visar resultatet för varje månadsbokslut 
till och med september samt siffran för årsprognosen per sista december. Resultatet för perioden jan 
– sep är +0,3 mnkr mot budget. Årsprognosen som togs fram vid delårsbokslutet visar att samlade 
intäkter och kostnader för året förväntas följa budgeterad nivå. Nedan följer samhällsnämndens 
resultat i diagramform. 
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2.2 Nämndens budgetavvikelse 
Samhällsnämnden 

2022  Utfall Budget Budget-
avvikelse Årsbudget Årsprognos Prognos-

avvikelse 
(mnkr)  

Jan-Sep Jan-Sep Jan-Sep 2022 Jan-Sep Jan-Sep 

RESULTATET AVVIKER 0,3  0,0  0,3  0,0  0,0  0,0  
 -varav:             

Skattemedel 140,4  137,8  2,6  185,7  189,2  3,5  
övriga intäkter 57,1  56,6  0,5  77,3  76,7  -0,6  

personalkostnader -54,5  -58,7  4,2  -78,4  -74,1  4,3  
köp av verksamhet -48,5  -49,4  0,8  -67,8  -65,7  2,1  

lokalhyra -15,2  -15,1  -0,1  -20,1  -20,2  -0,1  
fastighets- o driftskostnader -11,7  -10,1  -1,7  -13,7  -16,2  -2,5  

avskrivningar -27,4  -26,7  -0,8  -35,6  -36,5  -0,9  
övriga kostnader -39,8  -34,5  -5,3  -47,5  -53,2  -5,8  

 

Tabellen ovan visar samhällsnämndens budgetavvikelse för kostnader och intäkter till och med 
september samt årsprognos per kontogrupp. Samhällsnämndens budgetavvikelse för perioden är +0,3 
mnkr. 

Skattemedelstilldelningen är för perioden högre än budgeterat, detta tack vare beslutet om extra 
tilldelning av kommunstyrelsen under 2022. Kompensationen ska täcka upp för minskade intäkter på 
simhallen med 1,0 mnkr samt 2,5 mnkr för de högre kostnaderna för kollektivtrafik än budgeterat. 
Helårsprognosen fångar upp den extra tilldelningen med en prognosavvikelse på helår på +3,5 mnkr. 

Övriga intäkter visar en budgetavvikelse med +0,5 mnkr för perioden. Detta bland annat tack vare 
högre intäkter för taxor och avgifter för fysiska planer och bygglov med 1,2 mnkr för perioden. I övrigt 
har nivån för investeringsbidrag varit högre än budgeterat med en budgetavvikelse för perioden på 
+1,0 mnkr. Det som påverkar övriga intäkter negativt är lägre intäkter på kostavdelningen med -0,7 
mnkr på grund av mindre försäljning av portioner och livsmedel än budgeterat. Lägre intäkter på 
simhallen påverkar också negativt med en budgetavvikelse på -1,8 mnkr. Prognosavvikelsen för övriga 
intäkter på helår är -0,6 mnkr då det fortsatt blir tufft med intäkterna på simhallen under resterande 
del av 2022.  

Personalkostnaderna visar en budgetavvikelse med +4,2 mnkr för perioden. Det är främst inom 
fritidsverksamheter, på kostavdelningen och på plan och bygg som man har haft lägre 
personalkostnader än budgeterat. Prognosavvikelsen för personalkostnader ligger på helår på +4,3 
mnkr mot budget. 

Köp av verksamhet visar för perioden en positiv budgetavvikelse med 0,8 mnkr. Kostnaderna för 
transporter på kostavdelningen har flyttats till en annan kontogrupp under året. Köp av 
huvudverksamhet minskar på kosten med 1,0 mnkr för perioden på bekostnad av en ökning av övriga 
kostnader. Trafikenheten har lägre kostnader för perioden med en positiv budgetavvikelse med 1,8 
mnkr. Detta beror på att faktureringen från kollektivtrafikmyndigheten under årets två första kvartal 
har varit lägre än budgeterat. Budgetavvikelsen för entreprenaden är för perioden -2,0 mnkr med 
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högre kostnader för vinterväghållning och barmarksrenhållning än budgeterat. Prognosavvikelsen för 
köp av huvudverksamhet är 2,1 mnkr för 2022. 

Budgetavvikelsen för lokalhyra är för perioden -0,1 mnkr och prognosavvikelsen -0,1 mnkr på helår. 

Fastighets- och driftskostnader för perioden visar en budgetavvikelse med -1,7 mnkr. Det är främst på 
kommunens fritidsanläggningar där man har ökade kostnader för bränsle, energi och vatten som står 
för en budgetavvikelse för perioden på -0,7 mnkr mycket på grund av det högre prisläget. 
Prognosavvikelsen på helår ligger på -2,5 mnkr mot budget. 

Budgetavvikelsen för avskrivningar är för perioden -0,8 mnkr mot budget och prognosavvikelsen på 
helår är -0,9 mnkr mot budget. Inför budget 2022 togs inte höjd för avskrivningskostnader kopplat till 
årets färdigställda investeringar då denna pott skulle delas ut centralt. Ingen sådan justering har skett 
än under 2022.  

Övriga kostnader har en budgetavvikelse för perioden på -5,3 mnkr och en prognosavvikelse på helår 
med -5,8 mnkr. Kostnader för inköp av livsmedel på kostenheten har för perioden varit 2,1 mnkr dyrare 
än budgeterat. Som tidigare nämnt är transportkostnaderna kopplat till kosten på 1,4 mnkr som 
tidigare legat under köp av huvudverksamhet nu flyttat till övriga kostnader. Konsultkostnader är för 
perioden 1,4 mnkr högre än budgeterat och det är främst inom miljöverksamheten som man under 
året har fått anlita konsulttjänster. 

Nedan följer samhällsnämndens budgetavvikelse i diagramform. 

 

- 8,0 - 6,0 - 4,0 - 2,0  0,0  2,0  4,0  6,0

RESULTATET AVVIKER

 -varav:

Skattemedel

övriga intäkter

personalkostnader

köp av verksamhet

lokalhyra

fastighets- o driftskostnader

avskrivningar

övriga kostnader

Samhällsnämndens budgetavvikelse och prognos Jan-Sep 2022 i (mnkr)

(-) budget-avvikelse

(+) budget-avvikelse

Prognos-avvikelse

Intäkter & Kostnader
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2.3 Nämndens investeringar 

2022 (mnkr) Budget 2022 Utfall Jan-Sep 2022 
Årsprognos 

2022 per 
september 

Förvaltningsledning 0,0  0,0  0,0  
Fritidsverksamhet 17,0  2,7  10,6  
Kostavdelningen 0,4  0,2  0,2  
Trafikenhet 0,0  0,1  0,6  
Miljö 1,0  0,2  0,4  
Teknik 69,7  24,0  58,2  
Totaler 88,1  27,1  70,0  

 

Samhällsnämndens utfall för investeringar är för perioden jan-sep 27,1 mnkr. Prognossiffrorna anger 
de investeringsutgifter som väntas under 2022. Projekt som ännu inte är påbörjade eller är 
framflyttade men som har budget för 2022 tas ej med i prognosen. Ej utnyttjade investeringsmedel i 
storleksordningen 14 mnkr under året kan bli aktuella för överflyttning till nästkommande år givet att 
de är bundna till pågående eller nära stundande investeringsprojekt med redan fastlagd 
projektbudget. Justeringar av denna typ aktualiseras vid årsbokslutet. 

Investeringsutgifter för större färdigställda och/eller pågående projekt under perioden är bland annat 
Volontärvägen 9,5 mnkr, Västra saltvik industriområde 3,1 mnkr, Brunnshusgatan 1,3 mnkr, Spjutgatan 
1,3 mnkr, Ny alpin lift i vårdkasbacken 1,6 mnkr och Förstärkning skeppsbron 2,2 mnkr. 
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§ 81 Dnr 2022-000289 3.3.7.0 

Antagande - Gång- och cykelprogram för Härnösands 
kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta Gång- och cykelprogram (2022–2040) med tillhörande 
handlingsplan. 

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Karl Rönnkvist (C), Knapp Britta Thyr (MP), Per-Eric 

Norberg (C), Andreas Sjölander (S), Åke Hamrin (V), Eva Olstedt-Lundgren 
(L), Monica Fällström (S), Olle Löfgren (L) och Christina Lindberg (C). 

Yrkanden 

Karl Rönnkvist (C) yrkar bifall till liggande förslag samt på en tilläggsattsats 
som lyder: 

att uppdra till samhällsnämnden att i dialog med trafikverket ta fram gång 
och cykelväg, en plan för övriga delar av Härnösands kommun, samt 

att detta presenteras för antagande i kommunfullmäktige senast 2023-12-31.   

Per-Eric Norberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt bifall 
till Karl Rönnkvists (C) yrkande.   

Eva Olstedt-Lundgren (L), Olle Löfgren (L) och Christina Lindberg (C) 
instämmer till Per-Eric Norberg (C) yrkande. 

Knapp Britta Thyr (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Åke Hamrin (V) instämmer till Knapp Britta Thyrs (MP) yrkande. 

Andreas Sjölander (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt avslag 

till Karl Rönnkvists (C) yrkande.      

Propositionsordning 1 

Kommunfullmäktiges ordförande finner att det föreligger ett förslag till 

beslut gällande första attsatsen.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med 

första attsatsen.  
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Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med första 
attsatsen.   

Propositionsordning 2 

Kommunfullmäktiges ordförande finner att det föreligger två förslag till 

beslut, Karl Rönnkvist (C) yrkande och ett avslagsyrkande på förslaget. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att besluta i enlighet med 
Karl Rönnkvist yrkande.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige avser att avslå Karl Rönnkvist 
(C) yrkande.   

Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat avslå Karl Rönnkvist 
(C) yrkande. 

Votering begärs och verkställs      

Votering och utfall 

Ordförande ställer följande propositionsordning: den som vill att 

kommunfullmäktige ska bifalla Karl Rönnkvist (C) yrkande röstar ja och den 
som vill att kommunfullmäktige ska avslå densamma röstar nej. 

Med 13 ja-röster mot 21 nej-röster, 3 avstår samt 6 frånvarande, så finner 

ordförande att kommunfullmäktige beslutat avslå Karl Rönnkvist (C) 
yrkande.  

Ledamot Ersättare Parti § 81 

   Ja Nej 
Andreas Sjölander  S  x 

Lotta Visén  S  x 

Magnus Oscarsson Mats Höglund S  x 

Nina Skyttberg  S  x 

Krister Fagerström McCarty  S  x 
Monica Fahlén   S  x 

Håkan Viklund Rune Danielsson S  x 

Agneta Jonsson   S  x 

Ann Catherine Genberg  S  x 

Lotten Widmark  S  x 
Lennart Mohlin   S  x 

Johan Nilsson Monica Fällström S  x 

Susanne Forsberg  S  x 

Martin Neldén Michael Möller 

Christensen 
V  x 

Åke Hamrin  V  x 
Birgitta Alevård Helena Grönhagen V  x 

Anders Bergqvist  V  x 

Knapp Britta Thyr  MP  x 

Hibo Abdullahi  MP  x 

Per Sander Tom stol MP - - 
Ida Skogström  M Avstår Avstår 

Anders Gäfvert  M Avstår Avstår 

Lennart Bolander  M x  
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Margareta Tjärnlund  M x  

Eva-Clara Viklund  M x  
Christian Wasell  M Avstår Avstår 

Bengt Wallgren  Tom stol M - - 

Per-Eric Norberg  C x  

Christina Lindberg  C x  

Erik Hultin  C x  
Anette Nordin  C x  

Karl Rönnkvist  C x  

Olle Löfgren  L x  

Ingemar Wiklander  KD  x 

Anders Nordström Lillian Kranz KD Ej 
röstat 

Ej 
röstat 

Ulrika Jonsson Glenn Sehlin SD x  

Kenneth Lunneborg  SD x  

Sven Ingemar Vernersson Tom stol SD - - 
Bo Gidmark Tom stol SD - - 

Anette Åström  SD x  

Eva Olstedt-Lundgren  L x  

Kristoffer Bodin Tom stol M - - 

Göran Norlander  S  x 

               

Reservation 

Centerpartiet, Eva Olstedt-Lundgren (L) och Olle Löfgren (L) reserverar sig 

till förmån för sitt eget yrkande. 

Bakgrund 

Processen med att ta fram en ny översiktsplan för Härnösands kommun 
resulterade i övervägande del synpunkter gällande kommunens gång och 
cykelplanering. Detta samt samhällsnämndens beslut om att uppdatera 

befintlig gång- och cykelplan har legat till grund för framtagandet av ett nytt 
gång- och cykelprogram. Dokumentet byter inriktning från en plan till ett 

program för att bättre passa en strategisk och långsiktig produkt som gång- 
och cykelprogrammet ämnar vara. Arbetet med gång- och cykelprogrammet 
har varit ett samarbete mellan kommunstyrelseförvaltningen och 

samhällsförvaltningen, för att inkludera både ett strategiskt och ett detaljerat 
perspektiv.  

GC-programmets mål är att bidra till en ökad andel gående och cyklande i 
kommunen genom välplanerade gång- och cykelvägar. Programmets syfte är 
att fungera som ett underlag för att planera för kommande byggnationer, 

göra prioriteringar och ekonomiska bedömningar. Programmet ska dessutom 
verka som underlag när detaljplaner och planprogram tas fram.  

 

I uppdraget att ta fram gång- och cykelprogrammet angavs den geografiska 
avgränsningen Härnösands tätort. Programmet pekar även på viktiga gång- 

och cykelstråk utanför tätorten och handlingsplanen tar till viss del hänsyn 
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till dessa trots den geografiska avgränsningen. Detta för att skapa en 
helhetsbild av cykelvägnätet och belysa kommunens ambitioner och vilja att 

utveckla dessa stråk.  

Dialoger 

Dialoger med allmänheten har genomförts genom en digital enkät. 
Målgruppen skolbarn valdes ut för en särskild dialog, för att tillgodose 
behovet av tryggare skolvägar. Dialogerna med skolbarnen genomfördes i 

årskurserna 4–6 på fyra skolor i Härnösands tätort. Ett utkast på handlingar 
har även varit på remiss till berörda aktörer och förvaltningar, se bifogad 

sändlista. Synpunkter har sammanfattats i en remissammanställning som 
bifogas detta förslag till beslut.  

Handlingen 

Gång- och cykelprogrammet består av ett strategiskt dokument och en 
handlingsplan. Strategidokumentet hanterar hur Härnösand ska arbeta 

långsiktigt med gång- och cykelplaneringen. Handlingsplanen visar på 
konkreta platser för åtgärder. Programmet tar sikte på år 2040 och 
handlingsplanen ska uppdateras minst vartannat år eller oftare om det finns 

behov. Handlingarna finns även i en digital kartberättelse som förenklar för 
läsare och handläggare vid kommande planering, www.harnosand.se/gc.  

Socialt perspektiv 

Genomförs åtgärder i enlighet med handlingsplanen och GC-programmet 
skapas många positiva sociala effekter.  

• Folkhälsan blir bättre genom goda förutsättningar för rörelse i staden.  

• Invånare som har som enda alternativ att förflytta sig till fots eller på cykel 
pga. socioekonomiska skäl gynnas av goda GC-vägar.  

• Trygga GC-vägar gör att fler barn själva kan ta sig till och från skolan och 
fritidsaktiviteter. Detta ger barnen mer frihet, självförtroende och godare 

hälsa.  

• Om cykeltrafiken med tiden ersätter bilresande blir trafikmiljön lugnare 
och därmed tryggare.  

Ekologiskt perspektiv 

Effekten av att fler väljer att cykla eller gå istället för att ta bilen innebär 

stora positiva följder för klimatet. Mindre utsläpp, mindre buller, lägre 
slitage på kommunens vägar och mindre mikroplaster från bilens däck.  

 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
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Att öka gång- och cykeltrafiken i en stad ger samhällsekonomiska vinster. 
Ofta är de sammantagna vinsterna av att anlägga och underhålla cykelbanor 

högre än kostnaderna. De samhällsekonomiska vinsterna av en ökad andel 
gående och cyklande beräknas vara tre till fem gånger högre än kostnaderna. 

Vinsterna beror bland annat på bättre hälsa hos människor som går eller 
cyklar, mindre slitage på vägar och däck samt mindre avgaser och buller. Det 
finns även vinster i form av en minskad andel trafikolyckor samt att den 

negativa klimatpåverkan som skapas av biltrafiken minskas om fler väljer att 
gå och cykla. Kortsiktigt följer en ökad kostnad vid om- och nybyggnation 

av GC-vägarna. En ökad standard på väghållningen bidrar också till en ökad 
kostnad. Långsiktigt kan kostnaden för upprustning pga. slitage på 
kommunens bilvägar minska genom ökad cykeltrafik.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2022-09-06 § 134 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-07-04 

Protokollsutdrag samhällsnämnden, 2022-06-15 § 125 

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-06-03 

Bilaga 1 - GC-program 

Bilaga 2 - Handlingsplan 

Bilaga 3 - Sändlista 

Bilaga 4 - Remissammanställning GC 2022-05-25 

______  

 



 Hej och tack för ert brev.  

Det är tråkigt att höra att ni känner oro inför den kommande förändringen, 

men jag hoppas kunna stilla den oron med det här svaret. 

Vi i samhällsnämnden tog det här beslutet i mars 2022 och vår främsta avsikt 

är att gynna de lokala företagen, både stora och små. Vi vill att jobben så långt 

möjligt ska stanna i Härnösand och skapa tillväxt och utveckling här. Till 

exempel har kommunen lagt ut i storleksordningen tio miljoner kronor per år i 

reinvesteringar till Svevia som gynnar de lokala partners som finns i avtalet. 

Tanken är att den nya ordningen så långt möjligt inte ska innebära några stora 

förändringar. Det som framför allt händer är att vi kapar ett led i kedjan. Med ett 

eget platskontor med arbetsledning och kontrollfunktion på samma plats 

kommer vi som beställare närmare er entreprenörer och kan fatta snabbare 

beslut. Vi tror att det skapar en enklare och effektivare organisation som är bra 

för alla, både för kommunen som beställare och för er som entreprenörer. 

Som offentlig myndighet måste vi följa Lagen om offentlig upphandling 

(LOU). Det betyder att alla större uppdrag även i fortsättningen måste 

annonseras så att vem som helst har möjlighet att lämna anbud, både stora och 

små företag. Alla som varit med förr har alltså möjlighet att vara med även i 

fortsättningen, antingen som enskilda företag eller i olika samarbeten med andra 

företag, till exempel större delägda entreprenadföretag. Om vi ser till de senaste 

åren så har i princip alla uppdrag vi annonserat gått till lokala företag. 

I det här sammanhanget vill jag också säga att kommunen inte har någon 

möjlighet att pressa priserna och har inte heller gjort det i tidigare 

upphandlingar. I en upphandling är det de inkomna anbuden som avgör vad 

priset i slutänden blir. Enligt LOU måste kommunen anta det lägsta anbudet av 

de som uppfyller kriterierna för uppdraget. 

På frågan om kommunen vill ha rätt kompetens och utbildning för sin personal 

så är svaret självklart ja. Men då vi inte har några maskinförare eller annan typ 

av personal som nämns i brevet så har det inte varit aktuellt. Om det skulle bli 



det så kommer vi absolut att i första hand försöka använda oss av lokala företag. 

När det gäller bristen på respons så har jag inte hunnit undersöka det, men om 

det är som det beskrivs är det naturligtvis beklagligt. Så ska det inte vara. 

Jag hoppas att den här informationen har gjort situationen lite klarare. För den 

som känner osäkerhet inför förändringen, eller vill veta mer, så har kommunens 

näringslivsenhet lovat att föra en dialog med intresserade företag under hösten. 

Vid nästa företagsfrukost, fredag 28 oktober, kommer också 

samhällsförvaltningens chef Thomas Jenssen och teknikchefen Niclas Hälldahl 

att finnas på plats för att informera och svara på frågor. 

Vill du vara med i en dialogträff framöver, ta kontakt med kommunens 

näringslivschef Petra Forsström, 070-306 02 19 eller 

petra.forsstrom@harnosand.se 

 

Bästa hälsningar 

Knapp Britta Thyr, samhällsnämndens ordförande 

mailto:petra.forsstrom@harnosand.se
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